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ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТА 

 

LRQA винаги е бил ценен от своите 
клиенти за прагматизма и 
индивидуалния подход, 
предоставяни от неговите одитори - 
предизвикателство е запазването 
на тези ценности и в дигиталния 
свят.  

Тъй като информационните и 
комуникационните технологии 
(ИКТ) стават все приложими и 
използвани, те може да бъдат 
използвани за оптимизиране на 
ефективността и ефикасността на 
одита, както и за осигуряване и 
поддържане на целостта на процеса 
на одитиране.  

 

Какво е дистанционен 
одит?  

Дистанционен одит на системите за 
управление, провеждан от LR е 

когато ИКТ се използва като част от 
методологията за одит.  

Дистанционният одит може да се 
използва в няколко ситуации, 
например:  

• Gap анализ 
• Етап 1 и част от Етап 2 могат да 

са дистанционни (вж. таблицата 
по-долу) 

• Дистанционно проследяване на 
коригиращи и превантивни 
действия в отговор на 
установени несъответствия.    
Документацията може да бъде 
споделена чрез нашия 
клиентски портал и прегледана 
от ръководителя на екипа, 
едновременно с провеждането 
на интервю чрез аудио / видео 
връзка  
(например Teams) 

• Дейностите на отдалечени 
обекти могат да бъдат 
одитирани дистанционно, чрез 
проверка на документация, 
данни и записи, чрез 
интервюиране на одитираните 
лица и дори чрез одит на 
съоръжения и процеси, 
използвай 

• В зависимост от ситуацията и 
вашитепредпочитания, 
дистанционни одити могат 
дабъдат извършени от вашата 
основна локация,от където да 
се осигури достъп до 
останалитеобекти, част от 

вашата организация 
илиодиторът работещ 
дистанционно, напримерот 
дома си или от офиса на LRQA, 
да осъществиотдалечен достъп 
до тези локации. 

 
Принципи на 
дистанционния одит 

Дистанционните одити: 

• Осигуряват същия обем на одит 
насистемите за управление на 
клиента, ако не и по-повече. 

• Позволяват на LR да наблюдава 
иодитира по-голям брой 
локации ивъзможности с 
приблизително 
същотоколичество ресурси, 
което би използвалпри оценка 
на място. 

• Допълват, но не заменят 
напълнотрадиционните 
техники за оценка. 

• НЕ са задължителни. 
• Обикновено, когато част от 

одита е дистанционно, общото 
време е същото, както когато 
оценката се провежда на място. 

• Трябва да се провеждат 
съгласно планираните дати за 
провеждане на място (периода 
между частта на място и тази за 
дистанционен одит трябва да 
бъде сведена до минимум). 

 
 

Прехвърляне на акредитирана 
сертификация към LRQA 

Въведение  
Днес предприятията работят в 
условията на глобализъм, често 
са разположени на различни 
локациии, което се превръща в 
предизвикателство за 
ефективността на 
традиционната методология за 
одит на място. 
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Кога може да се използват 
дистанционни одити? 

Използването на дистанционни 
одити е допустимо съгласно 
правилата на IAF, а в някои случаи и 
от собствениците на схеми за 
оценка, но приложението му е 
контролирано и не може да се 
използва при всички обстоятелства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Приложението им към стандартите 
за система за управление на 
храните понастоящем не е 
разрешено от собствениците на 
схеми  

МОЛЯ ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, че във 
времена на национални и 
международни извънредни 
ситуации могат да се правят 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
допълнителни разрешения от всеки 
собственик на схема. За 
допълнителна информация 
посетете www.lrqa.com/bg. 
 
