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(наименование/идентификация на органа за контрол)

ПЕРСОНАЛ НА ОРГАНА ЗА КОНТРОЛ 
№ по 
ред

Име, презиме, 
фамилия

Образование и 
специалност

Допълнително 
придобита 

квалификация във 
връзка със заеманата 
длъжност в органа за 

контрол

Професионален опит, 
отнасящ се до 

заеманата длъжност 
в органа за контрол 

(брой години)

Участие в 
контрола на:

Длъжност по щат в 
организацията, 
допълнителна 
възложена 

отговорност във 
връзка със заеманата 
длъжност в органа за 

контрол

Вид на сключения 
договор 

№...../............дата

1 2 3 4 5 6 7 8

+ -

Инструкция за попълване таблицата: 
КОЛОНА 3 - попълва се номер на диплома и дата на издаване; наименование на учебно заведение и  придобита квалификация и специалност; 
КОЛОНА 4 - попълва се информация за завършени курсове за обучение, следдипломна квалификация, сертификати за компетентност, удостоверения и др., отнасящи се до 
контрола, който се извършва от конкретното лице; 
КОЛОНА 5 - попълва се информация за професионалния опит, който демонстрира необходимата компетентност по отношение на възложения контрол. Посочват се  място на 
придобиване, брой години, заемана длъжност и основни функции, които са изпълнявани. 
КОЛОНА 6 - попълва  се информация  за контрола, който е възложен да се извършва от съответното лице от персонала. 
КОЛОНА 7 - попълват се длъжността по щат в организацията, и длъжността в органа за контрол, както и допълнително възложени функции във връзка с поддържане на 
системата за управление на органа (напр. заместници, отговорници по качеството, по метрологично осигуряване, по нормативно осигуряване и др); 
КОЛОНА 8 - попълва се вида на сключения договор и № и дата на сключване.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯ, КАНДИДАТСТВАЩА ЗА УСДЛП:

Дата:  Име и фамилия:

Версия 1 Дата на създаване 25.11.2021 г.


 Стр  от 
ПЕРСОНАЛ НА ОРГАНА ЗА КОНТРОЛ 
№ по ред
Име, презиме, фамилия
Образование и специалност
Допълнително придобита квалификация във връзка със заеманата длъжност в органа за контрол
Професионален опит, отнасящ се до заеманата длъжност в органа за контрол (брой години)
Участие в
контрола на:
Длъжност по щат в организацията, допълнителна възложена отговорност във връзка със заеманата длъжност в органа за контрол
Вид на сключения договор
№...../............дата
1
2
3
4
5
6
7
8
Инструкция за попълване таблицата:
КОЛОНА 3 - попълва се номер на диплома и дата на издаване; наименование на учебно заведение и  придобита квалификация и специалност;
КОЛОНА 4 - попълва се информация за завършени курсове за обучение, следдипломна квалификация, сертификати за компетентност, удостоверения и др., отнасящи се до контрола, който се извършва от конкретното лице;
КОЛОНА 5 - попълва се информация за професионалния опит, който демонстрира необходимата компетентност по отношение на възложения контрол. Посочват се  място на придобиване, брой години, заемана длъжност и основни функции, които са изпълнявани.
КОЛОНА 6 - попълва  се информация  за контрола, който е възложен да се извършва от съответното лице от персонала.
КОЛОНА 7 - попълват се длъжността по щат в организацията, и длъжността в органа за контрол, както и допълнително възложени функции във връзка с поддържане на системата за управление на органа (напр. заместници, отговорници по качеството, по метрологично осигуряване, по нормативно осигуряване и др);
КОЛОНА 8 - попълва се вида на сключения договор и № и дата на сключване.
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