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1. Цeл 

 
     Да регламентира правилата за ползване на акредитационния символ на ИА БСА и 
позоваване на акредитацията от ИА БСА. 

 
      2. Обхват  

 

Ползването на акредитационния символ на ИА БСА и позоваването на 
акредитация предоставена от ИА БСА се извършва в следните документи от 
Системата за управление на ЛИВ: Протокол от изпитване ФК 7.8-1, Протокол за 

вземане на проби/извадки от питейни води ФК 7.3-5 и Протокол за вземане на 
проби/извадки от отпадъчни води ФК 7.3-6, които отразяват само дейности на 
лабораторията, включени в обхвата на акредитация. 

 
3. Позоваване, термини, определения 

 
 ЗНАООС – Закон за националната акредитация на органи за оценяване на 

съответствието (ДВ, бр.41 от 2010г.); 

 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; 

 Акредитирано лице – орган за оценка на съответствието (орган, който 
извършва услуги за оценяване на съответствие – ООС). 
 

4. Отговорности  
 
Ръководителят на ЛИВ носи отговорност за ползването на акредитационния 

символ на ИА БСА и позоваването на акредитация в протоколите за вземане на 
проби/извадки и в протоколите от изпитване, които отразяват дейностите на 
лабораторията включени в обхвата на акредитация. 

 
          5. Описание 

 
          В протоколите за вземане на проби/извадки и в протоколите от изпитване, 
които отразяват само дейности в акредитирания обхват, ЛИВ се позовава на 

акредитацията от ИА БСА. На заглавната страница, непосредствено след заглавието 
на доклада (протокол от изпитване, протокол от вземане на проби/извадки) се 
посочва регистрационния номер на сертификата за акредитация, датата на 

издаването му, валидността и името на ИА БСА. Позоваването на акредитация върху 
издаваните документи от ЛИВ не е по-забележимо от логото на лабораторията и 
наименованието Ѝ. 
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В случай на временно спряна акредитация за част от дейностите или за всички 

акредитирани дейности, незабавно се спира ползването на позоваване на 
акредитация от ИА БСА. 

В съответствие с процедура ПР 7.8-1 „Докладване на резултатите”, при 

позоваването на акредитацията или използване на акредитационния символ в 
протоколите от изпитване, те съдържат само резултати от акредитирани дейности, 
като представянето им по никакъв начин не внушава, че ИА БСА носи отговорност за 

точността и/или достоверността на конкретни резултати от изпитване. 
Документите на ЛИВ, които касаят неакредитирани дейности, се издават по 

начин, който да не създава предпоставки за объркване по отношение на 

неакредитирани методи за изпитване или методи за вземане на проби/извадки. 
Позоваването на акредитация от ИА БСА може да се използва в оферти или 

придружителни писма при условие, че ясно са определени дейностите, които са 

акредитирани и тези, които не са. 
Издадените протоколи от изпитване или пробовземане могат да носят 

акредитационния символ или да се позовават на акредитация само в случаите, когато 
в тях са цитирани методи/стандарти в обхвата на акредитация. 

При наличието на резултати от изпитване извън обхвата на акредитация ЛИВ 

издава протоколи без позоваване на акредитация. 
 
6. Документация  

 
Протоколи за вземане на проби/извадки 
Протоколи от изпитване 

 
7. Съпътстващи документи 
 

7.1. ПР 7.8-1 „Докладване на резултатите” 
7.2. ФК 7.3-5 „Протокол за вземане на проби/извадки от питейни води” 
7.3. ФК 7.3-6 „Протокол за вземане на проби/извадки от отпадъчни води” 

7.4. ФК 7.8-1 „Протокол от изпитване” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                       


