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(наименование/идентификация на органа за сертификация на продукти) 
 

ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА 
I. СЕРТИФИЦИРАНИ СРАВНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ/СРАВНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

№ по 
ред

Наименование, 
идентификационен 
№ на производител

Сертифицирана 
стойност

Неопределеност Свидетелство/ Сертификат №/ 
дата, издадено от, 

срок на годност 

1 2 3 4 5

+ -

ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА, ПОДЛЕЖАЩИ НА КАЛИБРИРАНЕ

№ по 
ред

Наименование, тип, 
идентификационен №, 

производител

Обхват на 
измерване на ТС

Неопределеност Свидетелство/ 
Сертификат №/ 
дата, издадено 

от

Осигурявана 
характеристика по 

BAS QA 22.1.6

1 2 3 4 5 6

+ -

ІII. ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА БЕЗ КАЛИБРИРАНЕ

№ по 
ред

Наименование, тип, идентификационен №, 
производител

Мероприятия* 
(документи)

Период

1 2 3 4

+ -
*Посочват се наличните свидетелства за проверка и други документи. 

IV. СПОМАГАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

№ по 
ред

Наименование, тип, идентификационен №, производител Методи за изпитване 
(сертифициране/валидиране)

1 2 3

+ -
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V. ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА, ОБЕКТ НА ВЪТРЕШНО КАЛИБРИРАНЕ*

№ по 
ред

Вид на 
средството за 

измерване

Обхват 
на измерване

Разширена 
неопределеност

Използван 
  

Принцип

 метод 
  

Идентификация

Единица на 
измерваната 

величина

1 2 3 4 5 6 7

+ -

Забележка: Прилагат се копия на свидетелства/сертификати за вътрешно калибриране, издадени от лабораторията за 
изпитване, кандидатстваща за УСДЛП, притежаваща: технически средства, посочени в BAS QA 22.1.4 – т.І „Сертифицирани 
сравнителни материали”. 
 
* Попълва се, когато е приложимо в лабораторията.

VI. МЕТОДИ ЗА ВЪТРЕШНО КАЛИБРИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ЛАБОРАТОРИЯТА*

№ по 
ред

Стандарт/Методика за вътрешно калибриране Наименование

1 2 3

+ -

* Попълва се, когато е приложимо в лабораторията.

VІI. ПРОГРАМА ЗА КАЛИБРИРАНЕ 

№ по 
ред

Наименование, тип, 
идентифика-ционен №, 

производител

Обхват 
на измерване

Неопределеност Последно 
свидетелство/
сертификат за 

калибриране, №/ дата, 
издадено от

Период на 
калибриране

1 2 3 4 5 6

+ -

Забележка: В програмата за калибриране се включват и ТС, обект на вътрешно калибриране (когато е приложимо).

VIII.СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

Система 
(наименование 

/идентификационен 
номер на 

производител)

Местоположени
е в 

лабораторията

Отговорник за 
провеждане на 
изпитванията и/
или поддръжка

Протокол от 
валидиране 

(№/дата)

Последваща 
проверка на 

валидирането

Коментари 
(поддръжка)

1 2 3 4 5 6
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Система 
(наименование 

/идентификационен 
номер на 

производител)

Местоположени
е в 

лабораторията

Отговорник за 
провеждане на 
изпитванията и/
или поддръжка

Протокол от 
валидиране 

(№/дата)

Последваща 
проверка на 

валидирането

Коментари 
(поддръжка)

+ -

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯ, КАНДИДАТСТВАЩА ЗА УСДЛП:

Дата:
 Име и фамилия:

Версия 1 Дата на създаване 19.11.2021 г.


 Стр  от 
ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА
I. СЕРТИФИЦИРАНИ СРАВНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ/СРАВНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
№ по ред
Наименование, идентификационен
№ на производител
Сертифицирана стойност
Неопределеност
Свидетелство/ Сертификат №/ дата, издадено от,
срок на годност 
1
2
3
4
5
ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА, ПОДЛЕЖАЩИ НА КАЛИБРИРАНЕ
№ по ред
Наименование, тип, идентификационен №, производител
Обхват на измерване на ТС
Неопределеност
Свидетелство/ Сертификат №/ дата, издадено от
Осигурявана характеристика по BAS QA 22.1.6
1
2
3
4
5
6
ІII. ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА БЕЗ КАЛИБРИРАНЕ
№ по ред
Наименование, тип, идентификационен №, производител
Мероприятия*
(документи)
Период
1
2
3
4
*Посочват се наличните свидетелства за проверка и други документи. 
IV. СПОМАГАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ
№ по ред
Наименование, тип, идентификационен №, производител
Методи за изпитване (сертифициране/валидиране)
1
2
3
V. ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА, ОБЕКТ НА ВЪТРЕШНО КАЛИБРИРАНЕ*
№ по ред
Вид на средството за измерване
Обхват
на измерване
Разширена неопределеност
Използван
 
Принцип
 метод
 
Идентификация
Единица на измерваната величина
1
2
3
4
5
6
7
Забележка: Прилагат се копия на свидетелства/сертификати за вътрешно калибриране, издадени от лабораторията за изпитване, кандидатстваща за УСДЛП, притежаваща: технически средства, посочени в BAS QA 22.1.4 – т.І „Сертифицирани сравнителни материали”.

* Попълва се, когато е приложимо в лабораторията.
VI. МЕТОДИ ЗА ВЪТРЕШНО КАЛИБРИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ЛАБОРАТОРИЯТА*
№ по ред
Стандарт/Методика за вътрешно калибриране
Наименование
1
2
3
* Попълва се, когато е приложимо в лабораторията.
VІI. ПРОГРАМА ЗА КАЛИБРИРАНЕ 
№ по ред
Наименование, тип, идентифика-ционен №, производител
Обхват
на измерване
Неопределеност
Последно свидетелство/сертификат за калибриране, №/ дата,
издадено от
Период на калибриране
1
2
3
4
5
6
Забележка: В програмата за калибриране се включват и ТС, обект на вътрешно калибриране (когато е приложимо).
VIII.СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
Система (наименование
/идентификационен номер на производител)
Местоположение в лабораторията
Отговорник за провеждане на изпитванията и/или поддръжка
Протокол от валидиране
(№/дата)
Последваща проверка на валидирането
Коментари
(поддръжка)
1
2
3
4
5
6
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