
  
 

Акредитиран от DAkkS орган за сертификация 
Съгласно сертификати № D-ZM-16015-01-00 и D-ZE-16015-01-00 

 

ÖHMI EuroCert 
® GmbH 

 

 

С удоволствие сме на Ваше разположение с нашите услуги ! 
 
 

Ще ни намерите и в Интернет на: http://www.oehmi-cert.de или ни пишете на оehmi@oehmi-cert.de 

Централен офис: Изпълнителен директор Тел: +49391 81 89 147 
Berliner Chaussee 66 
D-39114 Magdeburg 

Инж. Олаф Унгер Дата: 08.02.2019 

  | 1 
 

 
 

Сертификационни правила 
 

 
Описание на сертификациония процес на ÖHMI EuroCert® GmbH 
 
ÖHMI EuroCert® GmbH e акредитиран орган за сертификация (виж www.oehmi-cert.de), който 
извършва оценка на съответствие спрямо EN ISО 9001, ЕN ISО 14001, ISО 27001, ЕN ISО 50001, 
BS OHSAS 18001, ЕfbV, GMP+ , COCERAL, както и HACCP и NVO и други. При изпълнение 
на изискванята, спазването на гореспоменатите норми се потвърждава, т.е. сертифицира.  

Органът за сертификация се финансира от предоставените услуги и от издадените за тях 
фактури, които се съставят въз основа на проверката на документацията, проверката на 
системата за управление на място, съставянето на доклади и издаването на сертификат(и). 

За задължителния ежегоден контролен одит на системата за управление на сертифицираната 
организация, се издава допълнителна фактура в съответствие с офертата и договора със органа 
за сертификация. 

Към принципите на ÖHMI EuroCert® GmbH принадлежат запазването на независимостта, 
безпристрастността, обективността на лицата, участващи в съответния сертификационен 
процес. Вземането на професионални решения, както и оценяването и провеждането на одити 
от страна на персонала и одиторите не подележи на инструкции (съществува професионална 
свобода при вземането на решения). Винаги се гарантира строго разделение на оценка, одит и 
сертификация. В случаи на консултации със свързани организации, рискът за липса на 
безпристрастност се проверява. 

Органът за сертификация разполага с процедура, която детайлирано регулира какви мерки 
трябва да се вземат, когато тя установи несъответствие относно неспазването на релевантни 
законови предписания. Тази процедура съдържа задължението, всички нарушения незабавно да 
се съобщят на одитираната организация.    

1 Протичане на сертификационния процес 

1.1 Сертификационен одит 

 Органът за сертификация осъществява, по желание, на възложителя информативен 
разговор на място. 

 
 Предоставя се цялостна информация относно правата и задълженията на възложителя. 

При нужда се предоставят и документите за оценяване по  GMP+ и NVО.  

http://www.oehmi-cert.de/
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 Въз основа на попълнените данни за изготвяне на оферта, се прави първоначална оферта. 
Офертите се правят от ръководството на органа за сертификация, от координатора или 
съответно от упълномощено от изпълнителния директор лице. 

 При постъпване на поръчката за сертификация (въз основа на предоставената или 
актуализираната оферта) се изпращат заявления (поръчка) и договори на организацията, 
която ще бъде сертифицирана. Поръчката служи за събирането на информаця за 
възложителя, като например:  

адрес, факс, e-mail,  
извадка от търговския регистър,  

регистрация на търговско предпрятие,  

обхват/вид на предприятието,  

състояние на системата за управление,  

брой на служителите и т.н.  

След постъпването на поръчката и договорите при органа за сертификация, се проверява 
тяхната формална вярност и пълнота. При необходимост се изискват допълнителни 
документи. Постъпването на заявителните документи се потвърждава в срок от 7 /седем/ 
дена. 

Изпълнителният директор е отговорен за проверката на договора. С помощта на 
заявителните документи и записки от предварителния разговор се установява дали няма 
недоразбирателства между органа за сертификация и възложителя. 

 Водещият одитор и експертите се избират внимателно от ръководителя на органа за 
сертификация, в зависимост от сертификационния процес и според установената 
процедура. Възложителят има последната дума при избирането на екипа от одитори и 
може да отхвърли предложението на органа за сертификация за одиторски екип. Пред 
органа за сертификация се декларира независимостта на одиторския екип от възложителя. 

 Първият сертификационен одит се състои от Одит Фаза 1 и Одит Фаза 2, като Одит Фаза 2 
се провежда на място при възложителя. Одит Фаза 1 се концентрира върху определени 
клаузи от системата за управление на възложителя и служи за откриването на съществени 
несъответствия в нея. Резултатите от Одит Фаза 1 се документират под формата на одит 
доклад от Одит Фаза 1. 

Ако е необходимо поръчката за сертифициране се прецизира след Одит Фаза 1. 
 
