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ЦЕЛ

Целта на тази процедура е да определи правилата за ползване на акредитационния символ и/
или позоваване на предоставената от ИА „БСА” акредитация в протоколите от изпитване.
2.

ОТГОВОРНОСТИ

Служителите, които подготвят протоколите от извършените изпитвания са длъжни да спазват
тази процедура.
Контролът по нейното изпълнение се осъществява от ДЛ.
3. ОПИСАНИЕ
Протоколите от изпитване се съставят от водещите анализ служители, проверяват се за
достоверност от НО и се утвърждават от ДЛ в съответствие с изискванията на Н 708, т. 3, като
се ползва формата, посочена във Ф 708-1.
За използването на акредитационния символ на ИА „БСА” и/или позоваване на предоставената
акредитация задължително се спазват изискванията на 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 Многостранното споразумение”.
Позоваване на предоставената акредитация от ИА „БСА” в протоколите от изпитване става
чрез цитиране на:
- номера на сертификата за акредитация;
- датата на неговото издаване/преиздаване;
- датата на неговата валидност;
- името на ИА „БСА” като национален орган, издал сертификата за акредитация, съгласно
изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018.
Размерът на акредитационния символ на ИА „БСА”, поставян на протоколите от изпитване на
ЦЛХИК, трябва да бъде в съответствие с изискванията на BAS QR 5.
Използването на акредитационния символ на ИА „БСА” и/или позоваване на предоставената
акредитация в протоколите от изпитване създава доверие в клиентите на ЦЛХИК, че тя работи
съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025.
ЦЛХИК се позовава на предоставената акредитация в протоколите от изпитване, които издава
в обхват на акредитация или на документи, които се отнасят до дейности, акредитирани от ИА
„БСА” – напр. документи от участие в междулабораторни сравнения, тръжни документи по
Закона за обществените поръчки, оферти, свързани с акредитирани изпитвания, рекламни
материали, свързани с дейността на лабораторията и др. Когато в тези документи се включват
и неакредитирани от ИА „БСА” дейности, то те са ясно разграничени със следния непроменен
текст: „Документът съдържа услуги, които не са от предоставения обхват на
акредитация”.
ЦЛХИК уведомява своите клиенти за правилата за използване на позоваването на сертификата
за акредитация на ИА „БСА”, посочени в протоколите от изпитване.
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ЦЛХИК извършва контрол на своите клиенти за коректното позоваване на предоставената
акредитация от ИА „БСА”. В случай на констатирано неправомерно позоваване на
предоставената акредитация от ИА „БСА” от страна на клиент на ЦЛХИК, то случаят се
изяснява с клиента или лабораторията предявява своите права чрез съдебен иск съгласно
националното законодателство.
Позоваването на статута на ИА „БСА” като страна по многостранното споразумение ЕА MLA
може да се прави само върху документи, издадени под акредитация (протоколи от изпитване)
и е допустима само по отношение на дейности, за които ИА „БСА” е подписала
многостранното споразумение. В този случай се използва текстът: „ИА БСА е страна по
многостранно споразумение EA MLA”.
Позоваване на статута на ИА „БСА” като страна по многостранно споразумение не трябва да
се използва върху канцеларски принадлежности, бланки, оферти, писма, включително и такива
в електронна форма.
Клиентите на ЦЛХИК не трябва да използват позоваване на статута на ИА БСА като страна
по многостранно споразумение.
3.1. Протоколи от изпитване с представени резултати само в обхват на акредитация
Протоколите от изпитване съгласно Ф 708-1, които съдържат резултати само в обхват на
акредитация се съставят съгласно т. 3.1 на Н 708. В този случай не се включват резултати
извън обхват на акредитация в протоколите от изпитване.
На първата страница на протокола се поставя акредитационния символ на ИА „БСА” и/или се
позовава номера и датата на сертификата за акредитация на ЦЛХИК, както и датата на
неговата валидност. Позоваването на предоставената акредитация е еквивалентно на
използването на акредитационния символ на ИА „БСА”.
Логото на Българската агенция по безопасност на храни (БАБХ) се поставя в лявото горно
поле на първата страница на протокола от изпитване, а позоваването на сертификата за
акредитация е в полето между наименованието на агенцията и изпитвателната лаборатория, и
текста: „Изпитвателен протокол № …”
ЦЛХИК издава протоколи от изпитване с позоваване на предоставената акредитация като в тях
се включват единствено и само акредитираните характеристики на изпитваните проби.
3.2. Протоколи от изпитване, които съдържат резултати в обхват и извън обхват на
акредитация
ЦЛХИК не издава протоколи с позоваване на акредитацията, в които са включени
характеристики извън обхвата на акредитация. Когато изпитваната проба има характеристики
в и извън обхват на акредитация, се постъпва по следния начин:
1. Характеристиките в обхват на акредитация се включват във Ф 708-1, в който се
позовава предоставената акредитация.
2. Ф 708-1 се номерира с последователни страници като в него има информация за
номера на страницата и общият брой страници на протокола за изпитване в обхват на
акредитация. В забележка се отбелязва, че за тази изпитвана проба са извършени и
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изпитвания извън обхват на акредитация, които са приложени към настоящия
протокол.
3. Характеристиките, които са извън обхват на акредитация, се включват във форма с
наименование „Резултати от изпитване”. Тази форма може да следва формата на Ф
708 – 1 като структура, но в нея изрично се забранява позоваването и цитирането
на сертификата за акредитация, издаден от ИА „БСА”. Във формата „Резултати
от изпитване” има информация за номера на страницата и общият брой страници на
документа. Най-отгоре на тази форма се записва, че тя е приложение към съответния
номер на протокол от изпитване и че резултатите са извън обхват на акредитация.
4. Протоколът от изпитване, който е в обхват на акредитация и резултатите от
изпитване, които са извън обхват на акредитация за дадена регистрирана проба от
входящо-изходящия дневник Ф 704-3, получават един и същ номер. И в двата
документа, задължително се цитира номера на пробата, с което се осигурява
проследимостта на извършените изпитвания в ЦЛХИК, заявени от клиента и
същевременно ясно и недвусмислено се разграничават изпитванията в и извън обхват
на предоставената акредитация.
Когато в протокола от изпитване са включени мнение, докладване на съответствието и/или
тълкувание които са извън обхвата на акредитация, в близост до логото или позоваването на
акредитация на ИА „БСА”, трябва ясно да е обозначен следният текст: „Мнението,
докладване на съответствието и тълкуванието, изразени в този протокол са извън
обхвата на акредитация”.
3.3 Резултати от изпитване извън обхват на акредитация
В този случай се използва формата „Резултати от изпитване”, която следва формата на Ф 708-1
като структура но в нея изрично се забранява позоваването и цитирането на сертификата
за акредитация издаден от ИА БСА и вместо „изпитвателен протокол” се използва „
резултати от изпитване”. Тази форма получава номер, съответстващ на номера на заявката
във входящо – изходящия дневник Ф 704-3. В графа 10 на Ф 704-3 се отбелязва „НЕ” което
означава, че изпитването на цялата проба е извън обхват на акредитация.
4. ДОКУМЕНТАЦИЯ
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
Многостранното споразумение“.
Протоколи от изпитване
5. СЪПЪТСТВАЩИ ДОКУМЕНТИ
Ф 708-1
Ф 704-3

Изпитвателен протокол
Входящо-изходящ дневник

