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ПРИЛОЖЕНИЕ BAS QR 2 – EMAS 
 

 

Environmental 

Verifiers 

 

Проверяващи по 

околна среда 

БДС EN ISO/IEC 

17021-1:2015 

 

 ISO/IEC 17021-

1:2015  

Оценяване на съответствието. Изисквания към органите 

извършващи одит и сертификация на системи за управление 

 

Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit 

and certification of management systems -- Part 1: Requirements 

БДС EN ISO/IEC 

17021-2:2019 

 

 

 

 

ISO/IEC 17021-

2:2016  

 

 

Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, 

извършващи одит и сертификация на системи за управление. 

Част 2: Изисквания за компетентност за извършване на одит и 

сертификация на системи за управление по отношение на 

околната среда (ISO/IEC 17021-2:2016) 

 

Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit 

and certification of management systems -- Part 2: Competence 

requirements for auditing and certification of environmental 

management systems 

Регламент (ЕО) № 

1221/2009 на 

Европейския 

парламент и на 

Съвета  

 

 

 

Regulation (EC) No 

1221/2009 of the 

European Parliament 

and of the Council  

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 

 

 

Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of 

the Council of 25 November 2009 On the voluntary participation by 

organizations in a Community eco-management and audit scheme 

(EMAS),  repealing Regulation (EC) No 761/2001 and Commission 

Decisions 2001/681/EC and 2006/193/EC 

Регламент (ЕС) 

2017/1505 на 

Комисията  

 

 

 

 

 

Commission 

Regulation (EU) 

2017/1505  

 

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) 

 

Commission Regulation (EU) 2017/1505 of 28 August 2017 

amending Annexes I, II and III to Regulation (EC) No 1221/2009 of 

the European Parliament and of the Council on the voluntary 

participation by organisations in a Community eco-management and 

audit scheme (EMAS) 

Регламент (ЕС) 

2018/2026 на 

Комисията  

 

 

 

 

Commission 

Regulation (EU) 

2018/2026 

 

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) 

 

Commission Regulation (EU) 2018/2026 of 19 December 2018 

amending Annex IV to Regulation (EC) No 1221/2009 of the 

European Parliament and of the Council on the voluntary 

participation by organisations in a Community eco-management and 

audit scheme (EMAS). 

Регламент (ЕО) 

№ 1893/2006  

 

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на 

Съвета от 20 декември 2006 година за установяване на 

статистическа класификация на икономическите дейности NACE 

Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, 

както и на някои ЕО регламенти относно специфичните 

статистически области 



 

Regulation (ЕC) № 

1893/2006 (NACE 

Rev. 2) 

 

Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of 

the Council of 20 December 2006 establishing the statistical 

classification of economic activities NACE Revision 2 and amending 

Council Regulation (EEC) No 3037/90 as well as certain EC 

Regulations on specific statistical domains  

Решение на 

Комисията 

2011/832/ЕС 

 

 

 

 

Commission Decision 

2011/832/EU 

 

Решение на Комисията от 7 декември 2011 година относно 

ръководство по корпоративна регистрация в ЕС, регистрация в 

трети държави и глобална регистрация съгласно 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)  

 

Commission Decision of 7 December 2011 concerning a guide on EU 

corporate registration, third country and global registration under 

Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of 

the Council on the voluntary participation by organisations in a 

Community eco-management and audit scheme (EMAS) 

Решение на 

Комисията (ЕС) 

2017/2285 от 6 

декември 2017 г.  

 

 

 

Commission Decision 

(EU) 2017/2285 of 6 

December 2017  

Изменение на ръководството за потребителя, в което се посочват 

стъпките, необходими за участие в EMAS, съгласно Регламент 

(ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета 

относно доброволното участие на организации в Схема на 

Общността за управление на околната среда и одит (EMAS)  

 

 

Amending the user's guide setting out the steps needed to 

participate in EMAS, under Regulation (EC) No 1221/2009 of the 

European Parliament and of the Council on the voluntary 

participation by organisations in a Community eco-management and 

audit scheme (EMAS)  

Решение (ЕС) 

2016/1621 на 

Комисията  

 

 

 

 

 

Commission Decision 

(EU) 2016/1621  

Решение (ЕС) 2016/1621 на Комисията от 7 септември 2016 

година за приемането на документ с насоки за уведомяване на 

органите по акредитация и лицензиращите органи от страна на 

проверяващите по околна среда, упражняващи дейност в 

държава членка, различна от тази, в която са получили 

акредитацията или лиценза си, съгласно Регламент (ЕО) № 

1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета 

 

Commission Decision (EU) 2016/1621 of 7 September 2016 

adopting a guidance document on notification to accreditation and 

licensing bodies by environmental verifiers active in a Member State 

other than that where the accreditation or licence was granted under 

Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of 

the Council 

Sectoral Reference 

Documents: 

Retail Trade 

Tourism 

Construction 

Public Administration  

http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/sectoral_

reference_documents_en.htm 

Интернет страница  

 

Eco-Management and 

Audit Scheme 

 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications_en.htm 

 
 

Актуализиран към: 25.04.2019г. 


