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1. Цел и област на приложение.

Тази процедура определя политиката и правилата на Органа по сертификация на продукти 
при Дедал-оценяване  и сертификация ООД, гр. Несебър за позоваване на сертификация на 
база акредитация, предоставена от ИА БСА в качеството й на страна по Многостранно 
споразумение за взаимно признаване на резултатите на Европейската организация за 
акредитация (EA MLA). 

Тази процедура осигурява проследимост и дава точни указания за правилата, които трябва да 
се спазват при ползване на предоставените знаци. 

Тази процедура е публично достъпна, публикува се на сайта на дружеството www.dedal-
bg.net и се предоставя на клиента при предоставяне на правото за ползване на знака на 
Органа за сертификация. 

2. Основания.

Съгласно т.т. 7.7.3 от БДС EN ISO/ ІЕС 17065:2012 – Оценяване на съответствието. 
Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги (ISO/IEC 
17065:2012)  

3. Термини и определения

НССП Направление Сертификация на строителни продукти 

РНССП Ръководител Направление Сертификация на строителни продукти 

ОСП Орган за сертификация на продукти при „Дедал-оценяване  и 
сертификация“ ООД     гр. Несебър 

ИА БСА Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация 

Знак Графичен елемент, с придружаващ текст, единно, общо, цяло, 
представящ по определен начин ОСП 

Сертифицирана 
организация 

Организация, на която е извършено оценяване на съответствието 
на продукт от „Дедал – оценяване и сертификация“ ООД, гр. 
Несебър и за продукта е издаден сертификат 

Знак за сертификация Знак, принадлежащ на сертифициращ орган, който показва, че са 
изпълнени изискванията на съответния стандарт в системата за 
управление на сертифицирана организация. 

Правата за ползване на знак за сертификация се предоставят и 
отнемат от сертифициращия орган при „ДЕДАЛ – ОС“ ООД. 

Акредитационен 
символ 

символ, ползван от акредитираните органи за оценка на 
съотвествието с цел обозначаване на техния акредитационен 
статут. 

4. Отговорности и пълномощия

Управителят 

- утвърждава знака за сертификация на Орган за сертификация на продукти при „Дедал-
оценяване  и сертификация“ ООД чрез утвърждаване на настоящата процедура;

- информира клиентите при подписване на договор за сертификация за възможността,
правилата и изискванията при ползване на знака;

- поддържа актуална публично достъпна информация за правилата и изискванията при
ползване на знака за сертификация, публикувана на сайта на дружеството www.dedal-bg.net;

http://www.dedal-bg.net/
http://www.dedal-bg.net/
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Ръководител НССП  

- поддържа актуалността на правилата за ползване на знака за сертификация в 
съответствие с приложимите изисквания; 

Одитор  

- информира сертифицираната организация за правилата и изискванията; 

- оценява спазване на правилата и изискванията за ползване на знака за сертификация 
при всеки надзорен одит. 

Сертифицираната организация (клиентът) се задължава с договора за сертификация да 
спазва тези правила на сертификацията и ползва сертификационния знак в съответствие с 
правилата на ОСП, обявени на електронната страница– www.dedal-bg.net . 

5. Описание на процедурата 

5.1 Размер и цвят на сертификационния знак на „ДЕДАЛ – ОС“ ООД гр. Несебър 

 

5.2. Правила за позоваване на сертификацията и ползване на знаци. 

5.2.1. Правила за ползване на документи за сертификация 

- При успешно сертифициране, ОСП при „Дедал-ОС” предоставя на организацията  
сертификат и  право за ползване на знака за сертификация; 

- Сертифицираната организация има право да поддържа копия от оригинала на 
сертификата и да ги поставя на подходящи места в организацията, както и на други места, 
при нейни публични изяви; 

- Сертифицираната организация може да публикува в медиите съобщения за 
сертифицирането на продукта, както и да им разрешава да фотографират оригинала на 
сертификата; 

- Знакът за сертификация може да се ползва само от сертифицирана организация на 
която е предоставено право за ползване; 