Резултатите от проверката на документацята, която е част от Одит Фаза 1 също се 
документират в одит доклада от Одит Фаза 1 и се изпращат на възложителя. В случай на 

http://www.oehmi-cert.de/
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установени несъответствия, те трябва да бъдат отстранени и да се предоставят 
доказателства за отстраняването им преди Одит Фаза 2. Резултатът от Одит Фаза 1 се 
използва същевременно и за проверка на договора и заявителните документи към него. И 
ако вследствие на проверката се установят настъпили промени, се прави нова поръчка за 
сертифициране и съответно се изготвя нов договор. 

 
Периодът между Одит Фаза 1 и Одит Фаза 2 варира между минимум 10 /десет/ и 
максимум 90 /деветдесет/ календарни дни. 
 
Приблизително 14 /четиринадесет/ дена преди изпълението на Одит Фаза 2 (на място при 
възложителя на сертификацията) се изпраща на възложителя на сертификацията план, в 
които са определени процесите и организационните единици, които ще бъдат 
проверявани, както и продължителността на самия одит, като може да бъде подадена 
молба за промени и те се взимат съответно под внимание.  

 
 Проверката на място протича въз основа на плана като чрез нея се проверява дали 

изискванята на съответната норма са спазени. 
 

Доказателствата от одита се документират от одиторския екип и заключенята от него се 
предоставят на ръководството на възложителя в рамките на заключителен разговор. При 
неспазване на съответна норма се съставя формуляр с допуснатите несъответствия. 
Срокът за представяне на коригиращите действия се договаря в писмен вид с управителя 
на възложителя на сертификацията. 

 
 В рамките на 2 /две/ до 3 /три/ седмици след сертификационния одит водещият одитор 

съставя одит доклад от Одит Фаза 2. Ако одитираната организация трябва да предприеме 
коригиращи действия, одит доклад от Одит Фаза 2 се завършва едва след представянето и 
оценяването на предприетите коригиращи действия. Ако допуснатите несъответствия са 
толкова сериозни, че системата за управление на възложителя на сертификацията се 
поставя под въпрос, трябва да се проведе допълнителен одит. Периодът между 
сертификационния одит (Одит Фаза 2) и допълнителния одит не може да бъде по-дълъг от 
12 /дванадесет/ седмици. По принцип само един допълнителен одит е възможен, в 
противен случай процесът на сертификация се прекъсва. 

 
 След представянето на записите и документите по сертификационния процес, 

сертификационната комисия решава в рамките на 4 /четири/ седмици относно:  
- издаването 
- неиздаването и/или сътветно ограничаването 

на сертификата с заявения обхват. 

Сертификатът е валиден в срок от 3 /три/ години, при условие, че редовните годишни 
контролни одити на сертифицираната организация протичат успешно. Сертификати в 

http://www.oehmi-cert.de/
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съответствие с Biokraft-NachV и съответно BioSt-NachV (наредба за изискванията за 
устойчиво производство на биогорива) са с валидност от 12 /дванадесет/ месеца, от 
момента на издаване на сертификата. Biokraft-NachV- и съответно BioSt-NachV- 
Сертификатите на средни предприятия са с продължителност на валидността от 36 
месеца, докато тази на малки предприятия възлиза на 60 /шестдесет/ месеца. 

Сертификатите се нанасят в списък на органа за сертификация. Сертификации по GMP+- 
процедури се публикуват освен това от носителя на знака. Данните се нанасят в сайт-
приложението на GMP+International. Сертификации по NVО се публикуват чрез REDcеrt. 
Сертификатите се предават на REDcеrt и BLE (държавен инситут по земеделието и 
храните) във форма на csv-файлове. 

В периода на валидност на сертификата, органа за сертификация  контролира, до колкото 
това е възможно, за злоупотреба със сертификационния статус или сертификационните 
документи, сертификационниязнак, както и дали одит докладите не се изпозват 
неправилно. Последиците от такива злоупотреби са описани в договорите или съответно в 
правилата за използване на сертификационния знак и по този начин те са достъпни за 
всички клиенти. 

1.2 Контролен одит 

При изпълнението на сертифицираната системата за управление, се проверяват промените 
от предходната година както и ефективността на вътрешния одит. Съществени промени в 
системата за управление се съобщават на водещия одитор и на ръководителя на  органа за 
сертификация преди провеждането на контролния одит. Поддържането на 
сертификационния статус, се потвърждава след резултатите от одита на място. При 
необходимост се представят коригиращи действия от организацията. Контролните одити 
се провеждат задължително веднъж на една календарна година, с изключение на 
годините, в които се провежда одит за ресертифициране. Първият контролен одит след 
сертификационния одит трябва да се проведе не по-късно от 12 /дванадесет/ месеца минус 
1 /един/ ден от датата на решението за сертифициране. 
 
