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1. ОБЩИ АСПЕКТИ 
 
1.1. Сертифицираните клиенти могат да използват сертификатната марка и могат да се отнасят 
до сертифицирането на тяхната система за управление докато сертифицирането е валидно, 
съгласно разпоредбите на този документ. 
 
1.2. Сертификатната марка се изпраща на клиентите в електронен формат заедно със 
сертификата за съответствие на системата за управление. 
 
1.3. CERTIND проверява, по време на дейностите по наблюдение, използването на 
сертификатната марка и изявленията, направени от клиента относно неговото сертифициране. 
 
2. ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЕРТИФИКАТНИТЕ МАРКИ И НА СЕРТИФИКАТИТЕ 
 
2.1. Сертификатната марка ще бъде използвана от сертифицирания клиент така, както е 
получена от CERTIND (като форма и състав). Може да се увеличи или намали в зависимост от 
нуждите на сертифицирания клиент, но при спазване на пропорциите и по начин, по който 
всички елементи остават лесно различими. 
 
2.2. Сертификатната марка за сертифициране може да бъде показана в цвят или черно и бяло. 
 
2.3. Сертификатната марка ще се използва винаги заедно със собствеността на 
сертифицирания клиент и в по-малък размер на търговската марка. 
 
2.4. Сертификатната марка може да бъде използвана за различни медии: документи, уеб 
сайтове, рекламни материали, кореспонденция, визитни картички и др 
 
2.5. Сертифицираните клиенти ще използват сертификатната марка ясно и без да предполагат, 
че сертифицирането е приложимо също и за дейности или места, които не са включени в 
обхвата на сертификацията. 
 
2.6. Сертификатната марка няма да бъде поставяна на продукта на сертифицирания клиент, 
нито на опаковката на продукта, нито по друг начин, по който да се тълкува като означаваща 
сертифициране на съответствието на продукта. Сертификатната марка няма да се прилага от 
сертифицираните клиенти върху лабораторните изследвания, върху докладите за калибриране 
или проверка, върху сертификати. 
 
2.7. Копията от сертификатите за съответствие могат да бъдат използвани в хартиен или 
електронен носител от сертифицирани клиенти, с цел реклама. 
 
2.8. Правото на използване на сертификатната марка и на сертификата не може да се 
прехвърля на трети лица. 
 
2.9. В случай на прекратяване или отнемане на сертификата, сертифицираният клиент ще 
престане да използва сертификатното лого на и сертификата за съответствие. 
 
2.10. Ако предметът на сертифицирането е ограничен, сертифицираният клиент ще измени 
всички рекламни материали, за да отрази текущия предмет на сертифицирането. 
 
2.11. Сертификатна марка: 
 
 
 
 
3. ПОЗОВАВАНЕ НА СЕРТИФИЦИРАНЕТО 
 
3.1. Сертифицираните клиенти могат да използват декларации върху опаковката на продуктите 
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или в придружаващи информационни документите, които се отнасят до сертифицирането на 
системата за управление в съответствие с правилата по-долу. 
 
3.2. Декларацията ще включва позоваване на: марката или името на клиента, вида на 
сертифицираната система за управление и сертифициращия орган. 
 
3.3. Пример за декларацията: "Фирма AAA има система за управление на качеството, 
сертифицирана съгласно ISO 9001: 2008 от CERTIND" 
 
3.4. Опаковката на продукта се счита тази, която може да бъде отстранена, без да се счупи или 
повреди продукта. Съпътстващата информация се счита за отделно налична или лесна за 
откъсване. 
 
3.5. Позоваването на сертифицирането не е подвеждащо и може да се използва само толкова 
дълго, колкото сертификацията на системата за управление е валидна. 
 
 
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ВЪПРОСИ  
 
4.1. CERTIND изпраща на всички свои клиенти сертификатната марка в JPG формат при 300dpi 
резолюция. При поискване, марката може да бъде предадена във векторен формат. 
 
4.2. Сертифицираните клиенти са насърчавани да искат информация в отделни случаи, ако е 
необходима, за правилното използване на сертификатната марка и относно позоваването на 
сертифицирането. 
 
4.3. За някои схеми за сертифициране, CERTIND може да предложи на клиентите и други 
търговски марки, лога или символи със сертификатната марка. Те могат да са собственост на 
трети лица. Правилата за ползване на съответните търговски марки, лога и символи ще бъдат 
съобщени поотделно на сертифицирания клиент. 
 
4..5. Сертификатната марка, сертификатите за съответствие и позоваването на 
сертифицирането няма да бъдат използвани по начин, който ще дискредитира и ще изгуби 
публичното доверие на CERTIND и/или системата за сертифициране. 
Неспазването на тези правила може да доведе до несъответствия, преустановяване и дори 
отнемане на сертификацията. 
 
 
 


