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ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТА 

 

 

 
Спиране на одобрение 

Вашето одобрение може да бъде 
спряно: 

• По Ваше желание; 
• поради невъзможност да 

поддържате одобрената 
система за управление; 

• когато LRQA е лишен от  
възможността да провери 
продължаващото внедряване и 

съответствие на одобрената 
система за управление.  

• поради неспазване на 
действащите договорни 
изисквания, включително 
условия, свързани с плащането. 

 

Последици от спирането 

Когато одобрението Ви бъде 
спряно: 

• не можете да претендирате, че 
сте одобрени от LRQA 

• не можете да приемате 
поръчки, при които Вашето 
одобрение е условие за 
сключване на договор 

• не можете да популяризирате 
одобрението Ви от LRQA  

• трябва да уведомите всеки 
клиент, с когото сте сключили 
договори, за които 
одобрението е договорно 
изискване, че Вашето 
одобрение е било спряно. 

 
Невъзможност за 
поддържане на одобрената 
система за управление на 

Ако повдигнем съществено 
несъответствие при надзорна 
визита или визита за подновяване 
на сертификация, ще бъдете 

задължени да изпълните всички 
коригиращи действия, необходими 
за привеждане на системата Ви в 
съответствие със стандарта за 
оценка, за да запазите Вашето 
одобрение 

Нашият одитор ще обсъди и 
съгласува с Вас договорености и 
срокове, за да проверим 
коригиращите действия, които сте 
предприели. Методът на 
проследяване и времевите срокове 
ще зависят от естеството и тежестта 
на несъответствието 

В повечето случаи ще проверим 
коригиращите Ви действия, като 
извършим последваща или 
специална надзорна визита в 
рамките на три месеца от 
повдигането на същественото 
несъответствие. В някои случаи 
може да е подходящо одиторът да 
извърши дистанционно преглед на 
Вашите коригиращи действия, без 
да е необходимо посещение на 
място. При извънредни 
обстоятелства, като например 
събитие, при което цялата Ви 
система за управление не 
функционира (например при 
повдигането на множество 
съществени несъответствия), LRQA 
може да реши да спре Вашето 
одобрение с незабавен ефект 

Спиране и отнемане на 
одобрение 

Въведение 
 
Тази информация за клиента 
очертава какво се случва, 
когато не поддържате Вашата 
система за управление или 
когато искате одобрението ви 
да бъде спряно или оттеглено. 
Договорът с LRQA и свързаните 
с него графици определят 
условията за поддържане на 
Вашето одобрение на 
системата за управление. 
Неспазването на тези условия 
може да доведе до спиране 
и/или отнемане на Вашия 
сертификат за одобрение и 
прекратяване на Договорът с 
LRQA. 
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Ако специалната визита (или друго 
преразглеждане) потвърди, че са 
предприети ефикасни коригиращи 
действия, така че несъответствието 
от съществено може да бъде 
понижено или закрито, LRQA ще 
потвърди това писмено и 
одобрението Ви ще бъде 
възобновено в съответствие със 
съществуващата програма за 
надзорни визити. 

Ако на специалната надзорна 
визита се установи, че не сте 
предприели необходимите 
коригиращи действия, ще бъдете 
уведомени, че Вашето одобрение е 
спряно 

 
Искания за спиране на 
одобрението 

Ако във всеки един момент поискате 
одобрението Ви да бъде спряно, 
трябва да изпратите искането си до 
LRQA писмено, като посочите 
причините за искането. Ако Вашето 
искане за спиране бъде одобрено от 
LRQA, спирането ще остане в сила, 
докато не поискате одобрението Ви 
да бъде възстановено и LRQA да 
извърши задоволителна специална 
надзорна визита или до изтичане на 
Вашия сертификат - когато 
одобрението автоматично спира. 

