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1. Цел и обхват 

 

Настоящата процедура има за цел да определи реда и условията за позоваване на акредитация 

получена от Националния Орган по Акредитация - Изпълнителна Агенция „Българска Служба 

за Акредитация", както и тези за използване на акредитационния символ на ИА БСА. 

 

1.1. Обхват на приложение 

 

Настоящата процедурата се прилага във всички случаи на извършване на дейности по 

измерване и контрол на електрически и физични величини, и последващото издаване на 

документи от акредитираната дейност на ООС към „Елинс Инженеринг“ ЕООД. 

 

1.2. Отговорности 

 

Ръководителя на ООС и Ръководителя по Качеството отговарят за прилагането и стриктното 

спазване на правилата описани в тази процедура. 

 

1.3 Дефиниции 

За целите на настоящият документ се използват следните термини и дефиниции: 

Запазена марка (лого) на ИА БСА  -  графичен символ, използван от ИА БСА с цел да се 

идентифицира в публичното пространство. 

Акредитационен символ  - символ, въведен от ИА БСА и предназначен за използване от 

акредитираните ООС с цел обозначаване на техния статут на акредитирани ООС. 

Позоваване на акредитацията – текст, използван от акредитираните лица с цел обозначаване 

на техния статут на акредитирани от ИА БСА ООС. 

Позоваване на статута на ИА БСА като страна по многостранно споразумение - текст 

използван от ИА БСА или от акредитирано от ИА БСА лице, за обозначаване на статута на ИА 

БСА като страна по многостранно споразумение. 

Акредитирано лице - орган за оценка на съответствието (орган, който извършва услуги за 

оценяване на съответствие - ООС) .  

 

1.4 Преглед, утвърждаване и преразглеждане на процедурата 

Прегледа, утвърждаването и преразглеждането на процедурата, идентификацията на 

измененията, както и правилата за поддържане на актуалното й състояние се осъществяват по 

правилата описани в ОКП03. 

 

2. Съдържание на процедурата 
 

 2.1 Общи правила за позоваване на акредитация; 

 2.2 Случаи без позоваване на акредитация; 

ОКП 12 
Правила за позоваване на акредитация от ИА БСА и за 

ползване на акредитационния символ на ИА БСА  
Версия 3 05.01.2015 
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 2.3 Отношения с клиенти на ООС относно позоваване на акредитация; 

  

3. Документиране на процеса 

3.1. Документни записи от процеса 

   За описаните по-долу дейности ООС съставя записи, които се управляват по реда на 

ОПК 03 „Управление на документите, данните и записите“. Отговорен за съхраняването 

на записите е Ръководител по Качество. 

   ФОК 08.04 Договор с клиент за извършване на контрол; 

   ФОК 08.05 Общи условия за предоставяне на услуги по контрол; 
 

3.2. Свързани документи от СУК 

Всички документи от системата за управление на качеството на ООС; 
 

3.3. Външни документи 

    BAS QR 5 - Правила за ползване на акредитационния символ на ИА БСА, за позоваване 

на акредитация от ИА БСА и/или за позоваване на статута на ИА БСА като страна по 

многостранно споразумение ; 

   ЗНАООС - ЗАКОН за националната акредитация на органи за оценяване на 

съответствието (ДВ, бр. 41 от 2010 г.) 

   БДС EN ISO/IEC 17011 - Оценяване на съответствието – Общи изисквания към 

органите по акредитация, извършващи акредитация на органи за оценка на 

съответствието.  

   EA-3/01 (September 2009 – rev 02) - EA Conditions for the use of accreditation symbols, text 

reference to accreditation and MLA signatory status 

   ILAC P8 - ILAC Mutual Recognition Arrangement – Supplementary Requirements and 

Guidelines for the use of Accreditation Symbols and for Claims of Accreditation Status by 

Accredited Laboratories.  

   IAF ML 2 - General principles on the use of the IAF MLA mark 
 

4. Описание на процеса 

 

1. ОКС към Елинс Инженеринг ЕООД в качеството на акредитиран ООС декларира, че ще 

спазва регламентираните правила за позоваване на акредитация, получена от  ИА БСА в 

съответствие с указанията, изложени в BAS QR 5 "Правила за ползване на акредитационния 

символ на ИА БСА, за позоваване на акредитация от ИА БСА и/или за позоваване на статута на 

ИА БСА като страна по многостранно споразумение ". 

 

2.  ООС към „Елинс Инженеринг“ ЕООД се позовава на получената от ИА БСА акредитация, 

като това се счита за еквивалентно на използването на акредитационния символ. 

3. ООС прави позоваване на акредитация БЕЗ УПОТРЕБА НА АКРЕДИТАЦИОННИЯ 

СИМВОЛ. Позоваването включва следните данни: Регистрационен номер на сертификата за 

акредитация, датата на издаването му, валидност, името на ИА БСА като национален орган, 

издал сертификата за акредитация и стандарта, по който е акредитиран.  

Позоваването на акредитация върху документите, издавани от ООС при „Елинс Инженеринг“ 

ЕООД“ – гр. Варна, изглежда така: 

 
„Орган за контрол от вида  “С” при “Елинс Инженеринг” ЕООД, Сертификат за акредитация,  

рег. №322ОКС/30.12.14г., валиден до 31.12.2018г., издаден от  ИА БСА, съгласно БДС ЕN ISO/IEC 

ОКП12.01 Общи правила за позоваване на акредитация Версия 2 14.08.2015 
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17020:2012“  

 

4. ООС се позовава на акредитация с текста по т. 3 само и единствено когато в протоколите от 

изпитване еднозначно и ясно са отразени само дейности от акредитирания обхват, като ИА БСА 

не носи отговорност за точността и/или достоверността на конкретни резултати от измерване и 

контрол или решения по отношение на оценка на съответствието в оценения обхват на 

акредитация. Позоваването на акредитация изключва всякаква възможност клиентите на ООС 

да бъдат подведени или да се компрометира акредитацията. 

