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(наименование/идентификация на органа по сертификация на лица)

ОЦЕНЯВАЩ ПЕРСОНАЛ 
НА ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА ЛИЦА

Собствен персонал
№ по 
ред

Име, презиме, 
фамилия
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специалност 

Документ за образование/ 
№/дата, издаден от 
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удостоверения и др.)

№/дата на договор 
с ОСЛ 

Постоянна 
месторабота

Допълнителна 
квалификация 

предвид областта на 
компетентност 

Документ за компетентност №/
дата, издаден от 

(дипломи, сертификати, 
удостоверения и др.)

Компетентност, 
предвид дейността 

в ОСЛ

1 2 3 4 5 6

+ -

Външен персонал
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фамилия
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специалност 

Документ за образование/ 
№/дата, издаден от 
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в ОСЛ

1 2 3 4 5 6

+ -

Инструкция за попълване на таблицата: 
КОЛОНА 4 - попълва се № и дата на сключения между ОСЛ и екзаминатора/квестора  договор, както и  постоянната месторабота  
на екзаминатора/квестора  ; 
КОЛОНА 4 - не се попълва за собствения персонала на ОСЛ, освен ако лицата не са с повече от един трудов договор; 
КОЛОНА 5 - попълва  се информация  за актуалната придобита компетентност съответстваща на изискванията за 
компетентност на оценяващ персонал (екзаминатор/квестор) и валидност ако е приложимо. 
КОЛОНА 6 - попълва се компетентността,  за която е оценен екзаминатора/квестора;

РЪКОВОДИТЕЛ НА ОРГАНА ООС:

Дата:
 Име и фамилия:
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