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Ошо
декабрендәге
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тураһында»2002

законға

ярашлы

йылдың27

эшләнгән

һәм

«БашСтандарт» ирекле сертификатлау системаһының (артабан Система)
маҡсаттарын,

тәғәйенләнешен,

принциптарын,

структураһын,

ҡатнашыусыларының функцияларын һәм ҡағиҙәләрен билдәләй. Ошо
документ менән«Менеджмент системаларына аудит һәм сертификатлау
үткәреүсе органдарға талаптар» ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 талаптарына
ярашлы сертификатлау эшмәкәрлегенә талаптар билдәләнә.
Ошо документ Системаның төп документы булып тора һәм ирекле
сертификатлау эштәрен ойошторғанда һәм үткәргәндә Системаның үҙәк
органы, сертификатлау органдары, һынау лабораториялары, Системаға идара
итеү органдары тарафынан файҙаланыуға тәғәйенләнә, шулай уҡ Система
эшмәкәрлегенең ҡағиҙәләрен һәм эшпроцедураларын көйләүсе норматив һәм
ойоштороу-методик документтарҙы төҙөү өсөн нигеҙ булып тора.
Система«БашСтандартГрупп»

яуаплылығы

сикләнгән

йәмғиәте

(«БашСтандартГрупп» ЯСЙ) тарафынан ойошторолған.
Юридик адресы:450092, Өфө ҡ., Степан Кувыкин ур., йорт 8Б, 1-се
офис
Почта адресы: 450092, Өфө ҡ., Степан Кувыкин ур., йорт 8Б, 1-се офис
Телефон: +7 (437) 200-80-20
E-mail:office@bashstandart.ru
Системаның тулы атамаһы: «БашСтандарт» ирекле сертификатлау
системаһы
Системаның ҡыҫҡартылған атамаһы: «БашСтандарт» ИСС
Системаның билдәһе 27-се ҡушымтала бирелә.
Системаның рәсми телдәре булып рус һәм башҡорт телдәре тора.
Документтарҙы төҙөү һәм хатлашыу рус телендә һәм/йәки башҡорт телендә
алып барыла.
I. Дөйөм положениелар.
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1.1. Системаны ойоштороуҙың һәм уның эш итеүенең төп маҡсаттары
түбәндәгеләр:
- продукцияның,

тауарҙарҙың,

эштәрҙең,

хеҙмәттәрҙең

конкуренцияға һәләтлелеген күтәреү;
- РФ-та

инвестициялау

тыуҙырыу,

климатын

Башҡортостан

яҡшыртыу

өсөн

Республикаһының

шарттар

инвестицион

ылыҡтырғыслығын күтәреү;
- продукция, тауарҙар етештереү, эштәр башҡарыу һәм хеҙмәттәр
күрһәтеү өсөн сығымдарҙы кәметеү;
- ҡулланыусыларға

продукция,

хеҙмәттәр,

эштәр

башҡарыу

һайлауҙа булышлыҡ итеү;
- ҡулланыусыны продукция, хеҙмәттәр, эштәр тәҡдим иткән
намыҫһыҙ әҙерләүсенән (һатыусынан, башҡарыусынан) яҡлау;
- билдәле әҙерләүселәр (һатыусылар, башҡарыусылар) баҙарҙа
тәҡдим иткән продукцияға, хеҙмәттәргә, эштәргә ҡулланыусының
ышанысын арттырыу.
1.2. Сертификатлау һөҙөмтәләренеңтейешле объективлыҡ һәм дөрөҫлөк
кимәлен Система ҡатнашыусыларының продукция, хеҙмәттәр сифаты
күрһәткестәрен раҫлауы юлы менән Системаның үҙ маҡсаттарына өлгәшеүе
тәьмин ителә.
1.3.

Ҡулланыусының

һәм

мәнфәғәтле

яҡтарҙың

күрһәтелеүсе

хеҙмәттәрҙең сифатлы булыуына ышанысы Система эшмәкәрлегенең нигеҙе
итеп алынған түбәндәге принциптар менән тәьмин ителә:
- бойондороҡһоҙлоҡ;
- битарафлыҡ;
- компетентлылыҡ;
- яуаплылыҡ;
- асыҡлыҡ;
- йәшеренлек.
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1.4. Продукция,