5. При изпращане на писма и електронна кореспонденция ООС спазва следните правила: 

-  Позоваването на акредитация, както е посочено в т. 3, върху придружителни писма, оферти 

и др. материали се извършва само, ако дейностите за които се отнасят документите, са от 

обхвата на акредитираната дейност.  

- Когато позоваването на акредитация се използва върху оферти, предложения, протоколи и 

сертификати и др. материали, които се отнасят и до дейности извън акредитирания обхват, 

тогава в документа задължително се включва следния непроменен текст: "Документът 

съдържа услуги, които не са от предоставения обхват на акредитация", като в секцията 

„Забележка“ се конкретизират услугите. 

6. Поради факта, че акредитираният ООС не използва акредитационния символ на ИА БСА, не 

са разработени правила за контрол на всички свои клиенти относно използването на споменатия 

символ в съответствие с указанията описани в BAS QR 5. 

7. ООС декларира, че в случай на временно спряна акредитация за част от дейностите или за 

всички акредитирани дейности, ще спре да се позовава на акредитацията от ИА БСА във всички 

документи, свързани с дейностите, които са предмет на временно спиране на акредитацията. 

8. При отнемане на акредитацията, ООС декларира. че незабавно ще спре използването, 

публикуването и разпространяването на документи, използващи позоваване на акредитацията 

от ИА БСА. След отнемане на акредитацията, тя не трябва да бъде декларирана и/или 

демонстрирана по какъвто и да е начин. 

9. Ръководството на ООС осъзнава значимостта и напълно поема отговорността относно 

правилното позоваване на акредитацията получена от ИА БСА. 

 

 

1. ООС никога не прави позоваване на статута на ИА БСА, като страна по многостранни 

споразумения върху канцеларски принадлежности, бланки, оферти, писма, включително и 

такива в електронна форма. 

2. ООС издава протоколи и сертификати от изпитване без позоваване на акредитация в няколко 

случая: 

-    контролираните параметри са извън акредитационния обхват; 

-    искания обхват на измерване е извън калибрирания обхват на измерване на техническите 

средства;  

- използваните технически средства в момента на извършване на контрола не са 

калибрирани; 

-  в момента на извършване на контрола ООС няма валиден Сертификат за акредитация 

съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012. 

 

ОКП12.02 Случаи без позоваване на акредитация Версия 2 14.08.2015 
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3. Издадените от ООС протоколи и сертификати с резултати от проведените изпитвания по т. 2 

/без позоваване на акредитация/ не се явяват официални документи, издадени в съответствие с 

изискванията на стандарта БДС EN ISO/IEC 17020:2012, по който е акредитиран ОКС към 

„Елинс Инженеринг“ ЕООД. 

4. Документите по т. 3 се завеждат в определени за целта журнали на ООС /ФОК 08.02, ФОК 

09.01 /, където е означено ясно, четливо и без възможност за корекция или изтриване, че същите 

са издадени без позоваване на акредитация, това означение е отбелязано и в съответния 

документ на подходящо място. 

5. ООС при „Елинс Инженеринг“ ЕООД не използва подизпълнители при реализиране на 

услугите за контрол, но ако в последствие това становище се промени, то тогава обхвата на 

контрол извършен от подизпълнител се обявява, че е изпълнен от такъв и се отбелязва, ако 

контрола е извън обхвата на акредитация на подизпълнителя по правилата и в документите 

описани по – горе.  

6. Ръководството на ООС осъзнава и напълно поема отговорността за достоверността на 

информацията описана в протоколи и сертификати, издадени във връзка с контрол, който е 

извън обхвата на акредитация на ООС. 

 

 

1. ОКС към „Елинс Инженеринг“ ЕООД  изисква от клиентите си при използване на издадените 

от ООС протоколи от извършени изпитвания  с позоваване на акредитация  да спазват следните 

изисквания: 

-  да не използват позоваването на акредитацията от ИА БСА в техни бланки за писма и 

други канцеларски/рекламни материали; 

-   да не използват части от предоставените им протоколи, а единствено в тяхната цялост; 

-  споменатите по-горе изисквания са упоменати в Договор с клиент за извършване на 

контрол /ФОК 08.04 /, където клиента с подпис удостоверява, че е запознат. 
 

2. Клиентът се уведомява за начина на провеждане на изпитването по т. 2 от ОКП 12.02 /без 

позоваване на акредитация/ и удостоверява съгласието си, чрез подпис под текст, посочен в 

Договор с клиент за извършване на контрол /ФОК 08.04 /. 

3. ООС запознава клиентите си с изискванията на настоящата процедура, чрез текст в  Договор 

с клиент за извършване на контрол /ФОК 08.04 / и чрез интернет страницата на ОКС към 

„Елинс Инженеринг“ ЕООД.  

5. Списък на ревизиите на документа 

 

Ревизии на документа 

Раздел Версия Описание на изменението  Автор Дата на утвърждаване 

ОКП12 2 Промяна на сигнатурата на процедурата С. Иванова 14.04.14 

ОКП12 3 Разглеждане, утвърждаване и преразглеждане на 
процедурата 

С. Иванова 05.01.15 

12.01 2 Случаи без позоваване на акредитация - 
отговорности 

С. Иванова 14.08.15 

ОКП 12.03 Отношения с клиенти на ООС относно позоваване на 

акредитация 

Версия 1 10.04.2013 
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12.02 2 Позоваване на акредитация - отговорности С. Иванова 14.08.15 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


