Адміністрацыйныя працэдуры
якія ажыццяўляюцца рэспубліканскім унітарным прадпрыемствам «Беларускі дзяржаўны цэнтр акрэдытацыі»
ў дачыненні да юрыдычных асоб у адпаведнасці з п.23.7 пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 17 лютага 2012 г. № 156 «Аб зацвярджэнні адзінага
пераліку адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі ў дачыненні да юрыдычных асоб і індывідуальных
прадпрымальнікаў, унясенні дапаўнення ў пастанову Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 14 лютага 2009 г. № 193 і прызнанні такімі, што страцілі сілу,
некаторых пастаноў Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь»
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