етештереү, эксплуатациялау, һаҡлау, ташыу, һатыу

һәм утилләштереү барышы, хеҙмәттәр, шулай уҡ сифат һәм производство
системалары Системала сертификатлау объекттары була ала.
IV. Инспекция контроле.
4.1.Системала планлы һәм пландан тыш инспекция контроле була.
4.1.Сертификатланған объекттарға планлы инспекция контролейылына
кәм тигәндә бер тапҡыр үткәрелә. Уны үткәреү тураһында килешеүгә
эшҡыуарлыҡ

эшмәкәрлегенең

сертификатланыусы

субъекты

эксперт

баһалауын үткәреү тураһында договор төҙөгәндә ҡул ҡуя.
4.3. Эшҡыуарлыҡ эшмәкәрлегенең сертификатланыусы субъекттары
ҡулланыусыларынан йә уларҙың продукцияһын, тауарҙарын, эштәрен,
хеҙмәттәрен ҡулланыусыларҙан уларҙың продукцияһының, хеҙмәттәренең
сифаты

йәки

эшмәкәрлегенең

һөҙөмтәлелеге насарланыуы

тураһында

мәғлүмәт алынһа, пландан тыш инспекция контроле үткәрелә.
4.4.Инспекция

контроле/пландан

тыш

инспекция

контроле

сертификатлауға ғариза биреүселәр менән килешелгән мөҙҙәттә тормошҡа
ашырыла. Ғариза биреүселәрҙең бөтәһе өсөн дә инспекция контролеғариза
биреүсе

территорияһында

үткәрелә.

Ғариза

биреүсе

инспекция

контролен/пландан тыш инспекция контролен үткәреүҙән баш тартһа,
сертификаттың ғәмәлдә булыуы ваҡытлыса туҡтатылып тора.
Сертификатлау

объекттарының

әһәмиәтенә

һәм

яуаплылығына,

уларҙың эшмәкәрлегенең тотороҡлолоғона, контролде үткәреү сығымдарына,
сертификатлау

һөҙөмтәләренә

һәм

алдағы

контролдең

һөҙөмтәләренә

ҡарап,инспекция контроленең күләменә һәм периодлылығына төҙәтеүҙәр
индерелә ала.
Сертификатланған объекттарға инспекция контроле/пландан

тыш

инспекция контролетүбәндәге эш төрҙәрен үҙ эсенә ала:
- ғариза биреүсенең анкетаһында булған документтарға анализ;
- контролде планлаштырыу;
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- инспекция контролен/пландан тыш инспекция контролен үткәреү
өсөн эксперт төркөмө төҙөү (эксперттар билдәләү);
- инспекция контролен/пландан тыш инспекция

контролен

үткәреү;
- инспекция

контроле/пландан

тыш

инспекция

контроле

һөҙөмтәләрен рәсмиләштереү;
Инспекция контроле/пландан тыш инспекция контроле һөҙөмтәләре акт
менән

рәсмиләштерелә,

унда

сертификатлау

объектының

бирелгән

сертификатҡа ярашлы булыуы һәм уның көсөндә булыуын һаҡлау тураһында
һығымта яһала, актҡа контролде үткәргән кешеләр тарафынан ҡул ҡуйыла
һәм ул сертификатлау органы етәксеһе тарафынан раҫлана. Асыҡланған
ярашһыҙлыҡтар исемлеге һәм, уларҙы бөтөрөү мөмкин булһа, бөтөрөү
мөҙҙәттәре менән быға ҡағылышлы тәҡдимдәр актҡа ҡушымта итеп бирелә.
Акт һәм уның ҡушымталары сертификатлау органында, ә күсермәләре ғариза
биреүселәрҙә һаҡлана.
Инспекция

контроле

һөҙөмтәләре

буйынса

ярашлылыҡ

сертификатының ғәмәлдә булыуы раҫлана йә уның ғәмәлдә булыуы
ваҡытлыса

туҡтатылып

тора

(асыҡланған

ярашһыҙлыҡтарҙы

бөтөрөү

тураһында яҙма раҫлама килгәнсе), йәки ул юҡҡа сығарыла. Асыҡланған
ярашһыҙлыҡтарҙы бөтөрөү (төҙәтеү саралары) һөҙөмтәләре сертификатлау
органы тарафынан ғариза биреүсе эргәһендә тикшерелә ала.
Ғариза биреүселәрҙең һәр береһенә үткән инспекция контроле
һөҙөмтәләре

Системаның

Үҙәк

органы

сайтында

Тапшырылған

сертификаттар реестрында сағылдырыла.
4.5 Абонент хеҙмәтләндереүе (тәжрибәне һәм эш абруйын баһалау)
тураһында договор булған осраҡтаинспекция контроле үҙенсәлектәре.
Абонент хеҙмәтләндереүе тураһында договор булған осраҡта (уның
формаһы 18-се ҡушымтала бирелә) эш абруйын баһалау һөҙөмтәләрен
яңыртып тороу тормошҡа ашырыла. Эш абруйын баһалау һөҙөмтәләрен
яңыртып тороу эш абруйы баһаланған ойошманың эшмәкәрлеге тураһында
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мәғлүмәт йыйыуҙан, йыйылған мәғлүмәт нигеҙендә быға тиклем бирелгән эш
абруйы индексы һөҙөмтәләрен ай һайын яңыртып

тороуҙан ғибәрәт.

