
 

Информация за политиката на Ем Джи Глобал за прехода по ISO 50003:2021 
съгласно изискванията на ИА БСА, публикувани на 02/01/2022г. 

 

1. Обща информация 

През месец Май 2021 на страницата на Международната организация по стандартизация (ISO) e 
публикувана новата версия на стандарт ISO 50003:2021 Системи за управление на енергията. 
Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление на 
енергията. Той отменя и заменя ISO 50003:2014. 

Съгласно задължителните изисквания на Международния Акредитационен Форум посочени в IAF 
MD 24:2021 преходния период на ISO 50003:2021 е 30 месеца (до 30.11.2023г.) 

С настоящата информация Ем Джи Глобал представя подход в съответствие с промените, който ще 
използва като орган за сертификация извършващ сертификация на Системи за управление на 
енергията (СУЕ), да демонстрира съответствието си с изискванията на промените в ISO 50003:2021 
в рамките на определения от Международния Акредитационен Форум срок. 

2. Подход на Ем Джи Глобал за въвеждане на изискванията на ISO 50003:2021 и срокове 

Ем Джи Глобал като орган за сертификация извършващ сертификация на Системи за управление 
на енергията (СУЕ) е предприел необходимите действия за осигуряване на съответствие с 
изискванията на ISO 50003:2021 съгласно изготвен план-график. 

Съгласно изискванията на ИА БСА, (публикувани на 02/01/2022г.) до 31.05.2022г. е извършена 
оценка от страна на ИА БСА по време на планов надзор. 

След получаване на акредитация по новата версия на стандарта ISO 50003:2021, всички 
сертификационни одити на системи за управление на енергията за нови клиенти по ISO 
50001:2018 ще бъдат извършвани спрямо изискванията на ISO 50003:2021.  

За настоящи клиенти със сертифицирани системи за управление на енергията:  

При надзорните одити съгласно изискванията на ISO 50003:2021 фокусът е изместен и 
организациите да бъдат задължени да демонстрират „изпълнение на действия за подобряване на 
енергийните характеристики“, а не да демонстрират „постигане на подобряване на енергийните 
характеристики“. 

Тъй като изискванията за определяне на времето за одит са променени в изданието на стандарта 
от 2021г., договорите между Ем Джи Глобал и клиентите ще бъдат преразгледани за да следват 
новите изисквания, най-късно при първия предстоящ ресертификационен одит. В зависимост от 
валидността на настоящите сертификати, това може да се случи след края на преходния период. 


