
 Стр 1 от 1URI 1841

(наименование/идентификация на лабораторията за изпитване)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ

Долуподписаният,
(име и фамилия)

в качеството на ръководител на
         (наименование/идентификация на лабораторията за изпитване)

използвадекларирам, че лабораторията за калибриране                              услуги на външни доставчици*.

Декларатор: 

Дата:  Име и фамилия:

  
* в случай на използване на външни доставчици се попълва таблицата по-долу.

№ по 
ред

№/дата и срок 
на договора  

Дейност, обект на 
договора 

(стандарти/ 
валидирани методи за 

изпитване или 
пробовземане)

Информация  
за външния доставчик *

Обективни доказателства за 
компетентност при 

неакредитирани външни 
доставчици 

(Записи на лабораторията за 
оценката)

1 2 3 4 5

+ -

Инструкция за попълване на таблицата: 
КОЛОНА 2 Попълва се само в случай, че се ползват външни доставчици на услуги за извършване на изпитване и/или вземане на 
проби/извадки от заявения за акредитация обхват 
КОЛОНА 3 Посочва се дейността изпитване и/или вземане на проби/извадки; 
КОЛОНА 4 Информацията за външния доставчик, включва: наименование, адреси, телефони, име и фамилия на ръководителя; 
КОЛОНА 5 Информацията за обективните доказателства за компетентност на използваните външни доставчици включва: 
Сертификат за акредитация, №/дата на издаване, срок на валидност, национален орган по акредитация и/или записи на 
лабораторията за оценката на използваните външни доставчици.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА - Подпис: 

Дата:  Име и фамилия:

Версия 1 Дата на създаване 08.12.2021 г.


 Стр  от 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ
(име и фамилия)
			   			(наименование/идентификация на лабораторията за изпитване)
декларирам, че лабораторията за калибриране                              услуги на външни доставчици*.
 
* в случай на използване на външни доставчици се попълва таблицата по-долу.
№ по ред
№/дата и срок на договора  
Дейност, обект на договора
(стандарти/
валидирани методи за изпитване или пробовземане)
Информация 
за външния доставчик *
Обективни доказателства за компетентност при неакредитирани външни доставчици
(Записи на лабораторията за оценката)
1
2
3
4
5
Инструкция за попълване на таблицата:КОЛОНА 2 Попълва се само в случай, че се ползват външни доставчици на услуги за извършване на изпитване и/или вземане на проби/извадки от заявения за акредитация обхватКОЛОНА 3 Посочва се дейността изпитване и/или вземане на проби/извадки;КОЛОНА 4 Информацията за външния доставчик, включва: наименование, адреси, телефони, име и фамилия на ръководителя;КОЛОНА 5 Информацията за обективните доказателства за компетентност на използваните външни доставчици включва: Сертификат за акредитация, №/дата на издаване, срок на валидност, национален орган по акредитация и/или записи на лабораторията за оценката на използваните външни доставчици.
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