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Приложение Приложение Приложение Приложение BAS QM A 4 към НКBAS QM A 4 към НКBAS QM A 4 към НКBAS QM A 4 към НК    

    

ИЗЯВЛЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ИА БСА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ, ИЗЯВЛЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ИА БСА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ, ИЗЯВЛЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ИА БСА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ, ИЗЯВЛЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ИА БСА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ, 

УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЕКТИВНОСТ НА ДЕЙНОСТТА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЕКТИВНОСТ НА ДЕЙНОСТТА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЕКТИВНОСТ НА ДЕЙНОСТТА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЕКТИВНОСТ НА ДЕЙНОСТТА 

ПО АКРЕДИТАЦИЯПО АКРЕДИТАЦИЯПО АКРЕДИТАЦИЯПО АКРЕДИТАЦИЯ    

Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" (ИА БСА) е единственият 

орган в Република България, който има право да извършва акредитация на органи, които 

извършват дейности по оценяване на съответствието или други дейности, за които се прилагат 

схеми за акредитация, определени с нормативен акт. Агенцията е юридическо лице със 

седалище София, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на 

икономиката. 

ИА БСА е страна по договор с Европейската организация за акредитация (ЕА MLA), с 

Международната организация за акредитация на лаборатории (ILAC-MRA) и Международния 

акредитационен форум (IAF-MLA), което показва неговата компетентност, безпристрастност, 

независимост, надеждност и прозрачност на услугите по акредитация, , предоставени съгласно 

„Регламент (ЕО) 765/2008 и Закон за националната акредитация на органи за оценка на 

съответствието., както и с изискванията на БДС EN ISO / IEC 17011: 2017 и приложимите 

документи на ЕА, ILAC, и IAF. 

ИА БСА предоставя услуги по акредитация, които отговарят на нуждите на клиентите, 

за признаване на компетентност за извършени услуги по оценка на съответствието, както и за 

издаване на сертификати и доклади/протоколи, като създава отворена среда за 

сътрудничество с акредитирани кандидати и заинтересовани страни. 

ИА БСА отговаря за безпристрастността на своите дейности по акредитация и не 

позволява никакъв търговски, финансов или друг вид натиск да компрометира неговата 

безпристрастност. 

Целият персонал и всички членове на комисиите на ИА БСА, които могат да повлияят на 

процеса на акредитация, действат обективно и не са изложени на никакъв търговски, 

финансов или друг вид неоснователен натиск, който може да доведе до компрометиране на 

безпристрастността. Чрез подписване на декларация „Ангажимент за безпристрастност", ИА 

БСА се уверява, че целият персонал и всички членове на комисиите обявяват всякакъв вид 

потенциален конфликт на интереси, независимо на какъв етап би възникнал. 

Основен принцип на осъществяване дейността на ИА БСА е че услугата по акредитация 

трябва да предоставя увереност на всички заинтересовани страни и съответните участници на 

пазара, чиито представители са включени в Съвета по акредитация, Комисиите по 

акредитация и в Техническите комитети. 

ИА БСА осигурява балансирано представителство на заинтересованите страни в комисиите, 

без превес на нечий интерес. 

Осигуряването на безпристрастност и увереност в издадените акредитации се 
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основава също и на прозрачността по отношение на достъпа на заинтересованите страни 

до адекватна информация, която трябва да бъде публично достъпна,  а именно: 

■  публично достъпни документи относно процеса на акредитация (политики, 

критерии, правила и т.н.); 

■  възможности за кандидатстване за акредитация, които са в съответствие с 

дейността и декларираната компетентност, без да се вземат предвид размерът на 

Органите за оценка на съответствието, членството в асоциация или група, брой на 

вече акредитирани ООС; 

■  еднакви условия за всички клиенти; 

■  такси/разходи за акредитация съгласно „Ценоразпис на предоставяните услуги по 

акредитация" ; 

■  обработка на заявки съгласно одобрената процедура; 

■  регистър на акредитирани ООС с техните обхвати на акредитация. 

