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1. Въведение
1.1 Съгласно Закона за националната акредитация на органи за оценяване на
съответствието и Закона за опазване на околната среда Изпълнителната агенция
Българска служба за акредитация (ИА БСА) акредитира проверяващите лица по
околна среда и извършва надзор при уведомяване на проверяващи по околна
среда, когато са акредитирани от орган на друга държава - членка на Европейския
съюз, съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 на европейския парламент и на
съвета от 25 ноември 2009 година относно доброволното участие на организации в
Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на
Комисията.
1.2 Тази инструкция е предназначена да изясни методите и критериите на ИА БСА за
акредитация на проверяващи по околната среда (ПОС), както и да предостави
указания на ПОС, които желаят да получат акредитация в тази област.
1.3 Тя е приложима за акредитация на юридически лица като ПОС съгласно
изискванията на Регламент (ЕО) № 1221/2009 на европейския парламент и на
съвета и Регламент 765/2008 на европейския парламент и на съвета
1.4 ИА БСА извършва акредитация на ПОС съгласно изискванията на Регламент (ЕО)
№ 1221/2009, Регламент (ЕС) № 2017/1505 ръководства на ЕС, които са
приложими за процеса на акредитация и БДС EN ISO/IEC 17021-1.
1.5 Редът за извършване на процедура за акредитация на ПОС е разписан в BAS QR 2,
която се допълва и прилага съвместно с настоящата инструкция.
2. Съкращения
ПОС
Проверяващи по околната среда;
СОУОСО
Схема на Общността за управление по околната среда и одитиране;
(Регламент (ЕО) № 1221/2009 на европейския парламент и на съвета от 25
ноември 2009 година);
BAS QR 2
Процедура за акредитация на ИА “БСА”;
ИА БСА
Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация”.
Регламент
Регламент (ЕО) № 1221/2009 на европейския парламент и на съвета от
25 ноември 2009 година, Регламент (ЕС) 2017/1505 на Комисията от 28
август 2017 година за изменение на приложения I, II и III към Регламент
(ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно
доброволното участие на организации в Схемата на Общността за
управление по околна среда и одит (EMAS) и Регламент (ЕС) 2018/2026
на Комисията от 19 декември 2018 година за изменение на приложение
IV към Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на
Съвета относно доброволното участие на организации в Схемата на
Общността за управление по околна среда и одит (EMAS)
3. Задачи на ПОС
Задачите на ПОС са посочени в член 18 на Регламент (ЕО) № 1221/2009
ПОС трябва да провери следното:
a) Изпълнението на всички изисквания на Регламента по отношение на
първоначалния екологичен преглед, политиката в областта на околната среда,
системата за управление на околната среда, екологичния одит и неговите резултати,
преглед от ръководството и екологичната декларация или актуализираната
екологична декларация;
б) спазването на приложимите правни изисквания, свързани с околната среда;
в) непрекъснатото подобряване на екологичните резултати на организацията; и
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г) надеждността, достоверността и точността на данните и информацията в
екологичната декларация; актуализираната екологична декларация; екологичната
информация, която подлежи на заверка.
В допълнение ПОС трябва да проверява прилагането на референтните документи по
сектори издадени от Комисията съгласно чл. 46 на Регламент (ЕО) № 1221/2009 за
прилагането му, ако такива са налице.
4. Процес на акредитация (методи на оценка)
4.1 Общи положения
ИА БСА акредитира като ПОС - Органи за оценка на съответствието съгласно
Регламент (ЕО) № 765/2008
Кандидатстване за акредитация се извършва по реда определен в BAS QR 2
Процедура за акредитация на ИА “БСА”, като обхватът на акредитация се определя
съгласно Класификацията на стопанските дейности, както е посочено в Регламент
(ЕО) № 1893/2006 (NACE Rev. 2). ПОС представя на органа по акредитация
подходящи доказателства за своята компетентност, включително познания, съответен
опит и технически способности, съответстващи на обхвата на заявената акредитация.
ИА БСА извършва акредитация на ПОС съгласно изискванията на Регламент (ЕО) №
1221/2009, ръководства на ЕС, които са приложими за процеса на акредитация на
ПОС и БДС EN ISO/IEC 17021-1.
ИА “БСА” извършва оценка съгласно BAS QR 2 Процедура за акредитация на ИА “БСА”.
В зависимост от това дали ПОС вече е акредитиран като орган по сертификация на
системи за управление на околната среда се предприемат следните действия:
Проверяващи по околна среда, които не са акредитирани като орган по сертификация
на системи за управление на околната среда трябва да демонстрират съответствие с
изискванията на Регламент (ЕО) № 1221/2009 и БДС EN ISO/IEC 17021-1.
