
ОП 7.4 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА     
 

За позоваване на акредитация от ИА БСА и за позоваване на статута на 
ИА БСА като страна по многостранно споразумение 

 
 

1.ЦЕЛ И ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Процедурата определя политиката и правилата на Органа за контрол от 

вида С при “ЛОЗЕТЕХ” ООД, за позоваване на акредитация предоставена от ИА 

БСА и за позоваване на статута на ИА БСА, в качеството й на страна по 

Многостранно споразумение за взаимно признаване на резултатите на 

Европейската организация за акредитация /EA  MLA/.  

Употребата на позоваването на акредитация от ИА БСА върху 

сертификата за контрол и на прилежащите към него протоколи, дава увереност 

на клиентите на Органа за контрол от вида С при “ЛОЗЕТЕХ” ООД, че органът 

има акредитация от ИА БСА и сертификатът за контрол е издаден под 

акредитацията на ИА БСА, като доказателство за съответствие с клаузите на 

стандарта БДС EN ISO / IEС 17020:2012, както и с условията на 

многостранното споразумение в областта на органи за контрол, по което ИА 

БСА  е страна. 

 
2.ОТГОВОРНОСТИ И ПЪЛНОМОЩИЯ: 

 

  Отговорник за прилагането на настоящата процедура носи 

ръководителят на Органа за контрол от вида С при “ЛОЗЕТЕХ” ООД. 

 
3.ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ: 
 
 Органът за контрол от вида С при “ЛОЗЕТЕХ” ООД не използва 

акредитационния символ на ИА БСА. 

При позоваване на акредитация Органът за контрол от вида С при 

“ЛОЗЕТЕХ” ООД  включва задължително следните изисквания:   

� Сертификат за акредитация регистрационен номер и дата на 

издаването му. 

� Валиден до ……………………... 

� Издаден от ИА БСА, като национален орган издал Сертификата за 

акредитация. 

� Органът за контрол не използва  и няма право да използва логото 

на ИА БСА.                                                                                              

 

            Позоваването на статута на ИА БСА, като страна по многостранно 

споразумение, може да бъде правено върху официални документи, издадени 

под акредитация и е допустимо само по отношение на дейности, за които ИА 

БСА е подписала многостранно споразумение. При позоваването следва да се 

използва следния текст: ИА БСА е страна по ЕА  MLA , или ИА БСА е страна по 

многостранно споразумение ЕА  MLA и в областите на ОК. 

В сертификатите за контрол и протоколите за контрол Органът за 

контрол от вида С при “ЛОЗЕТЕХ” ООД не се позовава на дейности за които 

няма акредитация. 



Клиентите на Органа за контрол от вида С при “ЛОЗЕТЕХ” ООД, могат 

да се позовават на акредитационния статус на органа за контрол само в техни 

промоционални материали при поискване на разрешение от органа и при 

спазване на правилата и политиката на настоящата процедура. 

Тази процедура е публично достъпна и се предоставя при поискване от 

страна на клиента. 

Тези правила са част от изискванията за акредитация и имат 

задължителен характер.  

� Когато Органът за контрол от вида С при “ЛОЗЕТЕХ” издава 

протоколи  за контрол Фо 7.1-01÷Фо7.1-04, Фо 7.1-10÷Фо7.1-14 и 

сертификати за контрол Фо 7.4-01 с резултати от дейности под акредитация, 

се позовават на акредитация, съгласно процедура ОП 7.4, тъй като не 

използва акредитационния символ.   

� Когато се прави позоваване на статута на ИА БСА като страна по 

многостранно споразумение, се използва следния текст: 

“ИА БСА е страна по ЕА MLA” и в областите на ОК.  

� Когато използва позоваване на акредитация и/или многостранното 

споразумение, ОКС е длъжен да спазва следните изисквания на ИА БСА 

съгласно BAS QR 5: 

- ОКС е длъжен да използва позоваване на акредитация така, че да се 

изключи всякаква възможност клиентите, използващи неговите услуги, да 

бъдат подведени или да се компрометира акредитацията и/или многостранното 

споразумение. Това означава, че трябва да бъде еднозначно и ясно 

определено кои дейности са част от акредитиран обхват и кои не са. 

- За да се използва позоваване е необходимо протоколите и/или 

сертификати да съдържат резултати само от акредитирани дейности.  

- 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  в оценения обхват на акредитация. 

- ОКС не трябва по никакъв начин да внушава и/или да навежда на 

мисълта, че ИА БСА е  контролирала определен обект. 

� Когато ОКС издава протоколи и сертификати под акредитация, 

трябва да се позовава на акредитацията. Ако поради някаква причина ОКС не 

се позовава на акредитация в издаваните от него документи с резултати от 

дейности под акредитация, се счита, че тези дейности са извън обхвата на 

акредитация и ОКС не е спазил настоящите правила.  

ОКС използва позоваване на акредитация и/или на статута на ИА  БСА 

като страна по многостранно споразумение върху протоколи, в които са 

включени мнения, интерпретации и друга информация, свързана с 

изследователски и/или проучвателни дейности. Когато тези мнения, 

интерпретации и изявления са в област извън акредитирания обхват, 

протокола или сертификата трябва да включва изявление, което да е в 

непосредствена близост до акредитационния символ/позоваването на 

акредитация и да има следния текст: 

  - ОКС не използва позоваване на статута на ИА  БСА като страна по 

многостранни споразумения върху рекламни материали, канцеларски 

принадлежности, бланки, оферти, писма, вкл. и такива в електронна форма. 

 Клиентите на ОКС нямат право в техни документи, различни от 

получените от ОКС сертификати, да използват позоваване на акредитацията на 

ОК и/или на статута на ИА  БСА като страна по многостранно споразумение. 



4. ДОКУМЕНТИРАНЕ: 

 

Органът за контрол от вида С при “ЛОЗЕТЕХ” ООД се позовава на   

акредитация предоставена от ИА БСА. Когато е необходимо се позовава на 

статута на ИА БСА, в качеството й на страна по Многостранно споразумение за 

взаимно признаване на резултатите на Европейската организация за 

акредитация  / ЕА  MLA/.  

 

� Сертификат за контрол Фо 7.4-01 

� В прилежащите протоколи за контрол Фо 7.1-01÷Фо7.1-04, Фо 7.1-

10÷Фо7.1-14 

 

 

5.ПРЕГЛЕД,УТВЪРЖДАВАНЕ И ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ: 
 
При всяко изменение на  BAS  QR 5 – Правила за ползване на 

акредитационния символ на ИА БСА, за ползване на акредитация от ИА БСА 

и/или за позоваване на статута на ИА БСА като страна на Многостранно 

споразумение –Органът за контрол от вида С при “ЛОЗЕТЕХ” ООД, отразява 

промените в настоящата процедура. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


