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(наименование/идентификация на органа по сертификация на лица)

Възлагане на външни изпълнители

Долуподписаният,

(име и фамилия)

в качеството на ръководител на:

  (наименование/идентификация на органа по сертификация на лица)

декларирам, че органа за сертификация на лица (ОСЛ) използва следните външни изпълнители за осигуряване на 
схемата/схемите за сертификация:

№ по 
ред

№/дата и срок 
на договора  

Дейност, обект на 
договора

Информация за 
използваните външните 

изпълнители

Обективни доказателства за 
компетентност

1 2 3 4 5

+ -

Инструкция за попълване на таблицата: 
 
КОЛОНА 3 посочва се дейността за оценка на съответствието (схемата/схемите), като се посочват и приложимите нормативни актове, 
съгласно които се извършва сертификацията на лица; 
КОЛОНА 4 Информацията за използваните външни изпълнители за осигуряване на схемата/схемите за сертификация, включва: 
Наименование, адреси, телефони, име и фамилия на ръководителя, 
КОЛОНА 5 Информацията за обективните доказателства за компетентност на използваните външни изпълнители, която включва: 
Сертификат за акредитация №/дата на издаване, срок на валидност, национален орган по акредитация и/или записи на ОСЛ за оценката на 
използваните външни изпълнители.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ООС:

Дата:
 Име и фамилия:
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