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1. СистеманыңЯрашлылыҡбилдәһенҡулланыуөлкәһе
Ошо

документ

«БашСтандарт»иреклесертификатлаусистемаһының

(«БашСтандарт» ИСС). Ярашлылыҡбилдәһенҡулланыусфераһын (өлкәһен),
һүрәтләнешен, рәсемен, техник талаптарынһәмҡағиҙәләренбилдәләй.
Ошо положение талаптары«БашСтандарт» ИСС-ның (артабан– Система)
бөтәҡатнашыусыларыөсөнмотлаҡбулып тора.
2. Дөйөмположениелар
2.1

Ярашлылыҡбилдәһе

–

уныалыусыларға,

шулиҫәптәнҡулланыусыларға,
сертификатлауобъектыныңиреклесертификатлауталаптарынаярашлыбулыуыту
раһындахәбәритеүсетамға(«Техник көйләүтураһында» 27.12.2002йылғы№184ФЗ Федеральзакондың2-се ст.).
«БашСтандарт»

ИСС

ярашлылыҡбилдәһе

(артабан

–

Ярашлылыҡбилдәһе)
продукция/хеҙмәттәрҡулланыусыларғаһәммәнфәғәтебулғанбашҡакешеләргә
был

ойошманың«Ярашлылыҡтыбаһалау.

Күсемһеҙмилекобъекттарынаэкологикталаптар»ГОСТ

Р

54964-2012,

«Эшҡыуарлыҡ эшмәкәрлеге субъекттарының тәжрибәһен һәм эш абруйын
баһалау. Милли стандарттар системаһы.Дөйөм положениелар, талаптар һәм
етәкселек

итеүсе

принциптар»

ГОСТ

Р

66.0.01-2015,

«Эшҡыуарлыҡ

эшмәкәрлеге субъекттарының тәжрибәһен һәм эш абруйын баһалау. Милли
стандарттар

системаһы.

Архитектура-төҙөлөш

проектлауын

тормошҡа

ашырыусы кешеләрҙең тәжрибәһен һәм эш абруйын баһалау» ГОСТ Р 66.1.012015; «Эшҡыуарлыҡ эшмәкәрлеге субъекттарының тәжрибәһен һәм эш
абруйын баһалау. Милли стандарттар системаһы. Инженерлыҡ тикшеренеүҙәре
алып барыусы кешеләрҙең тәжрибәһен һәм эш абруйын баһалау» ГОСТ Р
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66.1.02-2015; «Эшҡыуарлыҡ эшмәкәрлеге субъекттарының тәжрибәһен һәм эш
абруйын баһалау. Милли стандарттар системаһы. Янғын һүндереү-техник
продукция етештереүсе һәм һатыусы кешеләрҙең тәжрибәһен һәм эш абруйын
баһалау» ГОСТ Р 66.9.01-2015; «Эшҡыуарлыҡ эшмәкәрлеге субъекттарының
тәжрибәһен

һәм

эш

абруйын

баһалау.

Милли

стандарттар

системаһы.Һаҡланыусы объекттарҙың янғын хәүефһеҙлеген тәьмин итеү
өлкәһендә эштәр башҡарыусы (хеҙмәттәр күрһәтеүсе) кешеләрҙең тәжрибәһен
һәм эш абруйын баһалау» ГОСТ Р 66.9.02-2015; «Эшҡыуарлыҡ эшмәкәрлеге
субъекттарының тәжрибәһен һәм эш абруйын баһалау. Милли стандарттар
системаһы. Төҙөлөш ойошмаларының тәжрибәһен һәм эш абруйын баһалау»
ГОСТ Р 66.1.03-2016 һәм «БашСтандарт» ирекле стандартлау системаһы
(«БашСтандарт» ИСС); «Рәсәй йәмәғәт контроле» (РЙК) техник көйләү,
сертификатлау, аккредитациялау һәм метрология өлкәһендә талаптарҙы үтәүгә
контроль һәм күҙәтеүҙе тормошҡа ашырыуға булышлыҡ итеү буйынса дөйөм
Рәсәй

