
ОП-7.4.2 

ПОЛЗВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИОННИЯ СИМВОЛ НА ИА БСА 
 

1. ЦЕЛ:  
Процедурата регламентира правилата за позоваване на акредитация от ИА БСА и 
използване на акредитационния символ на ИА БСА от акредитиран ООС. 
 
2. ОБХВАТ:  
Позоваването и използването на акредитационния символ се употребява само в документи 
с резултати от дейности за акредитирания обхват. 
 
3. ПОЗОВАВАНЕ:  
Процедурата се позовава на : 
3.1. БДС EN ISO/IEC 17020:2012 Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на 
различни видове органи, извършващи контрол; 
3.2. 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, 2012 г. 
3.3. ILAC P15:06/2014 „Прилагане на ISO/IEC 17020:2012 за Акредитация на Органите за 
контрол”. 
3.4 ILAC P8 – „Изисквания и насоки за използването на символи за акредитация" 
 
4. ТЕРМИНИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СЪКРАЩЕНИЯ:  
Термини и определения дадени в: 
БДС EN ISO/ IEC 17000:2006 „Оценяване на съответствието. Речник и общи принципи”; 
БДС EN ISO 9000:2007 „Системи за управление на качеството. Основни принципи и 
речник”; 
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; 
ООС – орган, който извършва услуги за оценяване на съответствие. 
 
5. ОТГОВОРНОСТИ:  
Ръководителят на ОКС и Техническите ръководители на обособени звена. 
Ръководителят на ОКС носи отговорност за упражняване на контрол върху правилната 
употреба от потребителите на услугите му на собственото лого и позоваването на 
акредитацията от ИА БСА. 
 
6. ДЕЙНОСТИ: 
6.1 Във връзка с изискванията за акредитация на ООС и правилата 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 (BAS QR 5), 
ОКС при „С и М ПРЕВЕНТ” ЕООД, гр. Пловдив е определил следните правила:   

6.1.1  Употребата на акредитационния символ на ИА БСА върху 
сертификатите/протоколите за контрол дава увереност за клиентите на органите за 
оценяване на съответствието (ООС), че те имат акредитация от ИА БСА и даден документ 



е издаден под акредитацията на ИА БСА като доказателство за съответствие с клаузите на 
стандарт БДС EN ISO/ IEC 17020:2012.  

6.1.2  Органът за контрол от вид С при „С и М ПРЕВЕНТ” ЕООД като акредитиран 
ООС, с предоставена акредитация от ИА БСА, използва акредитационния символ върху 
свои документи, които се отнасят до дейности, акредитирани от ИА БСА.  

6.1.3 Позоваването на акредитация се счита еквивалентно на използването на 
акредитационен символ, което създава доверие у потребителите на услугите ни, че 
извършеният контрол съответства на изискванията за акредитация. 

6.1.4  При издаването на сертификати с резултати от дейности под акредитация ОКС 
при „С и М ПРЕВЕНТ” ЕООД ще се позовава и на акредитация с употреба на 
акредитационен символ. 
В антетката на сертификата е включена следната информация: регистрационния номер на 
сертификата за акредитация, датата на издаването му, валидност и името на ИА БСА като 
национален орган, издал сертификата за акредитация, както и стандарта, по който е 
акредитиран ООС.  
Например: „Сертификат за акредитация, рег. № ХХХ ОКС/ дата, валиден до........, издаден 
от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт.............”. 

6.1.5  В разработените формуляри по качество на сертификат за контрол е 
възприето едновременното използване на логото на ОКС и позоваването на 
акредитацията - ФК-7.4.1 „Сертификат за контрол”. 

6.1.6  Издадени протоколи и сертификати, без позоваване на акредитация, не трябва 
да се възприемат като официални документи, издадени в съответствие с изискванията на 
стандарта БДС ЕN ISO/IEC 17020:2012. ОКС не издава сертификати и протоколи без 
позоваване на акредитация за които има предоставена акредитация от ИА БСА. 

6.1.7  В случай, че бъде временно спряна акредитацията за част от дейностите или 
за всички акредитирани дейности, се задължаваме незабавно да преустановим 
позоваването на акредитация от ИА БСА във всички документи, свързани с дейностите, 
които са предмет на временно спиране на акредитацията. 