Процедурата за акредитация включва предварително проучване на документите,
оценка на място и наблюдение на дейността на ПОС.
Проверяващи по околна среда, които вече са акредитирани като органи по
сертификация на системи за управление на околната среда трябва да демонстрират
съответствие със специфичните изисквания на Регламент (ЕО) № 1221/2009.
Процедурата за акредитация включва предварително проучване на документите,
оценка на място и наблюдение на дейността на ПОС, наблюдението се извършва наймалко върху провеждането на информационен одит съгласно Регламент (ЕО) №
1221/2009).
4.2 Предварително проучване
Целта на предварителното проучване е да се направи оценка по документи на ПОС за
съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1221/2009 и съответните стандарти
и ръководства. ПОС е необходимо да представят документите посочени в т. 4.1.1 на
Процедура за акредитация BAS QR 2 - BAS QF 2.12 «Списък на необходими документи,
приложими към заявление за акредитация на проверяващи по околна среда»;
Предварителното проучване се извършва по реда даден в Процедура за акредитация
BAS QR 2.
4.3 Оценка на офиса
Целта е да се провери прилагането на документираните процедури
При преглед на документите и оценка на офиса ще се обръща специално внимание на
следните въпроси:
- участие на заинтересованите страни и осигуряване на независимост и
безпристрастност;
- компетентност на ПОС;
- преглед на договора, включително използване на необходимата компетентност за
провеждане на проверка и заверяване, определяне на екипа от ПОС;
- процедури за проверка и записи за прилагането им, включително предварително
проучване на документацията и посещение на организацията включващо проверки на
място и провеждане на разговори с персонала.
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4.4 Наблюдение на дейността
Целта е да се провери прилагането на процедурите на ПОС в практиката.
За първоначална акредитация на ПОС, ИА БСА изисква екипа от оценители на
агенцията да присъства на най - малко две наблюдения на дейността на ПОС, в
зависимост от заявеният обхват на акредитация. Най-малко едно от наблюденията
трябва да бъде и върху етап 1 на проверката, проверка на място в организацията,
въвела EMAS и заверяване на екологичната декларация. ПОС е длъжен да планира и
предложи за наблюдение извършвани от него дейности по проверка и заверяване в
срок до три месеца от датата на провеждане на оценка на офиса му от страна на ИА
БСА.
Една седмица преди провеждане на наблюдението е необходимо ПОС да представи за
подготовка за провеждане на наблюдението следните допълнителни документи:
- Политиката в областта на околната среда
- Записи от преглед на договора за наблюдаваната организация;
- Проект на екологичната декларация (актуализирана екологична декларация)
- План за провеждане на проверката.
Наблюдението на проверката на място в организацията, въвела EMAS включва:
- откриваща среща;
- обиколка на площадката
- провеждане на интервюта;
-проверка на законовите изисквания към системата за управление на околната среда;
- проверка на данни, записи в писмен и графичен формат и др.;
- проверка на публичната информация;
- закриваща среща и представяне на резултатите;
- оценка на коригиращи действия и заверяване на екологична декларация (по
документи)
ИА БСА наблюдава как ПОС покрива изискванията на регламента и свързаните
ръководства на Комисията и в частност ще обърне по голямо внимание на следните
аспекти:
- екологичната декларация покрива ли адекватно всички значителни аспекти и
въздействия върху околната среда приложими за организацията;
- където са изпуснати въпроси на каква база това е направено;
- има ли съвместимост между ключовите елементи в цялата система, в това число
преглед на околната среда, политика, система за управление и екологичната
декларация и информацията, която е представена за проверка и заверяване;
- проверка на спазването от организацията на приложимите законови изисквания
към околната среда;
- оценяване на екологичната декларацията и изявленията по отношение на
резултатност, системи, общи и конкретни цели и програми;
- процедури за определяне нивото на точност, изисквано от методите за измерване
или количествено изразените данни на резултатността и за контролиране на
качеството;
- функционални взаимовръзки между главният офис и плащадките с внедрени
EMAS;
- процедури за вътрешен екологичен одит, подбор и квалификация на персонала
провеждащ одитите.
Наблюдението на дейността се извършва от водещ оценител, компетентен в областта,
при необходимост технически оценител и технически експерт. Екипа от оценители
осигурява компетентност и по отношение на дейността на организацията, обект на
проверка и заверяване на екологичната декларация (NACE rev.rev2).