йәмәғәт

ойошмаһы

стандарты

«Төҙөлөш

материалдары

етештереүселәрҙең һәм поставкалаусыларҙың тәжрибәһен һәм эш абруйын
баһалау» 66.1.04/М-2016 (66.1.04/М-2016 РЙК ОСТ); «Рәсәй йәмәғәт контроле»
(РЙК) техник көйләү, сертификатлау, аккредитациялау һәм метрология
өлкәһендә талаптарҙы үтәүгә контроль һәм күҙәтеүҙе тормошҡа ашырыуға
булышлыҡ итеү буйынса дөйөм Рәсәй йәмәғәт ойошмаһы стандарты
«Консалтинг эшмәкәрлеге алып барыусы кешеләрҙең тәжрибәһен һәм эш
абруйын баһалау» 66.9.05/К-2016 (66.9.05/К-2016 РЙК ОСТ); «Рәсәй йәмәғәт
контроле» (РЙК) техник көйләү, сертификатлау, аккредитациялау һәм
метрология өлкәһендә талаптарҙы үтәүгә контроль һәм күҙәтеүҙе тормошҡа
ашырыуға булышлыҡ итеү буйынса дөйөм Рәсәй йәмәғәт ойошмаһы стандарты
«Аҙыҡ-түлек һәм эсемлектәр тәҡдим итеү эшмәкәрлеге алып барыусы
кешеләрҙең тәжрибәһен һәм эш абруйын баһалау» 66.9.06/П-2016 (66.9.06/П2016 РЙК ОСТ) талаптары буйынса сертификатлау үтеүе тураһында мәғлүмәт
еткереү формаһы булып тора.
2.2. Системаның Ярашлылыҡ билдәһен ҡулланыуға рөхсәт ярашлылыҡ
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сертификаты

эйәһенә

Сертификатлау

органы

тарафынан

бирелә

(1-се

ҡушымта).
Ярашлылыҡ

сертификаты

Системаның

Ярашлылыҡ

билдәһен

ҡулланыуға рөхсәт биреүгә нигеҙ булып тора. Системаның Ярашлылыҡ
билдәһен ҡулланыуға рөхсәт ярашлылыҡ сертификаты менән бергә бирелә.
Рөхсәттә Системаның Ярашлылыҡ билдәһе тамғаһын һуғыу хоҡуғы
бирелгән ярашлылыҡ сертификаты эйәһе тураһында белешмә, шулай уҡ
рөхсәтте биргән Сертификатлау органы тураһында белешмә һәм рөхсәттең
ғәмәлдә булыу мөҙҙәте күрһәтелә.
Рөхсәтҡә Сертификатлау органы етәксеһенең ҡултамғаһы ҡуйыла,
ҡултамға мисәт менән раҫлана. Рөхсәт тураһында мәғлүмәт Система реестрына
индерелә.
2.3. Рөхсәт алған сертификат эйәһеСистеманың Ярашлылыҡ билдәһен
ошо рөхсәт нигеҙендә һәм шарттарында ғына ҡуллана ала.
2.4. Системаның Ярашлылыҡ билдәһен ҡулланыуға рөхсәт Системаның
ярашлылыҡ сертификатының ғәмәлдә булыу мөҙҙәтенән артмаған мөҙҙәткә
бирелә. Системаның Ярашлылыҡ билдәһен ҡулланыуға рөхсәт бланкыһы ҡәтғи
отчетлылыҡ документы булып тора.
2.5. Системаның Ярашлылыҡ билдәһеналған сертификат эйәһе:
-

сертификатланған

объекттар

ниндәй

норматив

документтарға

ярашлылыҡ үткән булһа, уларҙың шуға ярашлы булыуын тәьмин итә;
- Системаның Ярашлылыҡ билдәһен Системала ҡабул ителгән ҡағиҙәләр
буйынса ҡуллана;
- Системаның ярашлылыҡ сертификатының ғәмәлдә булыуы туҡтатылып
торһа (туҡтатылһа), Системаның Ярашлылыҡ билдәһен ҡулланыуҙы туҡтатып
тора (туҡтата).
3. Нормативһылтанмалары
Ошо документтыңположениелары түбәндәге норматив документтар
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нигеҙендә һәм уларға ярашлы эшләнгән:
-

