ОСНОВНА ПРОЦЕДУРА ПО КАЧЕСТВОТО
ЛИК - ВиК

ПОЗОВАВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯТА

Код: ОПК 708-2
Редакция:
02
Дата: 20.03.2020
Стр.
1 от 2

ОПК 708-2 ПОЗОВАВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯ
1.ЦЕЛ
Тази ОПК регламентира реда в ЛИК към ВиК ЕООД Пловдив за позоваването на
предоставената от ИА БСА акредитация в съответствие с изискванията на ИА БСА като
национален орган, издал сертификата за акредитация.
Целта е да се предотврати неправомерно позоваване, както и спазване на Правилата за
ползване на акредитационния символ на Изпълнителна агенция „Българска служба за
акредитация” (ИА ″БСА″), за позоваване на акредитация от ИА″ БСА″ и/или за позоваване на
статута на ИА ″БСА″ като страна по многостранно споразумение.
2. ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВА
Отговорност за позоваването на предоставената акредитация носи ръководителят на
лабораторията или отговорника по качеството, когато го замества.
3. ОПИСАНИЕ
ЛИК към ВиК ЕООД-Пловдив се позовава на акредитация без употреба на
акредитационен символ. В протоколите от изпитване се включва задължително следната
информация:
•

регистрационния номер на сертификата за акредитация,

•

датата на издаването му,

•

валидност,

•

името на ИА БСА като национален орган, издал сертификата за акредитация,

•

дейността за която е акредитиран – изпитване, съгласно изискванията на стандарт БДС
EN ISO/IEC 17025.

Текстът във всеки протокол от изпитване е следният: “Сертификат за акредитация, рег.
№ ХХХ/дата, валиден до ...... , издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт .......”
Ръководителят на лабораторията следи стриктно при позоваване на акредитацията или на
статута на ИА ″БСА″ като страна по ЕА MLA в протоколите от изпитване да се съдържат само
резултати в обхвата на акредитация на ЛИК към ВиК ЕООД – Пловдив съгласно заповедта
за акредитация.
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ЛИК прави позоваване на статута на ИА ″БСА ″ като страна по многостранно
споразумение само върху официални документи, издадени под акредитация. Това е допустимо
само за дейности, за които ИА ″БСА″ е подписала многостранно споразумение. При
позоваването се използва следния текст: “ИА БСА е страна по ЕА MLA”
ЛИК не се позоваване на статута на ИА ″БСА″ като страна по многостранни
споразумения върху канцеларски принадлежности, бланки, оферти, писма, вкл. и такива в
електронна форма.
Във всички случаи когато ЛИК към ВиК издава протоколи за изпитване в обхвата на
предоставената акредитация се позовава на акредитацията.
Позоваването на предоставената акредитация се прави по начин, който изключва
всякаква възможност клиентите, използващи услугите на ЛИК към ВиК да бъдат подведени по
отношение на акредитирани и неакредитирани услуги или да се компроментира акредитацията
и/или многостранното споразумение.
По решение на висшето ръководство ЛИК може да отправи искане за предоставянето на
право за ползване на акредитационния символ. В този случай се спазва процедурата на ИА
″БСА″ за предоставяне на право за ползване и Правилата за позоваване на акредитационния
символ – BAS QR 5.
При временно спиране или отнемане на акредитацията ЛИК незабавно преустановява
позоваването на акредитация.

4. ЗАПИСИ
Позоваване нa акредитацията в протоколите от изпитване - ФК 708-1 Протокол от изпитване

