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ПОЛИТИКА  

 
Органът за сертификация на строителни продукти (ОССП) "Знак за качество на БАВ" към 

"БУЛАКВА Стандарт" ЕООД извършва сертификация на строителни продукти, предназначени 

за влагане при изграждането на ВиК мрежи в Р. България. 

Дейността на ОССП е свързана с оценяване на съответствието на тръбопроводни системи 

(от пластмаса, стъклокерамика, сферографитен чугун и неармиран бетон) за водоснабдяване, 

отводняване и напорна канализация и удостоверяването на това съответствие със знак за 

качество. 

Знакът за качество на БАВ се предоставя за продукти, които отговарят на изискванията на 

международни стандарти, оценени по утвърдена от националното законодателство схема. 

 Политиката на ОССП и дейностите, свързани с оценяване на съответствието се основават 

на основни принципи, като: 

• безпристрастност;  

• компетентност;  

• отговорност;  

• откритост; 

• опазване на професионалната тайна;  

• приемане, разглеждане и разрешаване на постъпили възражения и жалби;  

• подход, основан на риска.  

Следвайки тези основни принципи, внедрени в системата за управление, ОССП си поставя 

следните основни цели:  

1. Да създаде доверие и увереност у всички заинтересовани страни, че оценяването 

на съответствието на строителни продукти от ОССП, като трета независима страна, се извършва 

безпристрастно и компетентно в съответствие с изискванията на международния стандарт БДС 

EN ISO/IEC 17065:2012 и приложимите документи с външен произход, включително 

компетентните органи. 

2. Да прилага стриктно изискванията за схемата за сертификация по безпристрастен 

начин, които предотвратява допускането на конфликт на интереси. Да работи в условията на 

откритост, отговорност и конфиденциалност.  

3. Да предоставя услугите по сертификация на клиенти в съответствие с обхвата на 

своята дейност съгласно законосъобразно, правно действащо споразумение (договор). 

4. Да обезпечи финансово дейността на ОССП с необходимите средствата за 

поддържането на своята независимост и устойчивост, като гарантира достоверността на своята 

дейност. 

 

За изпълнение на основните цели на политиката по качество ОССП: 

• изпълнява безпристрастно процесите по сертификация по всяко заявление, за което 

не е идентифициран риск за безпристрастността или ако е идентифициран, са предприети 

адекватни действия за неговото елиминиране или намаляване до приемливи нива; 

• чрез своята интернет страница (www.bulaqua-standart.com) предоставя свободен 

достъп за всички кандидати до правилата за сертификация, които съдържат подробна 

информация за всеки етап от оценяването, като по този начин се изключва каквато и да e форма 

на дискриминация;

http://www.bulaqua-standart.com/
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• поддържа и повишава квалификацията на целия въвлечен в оценяването персонал 

на ОССП, включително на отговорните служители за вземане на решение за сертификация. 

Персоналът е запознат, мотивиран да прилага и осъзнато прилага внедрената система за 

управление;  

• осигурява прозрачност в отношенията с клиента, като му предоставя цялата 

необходима информация, отнасяща се до сертификационната схема;  

• осигурява прозрачност в отношенията със заинтересованите страни, като 

предоставя необходимата им информация при спазване на правилата за опазване на 

професионалната тайна;  

• поддържа в актуалност и стриктно спазва внедрената система за управление. 

Персоналът има права и се ползва от тях за коригиране, развитие и усъвършенстване на системата 

за управление;  

• извършва контрол върху позоваването на предоставена сертификация и употребата 

на знака за качество на БАВ и акредитационния символ; 

• гарантира, че процесът по сертификация на строителни продукти е основан на 

принципите на равнопоставеност на клиентите, откритост, единен подход при изпълнение на 

заявките за сертификация.  

• извършва периодичен анализ на международната и националната нормативната 

база и оценява влиянието им върху своята дейност, като едновременно с това извършва и 

постоянен контрол за прилагането им; 

• определя измерими цели за изпълнение на настоящата политика. 

Ръководството на "БУЛАКВА Стандарт" ЕООД и ОССП носи цялата отговорност както 

за дейността по сертификация на строителни продукти, така и за всички свои решения във връзка 

с тази дейност.  

