ОРГАНИЗАЦИОННА ПРОЦЕДУРА “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 МНОГОСТРАННОТО СПОРАЗУМЕНИЕ“
1. Предназначение: Тази процедура определя правилата за използване на акредитационния символ на ИА „БСА“, за
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 (ЕА МLА). Употребата на акредитационния символ на ИА „БСА“ върху сертификатите и протоколи от
контрол, издадени от органа за контрол дава увереност на неговите клиентите, че документите са издадени под
акредитацията на ИА „БСА“ като доказателство за съответствие с клаузите на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012,
както и с условията на многостранните споразумения, по които ИА „БСА“ е страна.
2. Обект и област на приложение: Органът за контрол от вид „С” към “ЕМ-ТЕСТИНГ“ ЕООД, използва позоваване на
акредитация без употреба на акредитационен символ и позоваване на статута на ИА „БСА“ като страна по многостранни
споразумения, като включва: 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, т.е. “Сертификат за акредитация, рег. № ХХХ/дата, валиден до ...... , издаден от ИА „БСА“, съгласно
изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012…”.
3. Специфични термини и определения: АКРЕДИТАЦИОНЕН СИМВОЛ - символ, въведен от ИА „БСА“ и
предназначен за използване от акредитираните органи за оценяване на съответствието (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.
4. Отговорности и правомощия: Целият персонал на органа за контрол от вид „С” “ЕМ-ТЕСТИНГ” носи отговорност
да спазва настоящите правила и да контролира всички свои клиенти за използване на акредитационния символ в
съответствие с указанията в тази процедура.
5. Общи правила за позоваване и използване на акредитационния символ:
5.1. Издадени от ОКС, сертификати и протоколи без позоваване на акредитация не се възприемат като официални
документи, издадени в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012, по който е акредитиран
ОКС.
5.2. Позоваването на акредитация се счита за еквивалентно на използването на акредитационен символ.
5.3. ОКС може да употребява акредитационния символ върху свои документи, които се отнасят до дейности, които са
част от обхвата на акредитация, одобрен от ИА „БСА“.
5.4. Може да бъде използван върху документи заедно с логото и/или името на ОКС, като не трябва да доминира спрямо
тях.
6. Права за ползване на акредитационния символ:
6.1. Органът за контрол от вид „С” може да използва правото си за ползване на акредитационния символ и позоваване на
акредитация от ИА „БСА“ при спазване на сроковете и изискванията, произтичащи от предоставената акредитация.
6.2. В случай, на временно спряна акредитация за част от дейностите или за всички акредитирани дейности или при
отнета акредитация, ОКС трябва незабавно да спре да използва позоваването на акредитацията от ИА „БСА“ във всички
документи, свързани с дейностите, които са предмет на временно спиране на акредитацията.

6.3. При отнемане на акредитация, органът за контрол трябва незабавно да спре използването, публикуването и
разпространението на документи, носещи използването на акредитационния символ или позоваване на акредитацията на
ИА „БСА“
6.4. Не се разрешава използване на акредитационния символ на ИА БСА в комбинация със запазените марки и/или имена
на лица, които не са акредитирани от ИА „БСА“.
6.5. За не акредитирани дейности на ОКС, не се употребява позоваване на акредитация в своите документи и не се издава
сертификат.
6.6. Органът за контрол не използва акредитационния символ върху моторни превозни средства или други подобни
обекти. При желание за такова използване, органа трябва да има изричното писмено съгласие на Изпълнителния
Директор но ИА „БСА“.
6.7. За използване на акредитационния символ върху оферти, предложения и сходни на тях обекти, когато се отнасят до
дейности извън акредитирания обхват, тогава в документа трябва задължително да се включи следния непроменен текст:
“Документът съдържа услуги, които не са от предоставения обхват на акредитация”.
6.8. Писма, отпечатани на бланки с акредитационен символ и които придружават протоколи и сертификати, изготвени в
резултат от не акредитирани дейности, трябва задължително да включват следният непроменен текст: “Приложените
резултати не са под акредитация”.
6.9. При употреба на акредитационния символ на ИА „БСА“ в електронни документи (вкл. интернет страници) са
приложими изброените по-горе права, разпоредби, условия и изисквания.
6.10. Когато органа за контрол от вид „С” издава протоколи и сертификати с резултати от дейности под акредитация,
трябва да се позовава на акредитация.
7. Клиенти на Органа:
При желание на клиентите, използващи услугите на ОКС, да получат документ доказващ, че органът е под акредитация
се дава копие от „Сертификат за акредитация“, като еднозначно и ясно определено се отбелязва за кой обект е даден,
и има подпис на Ръководителя на органа или на неговия заместник.
В сертификата за контрол издаван от ОКС е отбелязан следния текст: “Не се допуска използването на копия от
настоящия сертификат за контрол или части от него освен с писмено разрешение на ръководителя на органа за
контрол, издал сертификата. Сертификата може да бъде отнет при неправомерно ползване или неправилна
употреба”.
8. Злоупотреба с акредитационния символ:
Употребата на акредитационния символ или позоваване на акредитацията, предоставена от ИА „БСА“ за дейности, които
не са акредитирани, когато е отнета или временно спряна акредитацията, се счита за нарушение по смисъла на Закона за
националната акредитация на органа за оценяване на съответствието, ДВ, бр.41/2010 г. и се наказва съгласно
разпоредбите на чл.41 от същия.
8.2. Неизпълнение на правилата за използване на акредитационния символ от ОК, се счита за несъответствие по смисъла
на Процедура за акредитация BAS QR 5 на ИА „БСА“, при условията на които ОКС е получил своята акредитация, води
до незабавно спиране за срок от 6 (шест) месеца или отнемане на акредитацията в зависимост от констатациите.

