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(наименование/идентификация на лабораторията за калибриране)

при

(наименование на юридическо лице/едноличен търговец)

СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ - ОБЕКТ НА КАЛИБРИРАНЕ

№ по 
ред

Вид на 
средството за 
измерване

Измервана 
величина, 

измервателна 
единица

Обхват 
на измерване

Възможност за 
калибриране и 
измерване 

(СМС)

Метод за калибриране Еталони, сертифицирани сравнителни 
материали, технически средства за 

измерване и оборудване, 
участващи в калибрирането, 

съгласно BAS QA 2.2.8

1 2 3 4 5 6 7

+ -

Указания за попълване: 
Колона 2 – Посочва се вида на средствата за измерване, които са обект на калибриране; 
Колона 3 – Посочва се измерваната величина и измервателната единица, съгласно SI. 
Колона 4 – Посочват се границите на обхвата на измерване, осигурени с наличните еталони (посочват се съответните измервателни единици). 
Колона 5 – СМС (Calibration and Measurement Capability -Възможност за калибриране и измерване) се представя чрез разширената неопределеност U 
при к=2. Когато стойността на к е различна от 2 (к≠2), следва да посочите конкретната стойност на к; 
Колона 6 – Еднозначна идентификация на използвания метод за калибриране (стандарт или вътрешнолабораторен валидиран метод (идентична с 
колона 2 от BAS QA 2.2.7)
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