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1 ЦЕЛ
Целта на тази процедура е да гарантира спазването на правилата на:
- ИА БСА 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;
- Lloyd`s Register (LR) за ползване на знака за одобрение на LR със знака UKAS.
2 ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВА
Отговорност за позоваване на акредитация от ИА БСА и използване на знака за
одобрение на LRQA едновременно и поотделно, носи служителят, създал документа и
ръководителят, подписал същия документ. Контролът върху спазването на правилата е
пряко задължение на Изпълнителния директор, ръководителите на ДИЛ и ЛОС,
ръководителите на направления към ДИЛ и отговорника по качество.
3 ОПИСАНИЕ
Позоваването на акредитация от ИА БСА върху протоколи от изпитване дава
увереност на клиентите, че ДИЛ при „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ“ ЕАД е акредитирана
лаборатория и даден документ е издаден под акредитация – като доказателство за
съответствие със стандартите, изискванията за акредитация и условията на
многостранните споразумения, по които ИА БСА е страна.
Употребата на Знака за одобрение на LR дава увереност на клиента, че в
дружеството има изградена и действаща ефективна СУ, отговаряща на изискванията на
БДС EN ISO 9001.
3.1

Употреба на акредитационния символ на ИА БСА
ДИЛ при „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ“ ЕАД използва позоваване на акредитация, без
употреба на акредитационния символ на ИА БСА.
Позоваването на акредитацията 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 дейността за която е получена
акредитация или стандарта, по който е акредитиран, а именно: “Сертификат за
акредитация, рег. № ХХХ/ дата, валиден до ...... , издаден от ИА БСА, съгласно
изискванията на стандарт .......”.
Позоваване на статута на ИА БСА като страна по многостранно споразумение може
да се прави само след позоваване на акредитация или използване на акредитационния
символ за акредитиран обхват, като при позоваването следва да се използва следния
текст: „ИА БСА е страна по многостранно споразумение ЕА MLA”.
Когато акредитираната ДИЛ издава протоколи от изпитване с резултати от
дейности под акредитация, трябва да се позовава на акредитация. В противен случай се
счита, че тези дейности са извън обхвата на акредитация и ДИЛ не е спазила правилата
за ползване на акредитационния символ.
При временно спряна акредитация за част от дейностите или за всички
акредитирани дейности, ДИЛ трябва незабавно да спре да използва акредитационните
символи или позоваване на акредитацията от ИА БСА. Не може да се цитира статута на
ИА БСА като страна по многостранно споразумение във всички документи, свързани с
дейностите, които са предмет на временно спиране на акредитацията.
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При отнемане на акредитация, ДИЛ трябва незабавно да спре използването,
публикуването и разпространяването на документи, носещи акредитационните символи
или позоваване на акредитация. След отнемане на акредитацията позоваванията не се
декларират и/ или демонстрират по какъвто и да е начин.
Изображението на акредитационния символ върху документи не може да бъде позабележимо от собственото лого на дружеството или отпечатаното наименование.
Акредитационният символ може да бъде използван върху оферти, придружителни
писма или други сходни обекти, които се отнасят не само до акредитирани дейности,
при условие, че е ясно определено кои дейности са акредитирани от ИА БСА и кои не
са. Това се прилага също така и към документите, които се използват и изпращат
заедно със споменатите по-горе материали.
Когато акредитационният символ се използва върху оферти, предложения и сходни
на тях обекти, и тези документи се отнасят до дейности извън акредитирания обхват,
тогава в документа трябва задължително да се включи следния текст: “Документът
съдържа услуги, които не са от предоставения обхват на акредитация”.
Писма, отпечатани на бланки с позоваване/ акредитационен символ, които
придружават протоколи, изготвени в резултат от неакредитирани дейности, трябва да
включват следният непроменен текст: “Приложените резултати не са под акредитация”.
Не се разрешава да се използва позоваване на статута на ИА БСА като страна по
многостранни споразумения върху канцеларски принадлежности, бланки, оферти,
писма, включително и такива в електронна форма.
Логото, акредитационният символ и/ или позоваване на акредитация или статута на
ИА БСА като страна по ЕА MLA се използват върху протоколи от изпитване, когато те
съдържат само резултати от дейности, които са в обхвата на акредитация на ДИЛ.
Не се разрешава използване на акредитационния символ на ИА БСА в комбинация
със запазени марки и/или имена на лица, които не са сертифицирани от ИА БСА.
При докладване на резултати от акредитирани дейности не трябва да се използва
знака на органа по сертификация (Лойдс Регистър).
3.2 Употреба на знака за одобрение от Лойдс Регистър
3.2.1 Употреба на знака за одобрение от LR
Знакът за одобрение от LR може да се използва на бланки, публикации, фирмени
сгради, знамена, превозни средства и др. Знакът може да бъде възпроизведен във всеки
един цвят (но не и в комбинация от цветове) и в размер, който е ясно четлив.
Знакът за одобрение от LR не доказва одобрение на продукт или услуга, затова не
трябва да се поставя върху самия продукт или върху опаковката му. Знакът се отнася
за системата за управление и може да бъде използван само в този контекст.
Знакът за одобрение от LR не може да се използва върху протоколи от изпитване или
калибриране, нито върху сертификати или сертификати за съответствие.
Знакът не трябва да се използва като доказателство за наличие на одобрение,
различно от обхвата, дефиниран от LR, и обекта(обектите), посочен(и) в сертификата.
3.2.2 Употреба на знака за одобрение от LR със знака на UKAS
Знакът за одобрение от LR със знака на UKAS може да се използва на фирмените
бланки, публикации, рекламни материали.
Минималната височина на външната рамка е 25 мм, а на вътрешната – 20 мм за
всички материали. За материали с формат А4, максималната височина на външната

