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Регламент за използване на 
сертификационния знак 

 
Този регламент, в съответната си форма, е съществена съставна част от лицензионния договор между и                 

ÖHMI EuroCert GmbH и сертифицираната организация. 
 
I  Общи условия 
 
§ 1    Име и седалище на притежателя на знака  

Собственик на немската марка 395 06 419 „ÖHMI EuroCert”, наречена по-долу „знак” е  предприятието 
ÖHMI EuroCert GmbH със седалище в Магдебург. 

 

 
§ 2   Ползвател на знака  

Правото да ползват знака получатват организациите, които са успешно сертифицирани от собственика 
на знака, с други думи от ÖHMI EuroCert GmbH. Предоставянето на знака се осъществява чрез 
носител на данни или в друга подходяща форма.   

 
§ 3   Значение на знака 

Употребата на знака служи като доказателство за това, че ползващите го организации са 
сертифицирани от ÖHMI EuroCert GmbH.  
Използването на знаците на акредитационните служби и програмите за оценка на съответствието (като 
например ДАКС-лого и SCC-лого) е забранено.  

 
II   Права и задължения на ползвателя на знака 
 
§ 4    Отдаване на право за ползване на знака 

Правото за ползване на знака се дава при положение, че договорните условия, свързани с провежданите 
сертификационни фази на системите за управление на заявителите, прилежащите към тях документи и 
особено настоящият документ, се спазват.  
 
Организациите ползващи знака гарантират, че използването му с рекламна или друга цел е в 
съответствие с клаузите на настоящия регламент.  
 
В знака или придружаващия го текст не трябва да има двусмислие какво точно е сертифицирано и кой е 
органът предоставил сертификацията. Знакът не трябва да бъде използван върху продукт, нито върху 
опаковка на продукт, нито по друг начин, който може да бъде изтълкуван като означаване на 
съответствие на продукта.    
 
Ползвателят на знака няма право да поставя знака върху протоколи от лабораторни изпитвания, 
протоколи от калибриране или от контрол, или върху сертификати.  
 
Твърдения върху опаковката на продукта или в придружаващата я информация, че сертифицираният 
клиент притежава сертифицирана система за упраление не трябва по никакъв начин да внушават, че 
даден продукт, процес или услуга са сертифицирани. Текстът трябва да включва позоваване на: 
идентификацията (например рекламно или търговско наименование) на ползвателя на знака;  
вида на системата за управление (например за качество, по отношение на околната среда) и 
приложимия стандард; и  
собственика на знака, издал сертификата. 
За опаковка на продукта се счита всичко, което може да се премахне, без да се наруши целостта на 
продукта или той да бъде повреден. За придружаваща информациа се счита това, което е налично 
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отделно или е лесно за откъсване. Етикети или идентификационни табелки се считат за част от 
продукта. 

 
§ 5   Форма, цвят и големина 

Знакът може да се ползва само в представената в параграф 1 на настоящия регламент форма. Знакът 
трябва да е четлив и ясно да се разпознава. Може да се ползва само в 
- черно-бяло изображение (спецификация: черен цвят: по РАЛ-№ 9005 тъмно черно) или 
- синьо-бяло изображение (спецификация: син цвят: небесно синьо RAL-) 5012 или цвят HKS: 47 N) 

 
§ 6   Отговорност 

За ползването на знака, особено в областта на рекламата, е отговорен единствено ползвателя на знака. 
 
§ 7   Ползване на знака от страна на сертифицирани огранизации 

Ползвателя на знака се задължава да го ползва само при спазване на следните условия: 
1. Формата, цветът и големината на знака се съобразяват с изискванията на § 5 на настоящия 

регламент. 
2. Ползването на знака е позволено самов рамките на сертифицирания период от време. Правото на 

ползване за знака отпада автоматично с изтичане валидността на сертификата или отнемането му 
по други причини. 

3. Сертификационният знак може да се използва върху интернет, брошури и рекламни материали 
или документи. 

4. Ползването на знака е ограничено върху сертифицирания обхват на организацията.  
Сертифицираната организация няма право, когато се позовава на статута си за сертификация в 
средства за масова информация като интернет, брошури и рекламни материали или други 
документи 

- да прави или да позволява да се правят подвеждащи твърдения, свързани с неговата сертификация 
- да ползва или да позволява използването на документа за сертификация или части от него по 

подвеждащ начин.   
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III  Загуба, изтегляне, както и отнемане на правото на ползване на знака 
 
§ 8   Отлагане на сертифицирането 

Отлагане на сертификацията, в съответствие с правилата за сертифициране и от страна на собственика 
на знака води до загуба на правото за използване на знака. Налични материали и други средства върху, 
които е поставен знака могат да бъдат ползвани максимум месец след влизане в сила на дейстивето по 
отлагане на сертифицирането. 
  
Отлагането може да има максимална продължителност от половин година и може да се осъществи по 
искане на собственика на знака. То може да се състои само два пъти. 
 
След изтичане на срока за отлагане на ново се възстановяват пълните права за ползване на знака. Ако 
отлагането е възникнало по искане на собственика на знака, трябва да се преодстави доказателство за 
изпълнението на това искане. След това последният решава дали отнемането ще се възобнови с 
определен срок, дали ще се анулира или ще се прекрати лицензионния договор.  
 
Притежателят на знака не носи отговорност за преки и косвени щети, които е претърпял ползвателя на 
знака при отнемане на последния.  

 
§ 9   Отмяна на сертифицирането 

Анулиране на сертификацията, в съответствие с правилата за сертифициране и от страна на 
собственика на знака води до загуба на правото за използване на знака. Налични материали и други 
средства върху, които е поставен знака могат да бъдат ползвани максимум месец след влизане в сила на 
дейстивето по анулиране на сертифицирането. 

 
§ 10   Загуба на правото да се ползва знака              
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Правото да се ползва знака се губи автоматично с изтичане на валидността на сертификацията. Ако 
правото за ползване на знака се загуби, то ползвателя на знака има право да ползва налични документи, 
средства и др. подобни, върху които е поставен знака, най-много един месец от датата на загубата на 
това право.  

 
 §  11  Отмяна на правото за ползване на знака 

ÖHMI EuroCert GmbH си запазва правото да развива и ползва и други знаци за сертифицираните от 
нея организации.  
 
Освен това тя си запазва и правото да прекрати ползването на употребявания до момента знак и да 
предприеме заличаване на знака в регистъра на марките на немската патентна служба. В такъв случай 
се дава предварително изчерпателна информация за предстоящата промяна на знака, както и просто, 
безвъзмездно право за ползване на алтернативня знак, което не може да бъде предотстъпвано. 
 
Сертифицираната организация се задължава да прекрати ползването на досегашния знак в течение на 3 
месеца, считано от датата на получаване на писмено съобщение за прекратяване на правата за ползване 
на стария знак.  
 
За предявени възражения, относно ползването на досегашния знак след изтичане на по-горе 
упоменатия срок, отговорност носи единствено и само сертифицираната организация.  

 
 § 12   Промяна на регламента 

При промени в регламента притежателят на знака информира незабавно ползвателя на същия. 
 
 § 13   Ползване на сертификационните удостоверения 

Не е разрешено частичното пресъздаване на издадените сертификати в рекламни брошури, 
удостоверения за прегледи или други, използвани с делова цел, материали. Сертификатите могат да 
бъдат ползвани само в пълен вид. 

 
Нормите на § 11 важат и за сертификационните удостоверения.  

 
Брой параграфи: 13  

 
 


