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(наименование/идентификация на органа за контрол)

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА КОНТРОЛ
№ по 
ред

Област на контрол Вид на 
контрола

Контролиран параметър/ 
характеристика:

Методи за изпитване/ 
измерване използвани при 
контрол; процедура за 

контрол

Нормативни актове, 
стандарти, 

спецификации, схеми за 
контрол

Използвано  
оборудване, съгласно 

BAS QA 2.7.8

1 2 3 4 5 6 7

+ -

Инструкция за попълване на таблицата: 
КОЛОНА 2 – посочват се обектите на контрол, определени чрез продукти, услуги, процеси, съоръжения и др., на които ще се извършва контрол. 
КОЛОНА 3 - посочва се вида на контрола по отношение на това дали е първоначален и/или периодичен и по отношение на вида на обектите за контрол (продукти, процеси, услуги, 
съоръжения и др), дали са нови и/или в употреба/ експлоатация. 
КОЛОНА 4 - посочват се параметрите/характеристиките, които трябва да се измерват, изпитват, наблюдават необходими за да се направи оценка на съответствието на 
контролирания обект с изискванията.  Параметрите/характеристиките трябва да се изпишат с наименованието, използвано в съответните нормативни актове, стандарти, 
спецификаци и схеми за контрол.   
КОЛОНА 5 – посочват се документите, в които са описани използваните за нуждите на контрол методи за измерване, изпитване и наблюдение, като стандарти, нормативни 
актове или документи, разработени от органа за контрол. 
КОЛОНА 6 - изброяват се документите (нормативни актове, стандарти, спецификации и схеми за контрол), в които са посочени изискванията, спрямо които се оценява 
съответствието. 
КОЛОНА 7 -  посочва се оборудването, използвано за измерване/изпитване/наблюдение на параметрите/характеристиките съгласно колона 4. Информацията в колона 7 трябва 
да кореспондира с информацията представена в BAS QA 2.7.8
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Инструкция за попълване на таблицата:
КОЛОНА 2 – посочват се обектите на контрол, определени чрез продукти, услуги, процеси, съоръжения и др., на които ще се извършва контрол.
КОЛОНА 3 - посочва се вида на контрола по отношение на това дали е първоначален и/или периодичен и по отношение на вида на обектите за контрол (продукти, процеси, услуги, съоръжения и др), дали са нови и/или в употреба/ експлоатация.
КОЛОНА 4 - посочват се параметрите/характеристиките, които трябва да се измерват, изпитват, наблюдават необходими за да се направи оценка на съответствието на контролирания обект с изискванията.  Параметрите/характеристиките трябва да се изпишат с наименованието, използвано в съответните нормативни актове, стандарти, спецификаци и схеми за контрол.  
КОЛОНА 5 – посочват се документите, в които са описани използваните за нуждите на контрол методи за измерване, изпитване и наблюдение, като стандарти, нормативни актове или документи, разработени от органа за контрол.
КОЛОНА 6 - изброяват се документите (нормативни актове, стандарти, спецификации и схеми за контрол), в които са посочени изискванията, спрямо които се оценява съответствието.
КОЛОНА 7 -  посочва се оборудването, използвано за измерване/изпитване/наблюдение на параметрите/характеристиките съгласно колона 4. Информацията в колона 7 трябва да кореспондира с информацията представена в BAS QA 2.7.8
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