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Инструкции за извършване на дистанционни одити за клиенти на ÖHMI 
EuroCert® GmbH (Дистанционен одит) 
 
 
ÖHMI EuroCert® GmbH следи отблизо тенденциите около разпространението на 
COVID-19 и поставя здравето на своите служители, одитори и клиенти в 
основата на всички решения. 
 

1. Цел на тези инструкции  
 
Тези инструкции за алтернативни методи за одит се прилагат само във връзка с 
настоящата пандемия (COVID-19). 
 
Инструкциите се отнасят за всички планирани на място контролни  и 
ресертификационни одити при вече сертифицирани компании и организации. 
 
Одитите на място, които вече са планирани за периода след края на май засега 
ще останат непроменени. 
 
 

2. Процерура при планирани одити на място 
 
Планираните одити на място, които не могат да бъдат извършени поради 
COVID-19, обикновено се заменят с дистанционен одит. 
 
В случай че одитите не могат да бъдат извършени дистанционно поради 
обосновани обстоятелства, провеждането им подлежи на отлагане с до 6 
месеца, когато е необходимо. 
 
Одитите в контекста на заявки за първоначални сертификации или 
разширения/промени не може да се извършват дистанционно, а се отлагат, 
докато не бъдат възможни отново одитите на място. 
 

3. Провеждане на дистанционен одит  
 
Терминът „дистанционен одит“ се дефинира, както следва: 
Дистанционен одит: Одит на физическото местоположение или виртуалното 
местоположение на организация с помощта на електронни средства. 
 
Дистанционният одит като заместител на одита на място трябва да протече по 
такъв начин, че одиторът да може да извърши одита приблизително, сякаш е 
на място. Той трябва да може: 
 

• да провежда интервюта с персонала на организацията; 
• да преглежда документи и записи и при необходимост да ги копира като 

доказателство за одитната документация; 
• при необходимост да инспектира помещенията и оборудването на 

организацията; 
• да наблюдава конкретни фирмени дейности (доколкото е възможно); 
• да взаимодейства директно с компанията. 

 
В подготовката за дистанционния одит одиторът получава документите, 
предоставени от организацията, както и други документи и записи, особено 
важни са резултатите от предишните одити. 
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Прегледът на документацията при подготовката за дистанционния одит се 
извършва както за одит на място. Прегледът на документацията сам по себе си 
не замества одита на място. 
 
За да може дистанционният одит да се извърши ефективно, е необходимо да се 
изискват допълнителни документи и записи. За всеки отделен случай 
ръководителят на съответния отдел се договаря с одиторите относно вида и 
броя на допълнителните документи, които трябва да бъдат представени. Те 
включват например: 
 

• Актуален преглед на ръководството; 
• Програмата за одит за текущата и предходната година и доклади от 

вътрешни одити; 
• план(ове) за обучение за текущата и предходната година; 
• Примерни оценки на дейността; 
• Статистики и жалби; 
• Данни за услуги, предоставяни в сертифицираната област, напр. списък 

на издадените доклади за резултати, сертификати и др. 
 
Дистанционните се документират по същия начин, както одитите на място. 
 
Дистанционният одит завършва с заключителна дискусия и разяснение на 
откритите несъответствия. Водещият одитор незабавно предоставя 
несъответствията електронно, с цел по-нататъшна обработка. В случай, че 
дистанционният одит не може да бъде извършен по адекватно еквивалентен 
начин на предварителен-одит (например поради технически проблеми) или 
резултатите от дистанционния одит показват, че е нужна допълнителна 
представа за организацията, получена на място, или са възникнали по-особени 
рискове, може да се настрочи допълнителен одит на място или друг 
дистанционен одит след приключване на настоящия дистанционен одит. 
Решението за това се взема от ръководството на сертифициращия орган след 
консултация с одитора(ите). Всички организационни и технически проблеми 
трябва да бъдат записани от одиторите в доклада. Посоченият допълнителен 
одит на място трябва да се извърши незабавно след премахване на 
ограниченията за пътуване. Винаги се изисква допълнителен одит на място, 
ако дистанционният одит може да се извърши само по телефонна конференция. 
Подходящата координация с организацията и одиторите се извършва от 
ръководството на сертифициращия орган. Отлагането на вече планиран одит е 
изключение и изисква разбираеми обосновки от организацията (напр. 
Организацията временно е прекратила дейността си). 
 

4. Технически ресурси 
 

ÖHMI EuroCert® планира да предостави софтуер за онлайн конференции (най-
вероятно Microsoft Teams). Препоръчително е да се използва този софтуер. Във 
всеки случай е важно клиентът да може да представи доказателства (напр. да 
сподели екрана си с одиторите, да разреши достъп до документи). 
 

5. Изпълнение 
 

За алтернативен одит / дистанционен одит за одиторите се прилага следната 
процедура: 
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Първа стъпка: Интензивен преглед на съществуващите документи и записи и, 
ако е необходимо, заявка за допълнителни документи, подготовка на 
конкретни въпроси за интерактивният дистанционен одит (втора стъпка). 
 
 
Втора стъпка: уеб конференция със съответни представители организацията. 
(Включително откриващ и закриващ разговор с дискусия на възникнали 
несъответствия) 
 
 
 31 март 2020 г. 
 