- Знакът е собственост на Направление Сертификация на строителни продукти при 
„Дедал-ОС” ООД и клиентът не може да отправя или отстоява каквито и да било претенции за 
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собственост на знака и да оспорва правото на сертифициращия орган да разрешава 
ползването на този знак, както е предвидено в настоящата процедура; 

- Клиентът няма право да преотстъпва правата си за ползване на знака за 
сертификация на трети лица, които не са част от сертифицираната организация; 

- Сертифицираните организации ползват знака на ОСП по желание, като реда и начина 
на предоставяне са описани в тази процедура; 

- Знакът за сертификация може да се ползва само в областта на сертификация.  

- Когато се прави текстово позоваване на сертификация без употреба на сертификат и 
/или сертификационния знак, сертифицираната организация трябва да включи най-малко: 
номера на сертификата, датата на издаването му (задължително актуализиране - при 
промяна), валидност, името на „Дедал-ОС” ООД, сертифицирания продукт и стандарта, по 
който е сертифициран. Например: Сертификат за съответствие, в съответствие със стандарт 
БДС EN XXXX, Сертификат № ХХХ/дата, валиден до ...... , издаден от „Дедал-ОС” ООД. 
Позоваването в текстова форма на сертификацията се разглежда и приравнява на 
ползването на сертификационния знак; 

- Ползването на знакът за сертификация или позоваване на Сертификата за 
съответствие не освобождава клиента от законна отговорност; 

- При прекратяване (временно отнемане) или отнемане на сертификата, клиентът 
трябва да върне оригинала на сертификата и да преустанови позоваването на сертификация 
и ползването на знака за сертификация  и акредитационния символ на ИА БСА върху 
неговите документи, в рекламни материали и всякаква документация. Също така е задължен 
да промени всички рекламни материали и други документи, за да удовлетвори това 
изискване; 

- При ограничаване обхвата на сертификация, клиентът трябва да промени документите 
си с ползване на знак  на органа за сертификация, позовавайки се само на дейностите в 
ограничения обхват; 

- Издадени от ОСП сертификати без позоваване на сертификация или ползване на 
сертификационния знак не трябва да се възприемат като официални документи, издадени в 
съответствие с изискванията на стандартите, по които е сертифицирана съответната 
организация. 

 

5.2.2. Правила за  ползване на знака за сертификация на ОСП: 

Знакът за сертификация може да бъде ползван по следния начин: 

 

  
Върху 

продукт 1 
Върху големи 

опаковки 2 
В рекламни 
материали 

Употреба на 
знака 3 

Без 
текст 

Допустимо Допустимо Допустимо 

С текст 4 Допустимо Допустимо Допустимо 

Специфичното му ползване може да бъде съгласувано предварително с ОСП.  

 

Ограничения за ползване на знака за сертификация: 

                                                 
1  Материална собственост или продукт в отделна опаковка, контейнер и др. При дейности по изпитване/ анализ – протокол от 

изпитване/ анализ.  
2  Производствена картонена или др. опаковка, ползвана за транспорт на продукти, която не достига до крайния потребител. 
3  Не включва текст. Всеки текст трябва да бъде верен и неподвеждащ. 
4  Напр.: „(Този продукт) е произведен в по съответния стандарт. 
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- в средства за информация - интернет, рекламни материали и др. клиентът може да се 
позовава на статута си на сертифицирана организация и да ползва знакът за сертификация 
съвместно с или във връзка със своето име, или собствени търговски марки само по начина, 
одобрен от сертифициращия орган; 

- клиентите да не ползват издадения сертификат и да не правят подвеждащи 
декларации, свързани с тяхната сертификация; 

- по никакъв начин не трябва да се създава впечатлението, че знакът за сертификация 
се отнася за система за управление на качеството или да бъде заблуждаващ; 

- клиентите да не ползват сертификата за продукт извън обхвата на сертификация; 

- клиентите да не ползват сертификацията по начин, който би накърнил доброто име на 
ОСП и доверието на обществото в него;  

- забранено е поставянето на знака на ОСП върху протоколи от лаборатории за 
изпитване, калибриране и от органи за контрол. 