Яңыртып тороу абонент хеҙмәтләндереүе тураһында ғәмәлдә булған договор
нигеҙендә

ай

һайын

түләү

башҡарылған

шартта

алып

барыла.

Мәғлүмәттәртәжрибәне, эш абруйын баһалау һөҙөмтәләрен яңыртып тороу
буйынса

документтарҙағы

үҙгәрештәрҙе

раҫлаусы

Анкета

рәүешендә

тапшырыла бара, уның формаһы 19-сы ҡушымтала бирелә.
Сертификатлау үткән ойошма ай һайын, ағымдағы айҙың 15-енән (ун
бишенән) дә ҡалмайынса, сертификатлау органына

элгәрге айҙағы

эшмәкәрлеге тураһында эш абруйы индексын тулыһынса яңыртыу өсөн
кәрәкле мәғлүмәттәрҙе ебәрә.
Баһалау һөҙөмтәләрен яңыртыу буйынса ай һайын үткәрелә торған
эштәргә түбәндәгеләр инә:
- сертификатлау

органы

тарафынан

ғариза

биреүсенең

күрһәткестәре үҙгәреү тураһында мәғлүмәттәр алыныуы;
- сертификатлау

органы

тарафынан

үҙгәрештәрҙе

раҫлаусы

документтарҙың алыныуы;
- ғариза биреүсенән алынған мәғлүмәттәрҙе эшкәртеү;
- ғариза

биреүсенән

алынған

мәғлүмәттәрҙе

эшкәртеүгә

(анализлауға) һәм унан алынған раҫлаусы документтарға ҡарап,
эш абруйы индексын ҡайтанан иҫәпләү;
- ярашлылыҡты баһалау һөҙөмтәләрен яңыртыу тураһында отчет
төҙөү, уның формаһы 25-се ҡушымтала бирелә;
- ғариза биреүсене абонент хеҙмәтләндереүе буйынса шәхси дело
тултырыу;
- яңыртылған

ярашлылыҡ

сертификатын,

шәхси

делоны

тапшырыу;
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VI. Апелляциялар.
6.1. Сертификатлау йә инспекция контроле/пландан тыш инспекция
контроле

һөҙөмтәләре

менән

ризалашмаған

осраҡта,

ғариза биреүсе

Системаның Апелляциялар буйынса комиссияһына апелляция бирергә
хоҡуҡлы.
6.2. Ғариза биреүсе, уның апелляцияһы буйынса ҡабул ителгән ҡарар
менән риза булмаған осраҡта, Арбитраж судына мөрәжәғәт итергә хоҡуҡлы.
6.3.

Сертификатлау ҡатнашыусылары

араһында тыуған

бәхәсле

мәсьәләләр шулай уҡ Рәсәй Федерацияһының закон акттары менән
билдәләнгән башҡа тәртиптә лә хәл ителә ала.
6.4. Апелляциялар буйынса комиссияның эшмәкәрлеге һәм
тарафынан

апелляциялар

ҡаралыу

тәртибе

ошо

Ҡағиҙәләрҙең

уның
1-се

ҡушымтаһында бирелә.
XI. Системаның теле.
11.1. Сертификатлау барышында файҙаланылған документтар рус йә
башҡорт телендә тултырыла.
11.2. Системала бирелә торған ярашлылыҡ сертификаттары рус йә
башҡорт телдәрендә тултырыла.
11.3. Система ғариза биреүселәргә сертификатлауҙы уларҙың һайлауы
буйынса рус йә башҡорт телдәрендә үтеү хоҡуғын бирә.
11.4. Системаның эш итеү ҡағиҙәләре рус һәм башҡорт телдәрендә
эшләнгән һәм бер-береһенә тулыһынса тап килә. Системаның эш итеү
ҡағиҙәләренең рус версияһына үҙгәрештәр индерелһә, ошондай уҡ төҙәтеүҙәр
башҡорт версияһына ла индерелә.

8

