ЛИК
“ЛИПГЕИ”
„Пехливановинженеринг“
ООД

СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА
ПРАВИЛА ЗА ПОЗОВАВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯ ОТ
ИА БСА

Код: СОП 708-2
Версия: 01
Редакция: 00
Дата: 15.01.2019
Стр. 1 от 3

ПРАВИЛА ЗА ПОЗОВАВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯ ОТ ИА БСА
1. ЦЕЛ
Тази

процедура

регламентира

правилата

за

ползване

акредитационния

символ

на

акредитиращия орган / позоваване на акредитация за дейността на лабораторията. Позоваването
на акредитация(текст обозначващ, че лабораторията съответства на изискванията за
акредитация) създава доверие в клиентите и доказателство за съответствие с изискванията на
БДС EN ISO/IEC 17025.
ЛИК ЛИПГЕИ не ползва акредитационния символ на акредитиращия орган, а се позовава на
предоставената акредитация.
2. ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВА
Ръководителят и зам. Ръководителят на ЛИК носят отговорност за ползването на позоваването
на акредитация в протоколите от изпитване, протоколите от вземане на проби, сертификатите
от калибриране и докладите от измерване по процедура QAL 2 и годишни контролни тестове
(AST) съгласно БДС EN 14181.
Ръководителят и зам. ръководителят на ЛИК носят отговорност за ползването на позоваването
на акредитация при изготвянето на оферти, договори, писма, доклади и др.
3. ОПИСАНИЕ
ЛИК „ЛИПГЕИ“ не ползва акредитационния символ на акредитиращия орган, а се позовава на
предоставената акредитация.
Позоваването на акредитация върху документи на ЛИК дава увереност на клиентите, че
съответния документ е издаден под акредитация и е доказателство за съответствие със БДС EN
ISO/IEC 17025:2018.
Позоваването на акредитация е свързано с няколко правила и трябва да включва:
•
•
•
•
•

регистрационен номер на сертификат за акредитация;
дата на издаването му;
валидността му;
името на акредитиращия орган;
идентификация на акредитираната област (стандарта по който е акредитирана
дейността).
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ЛИК ЛИПГЕИ се позовава на акредитация върху документи, които се отнасят само до
акредитирания обхват. Лабораторията ясно разграничава дейностите, извършени под
акредитация и тези извън акредитирания обхват.
Протоколи от изпитване и сертификати за калибриране без позоваване на акредитация са
документи, които не са в обхвата на акредитация на ЛИК. Изпитвания извън акредитирания
обхват се представят в протоколи за изпитване/докладите от измерване по процедура QAL 2 и
годишни контролни тестови (AST) съгласно БДС EN 14181/ сертификати за калибриране, които
не се позовават на акредитация.
Когато позоваването на акредитация се използва в оферти, доклади, договори, където се
включват характеристики от акредитирания и извън акредитирания обхват, задължително
докуметът влючва текст „Офертата съдържа характеристики, които не са от предоставения
обхват на акредитация” и задължително тези характеристики също се маркират еднозначно и
ясно.
В интернет страницата на дружеството е качена тази процедура и се спазват описаните правила,
като еднозначно са определени дейностите от акредитирания обхват и тези извън него.
В случай, че статута на ИА БСА като страна по EA MLA, ILAC MRA или IAF MLA бъде временно спрян, ЛИК „ЛИПГЕИ“ е необходимо да постави ясен знак посочващ този факт за да не
се подвеждат клиентите на акредитираните услуги. Заедно с позоваването следва да се използва
следния текст:
• „ИА БСА е с временно спрян статут като страна по многостранно споразумение EA
MLA”;
• „ИА БСА е с временно спрян статут като страна по споразумение за взаимно признаване
ILAC MRA” или “ИА БСА е с временно спрян статут като страна по многостранното
споразумение IAF MLA”.
Информирането на клиентите за правилата за позоваване на акредитация се извършва чрез:
• публикуване в интернет страницата на дружеството - http://www.pehlivanoveng.com/ на
актуални - валиден сертификат и заповед за предоставен обхват на акредитация на лабораторията, настоящата процедура и списък с акредитираните лабораторни дейности, извършвани от ЛИК с фиксиран и гъвкав обхват на акредитация(СпК 500-1);
• на подходящо място в приемната на лабораторията, което е достъпно за клиентите;
• формуляри за заявка в обхвата на акредитация на ЛИК;
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• в устни разговори с клиенти.
4. СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ
СпК 500-1 “Aкредитирани лабораторни дейности извършвани от ЛИК „ЛИПГЕИ“ с фиксиран и
гъвкав обхват”.

