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1. Обхват и Цел на процедурата 
1.1. Настоящата процедура се отнася към раздел НК 07.00  на Наръчника по качество и е във 
връзка с изискванията на т.7.5 от БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и ILAC-P15:05/2020  
1.2. Процедурата има за цел да регламентира реда за обработване на жалби  и за разглеждане и 
решаване на възражение. 
1.3. Процедурата е задължителна за целия персонал на Органа за контрол ,,АЕРО КОНТРОЛ’’ 
от вида С и е публичен документ на интернет страницата на Органа за контрол. 
 
2. Уреждане на жалби  
2.1. Ако клиент или друга страна имат оплаквания от дейностите на персонала на Органа за 
контрол, могат да подадат писмена молба, адресирана до Управителя на фирмата. 
2.2. Жалбите се завеждат и в дневника за жалби и възражения ФК 12.01 и се разглеждат от 
Управителя след получаване на писмено обяснение от Ръководителя на Органа за контрол. 
2.3. За решението по жалбите, подателите се уведомяват писмено в 7 дневен срок. 
 
3. Уреждане на възражения 
3.1. Ако клиента има забележки по отношение на резултатите от контрола може да подаде 
възражение до Ръководителя на Органа за контрол. 
3.2. Възраженията се приемат само в писмен вид, при което се регистрират в Дневник за 
възражения -ФК 12.01 от Отговорника по качество. 
3.3. Проучването на възражението се извършва от Ръководителя на Органа за контрол 
съвместно с Отговорника по качеството и инспектора извършил контрола в 3 дневен срок след 
регистрирането му. Ръководителят на ОК писмено уведомява клиента за получаването на жалба 
или възражение и предоставя отчет за напредъка в нейното проучване. Събира се цялата налична 
информация за да бъдат потвърдени жалбите и възраженията, а не отхвърлени. 
3.4. Решението по жалбите или възражението се взема от инспектори в ОК не участвали в 
дейности по контрола предмет на жалбата или възражението. Те са с необходимата 
професионална компетентност и с валидни официални пълномощия по професионална оценка на 
съответствие. Определят се от Ръководителя на ОК и той съобщава решението им на клиента. 
3.5. След съобщение на решението на клиента, Ръководителят на Органа за контрол поканва 
представител на Възложителя и го запознава с изискванията на стандартизационните документи и 
нормативни актове, технологичния  порядък  на  контрола  и нормите  за  оценка и съвместно се 
обсъждат резултатите от контрола  и дейностите на персонала.  
3.6. Ако представителя на Възложителя приеме резултатите от контрола и прецени че 
действията на инспекторите са адекватни, се  съставя констативен протокол.  
3.7. Ако представителят на Възложителя не приеме съответните резултати от контрола, се 
извършват повторен контрол на обекта в негово  присъствие. Резултатите от повторния контрол 
се отразяват в нов протокол от контрола и нов сертификат. 
3.8. Възложителят може да се обърне и към трета страна за провеждане на допълнителен 
контрол след уведомяване на Ръководителя на ОК ,,АЕРО КОНТРОЛ’’. 
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4. Отговорности 
4.1. Ако резултатите от повторния контрол съвпадат с тези дадени от първоначалния контрол 
описано в Доклад за обстоятелствата на провеждания контрол ФК 12.02, възражението се 
отхвърля. Възложителят заплаща всички допълнително направени разходи. 
4.2. В противен случай отговорността се носи от Ръководителят на Органа за контрол ,,АЕРО 
КОНТРОЛ’’ от вида С, като се заплащат и допълнително извършените от Възложителя, разходи. 
4.3. Разходите по провеждане на допълнителния контрол може да се договарят между 
Възложителя и Органа за контрол от вида С на базата на получените резултати и споразумителен 
протокол между тях. 
 
5. Документиране 
5.1. Персоналът извършил контрола и подписал протокола изготвя доклад за обстоятелствата 
по проведения контрол. 
5.2. Отговорника по качество изготвя и представя на Ръководителя на Органа за контрол 
,,АЕРО КОНТРОЛ’’ от вида С анализ на причините за полученото възражение. 
5.3. Ръководителят на ОК определя екипа за разглеждане на жалбата или възражението и срока 
за тяхното решение съобразявайки се с т.3.4 на настоящата процедура и т.5 от  НК 07.00-ОД.05, 
който е публичен. В отговора си до клиента той отбелязва датата на завършване на процеса на 
разглеждане на жалбата или възражението. НК 07.00-ОД.05 може да се намери в 
www.aerocontrol.bg 
5.4. Цялата документация по жалбите и възраженията, резултати от проведения контрол, 
данните за използваните технически средства и методи се съхраняват от Отговорника по 
качество, анализират се от персонала и Ръководителя на  Органа за контрол, провежда се 
извънпланов одит, съгласно ОПК 18.00 предлагат се коригиращи действия съгл. ОПК 19.00. 
5.5. Дейността по жалби и възражения се разглежда на Прегледа от ръководството-ОПК 17.00 
5.6. Всички документи, свързани с настоящата процедура се управляват като записи по СУ 
съгласно ОПК 16.00. 
 
