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(наименование/идентификация на органа за контрол)

ОБОРУДВАНЕ 
I. ЕТАЛОНИ

№ по 
ред

Наименование, тип, 
идентификационен №

Обхват 
на еталона

Неопределеност Свидетелство за 
калибриране (СК) №/дата, 

издадено от

Периодичност на 
калибриране

Контролиран 
параметър/ 

характеристики

1 2 3 4 5 6 7

+ -

Инструкция за попълване на таблицата: 
КОЛОНА 3 - посочва се обхвата, в който е калибриран еталона, в това число точките на  калибриране, ако е приложимо. 
КОЛОНА 4 - посочват се неопределеностите за съответните точките на калибриране. 
КОЛОНА 6 - посочват се периода, който органа е определил за рекалибриране на еталона. 
КОЛОНА 7 - посочват се параметрите/ характеристиките, за които еталона участва при осигурява на метрологична проследимост. 

IІ. СЕРТИФИЦИРАНИ СРАВНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ/СРАВНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

№ по 
ред

Наименование, 
идентификационен №

Производител Сертифицирана стойност Неопределеност Свидетелство/Сертификат №/ дата, 
издадено от 

Срок на годност на ССМ/СМ

1 2 3 4 5 6
Сертифицирани сравнителни материали 

+ -
Сравнителни материали 

+ -

Инструкция за попълване на таблицата: 
КОЛОНА 4 - дава се информация за  стойността, която е посочена в свидетелството /сертификата на ССМ/СМ. 
КОЛОНА 5 - посочват се неопределеността  за съответната сертифицирана стойност. 
КОЛОНА 6 - вписва се срока на годност на ССМ/СМ. 
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IІІ. СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ/ИЗПИТВАНЕ 

№ по 
ред

Наименование, тип, 
идентификационен №

Обхват на измерване 
на СИ/ 

калибриран обхват

Обхват на измерване, 
съгласно с 

нормативните 
изисквания

Неопределеност от СК Свидетелство за 
калибриране 

№/дата, издадено от;/ 
Сертификат за контрол за 
функционална годност №/ 

дата, издаден от/друго

Осигуряван 
параметър/ 

характеристика по 
BAS QA 2.7.6

1 2 3 4 5 6 7

+ -

Инструкция за попълване на таблицата: 
КОЛОНА 3 - посочва се обхвата, в който е калибрирано средството за измерване, в това число точките на калибриране, ако е приложимо. 
КОЛОНА 4 -  посочват се нормираните стойности на контролираните параметри/характеристики спрямо, които се оценява съответствието. 
КОЛОНА 5 - посочват се неопределеностите за съответните точките на калибриране. 
КОЛОНА 7 - посочват се параметрите/ характеристиките, които се измерват /изпитват със СИ.  Информацията в колона 7 трябва да кореспондира с информацията 
представена в BAS QA 2.7.6

IV. СПОМАГАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

№ по 
ред

Наименование и идентификационен № Приложимост към параметър/характеристика по 
BAS QA 2.7.6

Забележка

1 2 3 4

+ -

Инструкция за попълване на таблицата: 
Т. ІV се попълва при наличие на спомагателно оборудване пряко участващо в контрола 
КОЛОНА 3 - Посочват се параметрите/ характеристиките, за които се използва съответното спомагателно оборудване.  Информацията в колона 4  трябва да кореспондира с 
информацията представена в BAS QA 2.7.6



 Стр 3 от 5URI 1604

V. КОНСУМАТИВИ, ИЗПОЛЗВАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С КОНТРОЛА

№ по 
ред

Наименование/ 
идентификация

Производител Сертификат на 
производител №/Дата

Срок на годност Приложимост към параметър  
по BAS QA 2.7.6

1 2 3 4 5 6

+ -

Инструкция за попълване на таблицата: 
КОЛОНА 6 - Посочват се параметрите/ характеристиките, за които се използват съответните консумативи.  Информацията в колона 6  трябва да кореспондира с 
информацията представена в BAS QA 2.7.6

VІ. СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ, ОБЕКТ НА ВЪТРЕШНО КАЛИБРИРАНЕ

№ по 
ред

Наименование, тип,  
идентификационен № на 
средството за измерване, 

обект на калибриране 

Измервана 
величина, 

измервателна 
единица

Обхват на 
калибриране

Неопределеност Използван 
 

Принцип

 метод 
  

Стандарт/ 
методика 

за вътрешно 
калибриране

Еталони, сертифицирани 
сравнителни материали и 

оборудване, необходими за 
калибрирането 

1 2 3 4 5 6 7 8

+ -

Инструкция за попълване на таблицата: 
КОЛОНА 3 -  посочва се измервателната единица изразена в система SI. 
 
