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ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЕРТИФИКАЦИОНЕН ЗНАК (ЛОГО) 
 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Тези правила се отнасят за посочените по-долу сертификационни знаци и са неразделна част от договора. Клиентът, който 

използва сертификационните знаци, е длъжен да спазва тези правила и всички инструкции на сертифициращата 

организация ЕМ ЕС-СЕРТ България ООД. 

 

2. СЕРТИФИКАЦИОНЕН ЗНАК НА СУ – ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

а) Сертификационният знак за въведена система за  управление е знак, принадлежащ и издаден от сертифициращия орган. 

Знакът показва, че са изпълнени изискванията на съответния стандарт в системата за управление. 

б) Сертификационният знак на система за управление на ЕМ ЕС-СЕРТ България ООД може да бъде поставен 

самостоятелно. Акредитационния знак на ИА БСА се поставя от ЕМ ЕС-СЕРТ България ООД само върху сертификата за 

съответния стандарт. 

 

    

   

 

 

Определения: 

 „Сертификат” означава документът, издаден от сертифициращия орган, определящ обхвата на системата за управление; 

„Сертифициращ орган” означава ОССУ към ЕМ ЕС-СЕРТ България ООД; 

„Клиент” означава лицето или организацията, на която е издаден сертификат; 

„Стандарти” означава стандартите, които са посочени в сертификата; 

„Използване” означава законно, упълномощено, ограничено, неизключително и отменимо право за използване на знака. 

 

3. ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЕРТИФИКАЦИОННИЯ ЗНАК 

 Видът на знака не може да бъде променян по форма, пропорции и съдържание. 

 Сертификационният знак може да бъде използван върху документи заедно с логото и/или името на сертифицирания 

клиент, като не трябва да доминира спрямо логото и/или името на клиента. 

 Сертификационният знак не може да бъде преотстъпван или предоставян за ползване на потребители, доставчици или 

други трети лица, които не са част от клиента. 

 Не се прехвърля право за използване на сертификационния знак. 

 Сертификационният знак може да се използва само от клиента в съответствие с обхвата на сертификата. 

 Сертификационният знак не трябва да се използва по начин, който може да се интерпретира като обозначаващ 

съответствие на продукта или по начин, който може да обърка потребителя. Не се разрешава употребата на 

сертификационния знак върху рекламни материали и визитни картички на персонала на сертифицираната организация 

или върху продукти или опаковки на продукти, независимо дали са свързани със сертифицираната система за 

управление, както и върху протоколи на лаборатории за изпитване, за калибриране или за контрол. 

 Клиентът не може през периода на валидност на сертификата или след това да отправя или отстоява никакви 

претенции за собственост на сертификационния знак и /или да оспорва правото на сертифициращия орган да 

разрешава използването на сертификационния знак, както е предвидено. 

 Нарушаването на тези правила може да доведе до отнемане на сертификата. 

 При временно спряна или постоянно отнета сертификация клиентът трябва да преустанови използването на 

сертификационния знак или позоваването на сертификата. 

 Използването на сертификационния знак не освобождава клиента от законна отговорност, засягаща някой аспект от 

обхвата на регистрация. 

 Сертифицираните клиенти не трябва да се позовават на сертификация или да създават предпоставки за объркване по 

отношения на несертифицирани дейности. По-специално: 

 Клиент, който е сертифициран само за част от своите дейности, може да използва сертификационния знак или 

позоваване на сертификацията, само за сертифицираните дейности. 
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 Когато клиентът извършва дейността си на няколко местоположения, и най-малко на едно от тях не е била 

предоставена сертификация, само местоположенията, посочени в обхвата на сертификация може да  използват 

сертификационния символ. 

 При издаване на документи, които касаят цялата структура на клиента е задължително в непосредствена близост до  

сертификационния символ или позоваването да има ясно и четливо изписано изявление, например:  “Списъкът на 

сертифицираните  площадки и техният обхват е публикуван на официалната интернет страница на организацията“ 

и/или е даден като приложение към документа. 

 

4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЕРТИФИКАЦИОННИЯ ЗНАК В КОМБИНАЦИЯ С АКРЕДИТАЦИОННИЯ ЗНАК НА 

ИА БСА 

4.1 Ограничения за ползване 

Клиентите на ОССУ могат да използват знака на ОССУ, заедно с акредитационния символ на ИА БСА, само за 

сертифицирания обхват, като спазват изискванията на т.3 и: 

Не се разрешава употребата на акредитационен символ върху рекламни материали и визитни картички на персонала на 

сертифицираната организация или върху продукти или опаковки на продукти, независимо дали са свързани със 

сертифицираната система за управление, както и върху протоколи на лаборатории за изпитване, за калибриране или за 

контрол. 

Правилата, засягащи използването на акредитационния знак, са описани детайлно в документа „Правила за ползване на 

акредитационния символ на ИА БСА BAS QR 5. 

4.2 Ограничения в цвета 

ОССУ към ЕМ ЕС – СЕРТ БЪЛГАРИЯ ООД предоставя на сертифицирания клиент правото за ползване на логото при 

връчване на сертификата, който се придружава от запис на електронен или оптичен носител на логото в утвърдения от ЕМ 

ЕС – СЕРТ БЪЛГАРИЯ ООД цвят. Знакът нормално се разпечатва в един цвят, който трябва да бъде в преобладаващия 

мастилен цвят на документа или оригиналния цвят на логото дадено от ОССУ. 

Знакът може да бъде изработен с релефен или вдлъбнат ефект, ефект на мокър печат или като воден знак. 

4.3 Ограничения в размера 

Когато знакът е отпечатан върху бланки с размер до А4, той трябва да бъде с размер не повече от 30 мм на височина. 

Върху по-големи по размер носители, знакът може да бъде увеличен, като се запазват пропорциите, но не повече от 

височина 30мм и ширина 50мм. 

Акредитационните знаци трябва да имат минимален размер – височина 15 мм и ширина 30 мм. 

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. 

 

За повече информация се свържете с: 

ЕМ ЕС-СЕРТ България ООД 

София, ул. Цар Симеон № 68 

Телефон:  +359 2 483 9714 

E-mail: ms_cert@abv.bg 

http://mscert-bg.com 
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