Съпътстващи документи: 
НК 07.00-ОД.05 Разглеждане на жалби и възражения в ОК ,,АЕРО КОНТРОЛ’’ от вида С 
ФК 12.01 – Дневник за жалби и възражения  
ФК 12.02 – Доклад за обстоятелствата за провеждания контрол 
ФК 12.03 – Анализ на причините за получено възражение 
ФК 12.04 – Решение на Органа за контрол ,,АЕРО КОНТРОЛ’’ по жалба или възражение 
ФК 12.05 – Уведомително писмо за края на процеса на разглеждане на жалба или възражение 
ОПК 07.00 – Регистрация и съхранение на резултати от контрола 
 
Позоваване: 
БДС EN ISO/IEC 17020:2012 Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни 
видове органи, извършващи контрол 

http://www.aerocontrol.bg/
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ОПК 16.00 – Управление на записи по Системата за управление 
ОПК 17.00 – Преглед от ръководството 
НК 07.00-ОД.05 – Разглеждане на жалби и възражения в ОК ,,АЕРО КОНТРОЛ’’ от вида С 
ОПК 18.00 – Провеждане на вътрешни одити 
ОПК 19.00 – Коригиращи действия 
ФК 12.02 – Доклад за обстоятелствата за провеждания контрол 
 

ФК 12.01 

№ 

От кого е 
Постъпила  

молба/ 
възражение 

Анотация Решение Дата 
на отговор 

     

     

  Орган за контрол”  
АЕРО КОНТРОЛ” 

от вида С  
 

ДНЕВНИК  
ЗА  ЖАЛБИ И ВЪЗРАЖЕНИЯ 

  

    

    

    

     

     

 
 
 
 
 
 

ФК 12.02 
 

 
ДОКЛАД ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ЗА  

ПРОВЕЖДАНИЯ КОНТРОЛ 
№ …./……………. 

 
       от ....................................................... 
       на длъжност в ОК..................................... 
 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
 

                                             Ръководител ОК: 
/……………………./ 
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ФК 12.03 
 

 
АНАЛИЗ ЗА ПРИЧИНИТЕ ЗА ПОЛУЧЕНО  

ВЪЗРАЖЕНИЕ 
 

                                          № …./……………. 
 
       ...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 

Отговорник по качество: 
/……………………./ 

 
 

ФК 12.04 
 
 
Решение на органа за контрол ,,АЕРО КОНТРОЛ’’ от вида ,,С’’ относно жалба 

или възражение 
 

Със заповед на Ръководителя на Органа за контрол ,,АЕРО КОНТРОЛ’’ № 2.22-
01…./…… и на основание на т.5 от НК 07.00-ОД.05 за разглеждане на жалби и 
възражения екип в състав: 
 

1.......................................................................... 
/име презиме фамилия, длъжност в ОК/ 

2.......................................................................... 
/име презиме фамилия, длъжност в ОК/ 

 
Разгледа: ......................................................................... 

/жалба или възражение/ 
на клиента (Възложителя) .......................................................................... 

Представени документи и записи: 
1.......................................................................... 
2.......................................................................... 
3.......................................................................... 
 

РЕШИ 
Жалбата(възражението) на клиента е основателна, поради следните причини: 
............................................................................................................................................... 
Следва Органът за контрол да извърши следното на обекта за контрол: 
............................................................................................................................................... 
  
Дата:                                                                                                        1........................... 

/……………………./ 
 
2.......................... 

/……………………./ 



Орган за Контрол „АЕРО КОНТРОЛ ”от вид С 
ОПК 12.00 Управление на жалби и възражения, свързани с контрола 

Версия 5 Промяна 1 Оригинал Лист 6 от 6 Дата: 01.07.2021г. 
 

 
 

ФК 12.05 
 
Изх.№                                                                                                                                       
Дата:                                                                                                 До: .............................. 

.............................. 
                                                                                                                 Гр. ....................... 
 
ОТНОСНО: Ваша жалба (възражение) по работата на екипа от инспектори на обект: 

................................................................................. 
и резултатите от контролната дейност........................................ 

 
Уважаеми г-н/г-жо ........................................ 
Както Ви е известно от наш отговор изх. №…../……… Вашето възражение (жалба) е 
регистрирано в Дневник за жалби и възражения под №…… и сте уведомени за процеса на 
проучването предприет в Органа за контрол от вида С 
Създаденият екип, по моя заповед, за решение на Вашето възражение (жалба) е от лица не 
участващи в контролната дейност на Вашия обект и взе следното решение: 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
Горното решение е докладвано на Управителя на ,,АЕРО КОНТРОЛ’’ЕООД 
Предлагам Ви следните наши действия: 
.............................................................................................................................................. 
Процеса на разглеждане на Вашето възражение (жалба) е приключен към ……..20….г. 
Благодарим Ви за Вашата своевременна реакция, която ще помогне на Органа за контрол за 
постоянното изпълнение на поставените от клиентите изисквания и изграждане на разбиране в 
нашите инспектори и доверие в клиентите, че безпристрастността е неделима част от 
изпълнението на тези изисквания. 
 
 
 
 
 
 
 

Дата:  
Р-л ОК....................... 

/……………………./ 

 
 

 
 

 

 


