Заявка за сертификация
Секция 1. Данни за организацията
Вид на заявката

Нова сертификация
Подновяване на сертификация

Промени в сертифицирана организация
Трансфер на сертификация

Организация

ЕИК

Адрес на дейността

E-mail

Лице за контакт

Тел.

Стандарти за сертификация (моля отбележете)
БДС EN ISO 9001:2015

БДС EN ISO 14001:2015
Моля попълнете и секция 3.

БДС EN ISO 22000:2018
Моля попълнете и секция 5.

БДС ISO 45001:2018
Моля попълнете и секция 2.

БДС EN ISO/IEC 27001:2017
Моля попълнете и секция 4.

БДС ISO 39001:2014
Моля попълнете и секция 6.

Ако сте отбелязали „трансфер на сертификация“, моля попълнете секция 7.
Ако в сертификацията е включена повече от една площадка, моля попълнете секция 8.
Ако в т. 8 сте отбелязали повече от един стандарт, моля попълнете секция 9.
Брой служители на пълно работно
време и работа на смени (моля
опишете брой смени,
начален/краен час на работа,
какви дейности извършва всяка
смяна).
Желан обхват на сертификация
(кратко описание на дейностите,
продуктите и/или услугите в обхвата
на системата)

Информация за процеси,
възложени на външни изпълнители
Информация за използвани
консултантски услуги, ако е
приложимо
Информация за приложимите за
дейността нормативни изисквания

Разработвате ли нови продукти?

ДА

НЕ

Произвеждате ли продукти?

Информация за други валидни
сертификации за системи за
управление
Език на одита
F 03-01, вер. 04/14.02.2021 г.

Срок за одита

ДА

НЕ

Секция 2. ISO 45001 – управление на БЗР
Основни опасности и рискове за
здравето и безопасността при
работа, свързани с дейността ви:
Използвате ли опасни химически
вещества и смеси в дейността си?
Ако „да“, моля посочете какви.
Използвате ли инсталации и/или
СПО по смисъла на националното
законодателство? Ако „да“, моля
разяснете.
Приложими нормативни
изисквания, свързани с БЗР. Моля
посочете.
Персонал, който работи извън
площадката (напр. шофьори,
монтажници и др.), или на
временни площадки? Моля
пояснете и посочете
приблизителен брой.
През последните две години
регистрирани ли са трудови
злополуки? Ако „да“, моля
разяснете.
Водят ли се срещу вас съдебни
дела за нарушаване на трудовото
законодателство и/или по БЗР? Ако
„да“, моля разяснете.

Секция 3. ISO 14001 – управление на околната среда
Значими аспекти на околната
среда и свързаните с тях процеси.

Дейността извършва ли се в
населено място или индустриална
зона, селски район или защитена
територия? Моля дайте пояснение.
Приложими нормативни
изисквания и лицензи и
разрешителни за управлението на
околната среда. Моля посочете.
Има „непреки“ аспекти на
околната среда (напр. услуги за
проектиране)? Моля опишете
накратко.
Рискове от значими екологични
щети в резултат от съхранение на
материали или ползването им?
Моля опишете накратко.

Ниво на автоматизация на
процесите. Моля отбележете.

Ниско

Средно

Високо

Секция 4. ISO/IEC 27001 – управление на
сигурността на информацията
За всяка от категориите моля отбележете само едно твърдение, което най-точно описва ситуацията във Вашата организация.

Категория 1. Дейност на
организацията и
нормативни изисквания

Организацията работи в бизнес сектори, които не са критични и няма голям
обем нормативни изисквания.
Организацията обслужва клиенти от критични бизнес сектори.
Организацията работи в критични бизнес сектори.

Категория 2. Процеси и
задачи

Процесите в организацията са стандартни с повтарящи се задачи, голям брой
служители изпълняват едни и същи задачи. Малко продукти и услуги.
Стандартни, но не повтарящи се процеси, с голям брой продукти или услуги.
Сложни процеси, голям брой продукти и услуги, много бизнес звена

Категория 3. Система
за управление на
сигурността на
информацията

Категория 4. Сложност
на IT
инфраструктурата

СУСИ е внедрена от повече от година и/или са внедрени други СУ.
Някои елементи от други системи за управление са внедрени, но не всички.
Няма внедрени други СУ, СУСИ е внедрена преди по-малко от една година.
Малко на брой или силно стандартизирани IT платформи, сървъри,
операционни системи, бази данни, мрежи и др.
Няколко различни IT платформи, сървъри, операционни системи, бази данни,
мрежи и др.
Много на брой различни IT платформи, сървъри, операционни системи, бази
данни, мрежи и др.

Категория 5. Възлагане
на външни изпълнители,
доставчици (вкл.
облачни услуги)

Незначителна или никаква зависимост от външни изпълнители/доставчици.
Организацията зависи от външни изпълнители/доставчици за някои бизнес
процеси (не за всички и не за важните).
Организацията зависи в голяма степен от външни изпълнители или доставчици,
които имат голямо въздействие върху важни бизнес процеси.

