
Указания за използването на BAS QR 5 

Резюме на правилата за ползване на акредитационния символ на ИА БСА и за 
позоваване на акредитация  

Употребата на акредитационния символ на ИА БСА върху официални документи и 

материали дава увереност на клиентите на ООС, че ООС имат акредитация и че тези 

документи са издадени под акредитация – като доказателство за съответствие със 

стандартите, изискванията за акредитация и условията на многостранните 

споразумения, по които ИА БСА е страна.  
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ:  

• В съответствие с правилата на ЕА, нормативната уредба и изискванията за 

акредитация, позоваването в текстова форма на акредитацията се разглежда и 

приравнява на използването на акредитационен символ.  

• Издадени от ООС протоколи, сертификати/доклади без позоваване на акредитация 

или използване на акредитационния символ не трябва да се възприемат като 

официални документи, издадени в съответствие с изискванията на стандартите, по 

които е акредитиран съответния ООС.  

• За да се използва, акредитационния символ или позоваване е необходимо 

протоколите, свидетелствата за калибриране и/или сертификати/доклади да съдържат 
резултати само от акредитирани дейности.  

• Когато се прави позоваване на акредитация без употреба на акредитационен символ, 

акредитираното ООС трябва да включи най-малко: регистрационния номер на 

сертификата за акредитация, датата на издаването му (задължително актуализиране - 

при промяна), валидност и името на ИА БСА като национален орган, издал сертификата 

за акредитация, както и дейността за която е акредитиран или стандарта, по който е 

акредитиран. Например: „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 

бъде правено върху официални документи, издадени под акредитация и е допустимо 

само по отношение на дейности, за които ИА БСА е подписала многостранно 

споразумение. При позоваването следва да се използва следния текст: „ИА БСА е 

страна по ЕА MLA” или „ИА БСА е страна по многостранно споразумение ЕА 
MLA”.  

• В случай, че статута на ИА БСА като страна по ЕА MLA бъде временно спрян, ООС 

които са акредитирани в този период, е необходимо да поставят ясен текст посочващ 

този факт с цел да не се подвеждат потребителите на акредитирани услуги. Заедно с 

позоваването ( чрез акредитационен символ и/или позоваване на акредитация) следва 

да се използва следният текст: „ИА БСА е с временно спрян статут като страна по 
многостранно споразумение ЕА MLA”.  

• Когато акредитирани ООС издават протоколи, сертификати/доклади с резултати от 

дейности под акредитация, трябва да се позовават на акредитация или да използват 

акредитационния символ. Ако поради някаква причина ООС не се позовава на 

акредитация или не използва акредитационния символ в издаваните от него документи 

с резултати от дейности под акредитация, се счита, че тези дейности са извън обхвата 

на акредитация и ООС не е спазило правилата за ползване на акредитационния символ.  

• В случай, че на дадено акредитирано ООС временно е спряна акредитацията за 

част от дейностите или за всички акредитирани дейности, трябва незабавно да спре да 

използва акредитационния символ или позоваване на акредитацията от ИА БСА и/или 

на статута на ИА БСА като страна по многостранно споразумение във всички документи, 

свързани с дейностите, които са предмет на временно спиране на акредитацията. 



• Клиентите на акредитирани ООС могат да използват акредитационния символ или 

позоваване на акредитация при условията/правила, който са им предоставени от 
техните акредитирани ООС.  

• Неизпълнение на BAS QR 5 от акредитирани ООС, се счита за значително 

несъответствие по смисъла на Процедура за акредитация BAS QR 2, от което следва 

незабавно спиране на акредитацията за срок от 6 (шест) месеца или отнемане на 

акредитацията в зависимост от констатациите.  

Тези правила са част от изискванията за акредитация и имат задължителен характер за 

лицата, които използват акредитационния символ на ИА БСА или се позовават на 

акредитация, предоставена от ИА БСА и/или се позовават на статута на ИА БСА като 

страна по EA MLA.  

Подробна информация за изискванията на процедура BAS QR 5 можете да намерите от 

интернет-страницата на ИА БСА - http://nab-bas.bg/bg/, раздел - Документи за 

акредитация/  
Основни правила и процедури - http://nab-bas.bg/bg/documentslib/BasicRulesProcedures. 

Предоставянето на право за ползване на акредитационен символ се извършва след 

писмено искане (свободен текст) от страна на ООС и коректно платени такси за 

поддържане на акредитацията. Предоставянето на акредитационен символ се извършва 

с писмо от ИА БСА с приложение към него – персонален акредитационен символ на 

ООС. 

 

 

http://nab-bas.bg/bg/
http://nab-bas.bg/bg/documentslib/BasicRulesProcedures