Съставил:…………………
Бойка Ташева

Проверил:…………………
Анна Варадинова

Утвърдил:…………………
Сашка Кожухарова

Важи от:
11.06.2018

ОСНОВНА ПРОЦЕДУРА ПО КАЧЕСТВО

Код
ОПК 300-1
Версия 7
Редакция 01
ПОЛЗВАНЕ НА
АКРЕДИТАЦИОННИЯ СИМВОЛ НА ИА БСА И Стр. 3 от 3
ЗНАКА ЗА ОДОБРЕНИЕ ОТ ЛОЙДС РЕГИСТЪР

рамка трябва да е 37 мм, а на вътрешната - 30 мм (тези размери могат да бъдат
увеличавани пропорционално за по-големи формати хартия).
При изключителни обстоятелства размерът може да се намали, например поради
ограничено място или цена, но трябва да се запази целостта и четливостта на знака, без
да се получава сливане на надписите или символите.
Знакът може да бъде възпроизведен само в един цвят, като това трябва да е
основния цвят на мастилото в документа или бланката.
Знакът за одобрение от LR със знака на UKAS не може да се използва върху
фирмени сгради, знамена, превозни средства или други продукти, дори и такива, които
са предназначени за рекламни цели. Знакът не може да се използва върху какъвто и да
е документ или опаковка в контекст, че одобрението от LR се отнася за продукт или
услуга, включително протоколи от изпитване и сертификати за съответствие. Знакът
трябва да се използва само във връзка с продуктите или услугите, включени в обхвата
на одобрението, и с обектите, посочени в сертификата.
Небрежността или съзнателната злоупотреба със знака или липсата на корекция от
страна на „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ“ ЕАД след установяване на неумишлена
злоупотреба може да доведе до отнемане на сертификата.
Ако одобрението бъде отнето от LR, „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ“ ЕАД трябва
незабавно да се прекрати използването на знака и да изтегли от употреба всички
материали, върху които е поставен.
4

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“
- CIN004 „Използване на знака за одобрение от Лойдс Регистър със знака на
UKAS“
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