4.5 Решение за акредитация
При взимане на решенията във връзка с процедурите за акредитация или надзор на
ПОС се спазват изискванията на Процедура за акредитация BAS QR 2 с изключение на
случаите на отнемане или спиране на акредитацията, или за ограничаване на обхвата
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на акредитацията. В тези случаи на ПОС се предоставя възможност да бъде изслушан
чрез участието му в заседание на Комисия по акредитация без право на глас.
При спиране или отнемане на акредитацията се извършва консултиране със
заинтересованите страни, включително с проверяващия по околна среда, като
Комисията по акредитация провежда заседание в разширен състав с представители на
заинтересованите страни (компетентния орган за Република България по EMAS,
браншови организации, организации на потребителите и организации за опазване на
околната среда). Комисията разглежда и предоставя на ИА БСА всички необходими
доказателства за вземане на решение.
Акредитацията се спира или отнема, според случая, в зависимост от характера и
обхвата на неспазване или нарушаване на законовите изисквания.
Спирането на акредитацията се отменя (акредитацията се възстановява), ако ИА БСА
получи удовлетворителна информация, че проверяващият по околна среда спазва
изискванията на регламента.
4.6 Надзор върху ПОС
ИА БСА извършва надзор на акредитираните от нея ПОС по реда на BAS QR 2 на
интервали не по дълги от 24 месеца, чрез оценка на място и други методи посочени
по долу, за да се гарантира, че ПОС продължава да отговаря на изискванията за
акредитация и за да се следи качеството на извършените дейности по проверка и
заверяване.
Надзорът може да се състои в административен одит, надзор на място в организациите
(наблюдение на дейността), чрез въпросници, преглед на заверените от
проверяващите по околна среда екологични декларации или актуализирани
екологични декларации, както и преглед на доклада за проверка. Надзорът е
пропорционален на дейността, извършвана от проверяващия по околна среда.
С цел извършване на надзор съгласно чл. 23 от Регламент (ЕО) № 1221/2009, ИА БСА
трябва да бъде уведомена най – малко четири седмици преди всяка проверка и/или
заверяване от ПОС. Уведомяването трябва да включва най- малкото следната
информация:
- информация за акредитацията/лиценза на ПОС
- дата и мястото на проверката и заверяването;
Информацията се представя чрез BAS QF 2.12В. Въз основа на събраната информация
ИА БСА решава какви методи на надзор да предприеме, предвид изискването надзора
да е пропорционален на дейността, извършвана от проверяващия по околна среда.
Като част от надзорната дейност над своите акредитирани ПОС ИА БСА проверява
също така дали са били спазени изискванията за уведомяване съгласно Регламент
(ЕО) № 1221/2009, когато ПОС е упражнявал дейност в друга държава членка.
ИА БСА препоръчва на своите акредитирани ПОС да информират своите клиенти, че
от тях се изисква да позволят упражняването на надзор в съответствие с член 23,
параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1221/2009 и че отказът да се позволи този надзор
може да осуети регистрацията на организациите.
Когато след надзор се установи и се вземе решение, че:
- Дейностите на проверяващия по околна среда не са извършени задоволително,
за да гарантират в достатъчна степен изпълнението от организацията на изискванията
на Регламент (ЕО) № 1221/2009.
- Проверката и заверяването от проверяващия по околна среда са извършени в
нарушение на едно или повече изисквания на Регламент (ЕО) № 1221/2009,
ИА БСА след консултация със съответния проверяващ по околна среда изготвя
доклад с информация за извършен надзор и констатациите, който се предава
на:
- съответния ПОС;
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- компетентният орган, пред който съответната организация възнамерява да
кандидатства за регистрация или, който е регистрирал съответната
организация;
- в случай на спорове и на Форума на органите по акредитация и
лицензиращите органи.
5. Изисквания за компетентност на ПОС
Изискванията за компетентност на ПОС са представени в чл. 20 на Регламент (ЕО) №
1221/2009.
Обхвата на акредитация ще бъде определен от обхвата на компетентността на всеки
един от проверяващите по околна среда, доказана със съответните обективни
доказателства за реален практически опит по отношение на цялостното
функциониране на дейноста и техническите аспекти, които са от значение за
въпросите в областта на околната среда. Дейносттите, за които са оценени
проверяващите по околна среда се описва с NACE кодове, съгласно Регламент (ЕО) №
1893/2006.
Доказателствата за компетентност на всеки един от проверяващите по околна среда,
включително за провеждане на екологичен и информационен одит за проверка на
екологичната декларация ще се оценява по време на оценката на място.
6. Публичен регистър на ПОС
Съгласно чл. 17 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на
съответствието, ИА БСА води публичен регистър на акредитираните проверяващи
лица по околната среда и ежемесечно уведомява компетентният орган (Министъра на
околната среда и водите или оправомощено
от него длъжностно лице)
за
настъпилите изменения.
