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Вид на изданието:

Оригинал
Копие



Вид на разпространението:

Контролирано
Неконтролирано



Отговорник за разпространението

Специалист-изпитател
отговорник нормативни
документи

Извършващ надзор върху приложението

Ръководител ИЛН

Периодичност на прегледа

12 месеца

■
■

Настоящият документ е собственост на ИЛН към „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ” EАД
и не може да бъде копиран или разпространяван без писменото й разрешение.
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Притежатели на контролирани копия:
№
1.
2.
3.

Име, фамилия
инж. Нора Чомакова
инж. Лиляна Илиева
хим. Боряна Милушева

Длъжност

Копие №

Отговорник по качеството
Ръководител лаборатория
Химик

оригинал
1
2

Изменение
на стр. №

Важи от:

Хронология на измененията:
№

Дата

Издание/
Версия

1.
2.

19.12.2018г.
05.06.2019г.

1/01
1/02

3.

07.10.2019г.

1/03

Съставил:
Проверил:
Утвърдил:

инж. Лиляна Илиева
хим. Боряна Милушева
инж. Лиляна Илиева

1-7

5
1-6

Вид на изменението

Първичен документ
01.01.2019г.
Смяна на Р-л ИЛН,
07.06.2019г.
утвърдил процедурата,
смяна на ОК
Промяна в част от
09.10.2019г.
съпътстващите документи;
процедурата е с намален
брой страници
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1. ЦЕЛ
Процедурата регламентира точно и ясно реда и условията за позоваване на акредитация от
Националния орган по акредитация- Изпълнителна Агенция „Българска Служба за
Акредитация" (ИА БСА) и ползване на нейния акредитационен символ.
Процедурата се прилага във всички случаи на извършване на изпитване и вземане на
проби/извадки и при издаване на документи от акредитираната дейност на Изпитвателната
Лаборатория за Нефтопродукти (ИЛН).
2. ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВА

Дейност

РЛ

Издаване на протокол от изпитване и акт за вземане на
проба/извадка с позоваване на акредитация
Издаване на други документи (заявки, оферти)
Предаване на протокола от изпитване на клиента
Предаване на други документи на клиента
РЛ
ОК
СИ-ОМО
СИ-ОНД
ОВП
ИЗ

Химик,

ОК

СИОМО,
СИ-ОНД,
ОВП

ИЗ

Р/П

П

С

С

Р/П
Р/П
Р/П

П
П
П

С
С
С

С
С
С

Ръководител лаборатория
Отговорник по качеството
Специалист-изпитател отговорник метрологично осигуряване
Специалист-изпитател отговорник нормативни документи
Отговорник вземане на проби
Изпитател
(специалист-изпитател, старши лаборант, лаборант-аналитик, лаборант)