 
Липса на съгласие за 
планирано посещение 

Ако не сме успели да се съгласим с 
планирано посещение в рамките на 
разумен срок, така че LRQA да има 
възможност да провери по-
нататъшното изпълнение и 
съответствие на одобрената Ви 
система за управление, Вашето 
одобрение ще бъде спряно 

 
Специални обстоятелства 

Ако не можете да демонстрирате, че 
продължавате да поддържате 
одобрената си система за 
управление поради необичайни 
обстоятелства (например временна 
липса на работа), може да бъде 
взето решение за временно 
преустановяване на Вашето 
одобрение 

Уведомяване за спиране 

При всички случаи ще Ви уведомим 
писмено, че Вашето одобрение е 
било спряно. Това уведомление ще 
включва: 

• времето, в което трябва да 
отговорите. (Забележка: при 
случаи на цялостна липса на 
функциониране на одобрената 
система за управление, ще 
трябва да отговорите в рамките 
на 14 дни от датата на 
уведомлението) 

• където е подходящо, 
продължителността на периода 
на временно спиране. 
(Забележка: спирането 
обикновено остава в сила до 
удовлетворителното 
завършване на специалната 
надзорна визита или датата на 
изтичане на сертификата) 

• последиците от спирането. 
поради невъзможност да 
поддържате одобрената 
система за управление; 

• когато LRQA е лишен от 
възможността да провери 
продължаващото внедряване и 
съответствие на одобрената 
система за управление.  

• поради неспазване на 
действащите договорни 
изисквания, включително 
условия, свързани с плащането. 

 
Отговор към спирането 

Ако одобрението Ви е било спряно 
поради невъзможността Ви да 
поддържате одобрената система за 
управление, има три възможни 
неща, които можете да направите: 

• ако сте предприели подходящи 
коригиращи действия, може да 
поискате да проверим 
ефикасността им и след това да 
възстановим Вашето одобрение 
(например втора специална 
надзорна визита) 

• ако не сте съгласни с 
основанията на LRQA за 
спиране на Вашето одобрение, 
можете да се обърнете към 
процедурата за обжалване на 
LRQA, или 

• може да решите да не 
отговорите или да не 
предприемате по-нататъшни 

действия. В този случай, LRQA 
ще инициира процедурата за 
отнемане на одобрението. 

Ако се поиска втора специална 
надзорна визита, това ще се 
извърши само ако срокът за 
посещението е приемлив за LRQA 
(т.е. обикновено в рамките на един 
месец след първата специална 
надзорна визита). 

 

Отнемане на одобрение 

Искане за прекратяване на 
одобрението  

Можете да поискате договорът Ви за 
одобрение да бъде прекратен и 
одобрението да бъде оттеглено по 
всяко време в съответствие с 
условията за “прекратяване”, 
определени в договора Ви с LRQA 

Прекратяване от LRQA 

LRQA ще прекрати договора ви и ще 
отнеме Вашия сертификат за 
одобрение, ако възникне някое от 
следните обстоятелства 

• ако не успеете да отговорите на 
писмо за спиране, което е 
резултат от невъзможност да 
поддържате одобрената 
система за управление 

• ако решите да се откажете от 
одобрението като алтернатива 
на прилагането на коригиращи 
действия 

• ако не установим приемливи 
коригиращи действия след 
втора специална надзорна 
визита, или 

• други причини (например 
финансови). 

 
Уведомяване за отнемане 

Във всички случаи ще бъдете 
уведомени писмено от LRQA, че 
вашето одобрение е (или ще бъде) 
отнето, с посочена датата, от която 
отнемането влиза в сила. Ще бъдете 
задължени да: 

• унищожите всички копия на 
съответните сертификати за 
одобрение на LRQA 

• не промотирате одобрение от 
LRQA 
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• да се изтеглите от обращение 
всички документи, носещи 
логото на LRQA 

• прегледате текущите търгове и 
договори, за да установите 
дали Вашето одобрение е 
условие за сключване на 
договор и да уведомите всички 
клиенти, налагащи такива 
изисквания, че Вашето 
одобрение е било прекратено. 

 
Ще уведомим за прекратяването на 
Вашето одобрение всички 
заинтересовани страни по начин, 
който LRQA счита за най-ефективен. 
Обикновено това ще включва 
уведомяване на одобрени фирмени 
директории, които са били 
уведомени за Вашето одобрение 
(например Регистър на QA за 
Великобритания, Бази данни за 
сертифицирани компании и др.). 

 
 

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