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Правила за сертификация на продукти с означения като ЗНП/ЗГУ/ХТСХ
1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕДМЕТ НА ПРАВИЛАТА
Настоящите правила са публични и се отнасят до всички оператори, интересуващи се от контрола и
сертификацията на продукти и с означениe като ЗНП/ЗГУ/ХТСХ. Правилата са разработени в съответствие с
изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1151/2012 и БДС EN ISO 17065. Сключването и подписването на договор
за контрол и сертификация е обвързано с приемане и изпълнение на правилата от текущия документ.
Прилагането на настоящите правила се следи от Комисия по надзор, която се състои от представители на
заинтересованите страни от дейността на системата за сертификация. БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН ЕООД
извършва безпристрастно дейности по контрол и сертификация, които не са повлияни от търговски,
финансово-икономически или друг вид натиск. БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН ЕООД получава финансова подкрепа
единствено от постъпленията, произтичащи от дейностите по контрол и сертифициране, работи с независим
и компетентен персонал без конфликт на интереси, не предоставя никакви консултантски услуги (преки или
косвени).
1.1 ЗАЩИТЕНИ НАИМЕНОВАНИЯ
България има утвърдени традиции в производството на редица специфични продукти: кисело мляко,
бяло саламурено сирене, кашкавал, баница, българското розово масло, лавандулово масло, различни
месни продукти като луканки, суджук и пастърма и други традиционни български продукти. Получаването
на право за ползване на защитено наименование в значителна степен разширява пазарните им
възможности.
В ЕС има разработена цялостна Политика на качеството – защитени наименования, която включва
защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно специфичен
характер. Тя изпълнява следните цели – да изтъкне специфичните качества на определени типични
продукти на пазара и да ги отличи от останалите продукти в магазините чрез означаването им със
символите на Европейската Общност. Защитата на географските наименования е насочена предимно към
продукти с географски произход от малък географски район в рамките на държавата, а не продукт,
произвеждан в цялата държава под наименованието „български”. Защитените географски означения имат
защита на права на интелектуална собственост.
Вписването на наименования за произход или географски указания в Европейския регистър на защитените
наименования за произход и защитени географски указания съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1151/2012 НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 ноември 2012 година относно схемите за качество на
селскостопанските продукти и храни се осъществява от националния компетентен орган за защитените
географски означения и храни с традиционно специфичен характер - Министерството на земеделието и
храните. Група производители на определен продукт подава заявление, придружено с необходимите
документи, което следва национална процедура, определена в българското законодателство. След
одобрение на национално ниво документите се изпращат в ЕК, където следват европейската процедура.
Успешно регистрираните наименования, за които в Официалния вестник на ЕС се публикува регламент за
вписване
получават
защита
на
територията
на
27-те
страни
членки.
До момента в Европейските регистри са регистрирани над 1100 земеделски и хранителни продукти със
защитени наименования.
Регистрацията на защитените наименования за произход, защитени географски указания и храни с
традиционно специфичен характер дава на производителите изключително право да използват
регистрираното име на своя продукт, както и специален знак върху опаковките на продукта, предлаган на
пазара. За защитени наименования могат да кандидатстват практически всички земеделски продукти и
редица преработени храни.
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„Защитено наименование за произход“ (ЗНП) е наименование, което идентифицира продукт,
произхождащ от специфично място, регион или, в изключителни случаи, държава; чието качество или
характеристики се дължат основно или изключително на специфична географска среда с присъщите ѝ
природни и човешки фактори; и чиито етапи на производство се извършват в определения географски
район. С други думи, за да получи статут на ЗНП, целият продукт трябва да бъде произведен по традиция и
изцяло (приготвен, преработен и произведен) в рамките на конкретната област и по този начин придобива
уникални свойства.

„Защитено географско указание“ (ЗГУ) е наименование, което идентифицира продукт с произход от
специфично място, регион или държава; чието качество, репутация или други характеристики се отдават
предимно на неговия географски произход; и на който поне един етап от производствения процес се
осъществява в определения географски район. С други думи, за да получи статут на ЗГУ, целият продукт
трябва да бъде традиционен и поне частично произведен (приготвен, преработен или произведен) в
рамките на конкретната област и по този начин придобива уникални свойства.

Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ), отговаря на условията за регистрация, когато
описва специфичен продукт или храна, който (която):
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а) е резултат от начин на производство, преработка или състав, които съответстват на традиционна
практика за този продукт или тази храна, или б) е произведен (произведена) от суровини или съставки,
които традиционно се използват за него (нея).
Съгласно чл. 3 на Регламент 1151/12 „специфичен характер“ по отношение на даден продукт означава
характерните специфики на производството, които отличават ясно този продукт от други подобни продукти
от същата категория; „традиционен“ означава доказана употреба на вътрешния пазар за период, който
позволява предаване от поколение на поколение; този период е най-малко 30 години;
За да бъде регистрирано едно наименование като храна с традиционно специфичен характер, то трябва
да е било използвано традиционно за този специфичен продукт или да е означение за традиционния
характер или специфичния характер на продукта. За разлика от ЗНП и ЗГУ, тази схема за качество не
удостоверява, че защитения продукт се отнася към определен географски район.

2. ДОСТЪП ДО СИСТЕМА НА КОНТРОЛ И СЕРТИФИКАЦИЯ
Достъпът до системата за контрол се предшества от Заявление за присъединяване в утвърдена форма,
което може да бъде подадено без ограничителни условия и дискриминация от всеки оператор, който желае
да използва регистрираното име на продукта с означение (защитените наименования за произход,
защитени географски указания и храни с традиционно специфичен характер), както и да използва символите
и означенията на Съюза за ЗНП/ЗГУ/ХТСХ върху етикетите и опаковките на продукта, предлаган на пазара.
Регламент ЕО №1151/2012 изисква хранителните продукти, които ползват регистрирани наименования да
отговарят на обнародвани продуктови спецификации.
Заявлението за сертификация се предоставя на БС в оригинал. Към заявлението за сертификация се
прилагат следните документи, в зависимост от прилаганата схема за конкретен продукт:
А. Kопие от удостоверение за регистрация на обект за производство на храни, издадено от БАБХ, съгл.
чл. 6 Регламент (ЕО) № 852/2004 и Регламент 853/2004;
Б. Kопие от удостоверението за регистрация от Агенция по вписванията;
В. Прилага се валидно удостоверение по стандарт НАССР (Пакет Хигиена Регламенти ЕО № 852/2004,
853/2004, 2073/2005 и сл. изм. и доп. ), ако е приложимо за съответната схема.
След като операторът предостави заявлението за присъединяване с цялата съпътстваща документация,
БС предоставя Договор и Тарифа за контрол - за преглед и разписване от оператора. Договорът важи за
текущата година и се подновява всяка година, когато операторът подпише и изпрати заявление за
присъединяване, като постави отметка на ново потвърждаване към системата за контрол.
С подписването на договора, операторът се задължава:
 да предостави всяка информация, необходима за дейността по оценяване, включително тези за
разглеждането на документи и достъпа до всички единици, до регистрациите и персонала, който е
ангажиран;
 да работи в съответствие с предварително избраната схема за сертифициране;
 да приема, че БС си служи с външни структури за извършване на контролна дейност и анализи и дава
своето съгласие за възлагане на тази дейност на външни ресурси;
2.2 ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
Годишните такси за услугите по контрол и сертификация са определени в Тарифа за контрол на
продукта с означение като ЗНП/ ЗГУ/ХТСХ, изготвена съгласно информацията, посочена в Заявлението за
присъединяване и Заявлението за съответствие на продукта, която е неразделна част от договора. Тарифата
за контрол е валидна за текущата година, в която се сключва договорът. За всяка следваща година и при
настъпване на промени в обхвата на сертификация се съставя нова тарифа за контрол.
2.3 НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
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Заплащането на фиксираната такса се извършва първоначално (първо присъединяване към системата за
контрол), както и през следващите години (при ново потвърждаване към системата за контрол) в момента, в
който операторът изпрати и подпише заявлението за присъединяване по начина, предвиден в техническата
документация.
3. ПРЕГЛЕД НА ЗАЯВЛЕНИЕ
Целта на прегледа на заявлението е да се гарантира, че схемата на сертификация е определена и
предоставената информацията е достатъчна за извършване на дейностите по контрол и сертификация. По
време на прегледа на постъпило заявление за сертификация, при установяване на:  Пълнота на подадената
информация.  Установени пропуски или неясноти БС изисква/уточнява необходимите данни с оператора,
съгласно изискванията на прилаганата схема за сертификация.  БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН отказва да извърши
сертификация при: а) невъзможност на БС да извърши дейностите, заложени в схемата, включително и по
отношение на сроковете; б) операторът не приема изискванията на прилаганата схема за сертификация; в)
явни доказателства, че продуктът и/или заявителят не отговарят на изискванията, посочени в желаната
схема; г) подадено е заявление за сертификация на същия продукт или група от продукти към друг
контролен орган за сертификация.
4. КОНТРОЛ И СЕРТИФИКАЦИЯ
След положително оценяване на заявлението за присъединяване, в срок от 30 дни, компетентен
инспектор извършва първоначална инспекция.
По време на първоначалната инспекционна проверка, ангажираният инспектор:
А. оценява съответствието с посоченото в заявлението за първоначално присъединяване, годността на
оператора и способността му да задоволи изискванията за съответствие, посочени в продуктовата
спецификация за отделните дейности извършвани от заявителите;
Б. оценява наличната документация;
В. отбелязва установените липси и записва резултатите в доклада от инспекцията;
Г. изразява становище относно съответствието;
Д. предоставя документацията, предвидена от приемо-предавателния формуляр;
Е. отбелязва липсата на благоразположение и сътрудничество от страна на оператора.
Ж. за резултатите от проверката се изготвя инспекционен доклад в три екземпляра, които се подписват
от контролиращото лице и от производителя. Един екземпляр се изпраща на компетентното звено в МЗХГ в
20-дневен срок.
4.1 Приемане на оператора в системата за контрол
Докладите от инспекцията, от тестването (евентуално), за несъответствията (евентуално) се оценяват от
"Био Сертификейшън".
Ако оценката е положителна, "Био Сертификейшън" издава Удостоверение за вписване в списъка на
контролираните оператори в срок до 30 дни от датата, посочена в доклада от инспекцията, изпратен
от инспектора на "Био Сертификейшън".
Ако оценката е отрицателна "Био Сертификейшън" съобщава на оператора и на инспектора
установените отклонения и искането за поправянето им. Операторите, които не са покрили изискванията,
предвидени в продуктовата спецификация, не се вписват в списъка на контролираните оператори. Само
вписаните и съответстващи оператори могат да подават искане за съответствие на продукта.
4.2 Одобрение на етикетите1
За продукта, обект на контрол, операторът е длъжен да има етикети, одобрени от "Био
Сертификейшън". Етикетите подлежат на първоначално одобрение и при всяка една промяна. Върху
етикета операторът трябва да помести, освен предвиденото от действащото законодателство (Регламент
(ЕС) № 1151/2012 и Регламент (ЕС) № 668/ 2014) и от продуктовата спецификация, указанията, които са

