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1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Целта на процедурата е да регламентира дейностите и отговорностите, свързани с процеса 
на събиране, оценяване и вземане на решения в случай на постъпили в  ОКА при,, Дедал-ОС’’ 
ООД жалби и възражения.  

 

2. ОБХВАТ 

Разглеждането на предявените жалби и възражения по подходящ начин е предпоставка за 
запазване на доверието в дейностите  на Органа за контрол. 

Процедурата е приложима при постъпили жалби и възражения , свързани с: 

 Дейността на ОКА при ,,Дедал-ОС’’ ООД или негови технически ръководители или 
инспектори; 

 Решения на ОКА относно контролирания обект; 

 Дейността на обекти , оценени от ОКА при „Дедал-ОС” ООД , включително и от страна 
на ползвателите на обектите. 

Процедурата е разработена в съответствие с изискванията на т.7.5 и т.7.6 от  БДС EN ISO/IEC 
17020:2012 и отчетени изискванията на  ILAC-P15:07/2016. 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

3.1 ЖАЛБА - устно или писмено оплакване до ОКА при  „Дедал-ОС” ООД от нередности, с 
молба да бъдат отстранени. 
3.2. ВЪЗРАЖЕНИЕ - искане от клиент до ОКА при „Дедал-ОС” ООД за преразглеждане на 

взето решение,  отнасящо се до обекта на контрол. 
 

4.ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Описанието на процеса за получаване, оценяване и вземане на решение по жалби и 
възражения е достъпно за обществеността на Интернет страницата на ОКА при „Дедал-ОС” 
ООД http://www.dedal-bg.net/ 

Подател на жалба може да бъде всяко лице обвързано или не с дейността на ОКА, предало 
писмено неанонимно, писмено анонимно или устно на сътрудник на „ДЕДАЛ – ОС“ ООД 
оплакване, засягащо дейността на ОКА. 

При приемане на жалба органът за контрол потвърждава или не, че жалбата се отнася до 
неговата дейност и отговаря на всички получени жалби. Ако жалбата се отнася до извършени 
от ОКА дейности по контрол тя /жалбата/ се разглежда и се предприемат корекции и /или 
коригиращи действия. 

ОКА към ДЕДАЛ-ОС приема само в писмен вид възражения от клиенти на площадка за 

игра, оценена от ОКА  или от други страни, заинтересовани от безопасността на площадката 
за игра. Получаването, разглеждане и вземането на решения по възражението е съобразно 
приложими изисквания и чисто етични отношения, и не води до каквито и да е 
дискриминационни действия. 

При подаване на възражение ОКА определя заедно с подалия възражението  дали предметът 
на възражението и взетото решение трябва да бъдат огласени на обществеността и в каква 
степен.  

Ръководителят на ОКА носи отговорност за всички решения на всеки етап от разглеждане на 
жалбата и възражението. 

 

http://www.dedal-bg.net/
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Действията в процедурата за разглеждане на жалби и възражения се разделят на няколко 
фази: 

4.1. Регистрация на жалби и възражения  

Всички жалби и възражения, постъпили по реда на т. 4.1 се регистрират в същия ден в 
Регистър на жалби и възражения ФОК 7.6/1, за да има проследимост на последващите 
действия от страна ОКА при „Дедал-ОС” ООД. 

4.2. Проучване на информацията  

Вписана в Регистъра ФОК 7.6/1 жалба или възражение в срок от 3 дни от подаването ѝ се 
проучва от Ръководител ОКА или Пълномощник на ръководството относно основателността 
на жалбата или възражението, приложимостта спрямо действията на ОКА. 

Проучването включва и анализиране на причините, довели до подаване на жалбата или 
възражението и евентуално предприети корекции и/или коригиращи действия. 

Ръководител ОКА или Пълномощник на ръководството събира и проверява цялата 
необходима информация, която позволява потвърждаване на жалбата или възражението и 
анализирането на причините за подаване на жалбата или възражението. 

В обсъждане на възражението или жалбата не участват лица, които са имали предишно 
отношение към предмета на  жалбата или възражението. 

Проучването и анализите, свързани с жалбата или възражението не води до 
дискриминационни действия към подалия възражението или жалбата. 

ОКА при „Дедал-ОС” ООД  отчита изискванията за опазване на професионална тайна, по 
отношение на подалия възражението и предмета на възраженията.  

4.3 Провеждане на коригиращи действия 

Лицето, проучило жалбата или възражението, в срок от 5 работни дни от подаването жалба 

или възражение изготвя Протокол /свободна форма/. Протоколът съдържа като минимум: 

- списък на проверенат информация / в.т.ч писмени обяснения/, 

- анализът и идентифицираните причини и  

- определените за изпълнение действия  със срок и отговорник. 

При предприемане на действия за отстраняване на несъответствията, довели до подаване на 
възражението или жалбата описанието на коригиращите действия и резултатите от тях се 
обозначават с номера от ФОК 7.6/1 Регистъра на жалби и възражения, с цел проследимост на 
жалбата или възражението. 

Регистрираните жалби се разглеждат при вътрешните одити и прегледа на ръководството, за 
да се гарантира, че са предприети всички подходящи коригиращи действия /виж ПОК 8.5 
“Преглед от ръководството” и ПОК 8.6  „Вътрешен одит/. 

5. Информиране 

5.1. ОКА писменно информира възразяващия за решението и напредъка и резултатите 
относно възражението. 

5.2. Жалбоподателите се информират за получаване на жалбата и за края на процеса, но 
отчети за напредъка се предствят при целесъобразност /напр. с цел опазване на 
конфиденциалност/. 

5.3. Информацията, свързана с клиента, получена от източници, различни от клиента, подал 
възражението, овластени органи, се счита за професионална тайна, с изключение на 
информацията за резултата от предприети действия от ОКА. Опазването на 
професионалната тайна отпада в случаите, когато ОКА има законово  задължение 7.2. 
Документни форми и записи. 
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ 

ФОК 7.6/1 Регистър на жалби и възражения 

Протокол от проучване и анализ на информацията /свободна форма. 

 

7. ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОЦЕДУРАТА 

7.1. Външни документи 

БДС ЕN ISO /IEC 17020:2012 Оценяване на съответствието. Изисквания за дейностите на 
различните видове органи, извършващи контрол 

ILAC-P15:07/2016 Прилагане на ISO/IEC 17020:2012 за акредитация на органи за контрол 

 

7.2. Документи от Системата за управление 

 ПОК 8.5 Преглед от ръководството 

 ПОК 8.6 Вътрешен одит 