Към т. VІ се Прилагат се копия на Свидетелства/Сертификати за вътрешно калибриране, издадени от Органа за контрол
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VІІ. МЕТОДИ ЗА ВЪТРЕШНО КАЛИБРИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ОРГАНА:

№ по 
ред

Идентификация на стандарт/методика за 
вътрешно калибриране

Наименование

1 2 3

+ -

VІІІ. ОБОРУДВАНЕ ЗА КОНТРОЛ ПОДЛЕЖАЩО НА ВЪТРЕШНА ПРОВЕРКА ЗА ФУНКЦИОНАЛНА ГОДНОСТ

№ по 
ред

Наименование, тип, 
идентификационен №

Параметри 
/ характеристики подлежащи на 

проверка за 
функционална годност

Метод за проверка за 
функционална годност

Оборудване, необходимо за 
извършване на проверка за 

функционална годност

Свидетелство за 
калибриране 

№/дата, издадено от

1 2 3 4 5 6

+ -

Инструкция за попълване на таблицата: 
КОЛОНА 3 - посочва се параметъра /характеристиката, които се проверяват за осигуряване на функционална годност съгласно изискванията на ЕА -04/15 и др. 
КОЛОНА 4 -  посочват  се методите за проверка за функционална годност, описани в съответните стандарти, нормативни актове или документи на ОК. 
КОЛОНА 5 – посочва се оборудването с което се извършва проверката за функционална годност. 
КОЛОНА 6 - посочва се свидетелството/та за калибриране на оборудването, използвано за проверка за функционална годност.

ІХ. ПРОГРАМА ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО 

№ по 
ред

Наименование, тип, 
идентификационен №

Периодичност на калибрирането Последно свидетелство/ 
сертификат за калибриране,   

№/дата, издадено от

Дата на последващо калибриране

1 2 3 4 5

+ -



 Стр 5 от 5URI 1604

Х. ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА ЗА ФУНКЦИОНАЛНА ГОДНОСТ 

№ по 
ред

Наименование, тип, 
идентификационен №

Периодичност на проверката за 
функционалната годност

Дата на последна проверка за 
функционална годност

Дата на последваща проверка за 
функционална годност

1 2 3 4 5

+ -

РЪКОВОДИТЕЛ НА ОРГАНА ЗА КОНТРОЛ:

Дата:  Име и фамилия:

Версия 1 Дата на създаване 25.11.2021 г.