Таблицата по-долу показва 
текущите правила за приложението 
на дистанционни одити:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   
1. IAF Mandatory Documents (MD’s) са достъпни на: 

https://www.iaf.nu/articles/Mandatory_Documents_/38 
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Ползи от използването на 
дистанционни одити 

Използването на дистанционен 
одит предоставя няколко 
предимства: Бързина и гъвкавост 

• Одитът може да се договори и 
извърши бързо, 
минимизирайки потенциални 
логистични проблеми 

• Повишен достъп до технически 
експерти глобално, както и 
участие на заинтересувани 
страни. 

• Безопасност и устойчивост 
• Намаляване на рисковете за 

здравето и безопасността на 
хората, пътуващи до опасни 
или отдалечени места. 

• По-малко пътувания означава 
по-малко въглеродни емисии и 
по-екологичносъобразен начин 
на извършване. 

• Експертиза и висок стандарт 
• Резултатите от одитите и 

акредитираната сертификация 
се поддържат от строги 
процеси и техническа 
експертиза. 

• Предоставят се посредством 
сигурни, лесни за използване 
онлайн платформи, за да 
защитят вашите данни и 
интегритета на нашите одити. 

 
Приложимост и преглед 
на риска 

За всеки отделен случай LRQA ще 
идентифицира и документира 
рисковете и възможностите, които 
могат да окажат въздействие върху 
ефективността на одита, 
включително подбора на 
технологиите, как те се управляват 
и дали клиентът и LRQA разполагат 
с необходимата инфраструктура, за 
да използват предложените ИКТ. 

Планът за одит посочва какви ИКТ 
ще бъдат използвани и степента, в 
която те ще се използват. 

Дистанционните одити може да не 
са подходящи: 

• Когато клиентът има 
повдигнати несъответствия за 
обекта, който ще се одитира. 

• При промяна в одобрението за 
включване в сертификацията 

на нов обект на клиента, нов 
обхват или значителна 
промяна. 

• Когато не е извършван одит на 
място за продължителен 
период от време. 

 

Планиране на 
дистанционни одити 

Преди започване на дистанционен 
одит, е важно да се определи: 

• Програмата за дистанционния 
одит, с предварително 
дефинирани записи и 
документи, които трябва да 
бъдат на разположение по 
време на одита. 

• Предложеният обхват на одита 
и дейностите, областите, 
процесите, информацията и 
персонал, които ще бъдат 
включени в дистанционния 
одит 

• Времевата рамка за 
провеждане на дистанционния 
одит по отношение на часове и 
дни. 

• Как ще бъде преглеждана 
информацията, която не може 
да бъде споделена 
дистанционно. 

Клиентът трябва да осигури на 
LRQA: 

• Определено лице (лица), които 
ще улесняват, управляват и 
координират одита от името на 
клиента. Това трябва да 
включва и преводачи, когато е 
необходимо. 

• Съответните файлове, проекти, 
доклади, записи и т.н. 

• Процедури и документи за 
процесите, които ще бъдат 
одитирани. Някои данни, като 
например файлове с доклади по 
проекти, може да се наложи да 
бъдат изпратени на одитора за 
преглед преди дистанционния 
одит. 

• Други доказателства, които се 
считат за важни и необходими. 

• Технологичното планиране на 
одита трябва да включва: 

• която ще се използва за 
провеждане на одита - 
договорена между LRQA и 
клиента. 

• Предоставяне на необходимия 
IT достъп/профил на одитора 
до системи на клиента. 

• Използването на уеб камери, 
мобилни устройства и др., 
когато физическа оценка на 
дадено събитие е желателна 
или необходима. 

• Важно е договорените медийни 
платформи да бъдат тествани 
преди самият одит, за да се 
гарантира, че е налична 
технологичната 
функционалност и 
съвместимост между одитора и 
клиента. 

 

Провеждане на 
дистанционни одити  

Съдействие от страна на клиента 
• Мениджърът на системата за 

управление на клиента трябва 
да е на разположение по време 
на планираното време за 
дистанционен одит за 
обсъждане, разяснения, 
съдействие и предоставяне на 
допълнителна информация. 

