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1. Цел    

 
Тази процедура определя правилата за използване на акредитационния символ на ИА 

БСА, за позоваване на акредитация предоставена от ИА БСА 

 

2. Обхват 

       Процедурата важи за РЛ, ОК и специалистите в Лаборатория за изпитване при 

„Свилоцел” ЕАД 

 

3. Термини, определения и съкращения 

РЛ – Ръководител лаборатория 

ОК – Отговорник по качеството 

ЗНАООС – закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието 

Акредитационен символ – символ, въведен от ИА БСА и предназначен за използване от 

акредитираните ООС с цел обозначаване на техния статут на акредитирани ООС; 

Позоваване на акредитация – текст, използван от акредитираните лица с цел 

обозначаване на техния статут на акредитирани от ИА БСА ООС; 

Акредитирано лице – орган за оценка на съответствието (орган, който извършва услуги 

за оценяване на съответствие – ООС). 

 

4.  Права и отговорности  
Отговорностите и правата за организиране и провеждане на приетия ред и условия за 

позоваване на акредитация от ИА БСА и ползването на нейния акредитационен символ 

носят Ръководството на Лаборатория за изпитване при „Свилоцел” ЕАД в лицето на 

нейния Ръководител и Отговорника по качество. Само те могат да определят, променят, 

създават и установяват изисквания при провеждане на горепосочените действия. 

 

5. Описание 

5.1. Обект и област на приложение 

5.1.1 Употребата на акредитационния символ на ИА БСА, позоваването на 

акредитация предоставена от ИА БСА в протоколи от изпитване дава увереност за 

клиентите на лабораторията, че същата има акредитация от ИА БСА и дадения протокол 

е издаден под акредитацията на ИА БСА, като доказателство за съответствие с 

изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025, както и с условията на 

многостранните споразумения, по които ИА БСА е страна.  

5.1.2 Акредитационният символ създава доверие на пазара, доказва, че 

лабораторията използваща символа, съответства на изискванията за акредитация. Всички 

правила в 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” се прилагат и при препратки и позовавания 

направени към акредитация, предоставена от ИА БСА, като национален орган по 

акредитация.  

5.1.3 Като документ BAS QR 5 има задължителен характер за лабораторията, 

позоваваща се на акредитация предоставена от ИА БСА. 

 

5.2. Общи правила за позоваване 

Издадените от Лаборатория за изпитване при „Свилоцел” ЕАД протоколи без 

позоваване на акредитация не трябва да се възприемат, като официален документ, 
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издаден в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018, по който е 

акредитирана лабораторията. Позоваването на акредитация се счита за еквивалентно на 

използването на акредитационния символ. ИА БСА може по всяко време да оценява 

начина за спазване изискванията на BAS QR 5 при позоваване. 

Лабораторията трябва да оказва пълно съдействие за провеждане на тези одити. 

 

5.3. Позоваване на акредитация 

Когато се прави позоваване на акредитация без употреба на акредитационен символ 

Лаборатория за изпитване при „Свилоцел” ЕАД трябва да включи следното: 

 регистрационен 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 акредитирана; 

 стандарта, по който е акредитирана; 

 позоваване, че ИА БСА е страна по EA MLA. 

 

5.4. Права за позоваване 

5.4.1. ИА БСА предоставя правото за позоваване на акредитация от нея при 

следните условия, изпълнени от Лаборатория за изпитване при „Свилоцел” ЕАД: 

 акредитирана е от ИА БСА; 

 отговаря на процедурите и правилата за акредитация на ИА БСА. 

5.4.2. Ако Лаборатория за изпитване при „Свилоцел” ЕАД е с временно спряна 

акредитация за част от обхвата или за всички акредитирани показатели, трябва незабавно 

да спре позоваването на акредитация от ИА БСА във всички свои документи. 

5.4.3. При отнемане на акредитацията, Лаборатория за изпитване при 

„Свилоцел” ЕАД трябва веднага да спре използването и разпространението на 

документи позоваващи се на акредитация от ИА БСА. След отнемане на акредитацията 

същата не трябва да бъде декларирана по какъвто и да е начин. 

5.4.4. Лаборатория за изпитване при „Свилоцел” ЕАД не трябва да се позовава 

на акредитация по отношение на неакредитирани дейности като не създава объркване 

относно това за коя част от дейностите е акредитирана. 

5.4.5. При публично достъпни материали и интернет страници Лаборатория за 

изпитване при „Свилоцел” ЕАД трябва да използва позоваването на акредитация, така че 

да се изключи възможността клиентите на лабораторията да бъдат подведени или да се 

компрометира акредитацията. 

5.4.6. Акредитационния символ (позоваването на акредитация) може да бъде 

използван върху оферти, придружителни писма и др., които се отнасят не само до 

акредитирани дейности на лабораторията при условие, че е ясно разграничено кои 

дейности са акредитирани от ИА БСА и кои не. 

5.4.7. Когато акредитационния символ се използва върху оферти, писма и др. и 

тези документи се отнасят до дейности извън акредитирания обхват на лабораторията, то 

тогава в документа трябва задължително да се включи следния точен текст: ”Документът 

съдържа услуги, които не са от предоставения обхват на акредитация” 

5.4.8. За да използва позоваването за акредитация от ИА БСА е необходимо 

протоколите от изпитване на Лаборатория за изпитване при „Свилоцел” ЕАД да 

съдържат резултати само от акредитирани дейности, да има точно разделение на 
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резултати от акредитирани дейности и тези извършени извън обхвата на акредитация. 

Затова има и два типа протоколи ФК 7.8/01 е протокол за изпитване за издаване на 

протоколи под акредитация, а ФК 7.8/02 е протокол за изпитване без акредитация 

5.4.9. Лаборатория за изпитване при „Свилоцел” ЕАД по никакъв начин не 

трябва да показва, че ИА БСА носи отговорност за точността и достоверността на 

резултатите от изпитване. 

5.4.10. Ако поради различни причини лабораторията не се позовава на 

акредитация в издаваните от нея протоколи с резултати от акредитиран обхват се счита, 

че тези резултати са извън акредитация и Лаборатория за изпитване при „Свилоцел” 

ЕАД не е спазила изискванията на BAS QR 5. 

5.4.11. Клиентите на лабораторията могат да ползват позоваването на акредитация 

при дадените условия: 

 Тази процедура е публично достъпна и се предоставя от лабораторията на 

нейните клиенти и потенциални такива. 

 Лабораторията носи отговорност за контрола върху правилната употреба от 

потребителите на нейните услуги на позоваването на акредитация от ИА БСА. 

 Позоваването на акредитация от ИА БСА не трябва да се използва от клиентите 

на лабораторията в техни бланки за писма, рекламни и др. материали. 

5.4.12. Употребата на акредитационния символ или позоваване на акредитация от 

ИА БСА от лабораторията, ако не е предоставена акредитация, временно спряна или 

отнета се счита за нарушение по смисъла ЗНАООС и се наказва съгласно чл. 41 от 

закона. 

5.4.13. Неизпълнението на правилата от BAS QR 5 от лабораторията 

(акредитирана) се счита за значително несъответствие по смисъла на Процедура за 

акредитация BAS QR 2, от което следва незабавно спиране за срок от шест месеца или 

отнемане на акредитацията, в зависимост от констатациите. 

 

6. Съпътстващи 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 7.8/01 Протокол от изпитване 

ФК 7.8/02 Протокол от изпитване без акредитация 
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