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ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТА 

 

 

 

Този знак показва, че системата за 
управление на качеството във 
Вашата организация е одобрена от 
LR съгласно условията на Органа за  

 

Процесът на прехвърляне 
обикновено се извършва чрез 
преглед на документацията и 
информацията, които предоставяте 
с искането за прехвърляне. Ако 
информацията и документацията не 
са достатъчни, за да можем да 
издадем акредитирана 
сертификация след преглед от 
страна на LRQA, прехвърлянето на 
одобрението трябва да включва 

едно посещение при Вас, преди да 
можем да препоръчаме одобрение. 

След като издадем сертификат за 
одобрение, ще провеждаме 
надзорни визити, за да се поддържа 
одобрението. 

Ако приемем, че не установим 
големи проблеми по време на 
прегледа на прехвърлянето или 
посещението на място (ако е 
необходимо) и независим 
технически преглед от нашия офис, 
ще издадем сертификат. Срокът на 
валидност на сертификата на LRQA 
ще зависи от заменения 
сертификат. Ако вашето настоящо 
одобрение: 

няма срок на валидност - 
сертификатът LRQA ще бъде 
валиден за три години от 
последното пълно посещение на 
одобрението или датата на 
подновяване на сертификата 

има срок на валидността - 
валидността на сертификата на 
LRQA ще бъде съгласно вашия 
съществуващ сертификат или три 
години, което от двете е по-рано. 

 

По време на процеса нашите 
одитори ще бъдат отворени и 
полезни и ще следват практически 
подход, за да Ви дадат реална 
стойност в процеса на оценяване. 

Преди да Ви посетим, ще обсъдим и 
съгласуваме с Вас датите на 
посещението, началните и крайни 
часове, оценяващия екип, 
продължителността на 
посещението и кои части от Вашия 
бизнес ще проверим. Посещенията 
ще бъдат извършени и съобщени на 
вашия национален език, освен ако 
не е уговорено друго. 

 

Преви прехвърлянето 

За да предложи оферта, LRQA ще се 
нуждае: 

• подробности за вашата 
компания и нейните дейности 

• копие от текущия ви 
сертификат, вкл. 
продължителността на 
одобрението и датата на 
изтичане на валидността 

• да знае продължителността на 
Вашите настоящи надзорни 
визити или следваща визита за 
подновяване на сертификата 
(ако е необходимо) 

Прехвърляне на акредитирана 
сертификация към LRQA 

Въведение 

Тази Информация за клиента 
обяснява основните етапи от 
процеса ни за приемане на 
одобрение от фирма, която вече 
поддържа система за 
управление, отговаряща на 
изискванията на признатите 
критерии за оценка, 
сертифицирани понастоящем от 
друг акредитиран 
сертифициращ орган. 
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да определи продължителността на 
нашето посещение, подходящо за 
етапа на цикъла на подновяване на 
надзорите/сертификата, приложим 
при Вашето съществуващо 
одобрение. Ако Вашето предишно 
одобрение е било базирано на 
програма “непрекъснато” или 
“последващ надзор” и през 
последните три години не е било 
извършено посещение за проверка 
на системата като цяло, ще включим 
допълнително време, за да 
позволим по-задълбочено преглед 
на системата.  

 

След като сте подписали договор с 
нас, ще ни трябва подробности за 
резултатите от проведени 
предишни посещения (например 
копия от най-новите доклади за 
подновяване на сертификат и 
надзор), така че да можем да видим 
състоянието на съществуващата Ви 
система за управление. Също така 
ще се свържем с Вашия предишен 
сертифициращ орган, за да 
проверим състоянието на Вашето 
настоящо одобрение. 

Също така, за да издадем 
акредитиран сертификат, трябва да 
проверим: 

• че вашите дейности попадат в 
обхвата на акредитацията ни 

• Вашите причини за търсене на 
прехвърляне 

• че текущата Ви сертификация е 
от признат от IAF орган за 
акредитация 

• дали Вашият съществуващ 
обхват на одобрение отговаря 
на текущите изисквания за 
акредитация 

• че сте предприели подходящи 
действия във връзка с всички 
настоящи външни оплаквания, 
получени от Вашата компания 

• състоянието на всеки текущ 
ангажимент на Вашата 
компания с регулаторните 
органи по отношение на 
нормативното съответствие. 

 

След прегледа на тази информация 
ще бъде определено дали ще се 
изисква посещение на място преди 

издаването на сертификат на LRQA 
за Вашата фирма. 

Ако посещението на място не е 
необходимо, предоставената 
информация и документация ще 
доведе до издаването на 
акредитиран сертификат. 

Посещение за прехвърляне 

Цели на посещението 

Ако прегледа на документацията и 
данните, които сте предоставили в 
офиса ни не са достатъчни за да 
позволи предоставянето на 
акредитирана сертификация на 
Вашата фирма или са установени 
проблеми, които могат да бъдат 
проверени само на място, LRQA 
трябва да извърши посещение за 
прехвърляне на одобрение. 
Дейностите, които трябва да бъдат 
предприети при това посещение, ще 
бъдат определени като част от 
прегледа на предварителното 
прехвърляне и ще бъдат съобщени 
от одитора, който извършва 
посещението. Правим това 
посещение, за да се уверим, че 
одобрената Ви система за 
управление продължава да се 
поддържа, изпълнява и осигурява 
непрекъснато подобрение. Ние 
разглеждаме последиците от 
всякакви промени във Вашата 
система, например тези, 
инициирани в резултат на промени 
в Вашите дейности, продукти или 
услуги. 

Също така потвърждаваме, че 
продължавате да спазвате 
изискванията за сертифициране. 