• Подходящият представител на 
Висшето ръководство трябва да 
бъде на разположение за 
провеждане на предварително 
планираното интервю. 

• Документите по контрола на 
системата за управление на 
клиента трябва да се 
предоставят преди или в 
началото на дистанционната 
визита. 

• Мениджърът на системата за 
управление на клиента трябва 
да е на разположение по време 
на планираното време за 
дистанционен одит за 
обсъждане, разяснения, 
съдействие и предоставяне на 
допълнителна информация. 

• Подходящият представител на 
Висшето ръководство трябва да 
бъде на разположение за 
провеждане на предварително 
планираното интервю. 

• Документите по контрола на 
системата за управление на 
клиента трябва да се 
предоставят преди или в 
началото на дистанционната 
визита. 

• Когато е разрешен достъп до 
онлайн система / портал на 
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клиента, съответните указания 
трябва да бъдат предоставени 
от него. 

• Препоръчва се споделянето на 
работния екран (десктоп), за да 
може клиентът да показва 
необходимото на одитора. 

 
Техниките и технологиите могат да 
включват: 
 
• Теле и видео конферентни 

връзки 
• (например Skype/Teams) 
• Уеб срещи (например WebEx / 

GoTo и др.) 
• Уебкамера 
• Живо предаване (мобилни 

телефони) 
• Изпращане на документи 
• Електронна поща 
• Облачни услуги за съхранение –

Dropbox, OneDrive 
• Снимки или видео материал 
• Дистанционен/контролиран 

достъп до информационни 
системи на клиентите –
съгласно възприетите от 
клиента мерки за 
информационна сигурност 
(препоръчва се контролиран 
достъп) 

• Информация на хартиен 
носител 

 
Резултатите от проведения 
дистанционен одит се съобщават на 
клиента, по начин аналогичен на 
срещите за обобщаване в края на 
деня при провеждането на одит на 
място. Това може да стане устно, по 
имейл или с частичен доклад и ще 
включва обобщение на 
извършените дейности, 
потенциални или действителни 
констатации, зони за проследяване 
на място или промяна в 
планираните дейности за одит. 
 
 
 
 

LRQA Remote 

Дистанционната оценка понякога 
трябва да бъде гъвкава и да 
включва оценка на физическите 
процеси. Приложението на LRQA 
позволява оценка в движение чрез 
IOS или Android устройство. 
Множество потребители могат да 
взаимодействат безопасно чрез 
визуални медии в реално време. 
LRQA Remote записва аудио и 
визуални данни, както и писмени 
бележки като част от оценката. 

 

Докладване и дейности 
след одита 

Като цяло докладването е същото 
като при одитите на място, но в 
допълнение, в одитният доклад ще 
се записва използваната технология 
и носителя за съхранение на 
съответните записи, включително 
геоданни относно одитираното 
място, когато е приложимо. 

Докладите от одитите и свързаните 
с тях записи ще показват степента, в 
която ИКТ-методи са били 
използвани при извършване на 
оценката и тяхната ефективност 
при постигане на целите на одита. 

 

Сигурност и 
конфиденциалност 

Използването на ИКТ методи за 
целите на одита се съгласува между 
клиента, който се одитира и LRQA в 
съответствие с мерките и 
разпоредбите за защита на 
информацията и защитата на 
данните, преди тези методи да се 
използват за целите на оценката. 

И двете страни трябва да 
предприемат подходящи мерки за 

гарантиране и защита на 
сигурността и конфиденциалността 
на данните за всеки вид формат. 

В случай на неизпълнение на тези 
мерки или несъгласие с мерките за 
сигурност на информацията и 
защитата на данните, LRQA ще 
използва други методи за 
провеждане и изпълнение на целите 
на одита. 

Заб.: LRQA няма да съхранява или 
пази събраната информация по 
време на дистанционния одит, 
освен тази, която е съгласувана с 
клиента или е необходима за 
съставяне на доклада. 
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