Допустимото ползване от клиентите на знака на сертифициращия орган е: 

- В сферата на услугите – върху бланки за писма, оферти, доклади, материали за 
обучение, рекламни брошури; 

- В производствената сфера:  

• инструкции за употреба,  

• фактури /срещу името на организацията,   

• върху кореспонденция, оферти, доклади, рекламни материали,  

- В случаи, когато клиента извършва дейност на няколко местоположения, правото за 
ползване на знака  на сертифициращата организация се ограничава само за тези, които са 
включени в обхвата на сертификата; 

- Видът на знака не трябва да бъде променян по форма, пропорции и съдържание. (При 
желание от страна на клиент, знакът може да бъде предоставен на електронен носител). 

- Знакът трябва да се ползва от клиента само в съответствие с обхвата на 
сертификация. 

5.3. Изисквания за графично изобразяване на знака за сертификация  

5.3.1. Знакът за сертификация на ОСП не може да се ползва самостоятелно, без логото на 
сертифицираната организация. 

Знакът за сертификация на ОСП не трябва да доминира, трябва да е с размери, по-малки от 
тези на логото на организацията.  

Всички увеличения или намаления трябва да запазват съотношението дължина/височина. 
Пропорцията на отделните елементи трябва да се спазва независимо в какъв размер се 
ползва. Размерът на знака за сертификация трябва да гарантира видимост и различимост на 
всички негови съставни части с невъоръжено око. 

5.3.2. Знакът за сертификация на ОСП при „Дедал – Оценяване и Сертификация“ ООД може 
да бъде ползван заедно с акредитационния знак на ИА БСА. 

Акредитационният символ на ИА БСА не може да се ползва без сертификационния символ на 
ОСП и това на клиента.  

Акредитационният символ или позоваване на акредитацията от ИА БСА не трябва да се 
ползват от сертифицираните организации в техни бланки за писма и други 
канцеларски/рекламни материали.  

Акредитационият символ на ИА БСА не трябва да доминира, не може да е по-голям от знака 
за сертификация или логото на клиента.  
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Знакът на ИА БСА се ползва в съответствие с публикуваните на http://www.nab-
bas.bg/bg/documentslib/BasicRulesProcedures BAS QR 5 „Правила за ползване на 
акредитационния символ на ИА БСА“. 

Употребата на знак на ОСП, отделно или заедно с акредитационния символ на ИА БСА дава 
увереност за клиентите, че са спазени всички изисквания при сертификационната процедура, 
проведена от ОСП при „Дедал ОС” ООД. 

Знакът и акредитационният символ трябва да се увеличават и намаляват пропорционално. В 
случаите, когато знакът и акредитационният символ трябва да бъдат пропорционално 
намалени, те трябва да бъдат четливи, без запълвания. 

5.5.Следене за ползване на сертификата на продукт и логото 

Организациите със сертифицирани продукти подлежат на наблюдение от страна на ОСП към 
„Дедал –Оценяване и сертификация“ ООД 

Органът за сертификация ползва подходящи начини за следене за правилно и неподвеждащо 
позоваване на сертификата и ползване знака на ОСП, например.  

 поддържане на връзка със сертифицираната организация; 

 проверки при надзорни одити; 

 наблюдение на пазарни и други изяви на сертифицираната организация; 

 проследяване на информация (специализирани издания/медии/реклами/каталози). 

При надзорни одити ОСП включва задължително в плановете преглед на начина на ползване 
на сертификационния знак. 

Неизпълнение на настоящата процедура /РП 11/ от сертифицирани организации, се счита за 
съществено несъответствие (неправилно/подвеждащо ползване на сертификата и знака). 

5.6. Преглед, утвърждаване и преразглеждане 

Сертифициращият орган, по предложение на сертифицираната организация, може да 
съгласува начина на ползване на знака. 

6. Документи свързани с процедурата - няма 

 

http://www.nab-bas.bg/bg/documentslib/BasicRulesProcedures
http://www.nab-bas.bg/bg/documentslib/BasicRulesProcedures

