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1. ЦЕЛ
Процедурата има за цел да определи правилата за ползване на акредитационният символ
на ИА БСА, за позоваване на акредитация, предоставена от ИА БСА, както и за позоваване на
статута на ИА БСА като страна по Многостранно споразумение за взаимно признаване на
резултатите на Европейската организация за акредитация от ОКС “Вебер”.

2. ОБХВАТ
Процедурата обхваща всички дейности, които гарантират правилното използване на
акредитационния символ на ИА БСА, позоваване на акредитация, предоставена от ИА БСА
и/или 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 и недопускане на злоупотреби.

3. ОТГОВОРНОСТИ И ПЪЛНОМОЩИЯ
Отговорност по изпълнението на тази процедура, носят Ръководителят на Органа за
контрол и Отговорникът по качеството.

4. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРИ ПОЗОВАВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯ,
ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ИА БСА:
4.1. Използване на акредитационният символ на ИА “БСА”
Органът за контрол може да използва акредитационния символ върху свои документи
само при условие, че тези документи се отнасят до дейности, акредитирани от ИА “БСА”.
4.2. Позоваване на акредитация, предоставена от ИА БСА
Когато ОК издава сертификати и протоколи с резултати от дейности под акредитация,
трябва да се позове на акредитация. Когато се прави позоваване на акредитация без употреба на
акредитационен символ, ОК трябва да включи най-малко: регистрационния номер на
сертификата за акредитация, датата на издаването му, валидност и името на ИА БСА като
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национален орган, издал сертификата за акредитация, както и дейността за която е акредитиран
или стандарта, по който е акредитиран.
Например “Сертификат за акредитация, рег. № ХХХ/дата, валиден до ...... , издаден от ИА
БСА, съгласно изискванията на стандарт .......”. В случая:
Позоваването на акредитация се използва в комбинация с логото на ОКС при “ВЕБЕР2002” ЕООД върху сертификати и протоколи за контрол, които са в акредитирания обхват.

4.3. Позоваване на статута на ИА БСА като страна по многостранни споразумения
Позоваване 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 многостранно споразумение ЕА MLA”
4.4. Права за ползване
4.4.1 Временно спряна акредитация
В случай, че на ОК е временно спряна акредитацията за част от дейностите или за всички
акредитирани дейности, трябва незабавно да се спре използването на акредитационния символ
или позоваване на акредитацията от ИА “БСА” и/или на статута на ИА “БСА” като страна по
многостранно споразумение във всички документи, свързани с дейностите, които са предмет на
временно спиране на акредитацията.
4.4.2 Отнета акредитация
При отнемане на акредитацията, ОК трябва незабавно да спре използването,
публикуването и разпространяването на документи, носещи акредитационния символ или
позоваване на акредитацията от ИА “БСА” и/или на статута на ИА “БСА” като страна по
многостранно споразумение. След отнемане на акредитацията, тя не трябва да бъде
декларирана и/или демонстрирана по какъвто и да е начин.
4.4.3 Неакредитирани дейности
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Акредитационният символ и/или позоваване на акредитация или статута на ИА “БСА”
като страна по ЕА MLA се използват върху протоколи, сертификати/доклади, когато те
съдържат само резултати от дейности, които са в обхвата на акредитация на ОК.
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 конкретните резултати от контрола.
4.5 Документи и рекламни материали
ОК може да използва позоваване на акредитация без употреба на акредитационен символ
върху оферти, придружителни писма или други сходни документи, които се отнасят само до
акредитирани дейности, при условие, че е ясно определено кои дейности са акредитирани от
ИА “БСА”.
ОКС няма да използва позоваване на статута на ИА “БСА” като страна по многостранни
споразумения върху канцеларски принадлежности, бланки, оферти, писма, вкл. и такива в
електронна форма.
Описаните правила за ползване на акредитационния символ и/или позоваване на
акредитация от ИА “БСА” в настоящата процедура трябва да са публично достъпни и да се
предоставят на клиентите на ОК. Докладите/сертификатите/протоколите от контрол могат да
бъдат възпроизвеждани или включвани в документи и материали на клиент, с изрично
разрешение от страна на ОК “ВЕБЕР”.
Забранява се употребата на акредитационния символ или позоваване на акредитацията
и/или на статута на ИА “БСА” като страна по многостранно споразумение от клиентите на ОК в
писма, канцеларски и рекламни материали и др.
Клиенти на органа за контрол могат да се позовават на акредитационния статус на органа
за контрол само в техни промоционални материали при спазване на правилата и политиките на
ОКС “ВЕБЕР”.

5. ПРЕГЛЕД, УТВЪРЖДАВАНЕ И ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ
Отговорникът по качеството носи отговорност за подържане на процедурата в актуално
състояние. Всички изменения на процедурата се отразяват, чрез попълване на формуляр
ФК 8-2-05.
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Промените се извършват съгласно ПР 8-3-01.
Ръководителят на Органа за контрол утвърждава процедурата, както и нейните изменения
и определя датата на влизнето ѝ в действие.

6. ПРИЛОЖИМИ 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
ФК 7-4-01 - Сертификат за контрол
ФК 7-4-02 до ФК 7-4-11 -Протоколи за контрол
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