ОП 9 ПРОЦЕДУРА ЗА ГЪВКАВ ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ
1. Предназначение:

Целта на процедурата е да регламентира дейностите на ОКС по изграждане, внедряване и
поддържане на система по управление при гъвкав обхват на акредитация, в съответствие с
изискванията на стандарти БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и BAS QR 32 „Процедура за
акредитация на гъвкав обхват“.

2. Обект и област
на приложение:

Процедурата обхваща дейностите по формулиране на гъвкав обхват на акредитация, която
органът за контрол заявява и се ангажира да прилага в пълно съответствие с изискванията,
включително уведомяването на клиентите относно вида на обхвата и приложимите
актуални нормативни актове, за който ОКС е акредитиран.
Процедурата дава обхвата, отговорностите и пълномощията, провеждането,
документирането, използваните документи и правилата за поддържане в актуално
състояние и оценка ефективността на дейностите по прилагане на гъвкав обхват и
нормативното му обезпечаване.

3. Специфични
термини и
определения:

"Фиксиран обхват" - Ясно дефинирано описание на съответните дейности по оценяване
на съответствието, за които органът има акредитация.
„Гъвкав обхват на акредитация“ -Гъвкав обхват, съгласно определението, дадено в
ISO/IEC 17011 е обхват на акредитация, изразен така, че да позволи на органите за
оценяване на съответствието да правят изменения в методологията и другите параметри,
които попадат в компетенцията на органа за оценяване на съответствието, както е
потвърдено от органа за акредитация. Въвеждането на нови методи, продукти, процеси,
услуги или параметри/характеристики и схеми се извършва по реда и изискванията за
разширяване на обхвата на акредитация, описани в Процедурата за акредитация на ИА
БСА, BAS QR 2.
Гъвкавият обхват може да се отнася за целия обхват или определена част от него.
Гъвкавият обхват може да представлява комбинация от фиксирани и гъвкави части от
обхвата или да бъде основно фиксиран обхват, обхващащ например една или две гъвкави
дейности.

4. Отговорности и
правомощия:

 Отговорност за внедряването и поддържането на гъвкав обхват на акредитация носят:
Ръководителят на ОКС, Зам.- ръководителят на ОКС, Отговорника по качество на СУ,
Отговорника по Нормативно осигуряване и персоналът, извършващ контрола.

ДЕЙНОСТИ:
5. ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
5.1. Гъвкав обхват на акредитация
Гъвкав обхват на акредитация позволява ОКС да прави изменения в методологията
и другите параметри, които попадат в компетенцията на ОКС, без да се преминава
през процедурата за преиздаване на заповедта за акредитация и свързаните с това
действия изискващи време и ресурси, водещи до пропуснати ползи от
неизпълнение на заявки.
Важно е да се направи уточнението, че измененията не включват въвеждането на
нови методи, продукти, процеси, услуги, параметри. За такъв вид изменения се
процедира по реда на разширяване на обхвата на акредитация на ИА БСА, BAS QR
2, Приложение 6 към BAS QI 2, Приложение 1 към Процедура за акредитация BAS
QR2 – указания за обмяна на документи между ИА БСА и ОКС.
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5.2 Изисквания / условия за прилагане на гъвкав обхват
5.2.1 За прилагането на акредитиран гъвкав обхват ръководството на ОКС
притежава необходимата компетентност и е способно да управлява процеса по
прилагане на гъвкав обхват в съответствие с изискванията на ИА БСА.
5.2.3. ОКС предоставя на Акредитиращия орган, доказателства за компетентност и
непрекъснато съответствие с изискванията за акредитация и гарантира, че може
технически да извършва дейностите от акредитирания гъвкав обхват и че
притежава необходимите компетентност и способност да управлява процеса по
прилагането му.
5.2.4. Гъвкавият обхват отразява компетентността на органа за контрол, не само
технически да извършва дейности, които са обхванати от акредитацията, но и
способността му да управлява процеса по прилагане на гъвкав обхват, както и
задължението да прилага акредитирани дейности в рамките на този обхват.
6. ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕМАНИ ОТ ОКС ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ГЪВКАВ ОБХВАТ
6.1. Органът за контрол е описал и обявява пред своите потенциални клиенти
границите на акредитирания си гъвкав обхват. За целта предоставя на всеки клиент
сертификата за акредитация и заповедта към него.
6.2. Органът за контрол по никакъв начин не внушава на своите клиенти, че орган
за контрол с гъвкав обхват на акредитация е по-компетентен от такъв с фиксиран
обхват.
6.3. Поддържане на списък с нормативни документи и сигуряване на