1

Етикетът, одобрен от "Био Сертификейшън", съдържа датата на одобрение и подписа на оценителя. Съответствието на
етикетите с действащите нормативни разпоредби е от изключителната отговорност на оператора.
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задължителни, ако такива се предвиждат от Министерството на земеделието, храните и горите, а също и
тези посочени в Техническата документация на "Био Сертификейшън" ЕООД.
4.3 Искане за съответствие на продукта
След като е получил Удостоверението за вписване в списъка на контролираните оператори, за да
получи Сертификат за съответствие на продукта, операторът трябва да представи Заявление за съответствие,
в утвърдена форма, заедно с копие от окончателния вариант на етикета, който възнамерява да използва.
4.4 Предложение, издаване и решение за съответствието на продукта
След получаването на заявлението за съответствие, "Био Сертификейшън" допълва оценката на досието
за сертифициране и изпраща предложението до РОСП. С решението за сертифициране се издава
Сертификат за съответствие на продукта на оператора-заявител.
4.5 Валидност на сертификата за съответствие на продукта:
Сертификата за съответствие на продукта е документ, който посочва продуктът, за който
операторът е оторизиран да издава декларации за съответствие заедно с етикетите за опаковките.
Сертификата за съответствие на продукта, издаден от "Био Сертификейшън" има валидност три години
при условие, че операторът-заявител поддържа постоянно капацитета си да приготвя продукт в
съответствие с изискванията на продуктовата спецификация.
4.6 Заявление за подновяване на сертификата за съответствие на продукта
Новото заявление за подновяване трябва да бъде подадено от оператора до "Био Сертификейшън"
преди изтичането на валидността на сертификата за съответствие на продукта. Операторите, включени в
системата за контрол, трябва да подадат заявлението за подновяване по същата процедура, описана в
предходните точки.
4.6 Потвърждение
Операторите, които възнамеряват да поискат потвърждение на присъединяването си към системата за
контрол и да продължат вписването си в списъка на контролираните оператори, трябва да изпратят до "Био
Сертификейшън", в срок до 31 декември всяка година, Заявление за потвърждение (Ф. ЗП_ПР_01 ) като
всяка негова част трябва да е надлежно попълнена, като се прилага копие от платежното за извършено
плащане на фиксираната такса.
4.6.1 Разглеждане на документацията към заявлението за потвърждение
При получаването на заявлението за потвърждение "Био Сертификейшън" пристъпва към
разглеждането на документацията, за да провери съответствието на изискванията в продуктовата
спецификация. При отхвърляне на заявлението, "Био Сертификейшън" информира оператора за причината,
поради която искането е било отхвърлено.
4.6.2 Неизпращане на заявление за потвърждение и изключване от списъка на контролираните
оператори
Изключването от списъка може да се прилага от "Био Сертификейшън" в случаите, когато вече признат
продуктов субект не възнамерява да потвърди членството си в системата за контрол. В случай, че "Био
Сертификейшън" не получи заявление за потвърждение в предвидените срокове (до 31. Декември на
текущата година), ще изпрати до оператора предварително известие, с което да го информира за
възможността за изключване. След изтичането на 30 дни без противопоставяне от страна на оператора,
"Био Сертификейшън" ще пристъпи към изключването на субекта от списъка на контролираните оператори.
4.7 Надзорни инспекционни проверки
Надзорът има за цел да установи дали операторът поддържа непрекъснато капацитета си да приготвя
продукт в съответствие с изискванията на продуктовата спецификация. За резултатите от всяка проверка се
изготвят инспекционни доклади в три екземпляра, които се подписват от контролиращото лице и от
производителя. Един екземпляр се изпраща на компетентното звено в МЗХГ в 20-дневен срок. Докладите от
инспекцията, от тестването (евентуално), за несъответствията (евентуално) се оценяват от "Био
Сертификейшън" за решенията относно поддържането на сертификацията.

5/8

БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН ЕООД –ОСП
Разработил: ОтК