Провеждане на визитата 

Визитата започва с откриваща 
среща. Одиторът ще обясни на 
Вашия мениджърски екип как ще 
извършим оценката и ще можете да 
представите Вашата компания. 
Одиторът ще съгласува с вас план за 
визитата. 

Одиторът ще: 

• прегледа заявения от Вас 
обхват за одобрение спрямо 
предходния обхват и ще 
прегледа установената и 

поддържана система, процеси, 
документация и записи, за да 
установи, че те се отнасят за 
дейностите, продуктите и 
услугите, включени в 
предложения обхват 

• прегледа съществуващия Ви 
сертификат, за да установи 
неговата валидност, 
приложимост към Вашите 
дейности, продукти или услуги 
и съответните обекти, както и 
неговия статут на акредитация 

• прегледа последния(ите) 
доклад(и) от Вашия 
съществуващ сертифициращ 
орган, за да определите всички 
незакрити коригиращи 
действия. Ще направим оценка 
на уместността на всички 
отворени до момента 
констатации и ще обсъдим 
срока за коригиращи действия 

• за OHS и EMS, ще извърши 
обиколка на място, за да 
провери дали всички 
опасности, свързани с 
безопасността и здравето, 
както и екологичните аспекти в 
обхвата на сертификацията са 
идентифицирани и се 
разглеждат по подходящ начин 
във Вашата система за 
управление 

• прегледа системните промени и 
ефикасността на тяхното 
изпълнение.  

 
Визитата завършва с заключителна 
среща, в която се представя 
докладът ни и се съгласува 
следващият етап от процеса на 
оценяване, включително всички 
въпроси, свързани със здравето и 
безопасността, сигурността, както и 
административни въпроси. 

Подробности за следващите етапи в 
цикъла на сертифициране можете 
да намерите в нашите информации 
за клиента. 

Докладване 

По време на посещението изготвяме 
доклади за посещенията, за да 
документираме резултатите от 
оценката, напредъка в плана за 
оценка, положителните коментари, 
както и точките за изясняване или 
тълкуване. Записваме 
констатациите от одитите в 
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Регистър на констатациите и ги 
идентифицираме като Съществени 
или Несъществени несъответствия. 
Определяме тези констатации както 
следва: 

Съществено Несъответствие 
(Major NC): Липсата на, или провал 
при внедряване и поддържане на 
един или повече елементи на 
системата за управление, или 
ситуация, която би могло, въз 
основа на наличните обективни 
доказателства, да породи 
значително съмнение в 
управлението, че се постига: 

• политиката, целите или 
обществените 

• ангажименти на организацията 
• съответствие с приложимите 

нормативни 
• изисквания 
• съответствие с приложимите 
• изисквания на клиента 
• съответствие с критериите за 

одит. 
 

Като цяло съществено 
несъответствие ще бъде провал на 
системата, който: 

• вече е повлиял ефективността и 
• резултатите от нея 
• излага на риск способността на 

системата 
• изисква незабавни действия 
• изисква незабавен анализ на 

причината и  
• коригиращи действия. 

 

Нашият водещ одитор ще съгласува 
с Вас кога и как ще бъде проверено 
отстраняването му. 

Несъществено Несъответствие 
(Minor NC): Констатация, която 
показва слабост в прилагането и 
поддържането на системата, но не 
оказва сериозно влияние върху 
способността на системата или не 
представлява риск за резултатите 
на системата, но трябва да му се 

обърне внимание, за да се 
гарантира бъдещата способност на 
системата. 

Като цяло несъществено 
несъответствие ще представлява 
слабост във вътрешен процес или 
процедура: или констатация, където 
по-нататъшното влошаване на 
контрола може по всяка вероятност 
да доведе до превръщането на 
системата в неефективна. Това 
изисква определяне на коренната 
причина и коригиращо действие. 

Ако бъде открито по време на 
визита, на която се издава 
сертификат, одиторът ще поиска от 
Вас да посочите какви коригиращи 
действия ще предприемете. Планът 
за коригиращите действия ще стане 
част от независимата проверка от 
нашия офис преди да бъде издаден 
вашия сертификат. Ако бъде 
открито по време на надзорна 
визита, макар че трябва да 
предприемете коригиращи 
действия в разумен срок след 
визитата, в повечето случаи няма 
нужда да ни информирате подробно 
за тези действия преди да ви 
посетим отново. 

И в двата случая, на следващата 
визита одиторът ще провери 
резултата от коригиращите 
действия и ще попълни съответната 
графа в таблицата в доклада.  

Моля, пазете копия от всички наши 
доклади в продължение на три 
години. В изключителни случаи е 
възможно да Ви помолим да 
представите копия от предишни 
доклади.  

Ако открием изолирани случаи, на 
които трябва да обърнете 
внимание, за да избегнете 
несъответствие при следваща 
визита, ние ще ги запишем в 
съответната част от доклада.  

Предложения за подобрения, които 
биха могли да се направят в една 

съответстваща система за 
управление, които биха подобрили 
ефикасността на процесите, ще 
запишем:  

• в резюме, като предложения за 
стратегическо подобрение, или 

• в съдържанието на доклада, 
като предложения за 
подобрение, които се отнасят 
до определена област. 
 

 

Извадки  

Важно е да се помни, че дори когато 
не е открит проблем в дадена 
област, това не означава 
непременно, че такъв не 
съществува. При положение, че 
одиторът използва метода на 
извадките в своята работа, 
статистически винаги съществува 
възможността някои пропуски да не 
бъдат установени по време на 
одита. Имайте това предвид, когато 
одитирате своята система за 
управление. 

 

Конфиденциалност  

Никаква част от информацията, 
която сме събрали за Вашата 
организация (включително 
съдържанието на докладите), няма 
да бъде предоставяна на друго лице 
или организация без Ваше съгласие 
(освен когато се изисква от 
акредитиращия орган).  

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