«Техниккөйләү тураһында» ФЗ (27.12.2002 йылда сыҡҡан №184-

-

Ирекле сертификатлау системаһын теркәү тураһында положение

ФЗ);
(РФ Хөкүмәтенең 23.01.2004 сыҡҡан № 32 Ҡарары менән раҫланған);
-

Ярашлылыҡты баһалау. Баһалау өсөнсө яҡ тарафынан үткәрелгәндә

ярашлылыҡ билдәләренә дөйөм талаптар ГОСТ Р ИСО/МЭК 17030-2007;
-

Ирекле сертификатлау системаһында теркәү үтеүгә бирелеүсе

документтарҙың йөкмәткеһе һәм формаһы буйынса тәҡдимдәр Р 50.1.052-2005;
-

«БашСтандарт» ирекле сертификатлау системаһының эш итеү

ҡағиҙәләре.
4. Системаның ярашлылыҡ билдәһен ҡулланыу тәртибе
4.1

Системаның

Ярашлылыҡ

билдәһе

Системаның

ярашлылыҡ

сертификаттарында һәм башҡа документтарында ҡулланыла.
4.2. Оҙатыусы документация, бланкылар, реклама продукцияһы, нәшер
ителгән баҫмаларҙы Системаның Ярашлылыҡ билдәһе менән тамғалау был
билдәне ҡулланыу булып тора.
4.3.Системаның Ярашлылыҡ билдәһе менән тамға ҡуйыуҙы Ярашлылыҡ
сертификаты эйәһе тормошҡа ашыра.
4.4.

Сертификатланған

ойошманың

эшмәкәрлеген

«БашСтандарт»

системаһының Ярашлылыҡ билдәһе менән алып барыуға күсереү мөҙҙәте
Сертификатлау договорында билдәләнә, ләкин Ярашлылыҡ сертификаты
тапшырылған көндән һуң 2 (ике) айҙан да артырға тейеш түгел.
4.5. Системаның Ярашлылыҡ билдәһен ҡуллана башлау тураһында
Сертификат эйәһе сертификатлау органына («БашСтандартГрупп» яуаплылығы
сикләнгән йәмғиәте) яҙма белдереү ебәрә, унда Билдәне тамғалау ысулы һәм
урыны, уның үлсәме тураһында хәбәр итә.
4.6. Тамғалағанда түбәндәге технологикысулдар ҡулланыла:
6
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-

Системаның Ярашлылыҡ билдәһенең яҫы йәки рельефлы рәсемен

документацияға һәм нәшер ителгән баҫмаларға төшөрөү;
-

рәсми бланкыларҙы һәм реклама проспекттарын Системаның

Ярашлылыҡ сертификаты менән махсус келәймә ярҙамында келәймәләү;
-

Системаның Ярашлылыҡ билдәһен алтаҡталарға һәм реклама

щиттарына төшөрөү.
Алтаҡталарға һәм реклама щиттарына Системаның Ярашлылыҡ билдәһе
Билдәнең рәсемен боҙмай торған ысул менән төшөрөлөргә тейеш.
Системаның Ярашлылыҡ билдәһе менән тамғалау өсөн техник саралары
үҙәкләштерелеп йә шәхси заказ буйынса эшләнә ала.
4.7. СистеманыңЯрашлылыҡбилдәһешулайуҡ
-

каталогтарҙа,

-

фирмабланкыларында,

-

визиткаларҙа,

-

плакаттарҙа,

-

телевидение рекламаһында,

-

рекламавидеоматериалдарында,

-

веб-сайттарҙа,

-

брошюраларҙа,

-

Система эксперттарыныңтаныҡлыҡтарында;

-

уҡытыу-методикәҙәбиәттәҡулланыла ала.

4.8.
СистеманыңЯрашлылыҡбилдәһеошодокументтабирелгәнрәсеменәярашлытулы
һынсатөшөрөлә, уныңайырымэлементтарынғынатөшөрөүтыйыла.
4.9.

Ярашлылыҡбилдәһенуныпродукцияныңярашлылыҡбилдәһе

ҡабулитерлекитепҡулланырғаярамай;

тип
тест

һөҙөмтәләретураһындағыотчеттарҙайәкикалибрлауйәкибарлаутаныҡлыҡтары,
һынауһәмтикшеренеүҙәрпротоколдарыкеүекдокументтарҙаҡулланырғаярамай.
4.10.
СертификатланғанобъекттарҙыСистеманыңЯрашлылыҡбилдәһеменәнтамғалау,
7
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шулайуҡкәрәкле

техник

сараларҙыалыусығымдарын,

сертификатлауэшенеңберөлөшөбулараҡ, сертификат эйәһекүтәрә.

5.

