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(наименование/идентификация на лабораторията за изпитване) 
 

ИЗПИТВАНИ ПРОДУКТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ по 
ред

Изпитвани 
продукти

Вид на изпитване/ 
характеристика

Обхват на изпитването, 
съгласно изискванията 

на метода 

Методи за изпитване 
(стандартизирани/ 

валидирани)

Използвани 
технически средства

1 2 3* 4* 5* 6

+ -

ПРОДУКТИ ЗА КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ/ИЗВАДКИ*

№ по 
ред Наименование на продукта Методи за вземане на проби/извадки 

(стандартизирани/ валидирани)

1 2 3*

+ -
* В случаите, когато е приложимо. 
  
Указания за попълване:  
3* В графата „Вид на изпитване/характеристика“ се посочва вида на изпитването или характеристиката, така както е формулирана в 
метода за изпитване (стандартизиран или валидиран), посочен в графа 5.  
4* Обхват на измерването, съгласно изискванията на метода за изпитване, посочен в графа 5, който се осигурява със съответното 
техническо средство, посочено в графа 6. 
5* Еднозначна идентификация на метода за изпитване (стандартизиран или валидиран). 
3* Еднозначна идентификация на метода за вземане на проби/извадки (стандартизиран или валидиран).

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА - Подпис: 

Дата:  Име и фамилия:

Версия 1 Дата на създаване 08.12.2021 г.


 Стр  от 
ИЗПИТВАНИ ПРОДУКТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
№ по ред
Изпитвани продукти
Вид на изпитване/ характеристика
Обхват на изпитването, съгласно изискванията на метода 
Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
Използвани технически средства
1
2
3*
4*
5*
6
ПРОДУКТИ ЗА КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ/ИЗВАДКИ*
№ по ред
Наименование на продукта
Методи за вземане на проби/извадки (стандартизирани/ валидирани)
1
2
3*
* В случаите, когато е приложимо.
 
Указания за попълване: 
3* В графата „Вид на изпитване/характеристика“ се посочва вида на изпитването или характеристиката, така както е формулирана в метода за изпитване (стандартизиран или валидиран), посочен в графа 5. 
4* Обхват на измерването, съгласно изискванията на метода за изпитване, посочен в графа 5, който се осигурява със съответното техническо средство, посочено в графа 6.
5* Еднозначна идентификация на метода за изпитване (стандартизиран или валидиран).
3* Еднозначна идентификация на метода за вземане на проби/извадки (стандартизиран или валидиран).
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