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1. ЦЕЛ 
Процедурата регламентира реда и начина за трансфер на акредитация, предоставена на 

ООС от други Национални органи по акредитация към акредитация от ИА БСА.  

Процедурата е основана на правилата, определени с Регламент (ЕС) № 765/2008, ЕА-2/13 

и съответните документи на ILAC и IAF. 

 

Процедурата регламентира също реда и начина за провеждане на оценки, възложени на 

ИА БСА като подизпълнител от друг Национален орган за акредитация, въз основа на 

подписано Договорно Споразумение между двата органа за акредитация за предоставяне 

на услуги при спазване на трансграничните политики на EA, ILAC и IAF.  

 

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
Настоящата Процедура е приложима в следните случаи: 

2.1 Трансфер на акредитация, предоставена на ООС от други Национални органи по 

акредитация към акредитация от ИА БСА.  

2.1.1 Акредитация, предоставена от друг Национален орган за акредитация на ООС, 

установен на територията на Република България; 

2.1.2 Акредитация, предоставена от Национален орган за акредитация на ООС, установен 

в друга държава членка на ЕС или друга държава, страна по споразумението за 

Европейското икономическо пространство или в Конфедерация Швейцария, когато:  

- НОА не е страна по Многостранно споразумение на ЕА (EA MLA) за конкретната 

област, за която се заявява акредитация; 

- не е създаден Национален орган за акредитация; 

- НОА не извършва акредитация в конктретната област, за които се иска 

акредитация 

2.1.3 Акредитация, предоставена от друг Национален орган за акредитация на ООС, 

установен в трети страни.  

2.2 Оценки, извършвани от ИА БСА, възложени от друг Национален орган за акредитация. 

 

3. ТЕРМИНИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СЪКРАЩЕНИЯ 
3.1  Термини и определения 
За целите на настоящата процедура се използват съответните термини и определения, 

дадени в стандартите ISO/IEC 17011, ISO/IEC 17000 и в приложимите Нормативни актове, 

регламентиращи дейността по акредитация, както и следните термини и определения: 

Национален орган за акредитация (НОА)  – единствения орган в държава-членка, 
който има предоставено от държавата правомощие да извършва акредитация;; 

Орган за оценяване на съответствието (ООС) – означава орган, осъществяващ 
дейности по оценяване на съответствието, включително калибриране, изпитване, 

сертификация и контрол; 

 
3.2  Съкращения 
 

ЕА   - Европейска организация за акредитация 

ЕА MLA - Многостранно Споразумение на Европейската организация за акредитация 

ILAC  - Международна организация за акредитация на лаборатории 

IAF  - Международен форум за акредитация 

ИА БСА  - Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” 

НОА - Национален орган за акредитация 

ООС  - Орган за оценяване на съответствието 

 
4 ТРАНСФЕР НА АКРЕДИТАЦИЯ 
4.1 Общи положения 
При изпълнение на условията и реда на настоящата процедура за трансфер на 

акредитация, ИА БСА издава сертификат за акредитация на ООС, с валидност 4 (четири) 

години от датата на акредитация, предоставена от НОА, подлежаща на трансфер. В 

случай, че не може да се определи конкретна дата, акредитацията се предоставя за 

четири години от датата на решение след последна проведена оценка на място.  

При трансфер на акредитация, ИА БСА се стреми да извършва необходимите действия без 

това да налага прекъсване във валидността на предоставената акредитация на ООС.  
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От датата на официалното заявление за трансфер на акредитация към ИА БСА, за 

съответното ООС влизат в сила и се прилагат актуалните версии на Процедура за 

акредитация BAS QR 2, Ценоразпис на услугите извършвани от Изпълнителна агенция 

“Българска служба за акредитация” BAS QR 8, и всички останали документи от системата 

за управление на ИА БСА, определящи права и задължения на ООС.  

 
4.2 Минимални изисквания за трансфер на акредитацията: 

- предоставена акредитация от НОА, страна по ЕА MLA или по споразуменията на IAF 

или ILAC;  

- валидна акредитация (акредитацията не е спряна/ отнета или в процес на спиране/ 

отнемане или в процедура по разглеждане на жалба/ възражение или в процедура 

по провеждане на извънредна оценка или в процедура по трансфер към друг НОА); 

- обхватът на акредитация, за която се иска трансфер е еднакъв с обхвата на 

предоставената акредитация. По време на процедура за трансфер обхватът на 

предоставената акредитация може да бъде ограничен по желание на ООС. 

 

4.3 Действия и отговорности при трансфер на акредитация 
ИА БСА открива процедура по трансфер при:  

• заявление от страна на ООС за трансфер на акредитацията му от друг НОА към ИА 

БСА в свободен текст. Заявлението следва да е подписано от представител на 

юридическото лице, към което принадлежи ООС; 

• писмени доказателства за съгласие за извършване на трансфер на НОА, 

предоставил акредитацията, осигурени от ООС; 

• сертификат за акредитация и данни за предоставения обхват на акредитация, 

осигурен от НОА, предоставил акредитацията; 

• наличие на доклад от проведена последна оценка на място на ООС, осигурен от 

НОА, предоставил акредитацията;  

• наличие на информация за получени и разгледани жалби във връзка с дейността 

на ООС, чиято акредитация ще се транферира, осигурена от НОА, предоставил 

акредитацията; 

• наличие на декларация от ООС по чл. 19, ал.2 от ЗНАООС (BAS QF 2.8). 

