
Политиката за преход  към изискванията на ISO 9001: 2015 и ISO 14001: 2015, предназначена 
за клиентите на ОССУ при ЦИЕС ЕООД 

 

1. Политиката за преход  на ОССУ е в съответствие с политиката на преход публикувана от 
Международния акредитационен форум (IAF) и документирана в  IAF ID 9: 2015 за ISO 
9001: 2015   и IAF ID 10: 2015 за ISO 14001: 2015 и тази на ИА „БСА“. 

2. ОССУ при ЦИЕС ЕООД ще предлага неакредитирани сертификати, в съответствие с 
изискванията на ISO 9001: 2015 и ISO 14001: 2015 от 1 март 2016г. Те ще бъдат 
оферирани за всички настоящи сертифицирани организации, а така също и за новите 
клиенти на органа. 

3. След получаване на акредитация по изискванията на ISO 9001: 2015 и ISO 14001: 2015 от 
страна на ИА БСА, ОССУ ще предлага акредитирана сертификация и по двата стандарта. 
Прогнозният срок за получаване на акредитация е януари 2017 година.  

4. След 31.12.2017 няма да се приемат заявления за сертификация  по старите версии на 
стандартите. 

5. Всички одити за извършване на преход към изискванията на новите версии на 
стандартите на сертифицираните клиенти по ISO 9001: 2008 и ISO 14001: 2004   трябва 
да бъдат извършени  до 31.07.2018 с оглед да се спази срока за отнемане на старите  
15.09.2018. 

6. ОССУ към ЦИЕС ЕООД ще извърши одитите за преход към  ISO 9001: 2015 и ISO 14001: 
2015, в съответствие с  утвърдените програми за сертификация на организациите и 
предвидените в тях  посещения с цел надзор или подновяване на  сертификацията. 

7. Сертифицирани организации, които желаят да поддържат и двата 
сертификата (т.е.  акредитиран сертификат по  ISO 9001: 2008 и/ или  ISO 14001: 
2004   и неакредитиран  сертификат за ISO9001: 2015 и/ или  ISO 14001: 2015 ) трябва да 
заявят писмено своя интерес пред ОССУ. 

8. След като ОССУ бъде акредитиран да предлага  услуги по сертификация по ISO 
9001: 2015 и ISO 14001: 2015, неакредитираните сертификати на клиентите ще бъдат 
преиздадени. Тези организации ще бъдат одитирани по двете версии, докато двата 
сертификата са тяхно притежание.  

9. При преиздаването на  сертификатите за съответствие ще бъдат посочени същите 
дати за сертифициране, които съответстват на съществуващите цикли на сертификация.  
Ще бъде променено само позоваването на новите версии на стандартите в тях.  

10. За организации, на които предстои подновяване на сертификацията, ОССУ препоръчва 
прехода към новите версии на стандартите да бъде извършен по време на одита за 
подновяване на сертифкацията. 

11. След 15.09.2018, сертификатите на клиенти, които по някаква причина не са 
преиздадени съгласно изискванията на ISO 9001: 2015 и  ISO 14001: 2015 ще бъдат 
отнети. 
 

      17.10.2016г.                                                                РЪКОВОДИТЕЛ НА ОССУ: инж. Мария Тонева 
 


