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1. Цел 

Настоящата процедура регламентира реда и условията за позоваване на акредитация от ИА 

БСА и  ползване на нейния акредитационен символ.  

Процедурата се прилага във всички случаи на извършване на изпитване и издаване на до-

кументи от акредитираната дейност на ЛИК. 

 

2. Отговорности и права 

2.1. Ръководител на ЛИК - носи отговорността за упражняване на контрол върху правилна-

та употреба и позоваването на акредитацията, предоставена от ИА БСА; отговорен е за до-

пълнително информиране на клиентите за правилата и изискванията при ползване сертифи-

ката и логото на ИА БСА; 

2.2. Отговорника по качество - носи отговорност за използването на акредитационния сим-

вол върху документи само при условие, че тези документи се отнасят до дейности, акреди-

тирани от ИА БСА. 

 

3. Описание 
ЛИК в качеството на акредитиран ООС спазва регламентираните правила за използване на 

акредитационния символ на ИА БСА в съответствие с указанията на издадената от нея Процедура 

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

тация от ИА БСА и/или за позоваване на статута на ИА БСА като страна по многостранно спора-

зумение". 

ЛИК като ООС се позовава на получената от ИА БСА акредитация,като това се счита за ек-

вивалентно на използването на акредитационния символ. 

При позоваване на акредитация ЛИК включва: регистрационния номер на сертификата за 

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

дал сертификата за акредитация, както и дейността, за която е акредитиран, или стандарта, по кой-

то е акредитиран 

Например: Сертификат за акредитация, рег.№……………...,валиден до ……………….   . 

издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на БДС ЕN ISO/IEC 17025:2018 

ЛИК се позовава на акредитация само и единствено когато в протоколите от изпитване ед-

нозначно и ясно са отразени само дейности от акредитирания обхват. Позоваването на акредита-

ция изключва всякаква възможност клиентите на ЛИК да бъдат подведени или да се компрометира 

акредитацията  

При изпращане на писма и електронна кореспонденция ЛИК спазва следните правила: 

 позоваването на акредитация, както е посочено по горе, върху придружителни писма, офер-

ти 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 и др. материа-

ли, които се отнасят и до дейности извън акредитирания обхват, тогава в документа задъл-

жително се включва следния непроменен текст: "Изпитвания извън обхвата на акредита-

ция". 

ЛИК никога не прави позоваване на статута на ИА БСА като страна по многостранни спо-

разумения върху канцеларски принадлежности, бланки, оферти, писма, включително и такива в 

електронна форма. 
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ЛИК  изисква от клиентите си при използване на издадените от ЛИК протоколи от извър-

шени 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 

 ЛИК по никакъв начин не внушава и/или да навежда на мисълта, че ИА БСА носи отго-

ворност за точността и/или достоверността на конкретни резултати от изпитване или решения по 

отношение на сертификацията в оценения обхват на акредитация. 

 Протоколите могат да бъдат възпроизвеждани или включвани в документи и материали на 

клиента само с изрично разрешение от страна на ЛИК. 

Издадени от ЛИК протоколи и документи без позоваване на акредитация или използване на 

акредитационния символ не са официални документи, издадени в съответствие с изискванията на 

стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018, по които е акредитирана ЛИК 

ЛИК издава протоколи от изпитване без позоваване на акредитация в случай че : 

 контролираните параметри са извън акредитационния обхват; 

 обхвата на измерване е извън калибрирания обхват на измерване на техническите средства; 

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

ни; 

 в момента на извършване на изпитването ЛИК няма валиден Сертификат за акредитация 

съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018 

 Клиентът се уведомява за начина на провеждане на изпитването/без позоваване на акреди-

тация/ и удостоверява съгласието си ,чрез попълване на Заявление за изпитване извън обхвата на 

акредитация. 

Пробите се регистрират в Журнал за изпитване на проби извън акредитацията на ЛИК. 

ЛИК запознава клиентите си с изискванията на настоящата процедура, чрез текст в  Заявката 

за извършване на изпитване / ФК 7.1-1/ и чрез  web страницата на РЗИ Бургас. 

 
4. Съпътстващи документи 

 

ФК 7.1-1 Заявление за изпитване на извадки/проби 