В рамките на сертификациите по Biokraft-NachV и съответно по BioSt-NachV се извършва 
контролен одит 6 /шест/ месеца след сертификационния одит. 

1.3 Подновяване (ресертификация) 

Сертифицираната организация получава предложение за ресертификация поне 3 /три/ 
месеца преди изтичането на сертификата. При продължаване на сертификацията се 
подписва нов тригодишен договор. Ресертифицирането се извършва чрез 
ресертификационен одит на място при възложителя на сертификацията, аналогично на 
Одит Фаза 2 на сертификационния одит, но с по-малка продължителност, като при него се 
провежда и проверка на документацията, която се прави от водещия одитор и не трябва да 
е задължително на място.  

http://www.oehmi-cert.de/
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Задълженията на органа за сертификация и на възложителя са разяснени в договора или в 
правилата за ползване на сертификационния знак. 

1.4 Обявяване на сертификацията 

След решението на комисията по сертификация за издаване на сертификат, 
сертифицираната организация се вписва в регистъра на сертифицирани клиенти. В 
зависимост от стандарта, публикуването на сертификацията се осъществява и на 
съответните уеб приложения. 

При запитване, се предоставя възможно най-бързо следната инфомация: 
a) географските области, в които работи ÖHMI EuroCert® GmbH; 
b) статус на издадените сертификати; 
c) наименование на сертифицираната организация, съответния нормативен документ,   

обхват и географско местоположение (град и държава) на конкретен сертифициран 
клиент 

Запитвания за текущи сертификации на OHMI EuroCert® GmbH може да се изпращат до 
органа за сертификация:  

a) като се обадите на тел: 0049 391/81 89 141; 
b) в писмена форма по пощата на адрес OHMI EuroCert®, Berliner Chaussee 66, 39114 

Magdeburg; 
c) по електронен път на електронна поща до oehmi@oehmi-cert.de или чрез онлайн 

формуляра за обратна връзка (виж www.oehmi-cert.de -> актуални теми -> често 
задавани въпроси (FAQ) и обратна връзка). 

1.5 Издавене, отказване, поддръжка, подновяване, временно прекратяване, 
възстановяване и отнемане на сертификацията 

След представянето на записите и документите за даден сертификационен процес, 
сертификационната комисия решава в рамките на 4 /четири/ седмици относно издавене, 
отказване, поддръжка, подновяване, временно прекратяване, възстановяване и отнемане 
на сертификат с заявения обхват. 

Органът за сертификация прекратява временно сертификацията когато: 

- сертифицирната система за управление на клиента постоянно или сериозно не 
отговаря на изискванията за сертификация, включително на изискванията, свързани с 
ефикасността на системата за управление, 

- сертифицираният клиент не позволява извършването на контролен одит или 
ресертификационен одит според изискваната периодичност или 

http://www.oehmi-cert.de/
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- сертифицираният клиент доброволно е пожелал прекратяване. 

За периода на временното прекратяване, сертификацията на системата за управление на 
клиента е временно невалидна. В случай на временно прекратяване, клиентът ще бъде 
информиран, че според договора той трябва да се въздържа от по-нататъшна реклама на 
неговота сертификация. 

Когато проблемите, довели до прекратяване, не са разрешени в рамките на 6 /шест/ 
месеца, това води до отнемане/отказване на сертификацията или органичаване на обхвата 
на сертификация. 

След уведомяване за отнемато на сертификация на клиента, клиентът се информира, че 
всяко по-нататъшно използване на рекламни материали, които позовават  
сертификационен статус, трябва да се прекратят.  

Когато проблемите, довели до прекратяването, са навременно разрешени, сертификацията 
ще бъде възтановена. 

1.6 Разширение или ограничение на обхвата 

Когато сертифицираният клиент има сериозни пропуски и постоянно не отговаря на 
изискванията за сертификация за отделни части от обхвата на сертификацията, органът за 
сертификация ще ограничи обхвата на сертификацията за тези части. Всяко такова 
органичаване на обхвата трябва да бъде в съответствие с изискванията на стандарта, 
използван за сертификация. 

1.7 Злоупотреба 

При злоупотреба със сертификата и с ползването на сертификационния знак, 
сертификационнят орган предприема действия срещу организацията нарушител, от типа 
на: 
 
- строго предупреждение, 
- скъсяване на интервалите за контролните одити, 
- временно прекратяване на сертификацията 
- отмяна на сертификацията. 
 
Подробностите относно тези санкции са описани в договора за сертификация. 

2 Промени в изискванията за сертификация 

Изискванията са фиксирани в международни норми или определени от органа за 
сертификация. Интересите на заинтересованите и засегнатите страни във всеки един от 
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случаите се вземат под внимание. Органът за сертификация информира незабавно своите 
клиенти при обновления или промени в изискванията. 
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