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ПРАВИЛА
за позоваване и използване на акредитационния символ на ИА на БСА
1. Цел
Целта на документа е създаване на правила за ползване на логото на „ТЕАТОМ”
ЕООД и позоваване и използване на акредитационния символ на ИА на БСА.
Настоящият документ е разработен в съответствие с изискванията на ИА на БСА за
използване на акредитационния символ и запазената марка (логото) на ИА БСА и/или при
позоваване на акредитация, предоставена от ИА БСА и/или позоваване на статута на ИА
БСА като страна по EA MLA.
2. Термини и определения
Запазена марка (лого) на ИА БСА - графичен символ, използван от ИА БСА с цел да
се идентифицира в публичното пространство.
Акредитационен символ - символ, въведен от ИА БСА и предназначен за използване
от акредитираните ООС, с цел обозначаване на техния статут на акредитирани ООС.
Позоваване на акредитацията – текст, използван от акредитираните лица, с цел
обозначаване на техния статут на акредитирани от ИА БСА ООС.
Позоваване на статута на ИА БСА като страна по многостранно споразумение текст използван от ИА БСА или от акредитирано от ИА БСА лице, за обозначаване 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) .
3. Позоваване
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
4. Общи правила
4.1 Лого на Органа за контрол при „ТЕАТОМ” ЕООД.
4.1.1 Графично изобразяване на логото на Органа за контрол при „ТЕАТОМ”
ЕООД
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4.1.2 Използване на логото на Органа за контрол при „ТЕАТОМ” ЕООД.
Логото на Органа за контрол при „ТЕАТОМ” ЕООД е негова собственост и се поставя
на официални документи издавани от Органа за контрол. Бланките, използвани за
кореспонденция, оферти и реклама могат да съдържат логото на Органа за контрол при
„ТЕАТОМ” ЕООД, пощенски адрес, телефони за връзка, електронен адрес и поща на
фирмата. Тези бланки не се използват за издаване на протоколи, сертификати и резултати от
изпитвания и контрол.
Логото на Органа за контрол се използва в горен колонтитул на документите от
системата за управление, внедрена в съответствие със стандарт БДС EN ISO/IEC 17020.
Клиентите на Органа за контрол нямат право да използват логото в свои бланки
за писма и други канцеларски/рекламни материали.
4.2 Акредитационен символ на ИА на БСА.
Основния вариант на използване на символа на ИА на БСА е в следните размери:
 височина – 15 mm.
 ширина – 30 mm.
При необходимост от увеличения или намаления се запазват същите пропорции.
При отпечатване на акредитационния символ на хартия формат А4 – протоколи,
сертификати от контрол се използват размери не по-големи от посочените. Когато размерът
на хартията е по-голям от А4, размерът на символа се увеличава пропорционално на размера
на страницата, но не повече от височина 50 mm и ширина 100 mm.
В случаите на промяна на големината на акредитационния символ не се допуска
избирателна промяна на съставните части на символа. Логото на ИА БСА, областта на
акредитация и регистрационния номер на Органа за контрол са едно цяло и в случаите на
промяна на големината на акредитационния символ. Независимо от размера на
възпроизвеждане, се съблюдава акредитационния символ да бъде четлив и без подправяния.
4.3 Ползване на акредитационния символ на ИА на БСА
Органът за контрол към „ТЕАТОМ” ЕООД не използва акредитационния символ на
ИА БСА.
4.4 Позоваване на акредитация
В документите издавани от Органа за контрол се прави позоваване на акредитация без
употребата на акредитационен символ. Документите задължително включват информация за:
 регистрационния номер на сертификата за акредитация;
 датата на издаването му;
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валидност;
името на ИА БСА като национален орган, издал сертификата за акредитация;
дейността за която е акредитиран или стандарта, по който е акредитиран;
Позоваването на акредитацията се извършва чрез поставянето на следния текст:
“Сертификат за акредитация, рег. № ХХХ/дата,
валиден до ...............г., издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт
БДС EN ISO/IEC 17020:2012”

Текстът, с който се прави позоваването е изпълнен със шрифт “Times New Roman”,
размер на шрифта 12 pt, като текста е разположен в горната антетка на листа.
Определените правила за използване позоваване на акредитация важат и за
електронната версия на документите издавани от Органа за контрол.
Позоваване на статута на ИА БСА като страна по многостранни споразумения.
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.
В такива случаи се използва следния текст:
“ИА БСА е страна по ЕА MLA”
или
“ИА БСА е страна по многостранно споразумение ЕА MLA”
4.4.1 Временно спиране на акредитацията.
В случай на спиране на акредитацията за част от дейностите или за всички
акредитирани дейности Органа за контрол незабавно спира използването на
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.
4.4.2 Отнета акредитация
При отнемане на акредитацията, Органът за контрол незабавно спира използването,
публикуването и разпространяването на документи, носещи акредитационния символ или
позоваване на акредитацията от ИА БСА и/или на статута на ИА БСА като страна по
многостранно споразумение.
4.4.3 Неакредитирани дейности
С цел осигуряване на яснота по отношение на акредитираните дейности Органът за
контрол прави позоваване на акредитацията от страна на ИА БСА и/или на статута на ИА
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БСА като страна по многостранно споразумение, само за акредитираните от ИА БСА
дейности.
4.5 Документи и рекламни материали
4.5.1 Протоколи и сертификати
Органът за контрол издава протоколи и сертификати за контрол с позоваване на
акредитацията само за резултати от акредитирани дейности. Позоваването на акредитацията
се извършва в съответствие с т.4.4 на настоящия документ.
Ако поради някаква причина е издаден документ, с резултати от дейности под
акредитация без позоваване на акредитацията се счита, че тези дейности са извън обхвата на
акредитация. Необходими са незабавни действия от страна на Отговорника по качество за
установяване на причините.
4.5.1 Оферти и рекламни материали
Като правило Органът за контрол не използва акредитационния символ върху оферти,
придружителни писма и други рекламни материали.
При необходимост от използване на акредитационният символ се спазва правилото за
ясно разграничаване на акредитираните дейности и чрез поставяне на следния текст:
“Документът съдържа услуги, които не са от предоставения обхват на
акредитация”.
4.6 Специфични изисквания.
Клиенти на Органа за контрол могат да използват позоваване на акредитацията при
спазване на правилата и политиките, описани в този документ и BAS QR 5 на ИА БСА.
Протоколите/сертификатите могат да бъдат възпроизвеждани или включвани в
документи и материали на клиента само изцяло, с изрично разрешение от страна на Органа
за контрол при „ТЕАТОМ” ЕООД.
Забранява се позоваване на акредитацията от клиенти в техни писма,
канцеларски и рекламни материали и др.
Ръководителят на Органа за контрол при „ТЕАТОМ” ЕООД носи отговорността за
упражняване на контрол върху правилната употреба от страна на клиентите на позоваването
на акредитацията, предоставена от ИА БСА.