ИА БСА предоставя на разположение на обществеността чрез публикации, 

електронни (уебсайт на ИА БСА) или други средства и актуализира на подходящи 

интервали информация относно своята дейност, както и относно промяна в изискванията 

за акредитация. 

Услугите на ИА БСА са достъпни за всички кандидати, чиито заявления за 

акредитация попадат в обхвата на дейностите по акредитация, определени в политики и 

правила. Политиките, процесите и процедурите на органа по акредитация не са 

дискриминационни и се прилагат по начин, изключващ дискриминация. 

ИА БСА също така гарантира безпристрастност при вземане на решения. 

Решението се взема въз основа на цялата информация, свързана с оценката, без да бъде 

повлияно по някакъв начин, като се вземат предвид предложението на членовете на екипа 

по оценяване оценка и становището на Комисията по акредитация. Решенията относно 

акредитацията се вземат от лица, които не участват в процеса на оценяване. 

В рамките на ИА БСА е създаден процес на идентифициране, анализ, оценка, 

разглеждане, обработка, мониторинг и документиране на рискове, които биха могли да 

повлияят на безпристрастността на цялата дейност по акредитация, включително всякакви 

конфликти, произтичащи от неговите взаимоотношения; този процес беше внедрен, 

поддържан и допълнително подобрен. Когато има рискове за безпристрастността, се 

документира как тези рискове се премахват или минимизират като всеки остатъчен риск се 

документира. Ръководството на най-високо ниво анализира всеки остатъчен риск, за да 

определи дали той е на приемливото ниво на риск. Ако съществува риск за 

безпристрастността, който не може да бъде намален или отстранен, акредитацията може да не 

бъде предоставена или може да бъде отнета. 

ИА БСА редовно представя на Съвета по акредитация резултатите от анализа на 

риска, който е бил извършен, включително връзки със свързани органи (чрез съсобственост). 

Безпристрастността в този случай се осигурява чрез спазване на следните принципи: тотално 
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отделяне и независимост на ИА БСА от всеки друг орган, включително висшето ръководство, 

лицата, вземащи решения и техническия персонал, ефективни механизми за предотвратяване 

на всяко влияние върху резултата от всяка дейност по акредитация, както и върху употребата 

на различни имена, лого и символи. 

ИА БСА не предоставя консултантски услуги или услуги за оценка на съответствието 

на своите клиенти, които са обект на акредитация, за да се избегне неприемлив риск от липса 

на безпристрастност. ИА БСА не внушава на нито един ООС, че акредитацията би била по-

проста, по-лесна, по-бърза или по-евтина, ако при ползване от заявителя на определени 

консултации или специфични съвети. 

 

 

 
АНГАЖИМЕНТ НА ВИСШЕТО РЪКОВОДСТВО ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТАНГАЖИМЕНТ НА ВИСШЕТО РЪКОВОДСТВО ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТАНГАЖИМЕНТ НА ВИСШЕТО РЪКОВОДСТВО ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТАНГАЖИМЕНТ НА ВИСШЕТО РЪКОВОДСТВО ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ    

Запознати със значението на безпристрастността при извършване на 

дейностите по акредитация на Националния център за акредитация на Република 

България (ИА БСА), ние сме поели ангажимент да гарантираме безпристрастността на 

органа по акредитация за извършване на безпристрастен процес по акредитация чрез 

спазване политиките и процедурите на органа за акредитация. 

инж. Ирена Бориславова инж. Ирена Бориславова инж. Ирена Бориславова инж. Ирена Бориславова         ////ПППП////    

Изпълнителен директор на ИА БСАИзпълнителен директор на ИА БСАИзпълнителен директор на ИА БСАИзпълнителен директор на ИА БСА    

11.12.201911.12.201911.12.201911.12.2019    

    

инж. Александър Радовскиинж. Александър Радовскиинж. Александър Радовскиинж. Александър Радовски        ////ПППП////    

Зам. изпълнителен директор на И А БСАЗам. изпълнителен директор на И А БСАЗам. изпълнителен директор на И А БСАЗам. изпълнителен директор на И А БСА    

11.12.201911.12.201911.12.201911.12.2019    


