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Уважаеми клиенти,
Новите ревизии на стандартите ISO 14001: 2015 и ISO 9001: 2015 са вече факт. На
15 септември беше публикувана новата версия на ISO 14001, а на 23 септември на ISO
9001.
Ние, като Ваша сертифицираща организация, бихме желали с това писмо да Ви
информираме за правилата при преминаване от старата версия на стандартите към
новата и да Ви дадем насоки за Вашите бъдещи действия по системите Ви за управление.
Правилата за преминаването към новите ревизии, можете да намерите на уебстраниците
на нашите Акредитиращи органи DAkkS и Изпълнителната агенция Българската служба по
акредитация (ИА БСА).
Преходен период
От 15 септември 2015 започва преходният тригодишен период на преминаване към
новите версии на стандартите. Съществуващите вече сертификати (ISO 9001: 2008 и ISO
14001: 2004), които са валидни за тригодишен период, след публикуването на
стандартите, е необходимо да бъдат преиздадени и тяхната валидност ще продължи да
обхваща пълния тригодишнен период на валидност, но след извършването на одит по
новите ревизии на стандартите. Преходният период е 3 години и приключва на 14
септември 2018г, след тази дата сертифицирането по ISO 9001 и ISO 14001, се провежда
само по новите ревизии на двата стандарта.
Всички клиенти, които имат издадени сертификати на Ресертификационни и
Сертификационни одит след 15 септември 2015 г. за ISO 14001:2004 и ISO 9001:2008
ще получат сертификати с променена дата на валидност до 14.09.2018, с оглед на
новите правила.
Не по-късно от 15 март 2017 г.за системите по управление на качеството и
околната среда (ISO 9001 и ISO 14001) всички НОВИ клиенти, желаещи да сертифицират
системите си по качество и/или околна среда , ще получават сертификати с новите
ревизии на стандартите ISO 9001 и ISO 14001.
Преминаване към новите стандарти
Преминаването към новите стандарти може да бъде извършено по време на
ресертификационен или надзорен одит. Новите стандарти съдържат нови и разширени
изисквания, които трябва да се бъдат оценени по време на одита, което означава, че
времето за одит ще бъде увеличено. Това е официално изискване към всички
сертифициращи организации и е наложено от Акредитиращите органи DAkkS и ИА БСА.
След като се извърши преминаването към новите стандарти, следващите одити ще бъдат
провеждани без допълнителни разходи.
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Преминаване в контекста на Ре-сертификационен одит
Допълнителното време за оценка на преминаването към новите изисквания на
стандартите ISO 9001:2015 или ISO 14001:2015 като част от ре-сертификационен одит е:
поне 10% от общото време за одит при Ресертификация, но не по-малко от 0,25 одит дни
на място, което ще бъде дадено за преминаването.
С успешното приключване на Ресертификационния одит се издава сертификат/и,
съгласно ISO 9001: 2015 или ISO 14001: 2015 с нов тригодишен период на валидност.
Периодът на валидност е продължение на предходния сертификат/и, т.е. датата на
изтичане на валидността кореспондира с предходния тригодишен период (датата на
валидност на стария сертификат/и + 3 години).
Преминаване в контекста на надзорен одит
Допълнително време за оценка на новите изисквания по стандартите ISO 9001: 2015 или
ISO 14001: 2015 в рамките на надзорен одит е:
поне 20% от общото време на одита по време на надзор, но не по-малко от 0,5 одит дни
на място. С успешното приключване на процедурите и преминаване към новите
стандартите ISO 9001: 2015 или ISO 14001: 2015 се издават сертификати, без да се
променя периода на валидност на предишния сертификат/и.
Пример
Примерна организация от 80 служители и сертификат валиден до 30 април 2017:
Промяната на 4-те одит дни за ресертификация с прехвърляне към нова ревизия на
стандарта, ще доведе до допънително увеличение на времето с 0,4 одит дена.
Новият сертификат е валиден от 01/05/2017 - 30/04/2020 година.
При прехвърляне на втори надзорен одит с определено време за надзора през 2016 г. и 2
одит дена , ще са необходими допълнителни разходи на времето за одит от 0,5 одит дена.
Новия сертификат е валиден от датата на вземане на решение до 30/04/2017 г.
Препоръката ни
Нашата препоръка в този случай е да преминете на Ресертификационен одит.
Вие ще спестите допълнителни разходи при подготовката и регистрирането на новия
сертификат при надзорния одит.
Допълнителното одит време може да бъде по-малко в зависимост от размера на
организацията както при ресертификационен така и при надзорен одит.
Вие ще получите допълнително известие от нас във връзка с действията, които
трябва да набележите с цел плавно преминаване към новите изисквания на стандарта/те,
което ще ви бъде изпратено в най-скоро време. Ако вие желаете актуализиране на
сертификата си извън рамките на ресертификационен или редовен надзорен одит, е
необходимо да ни уведомите на възможно най-ранен етап преди желаната от Вас дата за
одит.
С уважение:
Станимир Деспотов
Мениджър Качество и Р-л на ОССУ към ТЮФ НОРД България ЕООД
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