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Подход на ИА БСА за провеждане на преход към  

ISO 50001:2018 от ISO 50001:2011  

  

1.  Въведение 

На страницата на Международната организация по стандартизация (ISO) на 21.08.2018г.e 

публикуван стандарт ISO 50001:2018 “Energy management systems -- Requirements with 

guidance for use” (https://www.iso.org/standard/69426.html). Той отменя и заменя ISO 

50001:2011. 

С Резолюция 2017-14 на IAF е прието споразумение за тригодишен преходен период от 

датата на публикуване на ISO 50001:2018, в който органите по сертификация е необходимо 

да извършат трансфер на своите клиенти към новия стандарт. Горецитираното решение на 

IAF е потвърдено с резолюция на 40-та Генералната Асамблея на ЕА проведена в периода 

22–23.11.2017г. в Берлин. 

Съгласно споразумението е необходимо органите по сертификация да въведат промените в 

системите си за управление и процесите си и да демонстрират съответствието си с 

изискванията за акредитация в рамките на 18 месеца от датата на публикуване на 

ревизирания стандарт. Органите по сертификация трябва да престанат да извършват одити, 

включително за първоначална сертификация, надзор и ресертификация по ISO 50001:2011 

в рамките на 18 месеца от датата на публикуване на ревизирания стандарт:  

Сертификации под акредитация по ISO 50001:2018, следва да се издават само, когато 

органа по сертификация е акредитиран да предоставя сертификация по този стандарт. 

След провеждане на оценка за покриване на изискванията за предоставяне на 

сертификация по  ISO 50001:2018, в сертификата за акредитация ще се цитира версията на 

стандарта чрез датиране. 

2.  Подход на ИА БСА за извършване на преход 

2.1.    Общи положения 

Настоящата важна информация дава указания за подхода на ИА БСА за извършването на 

преход. 

ИА БСА, съгласувано с решението на IAF и ЕА, в настоящата публикация е изложила своя 

подход за управлението на прехода, чиито основни цели са да се гарантира, че 

акредитираните органи по сертификация са получили равнопоставен и обективен шанс за 

придобиване на акредитация по ISO/IEC 17021-1:2015 и БДС ISO 50003:2015 за 

предоставяне на сертификация по версията на стандарт ISO 50001:2018, удовлетворяващ 

потребностите на бизнеса им. 
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2.2.    Срокове на валидност на сертификации под акредитация 

Акредитациите по ISO 50001:2011 ще останат в сила до края на преходния период 

21.08.2021г. 

След изтичането на този преходен период, считано от 21.08.2021г., предоставените 

акредитации по стандарта ISO 50001:2011 няма да бъдат валидни. 

Срокът на валидност на акредитираните сертификати, издадени от ОССУ по ISO 

50001:2011, по време на преходния период, трябва да съответстват на края на тригодишния 

период на преход. 

2.3.    Процесът на преход ще включва следните етапи на оценка: 

-       Преглед на анализа за преход на органите по сертификация и свързаните с това 

документи; 

-       Офис оценка; 

-       Наблюдение на дейността за прилагане на новия стандарт. 

ИА БСА ще извършва оценка за преход по време на планова оценка (надзор или 

преакредитация), като се спазва реда на Процедурата за акредитация (BAS QR 2) и 

Инструкцията за определяне на времетраенето на оценката на място. Влияещи фактори 

(BAS QI 2), като ще се предвиди допълнително време за оценка на предприетите за  преход 

действия. 

При желание от страна на орган по сертификация и при наличие на ресурси от страна на 

ИА БСА ще се провеждат и извънредни оценки за преход. 

3.     Указания за органите по сертификация 

3.1.        План за действия при преход 

До 30.11.2018г., органите по сертификация трябва да представят План за действия при 

преход. 