7
Надзор и уведомяване на ПОС, които извършват проверки в държавачленка, различна от тази, в която са получили акредитация
7.1 Общи положения
ПОС акредитирани/лицензирани в една държава - членка на ЕО могат да извършват
дейности по проверки и заверяване във всяка друга държава членка като се спазват
изискванията на чл. 24 на Регламент (ЕО) № 1221/2009.
Съгласно тези изисквания ИА БСА има задължения да извършва надзор на ПОС
акредитирани/лицензирани от орган по акредитация/лицензиращ орган на Държава
членка на ЕО, извършващи дейности по проверка и заверяване в Р България.
7.2 Уведомяване от ПОС
ИА БСА трябва да бъде уведомена най – малко четири седмици преди всяка проверка
и/или заверяване от ПОС на територията на РБългария. Уведомяването трябва да
включва най- малкото следната информация:
- информация за акредитацията/лиценза на ПОС (сертификат за акредитация,
държава, дата и обхват на акредитацията)
- информация за състава и компетентността на екипа за одитиране
-информация за това как се демонстрира и осигурява познаването на законодателство
на Република България;
- информация за това как се решават потенциалните езикови проблеми;
- дата и мястото на проверката и заверяването;
- адреса на организацията, обект на проверка и заверяване от ПОС и програма на
проверката.
-проект на Екологичната декларация, която трябва да бъде проверена;
- копие от предишни доклади от проверка и несъответствия, ако е приложимо.
Информацията се представя чрез BAS QF 2.12А Списък на необходими документи,
приложими към заявление за уведомяване от проверяващи по околна среда;
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След получаване на тази информация, ИА БСА определя Водещ оценител и при
необходимост технически оценители и/или екперти.
С писмо ПОС се уведомява за определения водещ оценител и технически оценители
и/или екперти (когато е необходимо).
В срок до 3 (три) дни от получаване на уведомителното писмо, заявителят има право
да възрази еднократно срещу определения водещ оценител и технически оценители
и/или екперти.
В случай на изразено писмено и аргументирано неодобрение на определения водещ
оценител или технически оценител или експерт, на базата на обективни данни за
наличие на конфликт на интереси, и/или от гледна точка на фактическа
некомпетентност се определя на нов водещ оценител или технически оценител/
експерт и ново съгласуване с ПОС.
В случай, че ПОС не възрази писмено в определения срок на съгласувателното писмо,
ИА БСА приема, че той е съгласен с избора на водещ оценител и технически
оценители и/или екперти.
Водещият оценител и техническите оценители и/или експерти, попълват декларация
за безпристрастност и опазване на производствената и търговска тайна
Водещият оценител/екипа от оценител извършва преглед на документите от
уведомяването, включително и документи и резултати от предишно уведомяване, ако
са налични.
ИА БСА писменно уведомява ПОС за резултатите от прегледа и начина на извършване
на надзор, както и свързаните с него разходи.
ИА БСА се стреми да предостави тази информация до две седмици преди началото на
дейностите по проверката или заверяването.
Тъй като резултатът от уведомлението би могъл да окаже въздействие върху
процесите на проверка и заверяване, ИА БСА препоръчват на ПОС да съобщи
резултата от уведомлението на своите клиенти.
7.3 Надзор
Начина на провеждане на надзора зависи от комплектността и пълнотата на
информацията получена при уведомяването и от резултатите от предишни надзори,
ако е приложимо. ИА БСА определя за всеки конкретен случай методологията на
надзора, като включва някои или всички от следните дейности:
- наблюдение на дейността на ПОС по проверка и заверяване на екологична
декларация;
- преглед на заверените от ПОС екологични декларации или актуализирани
екологични декларации;
- преглед на доклада от проверката;
Първият надзор на ПОС включва задължително наблюдение на дейностите по
проверката и заверяването на екологичната декларация.
Наблюдението на дейността се извършва от водещ оценител, компетентен в областта,
при необходимост технически оценител и технически експерт. Екипа от оценители
осигурява компетентност и по отношение на дейността на организацията, обект на
проверка и заверяване на екологичната декларация (NACE rev.rev2).
По време на наблюдението на дейността на ПОС оценителите на ИА БСА фокусират
вниманието си върху коректността на провеждане на дейностите по проверка и
познаването на националното законодателство за околната среда както и постигане
на добро разбиране на работният език, на който се провежда одита за проверка и
заверяване на екологичната декларация.