Ф 4.1.3-01
ЗНП/ЗГУ/ХТСХ
Версия 1.3

Утвърдил: РОСП на 27.04.2020

4.8 Допълнителни инспекции към редовния годишен график на контрол
"Био Сертификейшън" ще извършва допълнителни планови или внезапни проверки в случаите,
когато:
- В случаите на тежки несъответствия;
- В случаите на повторение на несъответствия от един и същи тип;
- В случаите, когато операторът съобщава на "Био Сертификейшън" значителни изменения;
- В случаите на сигнал за евентуално несъответствие, подаден от компетентния орган - Министерство на
земеделието, храните и горите.
4.9 ПРОБИ ЗА АНАЛИЗ
Взимането на проби става в предприятието, по време на инспекционната проверка или от търговската
мрежа съгласно чл. 51, ал. 1, т. 4 от Наредба 5/13.08.2019.
След като получи копие от доклада от анализа от лабораторията "Био Сертификейшън" прави оценка на
съответствието с изискванията, предвидени в продуктовата спецификация и уведомява заявителя за
резултата.
4.10 Управление на партидите, несъответстващи на изискванията на продуктовата спецификация
Партидата, която се е оказала несъответстваща, трябва да бъде идентифицирана и изключена от
позоваване на ЗНП/ХТСХ/ЗГУ. Освен това предприятието трябва да пази копие от документацията, отнасяща
се до крайното местоназначение на несъответстващия продукт.
4.11 Права на оператора в случай на несъответстващ анализ
Процедура по обжалване на лабораторните изследвания
Операторът може да се възползва от правото си да подложи на анализ контролната проба, която се
намира при него, в лаборатория, която е акредитирана съгласно стандарт ISO/IEC 17025 за специфични
тестове, предвидени в продуктовата спецификация. Идентифицираната и запечатана част се оставя за
съхранение под изключителната отговорност на субекта, при който е направено вземането на пробата.
Частта не трябва да се манипулира и по никакъв начин не трябва да се отваря, освен в предварително
посочената лаборатория. Частите от пробата, подлежащи на преразглеждане, чиито запечатвания или
обвивка са манипулирани, трябва да се считат за негодни за употреба с цел преразглеждане на анализа.
Пробата, изпратена в лабораторията, ще трябва да се идентифицира с идентификационния код,
предоставен от инспектора на "Био Сертификейшън" и докладът от пробата ще трябва да се сведе до
знанието на "Био Сертификейшън".
Ако резултатите са в контраст с констатациите от първия анализ, ще се анализира и третата част от
пробата, която ще е от решаващо значение при потвърждаването, в случай на несъответстващи анализи,
или отменя, при съответстващи анализи, третирането на несъответствията. Четвъртата част от пробата се
използва само в случай, ако една от другите три не може да се използва повече за целите на тестването.
Изисканата документация и евентуалната жалба трябва да се изпратят на "Био Сертификейшън" в срок до 15
дни от получаването на известието за съответствие на анализа. След изтичането на този период,
третирането на несъответствието ще стане окончателно.
5. СЪОБЩАВАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ
Когато вече документирани ситуации са предмет на изменения (промени в машините, съоръженията,
законовите изисквания, дружествени промени , данъчни данни и др.), операторите са длъжни да ги
съобщават официално на "Био Сертификейшън". За всички съобщения, отнасящи се до значителни промени
"Био Сертификейшън" ще извършват допълнителна проверка при оператора, за разлика от случаите на
незначителни промени, направените промени ще бъдат оценявани в последващите планирани
инспекционни проверки.
6. ОТКАЗ

6/8

БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН ЕООД –ОСП
Разработил: ОтК

Ф 4.1.3-01
ЗНП/ЗГУ/ХТСХ
Версия 1.3

Утвърдил: РОСП на 27.04.2020

В случай на „Отказ от дейността” субектът е длъжен да информира за това "Био Сертификейшън" чрез