Категория 6. Степен на
развитие на
информационните
системи

Липсва или има в много малка степен собствени разработки на софтуерни
приложения (информационни системи);
Има няколко собствени (или възложени на външни изпълнители) разработки на
софтуерни приложения за някои важни бизнес процеси;
Има голям обем собствени разработки на софтуерни приложения;

Секция 5. ISO 22000 – управление на безопасността на
хранителните продукти
Брой HACCP планове със
съответните им имена за
всяка площадка в обхвата
на сертификация

Описание на
технологичните линии,
продукти, процес на
предоставяне на услуга

Ако се работи на смени,
моля дайте пояснения –
начало-край, брой хора във
всяка смяна,
процеси/дейности

Секция 6. ISO 39001 – управление на
безопасността на движението по пътищата
Моля отбележете едно
или повече от
следващите твърдения,
които са приложими за
Вашата система (за
всяко отбелязано като
приложимо, моля
дайте кратко
пояснение):

Пояснения (ако е
приложимо):

Служителите използват автомобилен транспорт до и от работа, или по
време на работа (публичен транспорт или частни превозни средства в
качеството на пътници или шофьори, и като пешеходци или велосипедисти).
Организацията извършва транспорт на стоки и пътници, включително и чрез
подизпълнители.
Организацията, извършва дейности, които генерират трафик към и от
места, контролирани или повлияни от организацията (напр. супермаркети,
училища или др. места с много посетители).
Организацията предоставя услуги и продукти за системата за движение по
пътищата (напр. транспортни услуги, управление, планиране, проектиране,
изграждане и поддържане на инфраструктура, превозни средства и
свързани продукти, спешна медицинска помощ, грижи при травми,
рехабилитация, дейности по контрола и законодателни дейности).

Нормативни изисквания и
лицензи/разрешителни за
управлението на
безопасността на
движението по пътищата.
Моля посочете.
Моля посочете кои изисквания на ISO 39001 са определени като
неприложими.

През последните 12 месеца възниквали ли
са ПТП с участието на служители или в
района, контролиран от организацията?
Ако „да“, пояснете.

Секция 7. Трансфер на сертификация
Тази информация служи за преценка на възможността за трансфер на сертификацията и за изготвяне на оферта. След
положително решение за трансфер, можем да преиздадем вашия сертификат до сегашната му валидност и да изпълним
оставащите одити в сертификационния цикъл. Съгласно IAF MD 2:2017 наш ангажимент е след извършването на трансфера
да уведомим органа за сертификация, който първоначално е издал сертификата, а той от своя страна е задължен да окаже
пълно съдействие и да не създава пречки за изпълнението на процедурата. Ако на базата на прегледа се окаже, че статутът
на Вашата сертификация не позволява трансфер, ние ще Ви предложим оферта за първоначална сертификация.
Валиден ли е сертификатът, който е обект на трансфер (включително
валидността му не е била прекратена от органа за сертификация)

ДА

НЕ

Моля посочете причините
за трансфера:
Получавали ли сте оплаквания от
клиенти или други? Ако „да“, моля
пояснете.
Нормативни изисквания, които ви
задължават да притежавате валиден
сертификат? Ако „да“, моля опишете.
Моля уверете се, че към заявката сте приложили копия от следните документи (отбележете кои документи прилагате):
Последният издаден валиден сертификат;
Доклад от етап 2 на първоначален одит или последния одит за подновяване на сертификация (което е приложимо);
Доклад от последния проведен надзорен одит (ако е приложимо);
Доказателства, че всички несъответствия, описани в докладите, са били закрити или са одобрени планове за КД;
Програма за одитите в сертификационния цикъл, предоставена от органа за сертификация, който е издал
сертификата;

Секция 8. Допълнителни площадки в обхвата
на сертификация
Адрес на допълнителните
площадки

Основни процеси/дейности на площадката, брой
на персонала, работа на смени

Категория

Временна
Постоянна
Временна
Постоянна
Временна
Постоянна
Организацията има една обща система за управление за всички площадки.
Организацията има единно централно управление, което е част от нея и не е
възложено на външен изпълнител.
Моля отбележете едно
или повече от
следващите твърдения,
които са приложими за
Вашата система (за
всяко отбелязано като
приложимо, моля дайте
кратко пояснение):

Централното управление има правомощия да разработва, внедрява и поддържа
единната система за управление за всички площадки в обхвата на
сертификация.
Провежда се общ преглед от ръководството за централното управление и
площадките.
Всички площадки са включени в програмата за вътрешни одити на организацията.
Централното управление носи отговорност за събирането и анализа на данни от
всички площадки.
Централното управление има право и възможност да налага следните промени в
процесите на отделните площадки (в системата и документацията ѝ, в резултат от
проведени прегледи от ръководството, в резултат от оплаквания, в резултат от
коригиращи действия, в резултат на вътрешни одити и оценяване на резултатите и
промени, произтичащи от нормативни изисквания, относими към приложимите
стандарти.

Секция 9. Сертификация на интегрирана система за
управление

Моля отбележете само
тези, които са
приложими за
внедрената интегрирана
система за управление:

Разработена е обща документация на интегрираната система за управление,
включително подробни работни инструкции;
На прегледите от ръководството се разглеждат общата бизнес стратегия и планове
за развитие;
При вътрешните одити се използва „интегриран подход“;
Политиката и целите са разработени интегрирано т.е. общи са за интегрираната
система;
В управлението на процесите се използва „интегриран подход“;
При прилагането на мерки за подобрение се използва „интегриран подход“ (напр.
изпълнение на коригиращи действия, измерване, непрекъснато подобряване);
Отговорностите в системата за управление са определени „интегрирано“.

Заявката е попълнена от
Име, фамилия

Длъжност

Дата

Не е необходим подпис. Изпратете попълнената заявка на имейл: office@incert.bg