 

Трансфер може да бъде осъществен след:  

a) извършена оценка за трансфер от ИА БСА (по документи или на място) на ООС 
желаещо да трансферира акредитацията си от друг НОА към ИА БСА; 

b) извършена оценка от ИА БСА в качеството й на подизпълнител на НОА, 
предоставил акредитацията; 

c) извършена съвместна оценка на място от ИА БСА и НОА на друга държава; 
d) извършена оценка от друг НОА с участие на водещ оценител и/или технически 

оценител на ИА БСА.  

 
4.4 Оценка за трансфер:  
Оценяването при трансфер може да бъде по документи или с провеждане на оценка на 

място. Оценяване по документи може да се приложи в случаите, когато решението във 

връзка с последната проведена оценка на място е положително, решението е взето в 

период не по-голям от 6 (месеца) от кандидатстването за трансфер и в този период няма 

промени в обстоятелствата, при които е предоставена акредитацията.   

При оценяване на ООС с цел трансфер на акредитацията, ИА БСА изисква от НОА, 

предоставил акредитация, и взима под внимание докладите от оценки на място на ООС и 

всяка друга информация, съотносима към предоставената акредитация.   

ИА БСА може да извърши оценка на място с цел трансфер в следните случаи:  

- последната оценка на място е проведена преди 12 (дванадесет) или повече месеца 

от НОА, предоставил акредитацията;  

- решението във връзка с последната проведена оценка на място е взето преди 

повече от 6 месеца от датата на кандидатстване за трансфер;  

- при последната проведена оценката на място от НОА, предоставил акредитацията 

са констатирани повече от едно значителни несъответствия с изискванията за 

акредитация;  

- наличие на значителни промени след последната проведена оценка на място;  
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- наличие на информация и обстоятелства, които възпрепятстват установяване на 

съответствието на ООС с изискванията чрез оценка по документи.  

Оценяването и последващите действия се осъществяват по реда на Процедура за 
акредитация BAS QR 2.  
 
4.5 Поддържането на акредитацията след трансфер се осъществява по реда на т. 
5 от Процедура за акредитация BAS QR 2.  
При трансфер след оценка по документи, ИА БСА извършва оценка на място от 9 до 12 

месеца от последната проведена оценка на място.  

 
4.6 ООС, находящ се на територията на държава, пълноправен член на 
Европейската организация за акредитация (ЕА) и трети страни. 
В случай на заявление за акредитация или трансфер от ООС, находящ се на територията 

на държава, пълноправен член на Европейската организация за акредитация или трети 

страни, ИА БСА уведомява местния НОА. В този случай, оценяването може да бъде 

проведено от местния НОА и ИА БСА или само от ИА БСА, при сътрудничество с местния 

НОА.  

 

5. ОЦЕНЯВАНЕ, ВЪЗЛОЖЕНО НА ИА БСА ОТ ДРУГ НОА 
Чуждестранен НОА може да възложи на ИА БСА провеждането на оценки на място или 

наблюдение на акредитирани от него ООС.  

По принцип ИА БСА приема да извършва оценки на територията на България от името на 

НОА, предоставил акредитацията, за области в които ИА БСА осъществява дейност и за 

области, за които и двата НОА са страни по Многостранното споразумение за взаимно 

признаване на ЕА.   

 

ИА БСА ще извърши оценяването при:  

• наличие на договорно Споразумение между ИА БСА и чуждестранния НОА за 

предоставяне на услуги при спазване на трансграничните политики на EA, ILAC и 

IAF, съгласно документ ЕА-2/13 „Трансгранична политика на ЕА за сътрудничество 

между членове на ЕА“ и други съотносими документи; 

• уведомление от страна на чуждестранния НОА за необходимостта от извършване на 

оценяването най-малко два месеца преди датата на оценка; 

• наличие на техническа екпертиза за извършване на оценяването; 

• възможност за извършване на оценяването в указания от чуждестрания НОА 

период.  

 

ИА БСА извършва оценяване като подизпълнител, съгласно Процедура за акредитация 

BAS QR 2. 

 
6. ЗАПИСИ 
Всички записи, създадени във връзка с прилагането на тази процедура се регистрират и 

управляват по реда на Процедура за управление на документите и записите BAS QR 12 и 

Инструкция за деловодната дейност и документооборота BAS QI 1. 

 
7. ПРИЛОЖИМИ ДОКУМЕНТИ  
BAS QR 2 Процедура за акредитация на ИА БСА 

BAS QR 8   Ценоразпис на услугите извършвани от Изпълнителна агенция “Българска 

служба за акредитация” 

BAS QR 12 Процедура за управление на документите и записите 

BAS QI 1  Инструкция за деловодната дейност и документооборота 

ЕА-2/13 „Трансгранична политика на ЕА за сътрудничество между членове на ЕА“ 