 Стр  от 
ОБОРУДВАНЕ
I. ЕТАЛОНИ
№ по ред
Наименование, тип, идентификационен №
Обхват
на еталона
Неопределеност
Свидетелство за калибриране (СК) №/дата, издадено от
Периодичност на калибриране
Контролиран параметър/
характеристики
1
2
3
4
5
6
7
Инструкция за попълване на таблицата:
КОЛОНА 3 - посочва се обхвата, в който е калибриран еталона, в това число точките на  калибриране, ако е приложимо.
КОЛОНА 4 - посочват се неопределеностите за съответните точките на калибриране.
КОЛОНА 6 - посочват се периода, който органа е определил за рекалибриране на еталона.
КОЛОНА 7 - посочват се параметрите/ характеристиките, за които еталона участва при осигурява на метрологична проследимост. 
IІ. СЕРТИФИЦИРАНИ СРАВНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ/СРАВНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
№ по ред
Наименование, идентификационен №
Производител
Сертифицирана стойност
Неопределеност
Свидетелство/Сертификат №/ дата, издадено от
Срок на годност на ССМ/СМ
1
2
3
4
5
6
Сертифицирани сравнителни материали 
Сравнителни материали 
Инструкция за попълване на таблицата:
КОЛОНА 4 - дава се информация за  стойността, която е посочена в свидетелството /сертификата на ССМ/СМ.
КОЛОНА 5 - посочват се неопределеността  за съответната сертифицирана стойност.
КОЛОНА 6 - вписва се срока на годност на ССМ/СМ. 
IІІ. СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ/ИЗПИТВАНЕ 
№ по ред
Наименование, тип, идентификационен №
Обхват на измерване на СИ/
калибриран обхват
Обхват на измерване, съгласно с нормативните изисквания
Неопределеност от СК
Свидетелство за калибриране
№/дата, издадено от;/
Сертификат за контрол за функционална годност №/
дата, издаден от/друго
Осигуряван параметър/
характеристика по BAS QA 2.7.6
1
2
3
4
5
6
7
Инструкция за попълване на таблицата:
КОЛОНА 3 - посочва се обхвата, в който е калибрирано средството за измерване, в това число точките на калибриране, ако е приложимо.
КОЛОНА 4 -  посочват се нормираните стойности на контролираните параметри/характеристики спрямо, които се оценява съответствието.
КОЛОНА 5 - посочват се неопределеностите за съответните точките на калибриране.
КОЛОНА 7 - посочват се параметрите/ характеристиките, които се измерват /изпитват със СИ.  Информацията в колона 7 трябва да кореспондира с информацията представена в BAS QA 2.7.6
IV. СПОМАГАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ
№ по ред
Наименование и идентификационен №
Приложимост към параметър/характеристика по BAS QA 2.7.6
Забележка
1
2
3
4
Инструкция за попълване на таблицата:
Т. ІV се попълва при наличие на спомагателно оборудване пряко участващо в контрола
КОЛОНА 3 - Посочват се параметрите/ характеристиките, за които се използва съответното спомагателно оборудване.  Информацията в колона 4  трябва да кореспондира с информацията представена в BAS QA 2.7.6
V. КОНСУМАТИВИ, ИЗПОЛЗВАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С КОНТРОЛА
№ по ред
Наименование/
идентификация
Производител
Сертификат на производител №/Дата
Срок на годност
Приложимост към параметър 
по BAS QA 2.7.6
1
2
3
4
5
6
Инструкция за попълване на таблицата:
КОЛОНА 6 - Посочват се параметрите/ характеристиките, за които се използват съответните консумативи.  Информацията в колона 6  трябва да кореспондира с информацията представена в BAS QA 2.7.6
VІ. СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ, ОБЕКТ НА ВЪТРЕШНО КАЛИБРИРАНЕ
№ по ред
Наименование, тип,  идентификационен № на средството за измерване, обект на калибриране 
Измервана величина,
измервателна единица
Обхват на калибриране
Неопределеност
Използван
 
Принцип
 метод
 
Стандарт/ методиказа вътрешно калибриране
Еталони, сертифицирани сравнителни материали и оборудване, необходими за калибрирането 
1
2
3
4
5
6
7
8
Инструкция за попълване на таблицата:КОЛОНА 3 -  посочва се измервателната единица изразена в система SI.Към т. VІ се Прилагат се копия на Свидетелства/Сертификати за вътрешно калибриране, издадени от Органа за контрол
VІІ. МЕТОДИ ЗА ВЪТРЕШНО КАЛИБРИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ОРГАНА:
№ по ред
Идентификация на стандарт/методика за вътрешно калибриране
Наименование
1
2
3
VІІІ. ОБОРУДВАНЕ ЗА КОНТРОЛ ПОДЛЕЖАЩО НА ВЪТРЕШНА ПРОВЕРКА ЗА ФУНКЦИОНАЛНА ГОДНОСТ
№ по ред
Наименование, тип, идентификационен №
Параметри
/ характеристики подлежащи на проверка за
функционална годност
Метод за проверка за функционална годност
Оборудване, необходимо за извършване на проверка за функционална годност
Свидетелство за калибриране
№/дата, издадено от
1
2
3
4
5
6
Инструкция за попълване на таблицата:
КОЛОНА 3 - посочва се параметъра /характеристиката, които се проверяват за осигуряване на функционална годност съгласно изискванията на ЕА -04/15 и др.
КОЛОНА 4 -  посочват  се методите за проверка за функционална годност, описани в съответните стандарти, нормативни актове или документи на ОК.
КОЛОНА 5 – посочва се оборудването с което се извършва проверката за функционална годност.
КОЛОНА 6 - посочва се свидетелството/та за калибриране на оборудването, използвано за проверка за функционална годност.
ІХ. ПРОГРАМА ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО 
№ по ред
Наименование, тип, идентификационен №
Периодичност на калибрирането
Последно свидетелство/
сертификат за калибриране,  
№/дата, издадено от
Дата на последващо калибриране
1
2
3
4
5
Х. ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА ЗА ФУНКЦИОНАЛНА ГОДНОСТ 
№ по ред
Наименование, тип, идентификационен №
Периодичност на проверката за
функционалната годност
Дата на последна проверка за функционална годност
Дата на последваща проверка за функционална годност
1
2
3
4
5
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