При последващи надзори и при натрупване на достатъчно доверие в дейността на
ПОС, ИА БСА може да извърши само преглед на докладите от проверка.
При установяваяне по време на надзора, че качеството на работата на проверяващия
по околната среда не отговаря на изискванията на регламента, и ИА БСА реши да
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препоръча на компетентния орган да не регистрира организацията,
ИА БСА
документира резултатите в доклад от надзора и ги изпраща на:
- съответния ПОС;
- органа по акредитация, акредитирал съответният ПОС или лицензирация орган
издал лиценза;
- компетентният орган, пред който съответната организация възнамерява да
кандидатства за регистрация или, който е регистрирал съответната организация;
- в случай на спорове и на Форума на органите по акредитация и лицензиращите
органи.
7.4 Недискриминационни мерки
ИА БСА не поставя допълнителни условия, които да пречат на ПОС да извършва
дейности на територията на Р България, както и не използва процедурата по
уведомяване, за да забавя дейността на ПОС на територията на страната.
При възникване на трудности по извършване на надзор на ПОС от страна на ИА БСА, в
посочения период за проверка и заверяване, ИА информира мотивирано ПОС и
договаря удобен период и за двете страни.
7.5 Последици от неспазването на процедурата за уведомяване
Когато ИА БСА узнае, че предстои да се извършат или вече са извършени дейности по
проверка или заверяване, за които не е подадено уведомление, ИА БСА напомня на
ПОС за изискванията на член 24 от Регламент (ЕО) № 1221/2009 относно
уведомяването.
Когато изискваната информация съгласно чл.24, параграф 1 от Регламент (ЕО) №
1221/2009 (т. 7.2 от настоящата инструкция) се предоставя със закъснение, ИА БСА
информира писмено ПОС за неспазването на срока за уведомяване.
В случай че не е представена необходимата информация, която е от съществено
значение за задоволителния надзор на дейността по проверката или заверяването
(например времето и мястото на дейностите по проверка или заверяване, адресът и
данните за контакт на организацията, данни за акредитацията или лиценза на
проверяващия по околна среда, състав или компетентност на екипа, по-конкретно
познаване на правните изисквания и владеене на официалния език на държавата
членка, в която трябва да се проведе проверката или заверяването), ИА БСА може да
изиска допълнителна информация преди приемане на уведомлението.
ИА БСА информира проверяващия по околна среда, че счита уведомлението за
незадоволително, че поради това е невъзможно извършването на задоволителен
надзор и че ако проверката или заверяването се състоят преди допълването на
липсващата информация, агенцията ще препоръча на компетентния орган да не
регистрира организацията.
Ако ИА БСА прецени, че липсващата информация не изключва задоволителен надзор
на ПОС, разглежда уведомлението като задоволително за изпълнението на надзорните
дейности и изисква от ПОС да предостави липсващата информация на по-късен етап.
ИА БСА уведомява писмено ПОС за това решение своевременно и преди проверката
или заверяването.
8 Цени на услугите по акредитация и уведомяване и надзор на ПОС
Цените по услугите за първоначална акредитация, надзор, преакредитация са в
зависимост от заявеният обхват на акредитация съгласно Класификацията на
икономическите дейности, както е посочено в Регламент (ЕО) № 1893/2006 (NACE
Rev. 2).
Таксите за уведомяване и надзор на ПОС, които извършват проверки в държавачленка, различна от тази, в която са получили акредитация се начисляват и са
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пропорционални на направените разходи за
уведомяването и провеждане на надзор на ПОС.

проверка

на

информацията

от

Цената и начина на плащане на извършваните услуги по акредитация и уведомяване
са посочени в ценоразпис на услугите по акредитация BAS QR 8.
9. Времетраене на оценките
Времетраенето и обхватът на една оценка се определя съгласно BAS QI 2”Инструкция
за определяне на времетраенето на оценката на място. Влияещи фактори.
10. Приложими документи:
BAS
BAS
BAS
BAS

QR 2
QR 3
QR 8
QI 2

-

Процедура за акредитация
Правила за работа на Комисия по акредитация
Ценоразпис на услугите на ИА БСА
Инструкция за определяне на времетраенето на оценката на
място. Влияещи фактори
BAS QF 2.12
Списък на необходими документи, приложими към заявление за
акредитация на проверяващи по околна среда
BAS QF 2.12А
Списък на необходими документи, приложими към заявление за
уведомяване (нотификация) на проверяващ по околна среда, акредитиран от
национален орган по акредитация от страна членка на ЕО
BAS QF 2.12В
Уведомяване от проверяващ по околна среда, акредитиран от ИА
БСА
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