
 

Трансгранична политика за акредитация  

на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” 
 

От 1-ви януари 2010 г. ще се прилага новият Регламент (ЕО) №765/2008 на 

Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година за определяне на 

изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара 

на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (Регламент (ЕО) №765/2008). В 

частност чл. 6 и чл. 7 на Регламент (ЕО) №765/2008 засягат политиката на органите за 

акредитация в Европейския съюз (ЕС) за акредитация на органи за оценка на 

съответствието извън собствените им граници. От тази дата, Орган за оценка на 

съответствието ще търси акредитация само от Националния орган за акредитация. Само 

в ситуации когато този Национален орган за акредитация не е в състояние да 

предостави исканата акредитация, или да я предостави в рамките на обхвата на 

Многостранното споразумение (MLA) на Европейската организация по акредитация 

(ЕА), или където държавата-членка не е определила национален орган за акредитация, 

тогава Органът за оценка на съответствието може да изиска акредитация от друг 

(чуждестранен) орган за акредитация. 

За трансграничната политика на Изпълнителна агенция „Българска служба за 

акредитация” (БСА) Регламент (ЕО) №765/2008 има въздействие върху акредитацията 

на органи в други държави от ЕС, държави, които са част от Европейската зона за 

свободна търговия (EFTA) или други държави, които имат национален орган за 

акредитация (определен като такъв), и който е страна по MLA. БСА ще трябва да 

преустанови услугите си по акредитация в тези държави и поради тази причина 

въвежда следната политика: 

1. След 31 декември 2009 г. БСА няма да предоставя акредитация на органи за 

оценка на съответствието в споменатите по-горе държави.  

2. След 31 декември 2009 г. БСА няма да преакредитира органи за оценка на 

съответствието от държави, споменати по-горе, чиито акредитации изтичат след 31 

декември 2009 г. Тези органи за оценка на съответствието ще получат официално 

писмо от БСА, не по-късно от 6 (шест) месеца преди изтичане на акредитацията, 

потвърждаващо, че преоценка няма да бъде планирана. Ако Органът за оценка на 

съответствието изиска, БСА ще предостави информация относно извършените оценки 

през изминалия акредитационен цикъл с цел улесняване на процеса на акредитация, 

който ще бъде осъществен от Националния орган за акредитация. 

За Органите за оценка на съответствието, споменати в т. 2, БСА ще извършва 

надзори и оценки за разширяване на обхвата на акредитация в съответствие с  

Трансграничната политика за сътрудничество между членовете на ЕА (Ръководство ЕА-

2/13) докато тези акредитации изтекат, но не по-късно от 31 декември 2013 г. 

Тази политика не се прилага за ситуациите, където е приложим чл. 7,  

параграф 1 от Регламент (ЕО) №765/2008. Където държава-членка не е определила 

свой национален орган за акредитация; определеният национален орган за 

акредитация не извършва акредитация на съответните дейности или националният 

орган за акредитация не е страна по EA MLA за съответните дейности, БСА  може да 

предлага услугите си по акредитация в тези държави.  

Политиката на БСА за акредитация в тези държави и в държави, извън сферата 

на Регламент (ЕО) №765/2008 и EA MLA няма да бъде засегната и ще остане в 

съответствие с политиките за трансгранична акредитация на Европейската организация 

за акредитация (EA), Международен акредитационен форум (IAF) Международна 

организация за акредитация на лаборатории (ILAC). 
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