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ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТА 

 

 

 
Употреба на знака 

Може да използвате съответния 
знак за одобрение от LR на Вашите 
бланки, публикации, фирмени 
сгради, знамена, превозни средства 
и др. Знакът може да бъде 
възпроизведен във всеки един цвят 
(но не и в комбинация от цветове) и 
в размер, който е ясно четлив. 

Ние предоставяме светла и тъмна 
версия на знака, с CMYK вариант за 
употреба върху печатни материали 
и RGB вариант - за електронна 

употреба. Това осигурява 
оптимален изглед на Вашия знак. 

За организации, които искат да 
поставят знака върху фирмени 
превозни средства, има варианти в 
по-голям размер, отново в светла и 
тъмна версия, за един или няколко 
стандарта.  

Ако знакът бъде променен 

При промяна на знака ще бъдете 
уведомени от местния офис на LR. 
Моля, актуализирайте с новия знак 
при първа възможност. В идеалния 
случай това ще стане по време на 
следващата Ви визита за 
подновяване на одобрението. За 
известен период от време може да 
продължите да използвате 
предишния знак. 

Моля, свържете се с представители 
на местния офис на LR, които ще Ви 
съдействат за актуализирането към 
текущия знак за одобрение. 

 
Примери на знакa за 
одобрение от LR: 

 

 

Неправилна употреба на знака 

Знакът за одобрение от не доказва 
одобрение на продукт или услуга, 
затова не трябва да се поставя 
върху самия продукт или върху 
опаковката му. Знакът се отнася за 
Вашата система за управление и 
може да бъде използван само в този 
контекст 

Не може да използвате съответния 
знак за одобрение от върху 
протоколи от изпитване или 
калибриране, нито върху сертифи 
кати или сертификати за 
съответствие 

Знакът не трябва да се използва 
като доказателство за наличие на 
одобрение, различно от обхвата, 
дефиниран от LRQA и 
обекта(обектите), посочен(и) във 
Вашия сертификат. 

 
Декларация за сертификация 

Декларация за сертифика ция може 
да бъде приложена върху опаковка 
(която може да се отстрани, без това 
да навреди на продукта или той да 
се разпадне) или съпътстваща 
информация (отделна и лесно 
отстранима), за да се покаже 

Използване на знака за одобрение 
от LRQA и рекламиране на Вашето 
одобрение 

Поздравления за 
одобрението Ви от 
LRQA! 

Като одобрен клиент, сега 
можете да използвате знака за 
одобрение от LRQA, за да 
демонстрирате своето 
постижение пред клиенти, 
потенциални клиенти и други 
заинтересовани страни. Тази 
информация съдържа насоки 
за използването на знака и ще 
Ви помогне да извлечете 
максимума от него. 
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наличието на сертифицирана 
система за управление.  

Индивидуалните етикети и 
идентификационни табели се 
считат за част от продукта. 

Декларацията трябва да включва: 

• Идентификация (напр. 
търговска марка или име); 

• Вида на системата за 
управление и приложимия 
стандарт; 

• LRQA като сертифициращ 
орган. 

Правилното използване на Вашето 
одобрение, включително на знака и 
на декларацията за сертификация, е 
договорно задължение. LRQA 
проследява употребата им по време 
на надзорните и 
пресертификационните визити. 

 
Злоупотреба със знака и 
отнемане на одобрението 

Сертификата за одобрение от LRQA 
може да бъде отнет при неправилна 
употреба на знака или 
декларацията за сертификация, ако 
това продължи и след като бъде 
направена забележка. 

Ако одобрението Ви от бъде отнето, 
трябва незабавно да прекратите 
използването на знака и/или 
каквито и да са декларации за 
сертификация и да изтеглите от 
употреба всички материали, които 
рекламират Вашето одобрение. Ако 
продължите да ги използвате при 
тези обстоятелства, това може да 
доведе до предприемане на правни 
действия от страна на LRQA. 

 
 

 

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