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УКАЗАНИЯ  
за определяне на броя показатели за заплащане на услугите по акредитация на 

Органи за оценка на съответствието  

 

 

ЦЕЛ 

Съгласно Раздел ІV, параграф 1 от Действащия ценоразпис на услугите по 

акредитация на ИА БСА, BAS QR 8, версия 6, ревизия 5 от 23.11.2009г. критериите 
за определяне размера на цените се базират на показатели, както следва: 

1. Брой кодове по Националната класификация на икономическите дейности 
(NACE кодове) за органи по сертификация на системи за управление, органи 

по сертификация за управление на околна среда и на проверяващи по околна 

среда; 

2. Брой продукти – за органи по сертификация на продукти; 
3. Брой компетентности – за органи по сертификация на персонал. 
4. Брой методи за изпитване/калибриране. 
5. Брой контролирани продукти/услуги/процеси – за органи за контрол. 

В процеса на прилагане на документа са идентифицирани трудности по отношение 

на ясното и еднозначно определяне на броя показателите по т.т. 1, 2, 3 и 4. 

Индикации за необходимост от указания за прилагането на ценоразписа са отчетени 

и от страна на клиентите на агенцията, които срещат трудност сами да определят 

цената на услугите на ИА БСА. При извършен през 2009г.  одитен ангажимент № OA-

0905/У в агенцията от страна на дирекция Вътрешен одит на МИЕТ също е 

идентифицирана възможност за подобрение в тази посока, във връзка с което е 

направена препоръка към агенцията да предприеме действия в посока създаване на 

писмени правила за определяне броя на показателите.  

Броя на показателите обвързва както на цената на услугата, която конкретен орган 

за оценка на съответствието следва да заплати на ИА БСА, така заплащането от 

страна на агенцията на ползваните от нея външни водещи оценители/ оценители и 

експерти в процеса на оценяване.  

 

 
ДЕЙНОСТИ:  
 

Настоящите указания са разработени от работна група, съгласно заповед  Заповед 

№ 1154/18.11.2009г. на изпълнителния директор и с участието на техническите 

комитети към ИА БСА като е взето под внимание следното:  

  

1.1. Необходимост от прозрачен и единен подход в процеса на заплащане на 

услугите във връзка с политиката за етика и прозрачност във взаимоотношенията с 

клиентите. 

1.2. Спазване принципите на законност, безпристрастност, публичност и 

равнопоставеност. 

1.3. Единен подход за всички области, в които агенцията предоставя услуги. 

 

При лабораториите за изпитване и калибриране:  
• Наличие на хоризонтални стандарти, описващи един метод за определяне на 

една характеристика в множество продукти; 

• Наличие на хоризонтални стандарти, описващи един метод за определяне на 

повече от една характеристика в един продукт; 

• Наличие на едни стандарт/ методика, описващ множество методи за една 

характеристика/ величина;  

 

При органите по сертификация на продукти:  
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• Практика да не са посочват конкретни продукти, за които се търси 

акредитация, а група продукти. В този случай конкретния продукт може да 

бъде идентифициран по стандарт или друг документ, регламентиращ 

изискванията към продукта. 

 

При органите за контрол:  
• Спецификата на някои видове органи за контрол като тези работещи в област 

безразрушителен контрол, където един метод се прилага за множество 

продукти/ съоръжения  и такива в област строителство, където част от метода 

за контрол е базиран на аналитични изпитвания, които се свързват с 

лабораторна дейност.  

 

При органите по сертификация на системи: 
Наличието на две нива на оценка - от една страна стандартите за сертификация на 

системи и от друга икономическите кодове, които допълнително конкретизират 

областта на компетентността на органите по сертификация.  

 

 

УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БРОЯ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ:  
На основание гореизложеното, извършения анализ, проучване и съгласуване с 

експерти работната група предлага следното: 

 

Текстът в Допълнителните разпоредби на BAS QR 8, версия 6, ревизия 5 на 

ценоразиса на параграф 1 на Раздел IV да се промени както следва: 

„§ 1. Показателите в раздел ІІ се определят както следва:  

1. За лаборатории за изпитване – броят на показателите е равен на броя на 
характеристиките по брой на методи за изпитване. 

Забележка: Когато е налице един метод за изпитване при които се получават 

резултати за повече от една характеристика (например при хроматографски 
метод)  се отчита един показател. 

2. За лаборатории за калибриране - броят на показателите е равен на броя 
на уредите по броя на величините по брой методи за калибриране   

Забележка: Валидност на забележката за лабораториите за изпитване.  

3. За органи за контрол – броят на показателите е равен на брой 
контролирани параметри по брой процедури за контрол за съответния 

параметър.  

Забележка:  

3.1. Процедурите за контрол следва да бъдат разработени за всеки 

параметър по конкретен метод за контрол (стандартизиран или разработен от 

органа за контрол). Не се допуска в една процедура да се посочват няколко 

метода за контрол.  

3.2. В органите за контрол с аналитични изпитвания, които се извършват 

съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025, да се прилагат правилата за 

определяне на брой показатели при  лабораториите за изпитване. 

Изключение:  

3.3. за органите за безразрушителен контрол – броят на показателите е 
равен на броя на методите за контрол (стандартизирани или разработени от 

органа за контрол) 

4. За органи по сертификация на продукти – броят на показателите е равен 
на броя на сертификационните схеми по броя на стандартите/ документите, 
регламентиращи изискванията към продукта, който се сертифицира. 
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Изключение: 

4.1.За органи по сертификация на биологични продукти - броят на 

показателите е равен на броя на продуктовите категории по броя на 
сертификационните схеми.  

5. За органи по сертификация на лица – броят на показателите е равен на 
брой компетентностите, които се сертифицират  

Забележка: Сертификацията на лица по даден метод за безразрушителен 

контрол се счита за една компетентност независимо от броя на нивата които се 
сертифицират по този метод. 

6. За органи по сертификация на системи за управление – броя на 
показателите е равен на броя стандарти за сертификация на системи по броя 

икономически кодове  

7. За проверяващи по околна среда – броя на показателите е равен на броя 
икономически кодове   

8. За верификационни органи - броят на показателите е равен на броя на 

групите дейности, съгласно Приложение I към Регламент (ЕО) № 600/2012 и 
съгласно Регламент (ЕC) № 2015/757 

 

 

 
 

 

В сила от 01.01.2017г.  
 
 
 
 