изпращането на формуляр ЗП_ПР_01 като отбелязва позицията Отказ. Отказът задължава операторите да:
А) прекратят незабавно търговията на продуктите с означения като ЗНП/ ЗГУ/ ХТСХ;
Б) прекратят незабавно използването на етикетите, на опаковките и на всички документи/публикации,
в които се указват символите и означенията на Съюза за ЗНП/ЗГУ/ХТСХ.
7. ПОВТОРНО ПРИЕМАНЕ НА ОПЕРАТОРА В СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ
Всички оператори, които възнамеряват след отказ от дейността, отново да се върнат в системата за
контрол, трябва да представят искане за първоначално присъединяване и да повторят реда, предвиден за
първоначално присъединяване
8. ЖАЛБИ, РЕКЛАМАЦИИ И СПОРОВЕ
Политиките и процедурите на "Био Сертификейшън" имат за цел да се осигури своевременно и
конструктивно разрешаване на спорове и жалби. Ако тези процедури не доведат до приемливо решение на
спора, или, ако предложената процедура не се приема от тези, които предявяват претенции или от други
страни, "Био Сертификейшън" предвижда възможност за обжалване на взетите решения.
9. Възражения и жалби
Операторите, включени в системата за контрол, могат да отправят възражение срещу решения относно
сертификацията, взети от БC, в срок от 15 (петнадесет) дни от получаване на съответното уведомление, или
жалби. Право на БC е да изиска от оператора всякаква документация и информация, необходима за
разглеждане на възражението или жалбата. Резултатът от разследването и причините за съответните
решения се издават в срок до 30 дни от датата на получаване на жалбата/възражението при "Био
Сертификейшън", с възможността за по-нататъшно удължаване с 30 дни в случай на основателни причини.
Ако се окаже необходимо произнасянето на други контролни/надзорни органи или субекти, участващи в
жалбата, времето за изчакване на външните становища прекратява предварително определените времеви
граници.
9.3 СПОРОВЕ
Всички спорове, свързани с прилагането на този документ трябва да бъдат решени чрез задължителен
арбитраж при Арбитражен съд при Българска стопанска камара и Арбитражен съд при Стопанска асоциация
– Пловдив от арбитражна комисия, съставена от 3-ма арбитри, назначени и работещи в съответствие с
документа на посочената арбитражна камара.
10. СЪГЛАСИЕ ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРАВО НА ОТКАЗ
Инспекционната дейност се изпълнява от специалисти (Инспектори към "Био Сертификейшън");
Дейността по тестването се възлага в подизпълнение на акредитирани лаборатории съгласно
стандарт ISO/IEC 17025 за специфични тестове;
Операторите могат да откажат назначените инспектори, като изпратят мотивирано известие в
писмена форма до "Био Сертификейшън" което, ако приеме мотивите, ще пристъпи към смяна на
инспектора.
11. ФИНАНСОВО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ СПРЯМО "БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН"
Неизпълнението на финансовите задължения води до искане за плащане, предявено от "Био
Сертификейшън". Искането се състои в изпращане на писмо с приложена проформа фактура, в която се
посочва сумата, която трябва да се заплати и начина на плащане. Когато операторът не се придържа към
предписаното, "Био Сертификейшън" съобщава неизпълнението на Министерството.
12. ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Всички оператори и съответният персонал имат право на защита на всяка собствена информация,
която е предоставена на БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН ЕООД и тя се счита за търговска тайна и не се предоставя на
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трети лица без изрично писмено съгласие, с изключение на случаите, когато това се изисква от закон, друг
нормативен акт или ако е предвидено в схемата на сертификация.

13. ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ
На интернет сайта на www.biocertification.eu "БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН" публикува всякаква актуална
информация свързана с дейността на дружеството и всички документи, предназначени за оператора.
Публикувани в Официален вестник на ЕС продуктови спецификации за регистрираните продукти с
означения в България :
ХТСХ „ФИЛЕ ЕЛЕНА“ (FILE ELENA TSG) ЕО №: BG-TSG-0007-01017-23.07.2012
ХТСХ „ЛУКАНКА ПАНАГЮРСКА“ (LUKANKA PANAGYURSKA TSG) ЕО №: BG-TSG-0007-01099-28.02.2013
ХТСХ „РОЛЕ ТРАПЕЗИЦА” ( ROLE TRAPEZITSA TSG) ЕО №: BG-TSG-0007-01020-23.07.2012
ХТСХ „КАЙСЕРОВАН ВРАТ ТРАКИЯ” (KAISEROVAN VRAT TRAKIYA TSG) ЕО №: BG-TSG-0007-01018-23.07.2012
ХТСХ „ПАСТЪРМА ГОВЕЖДА“ (PASTARMA GOVEZHDA TSG) ЕО №: BG-TSG-0007-01255 — 25.8.2014
ЗГУ „ГОРНООРЯХОВСКИ СУДЖУК“ (GORNOORYAHOVSKI SUDZHUK PGI ) ЕО №: BG-PGI-0105-01108-15.04.2013
ЗГУ „БЪЛГАРСКО РОЗОВО МАСЛО” (BULGARSKO ROZOVO MASLO PGI) EО №: BG-PGI-0005-01050 – 26.10.2012
ЗНП „Странджански манов мед“ (Strandzhanski manov med PDO)/„Maнов мед от Странджа“ (Manov med ot
Strandzha) ЕС №: PDO-BG-02306—12.4.2017
14. Извънредни събития и обстоятелства
При възникване на извънредно събитие или обстоятелство, което възпрепятства достъпа до
оператори/подизпълнители, така че планираните дейности по сертификация не могат да се извършват,
операторът/подизпълнителят информира своевременно органът по сертификация (БС) или обратно. В зависимост от
степента на въздействие БС от своя страна определя дали е възможно сертификацията да бъде поддържана при
възникналите обстоятелства.
В период, когато поради извънредни обстоятелства, нормалната работа и извършване на инспекция не е възможно,
първоначалното сертифициране и разширяване на съществуващия обхвата на сертифицирането е не се извършва,
надзора се извърша възможно най-бързо след като извънредният статус е вдигнат и веднага след като нормалната
ситуация и дейности се възстановят.
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