
 

LRQA: Процес за рекламации и спорове | 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТА 

 

 

Други рекламации, спорове и 
оплаквания, повдигнати извън 
одита, валидирането или 
верификацията или от клиент на 
LRQA или трета страна, трябва да се 
направи, както е посочено по-долу в 
раздел “Контакт с LRQA”. 

 

Преглед от офиса 

Въпреки това, ако се окаже 
невъзможно въпроса да се реши по 
време на визитата, клиентът или 
одиторът (или валидаторът или 
верификаторът) могат да отнесат 
въпроса до съответния технически 
мениджър в офиса, който отговаря 
за договора за оценката. Това може 
да доведе до дискусии между 
клиента и персонала на Офиса. 

При получаване на рекламацията, 
подходящият технически мениджър 
ще се свърже с третата страна за да 
поиска допълнителна информация 
и ще започне разследване и 
решаване на рекламацията в 
съответствие с процедурата, 
описана по-долу. 

 

 

Корпоративен технически 
преглед 

В малко вероятния случай, когато 
подобни дискусии не успеят да 
постигнат задоволително 
заключение, мениджърът на бизнес 
центъра може да поиска от 
допълнителни съвети от 
Корпоративния отдел по качеството 
на LRQA. Ако е така, то местният 
офис ще предаде становището на 
Корпоративния отдел по качеството 
на LRQA обратно на клиента. 
Повечето случаи ескалирали до това 
ниво се решават на този етап. 
Въпреки това, ако случаят не може 
да бъде решен на това ниво, 
клиентът има право на независимо 
обжалване. 
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Рекламации и спорове 
Общи 

Общи положения 

През различни етапи за оценка, 
валидиране, верификации, 
могат да възникват спорове за 
констатациите. Тези процеси 
изискват одиторът, 
валидаторът, или 
верификаторът да определят 
ясно писмените доказателства, 
въз основа на които за 
направени констатациите. 
Оценителят, валидаторът, или 
верификаторът представя тези 
доказателства на клиента по 
време и при приключване на 
оценката, валидирането, или 
верификацията. За посещения, 
предприети на място при 
клиента, одиторът (или 
валидаторът, или 
верификаторът) прави това, 
докато е на място. Спорове, 
които могат да възникнат по 
време на одита / валидирането / 
верификацията трябва да бъдат 
разрешени по това време. 
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Независим панел 

Ако е така, мениджър на офиса, 
страна по договора за оценка, 
представя въпроса на Бизнес 
директора по Системи за 
управление (СУ). Бизнес директорът 
по СУ се обръща към Техническия и 
Съвещателен комитет на LRQA. Това 
е група от независими експерти от 
бранша, съставен от 
заинтересованите страни по целия 
свят, с отговорност за мониторинг 
на качеството на предоставената 
услуга от LRQA. 

Председателят на Генералния 
техническия и съвещателен Комитет 
номинира трима безпристрастни 
членове да действат като 
арбитражен панел с един член като 
председател. Групата определя 
датата на заседанието, за да 
разгледа въпроса и директно 
информира жалбоподателя да се 
гарантира, че той/тя имат 
възможност да присъстват и да 
представят своя случай. Панелът 
може да призове друг свидетел и да 
се консултира с експерти, които 
считат за подходящи за постигане 
на окончателно решение. 

 

Окончателно решение 

Мениджърът на офиса, страна по 
договора съобщава в писмен вид 
решенията на арбитражния панел 
на жалбоподателя. LRQA счита 
решението на арбитражния панел 
за окончателно. 

 

Контакт с LRQA 

За да се инициира официално 
процесът на рекламация, се 
обърнете в писмен вид към 
Мениджърa на местния офис на 
LRQA. 

Когато LRQA получи рекламация за 
някой от одобрените от нея 

клиенти, това ще бъде проучено от 
LRQA по време на следващата 
визита при този клиент. 

Като резултат от визитата и 
проучването по рекламацията е 
възможен някой от следните 
варианти: 

a) ако се установи, че тяхната 
система не е ефективна за справяне 
с рекламации, LRQA ще уведоми 
компанията за този проблем и ще 
започне процес на проучване, който 
може да доведе до суспендиране и 
дори евентуално отнемане на 
техния сертификат. 

b) ако се установи, че рекламацията 
е неоснователна или са предприети 
приемливи коригиращи действия, 
няма да се предприемат други 
действия. 

За съжаление ние няма да можем да 
Ви информираме за подробности от 
проучването без пълното съгласие 
на нашия клиент поради 
договорните задължения за 
конфиденциалност. 

 

Рекламации от трети страни 

Те попадат в две категории: 

• Рекламации, получени от LRQA 
срещу някой от нашите клиенти 

• Рекламации срещу LRQA. 
 
Ако LRQA получи рекламация срещу 
клиент, могат да бъдат предприети 
няколко вида действия в зависимост 
от сериозността на оплакването. 

Ако е несъществено, Вашият одитор 
ще го съобщи на следващата визита. 
Но ако се прецени, че следващата 
визита е твърде далеч, в зависимост 
от сериозността, ще бъдете 
потърсени от LRQA с подробности за 
оплакването и искане за 
предоставяне на подходящ отговор. 

Може да се наложи LRQA да направи 
спешна визита като част от 

проучването на рекламацията. Това 
ще бъде обсъдено с Вас за да се 
гарантира яснота по обхвата на 
визитата и ангажираните лица, 
както от страна LRQA, така и тези от 
Вашата организация. 

 

Спорове 

Ако LRQA получи писмено оспорване 
на решение, взето от MSBS, бизнес 
център на LRQA или офис, 
Мениджърът по акредитация 
незабавно съобщава на Бизнес 
директора по СУ и събира 
съответната документация и 
констатации от предишни 
проучвания по спора 

При първа възможност, Бизнес 
директорът по СУ се обръща към 
Председателя на Генералния 
технически и съвещателен комитет 
на LRQA (ГТСК), който определя три 
независими члена, които да 
действат като арбитражен панел. 
Председателят на ГТСК определя 
един от членовете на панела за 
председателстващ 

Панелът се договаря за място, дата 
и час за изслушване на спора. 
Панелът съобщава тази 
информация на оспорващата 
страна, така че тя да има правото да 
присъства и представи официално 
своята претенция. Панелът има 
правото да изслуша свидетели и се 
консултира с експерти, които решат 
за подходящи за постигането на 
окончателно решение.  

 

Окончателно решение 

Мениджърът на офиса, страна по 
договора, съобщава в писмен вид 
констатациите на панела на 
жалбоподателя. LRQA счита 
решението на панела за 
окончателно. 
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Акредитационни органи 

Лице или организация, която 
повдига жалба срещу LRQA или 
някой клиентите на LRQA има право 
да изпрати своята жалба до 
съответния орган по акредитация, 
във всеки момент от процеса на 
рекламация или оспорване. Като 
акредитиран сертифициращ орган, 
LRQA ще си сътрудничи с тези 
органи по отношение на 
разследването на жалбата или 
обжалване в съответствие с 
условията на нашата акредитация. 

Свържете се се с нас 
Моля, посетете www.lrqa.com/bg за повече информация
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