актуалност на нормативните документи
Органът за контрол поддържа списък с датирани версии на стандартите,
техническите спецификации и нормативните документи, спрямо които
извършва дейностите си по оценяване на съответствието в рамките на
акредитирания гъвкав обхват – Фр 9.2 „Списък с датирани версии на
стандарти, технически спецификации и нормативни документи, спрямо
които ОК при „ЕМ-ТЕСТИНГ” извършва дейностите си по оценяване на
съответствието в рамките на акредитирания гъвкав обхват”. Списъка се
поддържа актуален и е публично достъпен. Предоставя се на клиента при
заявяване на услуга по контрол в рамките на акредитирания гъвкав обхват.
Актуалността на използваните от ОКС стандарти и нормативни актове се
гарантира чрез проверка за актуалност на всеки 15 дни и се осъществява, чрез
използване на информация от WWW.LEX.BG, WWW.BDS-BG.ORG,
WWW.NAB-BAS.BG. Отговорност за осигуряването и проверката за актуалност
на стандартите и нормативните актове има Отговорникът по нормативно и
метрологично осигуряване. В ОП 8.3 „Управление на документи“ е
регламентиран реда и начина на актуализация, разпространение и унищожаване
на неактуалните версии на външните документите.
6.4. Действия на ОКС, при запитване за услуга, която е в границите на
акредитирания гъвкав обхват
При запитване за услуга, която е в рамките на акредитирания гъвкав обхват ОКС
извършва преглед съгласно ОП 7.1.5 „Управление на договори и/или поръчки за
работа“ за извършване на контрол. Органът за контрол информира клиента /
заявителя за:
-

невъзможността да издаде сертификат за контрол под акредитация,
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докато процесът за разработване и одобряване на услугата в рамките на гъвкавия
обхват не бъде завършен;
съответните последици (например промяна на срокове и цени);

-

ОКА информира клиента, че:
разполага с всички необходими ресурси (оборудване и персонал с
необходимата квалификация), необходими за изпълнението на заявената услуга;
извършва верифициране на метода, описан в новата версия на стандарт
или процедура за контрол, както и верификация на нормативен акт или стандарт,
поставящи нормативно изискване;
- актуализира списъка с датирани версии на стандартите, техническите
спецификации и нормативните документи, спрямо които извършва дейностите си
по оценяване на съответствието в рамките на акредитирания гъвкав обхват, само
след приключване на всички необходими технически дейности, съгласно
настоящата процедура за разработване, изпълнение и утвърждаване на
дейностите в рамките на гъвкавия обхват.
6.5. Действия на Органа за контрол, при нова версия
стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят:

на

6.5.1. Извършва подробен анализ на стандарта/документа, който се документира
във Фр 9.1 „Анализ за отмяна и замяна на нормативен документ“. След
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, че не е разширение на акредитирания вече обхват, въвеждането
на нова версия на стандарти/документи или стандарти/ документи, които ги
заменят е разрешено.
6.5.2. Оценява (верифицира) промените (ако има такива) от гледна точка на
възможността си за изпълнение и съответствие с изискванията, което включва
промяна на метода, необходими технически средства, компетентност на
персонала и др. и определя какви промени ще се наложат в документираната
система за управление на ОКС, технически средства и компетентност на
персонала.
6.5.3. Документира доказателства за резултатите от тази оценка, като протоколи
за верификация, анализ на промените и др. документи от системата за управление
на ОКС, които следва да се представят с уведомителното писмо до ИА БСА.
6.5.4. Когато се установи необходимост от промяна в документираната система за
управление, технически средства, компетентност на персонала, процедури с цел
да се осигури съответствие с изискванията:



изготвя се план за провеждане на необходимите действия, който да
съдържа срокове и отговорници за изпълнение;
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предприемат се действия за закупуване на средства за измерване;



провеждат се обучения за запознаване с изискванията на заитересования
персонал в ОКС (при необходимост);



извършват се корекции във внедрената система за управление на ОКС;



извършва се наблюдение на персонала и последващ вътрешен одит - при
необходимост.
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Ако процесът на валидиране на дадена дейност доведе до заключението, че
Органът за контрол не е в състояние да издава валидни доклади/сертификати,
Органът за контрол трябва да гарантира, че се извършва анализ на причината
и се предприемат адекватни коригиращи действия. Такива действия от страна
на Органа за контрол включват:


Информиране на клиентите си, че докато се извършва анализът и всички
последващи действия, Органът за контрол няма да издава акредитирани
доклади/сертификати.



Преразглеждането на съответните процедури или методи, за да се
разреши идентифицирания проблем и да се гарантира, че той няма да се
повтори в бъдеще.



Предефиниране на границите, в рамките на които обхватът е гъвкав. В
този случай Органът за контрол информира ИА БСА, да провери дали
начинът по който е описан обхвата на акредитация трябва да бъде
променен.

Настоящата процедура се актуализира при:
 при промяна на нормативната уредба;


при изисквания на акредитиращия орган.

7. Специфични записи:
Фр 9.1 „Анализ за отмяна и замяна на нормативен документ“
Фр 9.2 „Списък с датирани версии на стандартите, техническите спецификации и нормативните документи,
спрямо които извършва дейностите си по оценяване на съответствието в рамките на акредитирания гъвкав
обхват”
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