Планът за действия при преход от ISO 50001:2005 към ISO 50001:2018 трябва да съдържа 

минимум следната информация: 

-       анализиране на разликите в двата стандарта, подробно описващи промените и 

подобренията, които са необходими в системите и процесите на органа по сертификация за 

осъществяване на прехода (включително докладване, промяна в методологията на одит и 

други приложими); 
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-       определяне на изискванията относно компетентността на персонала, обучения и 

процес за потвърждаване на компетентността; 

-       подробности за преходните договорености, включително комуникации със 

сертифицираните клиенти за провеждане на одити за съответствие с новия стандарт, как 

ще се гарантира продължаващото съответствие на клиентите с ISO 50001:2018 в процеса 

на преход, действията по отношение на клиенти, които не са успели да завършат прехода в 

рамките на трите години след публикуването на 50001:2018 и др.; 

-       установяване на действия, които следва да се планират и предприемат за оценка на 

ефикасното прилагане на всички промени, произтичащи от изискванията на новия 

стандарт (провеждане на вътрешни одити, прегледи от ръководството и др.). 

Планът трябва да съдържа график и срокове за провеждане на действията, съобразени с 

планираните оценки за надзор, преакредитация, извънредни оценки и отговорни лица. 

Одитите, избрани за наблюдение на дейността, трябва да бъдат на клиенти, които са 

внедрили ISO 50001:2018. Наблюденията трябва да демонстрират компетентността и 

процеса на одит на Органа по сертификация по  отношение на новия стандарт, както и 

необходимото планиране на одита и докладване. Ако планираните наблюдения не 

демонстрират в необходимата степен компетентността на органа по сертификация, ИА 

БСА ще изиска провеждането на допълнителни наблюдения. 

3.2 Планиране на оценките за преход от ИА БСА   

С цел планиране на оценките за преход е необходимо до 30.11.2018г. органите по 

сертификация да предоставят информация за период за провеждане на оценката за преход, 

съобразно предстоящите им планови оценки (надзор или преакредитация) или извънредна 

оценка. 

Оценката за преход може да се проведе, след като представеният план за действия при 

преход е оценен от ИА БСА като подходящ и когато органът по сертификация има 

подготвени клиенти с внедрени системи за управление по ISO 50001:2018, на които да 

може да се проведе наблюдение на дейността. 

След 01.02.2019г. ИА БСА ще извършва оценки по изискванията на ISO/IEC 17021-1:2015 

за сертификация на СУЕ само по ISO 50001:2018.  

След 30.01.2019г. ИА БСА ще приема заявления на органи по сертификация да извършват 

сертификация на СУЕ само по ISO 50001:2018. 

След 21.02.2020г. органите по сертификация се изисква (съгласно резолюция на IAF) 

да  извършват оценки за сертификация на СУЕ само по ISO 50001:2018.   
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След 21.08.2021г. ще бъдат валидни сертификати за акредитация издадени на органи по 

сертификация да извършват сертификация на системи за управление само по ISO 

50001:2018. 

3.3         Преиздаване на сертификати за акредитация 

След установяване, чрез оценка за преход, че акредитираните органи по сертификация 

съответстват на изискванията за акредитация да извършват сертификация по ISO 

50001:2018, ИА БСА ще преиздава сертификатите за акредитация по ISO 50001:2018 със 

срок на валидност съгласно действащия сертификат за акредитация. 

Сертификатите ще бъдат преиздавани само след демонстриране на компетентност за 

извършване на сертификация по ISO 50001:2018 и при закрити несъответствия, установени 

по време на оценката за преход, в съответствие с т. 4.3.5.2 от Процедурата за акредитация 

BAS QR 2. 

Ако преди края на преходния период, ИА БСА не може да потвърди съответствието на 

органа на изискванията за акредитация да извършва сертификация по ISO 50001:2018, 

агенцията ще констатира неизпълнение на изискванията и след края на три годишния 

преходен период, ще отнеме предоставените акредитации за сертифициране по ISO 

50001:2005. 

3.4         Издаване на сертификати под акредитация от органите по сертификация 

Сертификати под акредитация могат да се издават от органите по сертификация по ISO 

50001:2018 само след като: 

-       ИА БСА е предоставила акредитация на органа по сертификация да извършва 

сертифициране по новия стандарт; 

-       Органът по сертификация е извършил одит по новите изисквания на съответния 

клиент като: 

-       ясно е идентифицирал и повдигнал като документирани констатации всички 

несъответствия, които изискват клиента да предприеме действия за привеждане в 

съответствие с новите изисквания; 

-       е определил, посредством оценка на коригиращи действия, че клиента е предприел 

необходимите действия за всички идентифицирани несъответствия и е доказал ефикасност 

на системата за управление. 

 