6.1.8 При отнемане на акредитация ОКС трябва незабавно да спре използването, 
публикуването и разпространението на документи, съдържащи позоваване на 
акредитацията от ИА БСА. 

6.1.9 При издаване на документи, касаещи неакредитирани дейности, ОКС при „С и 
М ПРЕВЕНТ” ЕООД няма да се позовава на акредитацията от ИА БСА. 
 Ако Органът за контрол издава сертификати/протокол за области, за които няма 
акредитация или използва резултати от неакредитирани изпълнители в издадените 
сертификати/протоколи изрично се отбелязва с текст под номера на 
сертификата/протокола и поемане на отговорност, че: „Орган за контрол от вида С при “С 
и М ПРЕВЕНТ” ЕООД, гр. Пловдив не е акредитиран за този обхват на  контрол” или „За 
контролирания параметър …….. Орган за контрол от вида С при “С и М ПРЕВЕНТ” ЕООД, 
гр. Пловдив не е акредитиран”, или че „Заключението във връзка с параметър …… е 
базирано на използвани резултати от неакредитиран подизпълнител”. 

За да се избегне объркване на клиентите ни, относно това за коя част от дейностите 
сме акредитирани, полученият сертификат за акредитация от ИА БСА и заповедта към 
него са публични и достъпни за клиентите на ОКС, както и поставени на видно място в 
офиса на ОКС. 

6.1.10  Позоваването на акредитацията от ИА БСА се използва само в издаваните от 
ОКС сертификати, които съдържат резултати от акредитирана дейност. 



6.1.11  ОКС по никакъв начин не трябва да внушава и/или да навежда на мисълта, че 
ИА БСА носи отговорност за точността и/или достоверността на конкретни резултати от 
контрол или решения по отношение на сертификатите в оценения обхват на акредитация. 

ОК не трябва по никакъв начин да внушава и/или да навежда на мисълта, че ИА БСА 
е контролирала определен обект или процес. 

Отговорността за точността и/ или достоверността на конкретни резултати от 
контрола е на акредитирания орган за контрол от вид С, а не на ИА БСА. 
6.2 ОКС е осигурил лесен достъп на клиентите до разработените правила за позоваване 
на акредитация. Причината е необходимостта от запознаване с правата и отговорностите 
на самите клиенти по отношение на възпроизвеждането и включването в техни материали 
документи с акредитационния символ на ИА БСА и логото на акредитираното лице. 

6.2.1  ОКС определя като задължително условието, клиентът да информира и с 
изрично разрешение от страна на ОКС, да се възпроизвеждат или включват в документи и 
материали на клиента, сертификатите и протоколите от извършения от ОКС контрол. 

Сертификатът издаден от ОКС може да бъде отнет от клиента при неправомерно 
позоваване или неправилна употреба. 

6.2.2  В края на формуляра на сертификата за контрол е изписан текст под формата 
на забележка: “Не се допуска използването на копия от настоящия сертификат за 
контрол или на части от него освен с писмено разрешение на органа за контрол, 
издал сертификата. Сертификатът може да бъде отнет при неправомерно 
позоваване или неправилна употреба”. Този текст определя условията, при които 
сертификатите могат да бъдат възпроизвеждани или включвани в документи и материали 
на клиента, с изрично разрешение от страна на ОКС. 
6.3 ИА БСА е в правото си по всяко време да оценява начина на употреба на позоваване 
на акредитацията от ИА БСА и да проверява дали съответства на правилата, които е 
утвърдила. 
ОКС при „С и М ПРЕВЕНТ” ЕООД ще оказва необходимото сътрудничество за 
провеждането на тези оценки. 
 
7. ЗАПИСИ: 
Измененията на процедурата се извършват по процедура ОП-8.3.1-01 „Управление на 
документите с вътрешен произход”. 
Архивирането на документите се извършва съгласно процедура ОП-8.4.1 „Управление на 
записи”. 
 
8. ПРИЛОЖИМИ ДОКУМЕНТИ: 
ОП-8.3.1-01 „Управление на документите с вътрешен произход” 
ОП-8.4.1 „Управление на записи” 
ФК-7.4.1 „Сертификат за контрол” 
 
9. ПОЛУЧАТЕЛИ:  
Ръководител на ОКС, Технически Ръководители на обособени звена. 
  

 
 


