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1. ЦЕЛ

Гарантиране,  че  жалбите и  възраженията  ще бъдат предотвратени  или
сведени до минимум, чрез подходящи мерки за мониторинг.

Осигуряване на единен подход при регистриране, идентификация, контрол
и документиране на жалби и възражения на клиенти.

2. ОБХВАТ 

Тази  процедура  обхваща  дейностите  по  приемане,  потвърждаване,
проучване  на  жалбата  или  възражението  и  вземане  на  решение  какви
действия трябва да се предприемат. 

3. ОТГОВОРНОСТ

3.1. Изпълнителният Директор отговаря за:
-   определяне на състава на комисията по възраженията;
-   одобряване на превантивните мерки,  които водят до подобряване на
дейността;

3.2. Председателят на Комисията по възраженията отговаря за:
-  организиране разглеждането на постъпилите възражения и се произнася
по тяхната основателност;
-  информиране  на  клиентите  за  основателността/неоснователността  на
възраженията и за предприетите мерки;

3.3. Ръководителят на Органа за контрол отговаря за:
-  организиране  на  проверка  по  постъпили  жалби  от  клиенти  или  други
заинтересовани страни, свързани с дейността на Органа за контрол;

3.4. Отговорникът по качеството отговаря за:
-  информиране на клиентите по взети мерки свързани с жалби;
-  обратна  връзка  с  клиентите  относно  възникването,  коригирането  и
предотвратяването на установените несъответствия;

4. ДЕЙСТВИЯ И МЕТОДИ

4.1. Клиентите  се  запознават  още  при  сключване  на  договор  с
процедурата  за  подаване  на  жалби  и  възражения.  Процедурата  е
публична  и  до  нея  имат  достъп  всички  заинтересовани  страни  чрез
www.bulgarkontrola.bg

Име, фамилия Дата Подпис

Разработил: Григорова, Йолева, Александрова 11.03.2013г.

Проверил: Соня Цанева 15.03.2013г.

Утвърдил: Соня Цанева 15.03.2013г.



БУЛГАРКОНТРОЛА АД
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА  А

ПРОЦЕДУРА ПО
КАЧЕСТВОТО

Раздел ПК 7.6-1

Дата на издаване: 15.03.2013  Издание: 01  стр. 2 от 5
ПК УПРАВЛЕНИЕ НА ЖАЛБИ И ВЪЗРАЖЕНИЯ

Жалби
4.2. Основание за жалби от клиенти могат да настъпят в резултат на
следните обстоятелства:
- неспазване на срокове за извършване на контрол;
- не навреме издаване на Сертификати или Доклади;
- неспазване на условията на поръчката/договора;
- превишени цени;

4.3. Регистриране на жалби
Жалбите могат да се предявят устно или писмено. 

4.3.1. Писмени жалби
 Получените писмени жалби към ОК А се регистриран в Карта за жалби
и възражения ФК - 15;
 Жалбите и причините за тях се анализират и документират.

4.3.2. Устни жалби
 Устните  рекламации  са  свързани  преди  всичко  с  процедурите  от
момента  на  приемане  на  поръчката  до  момента  на  провеждане  на
контрола и по време на контрола.
 Възникването  на  жалбите  съвпада  с  момента  на  тяхното
предявяване,  което прави възможно при болшинството случаи те да се
разглеждат и решават веднага.
 Ръководителят  на  ОК  се  разпорежда  за  предприемане  на
съответните коригиращи действия, с които се запознава и Възложителят.

4.4. Проучване на жалбите 
4.4.1. Жалбите  се  разглеждат  от  комисия,  включваща  ръководителя,
отговорника по качество и отговорника по метрологичното осигуряване.

4.4.2. Комисията  разглежда  условията,  при  които  са  извършени
контролите, използваните стандарти, технически средства за измерване и
установяване основателността на претенциите на Възложителя.

4.4.3. Проучването включва обстоен преглед на цялата документация по
поръчката. В процеса на проверката трябва да бъде изяснено следното:
  документирани ли са всички устни договорки с клиента;
 изискванията на клиента достатъчно ясни и точни ли са и съвпадат ли с
представената му оферта, както и с представените от него документи;
 правилно, ясно и недвусмислено ли са формулирани обхвата, методите
и задълженията за извършване на контрола съобразно изискванията на
клиента;
  съхраняват  ли  се  всички  съществуващи  по  поръчката  документи,
съгласно СУ;
 представяни  ли  са  своевременно  от  клиента  настъпили  промени  в
обхвата на поръчката;
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 уведомяван  ли  е  своевременно  клиента  за  хода  на  контрола  и
евентуално възникнали нередности и несъответствия и  особено такива,
които имат отношение към предявената жалба;
 правилно ли са определени и разбрани отговорностите на съответните
служители извършващи контрола, и ако не е да се определи причината.