 

В качеството си на Управител на "БУЛАКВА Стандарт" ЕООД 

 

ДЕКЛАРИРАМ, 

личното си участие и отговорност за поддържане на ефикасността на системата за 

управление и за изпълнението на обявената политика по качество, гарантираща правата и 

очакванията на клиентите и другите заинтересовани страни от дейността по сертификация на 

строителни продукти, постоянното подобряване и свързания с това траен просперитет на ОССП 

и "БУЛАКВА Стандарт" ЕООД. 

 

Дата 01.08.2019 г.    Управител на  

"БУЛАКВА Стандарт" ЕООД 
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POLICY 

 
The Certification Body for Construction Products (CBCP) “Quality Mark of BWA” to 

„BULAQUA Standart" Ltd. conducts certification of construction products used for incorporation in 

construction works of water supply and sewage networks in the Republic of Bulgaria.  

The activity of CBCP is connected with conformity assessment of pipe systems (from plastic, 

vitrified clay, ductile iron and unreinforced concrete) for water supply, drainage and sewerage and 

verifies this conformity with a quality mark.  

The Quality Mark of BWA is granted for products, which correspond to the requirements of 

international standards, assessed by approved scheme by the national regulation.  

 The Policy of CBCP and the activities connected with conformity assessment are based on main 

principles, such as:  

• impartiality;  

• competence;  

• responsibility;  

• openness; 

• keeping the professional secrecy;  

• acceptance, inspection and permission of received complaints and appeals;  

• risk based approach.  

Following these main principles, incorporated in the quality management system, CBCP sets 

these basic aims:  

5. To create trust and confidence in every interested parties that the conformity assessment 

of construction products by CBCP, as third independent party is done impartially and competently in 

compliance with the requirements of the international standard BDS EN ISO/IEC 17065:2012 and the 

applied documents with external nature, including the competent bodies.  

6. To strictly apply the requirements of the certification scheme in an impartial way which 

prevents the conflict of interests. To work in terms of openness, responsibility and confidentiality.   

7. To supply the certification services in compliance with the scope of his activity according 

to the law, legally active agreement (contract). 

8. To secure financially the activity of CBCP with the necessary means for maintaining its 

independence and sustainability, by guaranteeing the authenticity of its work.  

 

For performing the basic purposes of the quality policy CBCP:  

• executes impartially the certification processes for every application, for which no risk 

of impartiality is register or if identified, adequate measures are taken for its elimination and limitation;  

• by its own internet webpage (www.bulaqua-standart.com) to present free access for all 

candidates to the certification rules, which have information in details about the stages of conformity 

assessment, providing excluding all kinds of discrimination;

http://www.bulaqua-standart.com/
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• to maintain and increase the qualification of all evaluation personnel of CBCP, including 

the responsible people for taking the certification decision. The employees are informed, motivated to 

execute and apply the implemented management system;   

• to provide transparency in the relations with the client, by presenting him the necessary 

information regarding the certification scheme;  

• to provide transparency in the relations with the interested parties, by presenting them the 

necessary information by following the rules for protection of the professional secret;  

• keep up to date and strictly observe the implemented management system. The personnel 

has rights and can use them for correction, development and elaboration of the management system;  

• executes control over the reference to the granted certification and the usage of the quality 

mark of BWA and the accreditation symbol; 

• guarantees that the certification process is based on the principles of client’s equality, 

openness, uniform approach when conducting the certification applications;  

• executes periodical analysis of the international and national legislation and assesses their 

influence over its work, by simultaneously conducting control over their usage;  

• defines measurable objectives for execution of the present policy.  

The Management of “BULAQUA Standart” Ltd and the CBCP have the whole responsibility for 

the activities of certification of construction products, as well as for all decisions made in connection 

with it.  

 

In my capacity of Manager of “BULAQUA Standart” Ltd  

 

I DECLARE, 

my personal participation and responsibility for maintaining an efficient management system and 

for execution of the declared quality policy, which guarantees the rights and expectations of the clients 

and other interested parties of the certification of construction products activity, constantly improving 

the connected prosperity of CBCP and “BULAQUA Standart” Ltd.  

 

Date 01.08.2019    Manager of  

  "BULAQUA Standart" LTD 


