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РАЗДЕЛ І. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Чл.1 Ценоразписът описва цените за услугите по акредитация на Органи за оценка на 

съответствието (лаборатории за изпитване и или калибриране, органи по сертификация 

на продукти, на системи за управление, на персонал, органи за контрол и проверяващи 

по околна среда), които се събират от ИА БСА. Посочените в този ценоразпис  цени са крайни в 
български лева. 

Цените са определени в зависимост от: 

• Обхвата на акредитация; 

• Брой места за оценяване; 

Всички разходи за командировки на екипите по оценяване (пътни, дневни и квартирни) се поемат 

от Органа за оценка на съответствието. 

 

РАЗДЕЛ ІІ. АКРЕДИТАЦИЯ 

Чл.2.(1) Цени на услугите за предоставяне на акредитация на лаборатории, органи за контрол, 

органи по сертификация на продукти, на системи за управление, на персонал и на проверяващи 
по околна среда: 

Брой 
показатели  до: 

Вид дейност 

5 20 
Над 
20 

При първоначална акредитация 200 200 200 
1. Проверка на 

заявлението 
При преакредитация и/или разширение на обхвата 100 100 100 

При първоначална акредитация 400 600  900 

При преакредитация/и при разширяване на обхвата 

по   т. 4.4.4.2 а) от BAS QR 2 
400 600 900 

2. Предварително 

проучване 

При разширение на обхвата по т. 4.4.4.2 а)*,  т. 
4.4.4.2 b) и/или  т. 4.4.4.2 c)  от BAS QR 2 

200 300 450 

* Оценката за разширяване на обхвата на акредитация в рамките на вече акредитиран обхват и извън обхвата на 

акредитация до 30 % от акредитирания обхват е планирана  да се извърши по време на планов надзор 

При първоначална акредитация 1400 2100 3200 

При преакредитация 1000 1500 2200 3. Оценяване на място 

При разширение на обхвата по   т. 4.4.4.2 b) /  

т. 4.4.4.2 c)  от BAS QR 2 
700 1400 2100 

4. Решение за предоставяне на първоначална акредитация/ 
преакредитация/разширяване на обхват на акредитация 

500 750  1000  

4.1. Решение за отказване, ограничаване на обхвата или за отнемане на 
акредитацията  

250 250 250 

5. Поддържане на акредитация 1500 2200 3400 
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6. Преиздаване на сертификат 100 150 200 

7. Издаване на сертификат на английски  150 250 300 

8. Предварителна оценка на място 400 600 900 

9. Последваща оценка на място 800 1200 1800 

10. Предоставяне на документи по време на оценка на място 300 300 300 

11. Извънредна оценка на място 800 1200 1800 

12. Извънредна оценка по документи плюс доказани допълнителни разходи 200 200 200 

 

Чл. 2 (2). Цени на  услугите по упълномощаване на Проверяващи по околна среда (ПОС): 

1. Предварително проучване на   представените от ПОС  документи – 150 лв. 

2. Решение за упълномощаване на ПОС – 150 лв. 

3. Оценка за наблюдение на дейността на ПОС – 600 лв.  

 

РАЗДЕЛ ІІІ. ЕТАПИ НА ЗАПЛАЩАНЕ  

Чл. 3. Етапи на заплащане 

1.  Цените, посочени в чл. 2 се заплащат  съгласно етапите на процедурата по акредитация 

преди предоставяне на конкретната услуга; 

2.  Цената за поддържане на акредитацията по чл. 2, ал. (1), т. 5 се заплаща ежегодно - за 

първата година при получаване на сертификата за акредитация, а за всяка следваща година 

в срок най-късно до един месец от началото на съответния едногодишен период, изчислен 
съобразно датата на издаване на сертификата за акредитация. 

РАЗДЕЛ ІV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Критериите за определяне размера на цените се базират брой показатели, които се 
определят както следва:  

1. За лаборатории за изпитване – броя 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 - броя 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 – броя на показателите е равен на брой контролирани параметри 

по брой процедури за контрол.  

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.  
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3.2. за органите за контрол в областта на строителство е валидно общото правило, 

като за всички аналитични изпитвания са прилага правилото за лабораториите за изпитване  

Изключение:  

3.3. за органите за безразрушителен контрол – броя на показателите е равен на броя на 

методите за контрол (стандартизирани или разработени от органа за контрол) 

4. За органи по сертификация на продукти – броя на показателите е равен на броя на 

сертификационните схеми по броя на стандартите/ документите, регламентиращи 
изискванията към продукта, който се сертифицира  

5. За органи по сертификация на персонал – броя на показателите е равен на брой 

компетентностите, които се сертифицират  

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   

§ 2. Под оценяване на място, като дейност предвидена в чл. 2, ал.(1), т. 3, се разбира: 

1. Първоначална оценка; 

2. Оценка за разширяване на обхвата;  

3. Преоценка/преакредитация 

§ 3. Лабораториите, органите за контрол, органите по сертификация и проверяващите по околна 

среда, които имат повече от един офис, заплащат за всеки офис отделна цена съгласно чл. 2,  
ал.(1), т. 3 и т. 5. 

§ 4. При сигнал от физическо или юридическо лице, лицето, подало сигнала, заплаща депозит в 

размер на 500 лв. за извършване на извънредна оценка. След провеждане на извънредната 

оценка, при констатирана основателност на сигнала, депозитът се възстановява на лицето, 
подало сигнала. 

§ 5. При констатирано неизпълнение на финансови задължения по предходни процедури по 

акредитация, ИА БСА не открива нова процедура до уреждането им. 

§ 6. В случай, че акредитирано лице не заплаща дължимите годишни такси,определени в чл. 2, 

ал (1), т. 5 от настоящият ценоразпис за поддържане на предоставената акредитация, ИА БСА 

пристъпва към спиране на акредитацията съгласно чл. 34 от Закона за акредитацията, 

извършвана от Българската служба за акредитация.  

РАЗДЕЛ V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Ценоразписът се приема на основание чл. 26 от Закона за акредитацията, извършвана от 

Българската служба за акредитация”.  

§ 2. Ценоразписът на услугите, извършвани от Изпълнителна агенция “Българска служба за 

акредитация” към министъра на икономиката, енергетиката и туризма, за акредитация на органи 

за оценка на съответствието и проверяващи по околна среда се утвърждава от Изпълнителния 

директор на Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” след съгласуване със 
Съвета по акредитация и влиза в сила от датата на утвърждаване. 
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§ 3. С влизането си в сила настоящият ценоразпис отменя Ценоразписа на услугите по 

акредитация на Изпълнителна агенция ”Българска служба за акредитация” версия 6, ревизия 5 
от 23.11.2009 г. и се прилага и по отношение на вече регистрирани процедури за акредитация. 

§ 4. Услуги, извършени от ИА БСА, които не са заплатени до влизането в сила на настоящия 

ценоразпис, се заплащат по цени посочени в ценоразписа на услугите по акредитация на ИА БСА 
валиден към датата на извършването им. 