4.5. Възражения

4.5.1. Основание за възражения от клиенти могат да настъпят в резултат
на следните обстоятелства:
 несъгласие  с  резултатите  от  контрола  отразени  в  Сертификата  или
Доклада;

4.5.2. Възраженията се предявят писмено.

4.6. Проучване за отправени възражения

4.6.1.  Възражения  се  разглеждат  от  комисия,  включваща  независими
специалисти.  Комисията  разглежда  условията,  при  които  са  извършени
контролите, измерванията, оборудването използвано при измерването. 

4.6.2. При  необходимост,  в  зависимост  от  характера  на  възражението
председателят на Комисията  по възраженията  може да изиска писмена
информация от специалистите на ОК А, които има пряко отношение към
нея.

4.6.3. Компетентност на Комисията по възраженията /КВ/
 Състава на комисията по възраженията се определя от Изпълнителния
директор със заповед.
  В  състава  на  комисията  по  възраженията  са  включени  лица  с
юридическо и техническо образование, които са независими от дейността
на ОК А и могат да вземат компетентно и независимо решение. Членовете
на комисията не са участвали в първоначалните дейности за контрол.
 Основната  задача  на  комисията  по  възраженията  е  да  се  гарантира
обективност и безпристрастност при решаване на въпросите, свързани с
постъпилите възражения,  като председателят и членовете на комисията
подписват декларация за независимост и безпристрастност.

4.6.4. Вземане на решение
 Решението се взема с пълно единодушие, като се води Протокол от
заседанието. За протоколчик се определя някой от членовете на КВ.
 Възложителят се информира за решението на КВ чрез получаване
на екземпляр от протокола от заседанието.
 Екземпляр от протокола се изпраща и до ръководителя на ОК А.
 Решението на КВ е задължително за Ръководителя на ОК А.
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4.6.5.  При  възражения  от  страна  на  Възложителя,  при  несъгласие  с
резултатите  от  извършения  контрол  се  прибягва  до  извършване  на
суперконтрол, като се повтаря процедурата за извършване на контрол.

4.6.6. Суперконтролът се извършва само с разрешение на ръководителя
на ОК А с конкретно уточнени и писмено документирани условия.

4.6.7. В случаите, когато резултатите, получени и отразени в първоначално
издадения Сертификат/Доклад се потвърдят от резултатите на повторния
контрол,  разходите  по  уреждане  на  възраженията  са  за  сметка  на
Възложителя.

4.6.8.  В  случаите,  когато  резултатите  в  първоначално  издадения
Сертификат/Доклад не се потвърдят от резултатите получени от повторния
контрол, всички разходи по процедурата са за сметка на Органа за контрол
от вид А.

4.6.9. При установяване на валидност на възражението, отговорността се
носи от ръководителя на Органа за контрол и от специалистите подписали
Сертификатите/Докладите.

4.6.10.  Отговорностите  на ръководителя и  на специалистите  в  ОК А по
отношение на направеното възражение са съобразно нанесените щети на
клиента, установени по съдебен ред.

4.7. Регистриране на жалби и възраженията
4.7.1. Получените писмени жалби към Органа за контрол се регистрират в
Регистър  за  жалби  и  възражения  ФК  7.6-2  и  Карта  за  жалби  и
възражения ФК 7.6-1

4.7.2. В срок до 7 дни от регистрираното получаване на жалбата, клиента
се информира за резултата от разглеждането й с писмо,  придружено с
копие от решението. Възраженията могат да се предявят до Комисията по
възраженията в 14 дневен срок, за което възложителите са информирани
с подписването на договорите с Органа за  контрол.  Анонимни жалби и
възражение не се разглеждат.

4.7.3.  Всички  документи  по  жалби и  възраженията  се  архивират  от
Отговорник по качество с последващ анализ и оценка на ефективността от
приложените  мерки  и  общ  анализ  на  системата  за  управление  на
качеството. Резултатите от анализа се използват като входна информация
при  преглед  от  ръководството  и  при  предприемане  на  превантивни
действия.

4.7.4.  Жалбите и  възраженията  се  съхраняват  в  срок  от  5  години  от
изтичането на издадения  документ от извършения контрол  /Сертификат,
Доклад/
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4.7.5.  Всички  записи/документи  във  връзка  с  прилагането  на  тази
процедура  се  регистрират  и  управляват  по  реда  на  ПК  8.4-1
„Регистриране, съхраняване и архивиране на записите“.

4.7.6.  Достъп  до  съхраняваните  в  Органа  за  контрол  записи  от
разглеждане  на  постъпилите  в  ОК  А  жалби  и  възражения  имат
Ръководителя на ОК, Отговорника по качество.

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПОЗОВАВАНЕ

ФК 7.6 - 1 Карта за жалби и възражения

ФК 7.6 - 2 Регистър за жалби и възражения  

ПК 8.4 - 1 Регистриране, съхраняване и архивиране на записите
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