Р
П
С
И

Решение
Провеждане
Съдействие
Информиране

3. ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Термините и определенията, използвани в тази процедура, са дадени в т.3.0.0 от Наръчника по
качеството от СУ на ИЛН.
Позоваване на акредитация- текст, използван от акредитираните лица с цел обозначаване на
техния статут на акредитирани от ИА БСА.
Акредитационен символ- символ, въведен от ИА БСА и предназначен за използване от
акредитирани лаборатории с цел обозначаване на техния статут на акредитирани от ИА БСА.
4. ОПИСАНИЕ
4.1. Общи положения
ИЛН в качеството на акредитирана от ИА БСА лаборатория спазва регламентираните й
правила за използване на акредитационния символ и позоваване на акредитация в
съответствие с указанията на издадената от ИА БСА Процедура BAS QR 5 „Правила за
ползване на акредитационния символ на ИА БСА, за позоваване на акредитация от ИА БСА
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и/или за позоваване на статута на ИА БСА като страна по многостранно споразумение“ в
нейната актуална версия. По този начин се изключва всякаква възможност клиентите на ИЛН
да бъдат подведени или да се компрометира акредитацията.
Употребата на позоваване на акредитация върху издаваните от лабораторията доклади дава
увереност на клиента в компетентността на лабораторията, в нейната акредитация и в това, че
дейностите са проведени в съответствие със стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018.
Тази процедура е задължителна за персонала на ИЛН при издаване на докладите от дейността
на лабораторията.
Процедурата е публично достъпна на сайта на дружеството или на табло в помещенията на
лабораторията или се предоставя на клиента под формата на неконтролирано копие на хартиен
или електронен носител.
4.2. Съгласно процедура на ИА БСА BAS QR 5 позоваването на акредитация се счита за
еквивалентно на използването на акредитационния символ.
ИЛН прави позоваване на акредитация без употреба на акредитационен символ.
Позоваването включва следните данни: регистрационен номер на сертификата за акредитация,
датата на издаването му, валидност, името на ИА БСА като национален орган, издал
сертификата за акредитация и стандарта, по който е акредитирана лабораторията.
Позоваването на акредитация върху протоколите от изпитване, издавани от ИЛН, изглежда по
следния начин:
Сертификат за акредитация
РЕГ.№ ……………………….,
Валиден до ………………….,
издаден от ИА БСА,
съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025: (актуална версия)
като шрифта на текста е по-малък от този на логото на ИЛН и не доминира над него.
ИЛН се позовава на акредитация по гореописания начин само когато в протоколите от
изпитване са отразени характеристики от акредитирания обхват. Позоваването на акредитация
изключва всякаква възможност клиентите на ИЛН да бъдат подведени или да се компрометира
акредитацията.
Издаваните актове от вземането на проби/извадки съдържат позоваване на акредитация по
аналогичен на протоколите от изпитване начин само за продукти, които са част от обхвата на
лабораторията. ИЛН не издава актове за вземане на проби/извадки по стандартни методи и на
продукти извън обхвата на акредитация на лабораторията.
4.3. ИЛН не прави позоваване на статута на ИА БСА като страна по многостранни
споразумения върху официални документи както и върху канцеларски принадлежности,
бланки, оферти, писма, включително и такива в електронна форма.
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4.4. Съгласно изискванията на BAS QR 5 при изпращане на писма и в електронни документи
ИЛН спазва следните правила:
- Позоваването на акредитация върху заявки, оферти, придружителни писма и др.
документи се извършва само ако дейностите, за които се отнасят документите са в
обхвата на акредитираната дейност и при необходимост.
- Когато позоваването на акредитация се използва върху писма, заявки, оферти,
приложения и др. материали, които се отнасят и до дейности извън акредитирания
обхват, тогава в документа задължително се включва следния непроменен текст:
„Документът съдържа услуги, които не са от предоставения обхват на акредитация".
- Когато писмо с позоваване на акредитация придружава протокол от изпитване или друг
документ, изготвен в резултат на неакредитирани дейности, задължително се включва
следния непроменен текст:
„Приложените резултати в протокол №… не са под акредитация”
4.5. ИЛН издава протоколи от изпитване извън обхват на акредитация като издадените
протоколи не притежават позоваване на акредитация и към поредния номер на протокола
се добавя символ „А”.
Така издадените протоколи без позоваване на акредитация не са и не трябва да се
възприемат като официални документи, издадени под акредитация съгласно изискванията
на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018.
4.6. Клиента се уведомява за начина на провеждане на изпитването в офертата, изпратена към
него със текст „Показатели №…са включени в обхвата на акредитация на лабораторията“ или
устно или писмено тогава, когато се установи, че изпитването не може да бъде извършено в
обхвата на акредитация на ИЛН. При предаване на протокола на клиента в Приемопредавателния протокол се упоменават протоколите от изпитване, които не са под
акредитация и клиента се подписва, че е уведомен за това.
4.7. Съгласно правилата, дадени в BAS QR 5, ИЛН изисква от клиентите си при използване на
издадените от ИЛН протоколи от извършени изпитвания с позоваване на акредитация да
спазват следните изисквания:
- да не използват позоваването на акредитацията на ИЛН от ИА БСА в техни бланки за
писма и други канцеларски/рекламни материали;
- да не използват позоваване на статута на ИА БСА като страна на многостранното
споразумение;
- да не използват части от предоставените им протоколи, а единствено в тяхната цялост.
ИЛН запознава клиентите си с изискванията на настоящата процедура чрез интернет
страницата на дружеството, на видимо място в лабораторията на „Приста Ойл Холдинг” ЕАД
или процедурата се предоставя на клиента като неконтролирано копие на хартиен или
електронен носител.
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5. ДОКУМЕНТАЦИЯ
Всички документи и записи, с или без позоваване на акредитация, се съхраняват в ИЛН в
продължение на една година от датата им на издаване, след което се предават в архива на ИЛН,
където се съхраняват неограничено съгласно изискванията на процедури ИЛН-ОПК 8.4.0-01
„Управление на записите“.
Отговорност за архивирането й носят Отговорника по качеството и Специалист-изпитател
отговорник нормативни документи .
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“

•
•

ИЛН-ОПК 7.1.0-01 „Преглед на запитванията, офертите и договорите“
ИЛН-ФК 7.1.0-03 „Журнал за входящи и изходящи данни в обхват на акредитация на
ИЛН”
ИЛН-ОПК 7.3.0-01 „Вземане на проби/извадки“
ИЛН-ФК 7.3.0-03 „Акт за вземане на проба/извадка“
ИЛН-ОПК 7.8.0-01 „Докладване на резултатите“
ИЛН-ФК 7.8.0-01 „Протокол от изпитване“
ИЛН-ФК 7.8.0-02 „Протокол от изпитване -опростен вариант“
ИЛН-ФК 7.8.0-05 „Приемо-предавателен протокол“
ИЛН-ОПК 8.4.0-01 „Управление на записите“

•
•
•
•
•
•
•
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