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Цели за 2019г. Дейности 
Очакван 
резултат 

     Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо 

състояние, 
заложен в 
началото на 

2019г. 

Индикатор 
за целево 
състояние, 
отчетен в 
края на 
2019г. 

Индикатор за 
самооценка 

1 2 3 4 5  

1. Гарантиране 

равностойно ниво на 

компетентност на ООС, за 

взаимно признаване и за 

насърчаване всеобщото 

приемане на сертификати 

за акредитация и 

резултатите от оценяване 

на съответствието, 

издадени от 

акредитирани ООС от ИА 

БСА в европейски и 

световен мащаб 

Извършване на 

процедури за 

акредитация по 

заявления за 

първоначална 

акредитация, 

преакредитация 

и разширяване обхвата 

на акредитацията; 

Извършване на 

поддържане на 

акредитацията 

Активно 

споразумение за 

взаимно 

признаване  

(ЕА –MLA) 

Активно 

споразумение за 

взаимно 

признаване 

(ЕА -МLА) 

Активно 

споразумение 

за 

взаимно 

признаване 

(ЕА -МLА) 

Напълно 

постигната цел 

2.Поддържане на 

членството в ЕА 

(Европейската 

организация за 

акредитация) 

Активно участие на 

представители на ИА БСА 

в Генерални асамблеи, 

комитети, работни групи 

и др. форуми на ЕА 

Изпълнение на 

изискване на 

Регламент 

765/2008; 

Поддържане на 

високо ниво на 

20 участия 26  участия Напълно 

постигната цел 
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Цели за 2019г. Дейности 
Очакван 
резултат 

     Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо 

състояние, 
заложен в 
началото на 

2019г. 

Индикатор 
за целево 
състояние, 
отчетен в 
края на 
2019г. 

Индикатор за 
самооценка 

1 2 3 4 5  

компетентност на 

ИА БСА в защита  

на потребителите и 

икономическите 

оператори 

3. Поддържане на 

членство в международ 

ните организации: 

Международния 

акредитационен форум и 

международната 

организация за 

акредитация на 

лаборатории 

Активно участие на 

представители на ИА БСА в 

Генерални асамблеи, 

комитети, работни групи и 

други форуми на IAF и ILAC 

Подобрена бизнес-

среда и осигуряване 

на достъп до 

международните 

пазари чрез 

признаване на 

дейността на 

акредитираните ООС 

 Поддържане на 

пълноправно 

членство в IAF и 

ILAC 

Поддържане 

пълноправно 

членство в 

IAF и ILAC 

Напълно 

постигната цел 

4. Положителен резултат 

от обратна връзка с 

кандидатите и 

акредитираните ООС 

Изискване на информация 

от ООС 

Процент 

получени отлични и 

добри резултати от 

обратната връзка 

98% 99% Напълно 

постигната цел 

5. Планиране и 

изпълнение на годишната 

Извършване на 

планираните за 2019 г. 

Подобрен достъп 

до услугите по 

565 оценки 

 

602 оценки 

 

Напълно 

постигната цел 
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Цели за 2019г. Дейности 
Очакван 
резултат 

     Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо 

състояние, 
заложен в 
началото на 

2019г. 

Индикатор 
за целево 
състояние, 
отчетен в 
края на 
2019г. 

Индикатор за 
самооценка 

1 2 3 4 5  

програма на ИА БСА за 

оценяване на място на 

ООС в съответствие с 

утвърдените бюджетни 

средства 

оценки на място 

Приключили процедури 

по първоначална 

акредитация, 

преакредитация и 

разширявяне обхвата на 

акредитация в 

законоустановения срок 

оценяване на съот-

ветствието чрез 

осигуряване на 

високо ниво на 

компетентност на 

акредитираните 

ООС 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

95% 

 

 

 

 

 

Напълно 

постигната цел 

6. Ефикасно управление 

на човешките ресурси 
Провеждане на обучения, 

семинари и др. 

Поддържане на 

компетентност в 

областта на 

оценяване на 

съответствието и 

извършване на 

оценка на място 

18 37  Напълно 
постигната цел  

 
ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР РАДОВСКИ : 
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР   
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ” 