СистеманыңЯрашлылыҡбилдәһерәсеменә

техник

талаптарһәмуныңһүрәтләнеше
5.1.
СистеманыңЯрашлылыҡбилдәһентөшөргәндәтүбәндәгеталаптарүтәлергәтейеш.
5.1.1. Билдәне

тулы,

ҙурайтылғанйәкибәләкәйләтелгәнүлсәмдәрҙәтөшөрөүуныңструктураһын,
нисбәттәрен,

төҫөн,

йөкмәткеһенһаҡлағанһәмЯрашлылыҡбилдәһендәгехәрефтәрҙеуҡыумөмкинбулғ
аншарттарҙағынаярай.
5.1.2.
Ярашлылыҡбилдәһенуныңрәсеменәярашлыитептулыһынсатөшөрәләр.
Уныңрәсеменеңайырымэлементтарынтөшөрөүтыйыла.
5.2.
СистеманыңЯрашлылыҡбилдәһебашҡасертификатлаусистемаларыныңбилдәләр
енәһәмҡулланылыуы

РФ

ҡануниәтеменәнҡаралғанбашҡабилдәләргәоҡшашлығынаюлҡуймайторғанһүрәт
ләүүҙенсәлектәренәэйә.
5.3.

СистеманыңЯрашлылыҡбилдәһебер-береһеменән

45

градус

яһапкиҫешеүсезәңгәрһыҙыҡтарменәнуларғаҡуйылғанйәшелтөҫтәгебилгехасили
ткәнөҫтәнкиҫек

ромб

рәүешендәгебашҡорторнаментынанторған

рәсембулып

тора.

график
График

рәсемдеңаҫтындаберюлдаайырғыстарһыҙһәмтынышбилдәләреһеҙ«БашСтандарт
»

тигән

текст

тора.

«БашСтандарт»тигән

текст

аҫтындаюлхәрефтәренәнһәмһүҙҙәрараһындабушлыҡбулған«иреклесертификатл
аусистемаһы» тигән текст урынлашҡан. Текст ҡаратөҫменәняҙылған.
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5.4.

Ярашлылыҡбилдәһенеңүлсәмдәрен,Н

база

үлсәменаныҡлап,

уныҡулланыухоҡуғыналғанпредприятие (ойошма, учреждение) билдәләй. Н
база

үлсәме

40

миллиметрҙан

да

кәмбулаалмай.

Ярашлылыҡбилдәһенеңүлсәмдәреуныңэлементтарыныңасыҡлығынһәмябайкүҙ
менәндәкүрәалырлыҡтытәьминитергәтейеш.
ЯрашлылыҡбилдәһенеңрәсемеһәмуныңсағыштырмаүлсәмдәреошоПолож
ениеның 1-се ҡушымтаһындабирелә.

1-се ҡушымта
Ярашлылыҡбилдәһенеңрәсеме
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2-сеҡушымта
ЯРАШЛЫЛЫҠБИЛДӘҺЕНҠУЛЛАНЫУҒАРӨХСӘТФОРМАҺЫ
«БашСтандарт»ИСС
«БАШСТАНДАРТ»
ИРЕКЛЕСЕРТИФИКАТЛАУСИСТЕМАҺЫНЫҢ
ЯРАШЛЫЛЫҠБИЛДӘҺЕНҠУЛЛАНЫУҒА
РӨХСӘТ

«БашСтандарт» ИСС сертификатлау органы
_______________________________________________________
сертификатлауорганыныңатамаһы
ярашлылыҡ сертификаты тапшырыутураһындағыҡарарнигеҙендә
________________________________________________________________________
ярашлылыҡсертификатынаэйәбулғанойошманыңатамаһы, ҡала
тарафынан№ __________________________________________________________
сертификаттыңтеркәүномеры
сертификатыныңғәмәлдәбулыуосоронда«БашСтандарт» ИССныңярашлылыҡбилдәһенуныпродукцияныңсифатбилдәһе тип
аңлаумөмкинлегенәюлҡуймайторғанформалаҡулланыуғарөхсәтбирә.
Ярашлылыҡбилдәһен сертификат эйәһебулғанойошманың реклама буклеттарында,
проспекттарында,

брошюраларында,

плакаттарында,

ойоштороу-

бойороудокументацияһыбланкыларындаҡулланырғарөхсәтителә.
Ярашлылыҡбилдәһенпродукцияға, продукция
төргәгенәйәҡабынатөшөрөүрөхсәтителмәй.
«БашСтандарт»ИСС-ның
сертификатлау органы етәксеһе
ҡултамғаФИАи

_________
М. У.

__________________
Дата
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