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(наименование/идентификация на лабораторията за калибриране)
при

(наименование на юридическо лице/едноличен търговец)

ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА 
 
І. ИЗХОДНИ  ЕТАЛОНИ / ЕТАЛОНИ

№ по 
ред

Наименование, 
идентификационен 
№ на производител

Обхват на 
измерване

Разширена 
неопределеност от 
свидетелството за 

калибриране

Свидетелство/ 
Сертификат 

за калибриране, 
№/дата, издадено 

от

Метрологична 
проследимост 

до

Осигурява 
величина 
съгласно 

BAS QA 2.2.6

1 2 3 4 5 6 7

+ -

ІІ. СЕРТИФИЦИРАНИ РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИАЛИ

№ по 
ред

Наименование, тип, 
идентификационен 
№, производител

Сертифицира-
на стойност на 

величина

Разширена 
неопределеност 

от 
свидетелството 
за калибриране

Свидетелство/ 
Сертификат, 

№ /дата, 
издадено от, 

срок на 
валидност

Метрологична 
проследимост 

до

Осигурява 
величина 
съгласно 

BAS QA 2.2.6

1 2 3 4 5 6 7

+ -

Указания за попълване: 
Колона І.3 и ІІ.3 – Посочва се обхвата на измерване с осигурена проследимост, посочва се измервателната единица; 
Колона І.6 и ІІ.6 – Посочва се еталона/ССМ, използвани от лабораторията, извършила калибрирането (посочен в 
свидетелството за калибриране)

ІІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ, УЧАСТВАЩИ В ПРОЦЕСА НА КАЛИБРИРАНЕ, 
ИЗИСКВАЩИ КАЛИБРИРАНЕ

№ по 
ред

Наименование, тип, 
идентификационен №, 

производител

Обхват на 
измерване

Разширена 
неопределеност от 
свидетелството за 

калибриране

Свидетелство/ 
Сертификат 

за калибриране 
№/дата, издадено 

от

Осигурява 
величина 
съгласно 

BAS QA 2.2.6

1 2 3 4 5 6

+ -
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IV. ОБОРУДВАНЕ*, УЧАСТВАЩО В КАЛИБРИРАНЕТО

№ по 
ред

Наименование, тип, 
идентификационен №, 

производител

Осигурява 
величина 
съгласно 

BAS QA 2.2.6

Действия за управление 
на оборудването и 
документ, който ги 

регламентира

Честота на изпълнение на 
действията

1 2 3 4 5

+ -

*Описва се оборудването, сравнителните материали, химикали и др., които се използват в процеса на калибриране и не са от 
тези, класифицирани и описани в таблиците  I, II, III . 

V. ПРОГРАМА ЗА КАЛИБРИРАНЕ

№ по 
ред

Наименование, тип, 
идентификационе №, 

производител

Обхват 
на измерване

Неопределеност 
на измерване

Последно 
свидетелство/ 
сертификат за 
калибриране,   

№/дата, издадено от

Период на 
калибриране/ 
последващо 
калибриране

1 2 3 4 5 6

+ -

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯ:

Дата:
 Име и фамилия:

Версия 1 Дата на създаване 23.11.2021 г.


 Стр  от 
(наименование на юридическо лице/едноличен търговец)
ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА
І. ИЗХОДНИ  ЕТАЛОНИ / ЕТАЛОНИ
№ по ред
Наименование, идентификационен
№ на производител
Обхват на измерване
Разширена неопределеност от свидетелството за калибриране
Свидетелство/
Сертификат
за калибриране, №/дата, издадено от
Метрологична проследимост до
Осигурява величина съгласно
BAS QA 2.2.6
1
2
3
4
5
6
7
ІІ. СЕРТИФИЦИРАНИ РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИАЛИ
№ по ред
Наименование, тип, идентификационен №, производител
Сертифицира-на стойност на величина
Разширена неопределеност от свидетелството за калибриране
Свидетелство/
Сертификат,
№ /дата,
издадено от,
срок на валидност
Метрологична проследимост до
Осигурява величина съгласно
BAS QA 2.2.6
1
2
3
4
5
6
7
Указания за попълване:Колона І.3 и ІІ.3 – Посочва се обхвата на измерване с осигурена проследимост, посочва се измервателната единица;Колона І.6 и ІІ.6 – Посочва се еталона/ССМ, използвани от лабораторията, извършила калибрирането (посочен в свидетелството за калибриране)
ІІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ, УЧАСТВАЩИ В ПРОЦЕСА НА КАЛИБРИРАНЕ, ИЗИСКВАЩИ КАЛИБРИРАНЕ
№ по ред
Наименование, тип, идентификационен №, производител
Обхват на измерване
Разширена неопределеност от свидетелството за калибриране
Свидетелство/
Сертификат
за калибриране
№/дата, издадено от
Осигурява величина съгласно
BAS QA 2.2.6
1
2
3
4
5
6
IV. ОБОРУДВАНЕ*, УЧАСТВАЩО В КАЛИБРИРАНЕТО
№ по ред
Наименование, тип, идентификационен №, производител
Осигурява величина съгласно
BAS QA 2.2.6
Действия за управление на оборудването и документ, който ги регламентира
Честота на изпълнение на действията
1
2
3
4
5
*Описва се оборудването, сравнителните материали, химикали и др., които се използват в процеса на калибриране и не са от тези, класифицирани и описани в таблиците  I, II, III . 
V. ПРОГРАМА ЗА КАЛИБРИРАНЕ
№ по ред
Наименование, тип,
идентификационе №,
производител
Обхват
на измерване
Неопределеност на измерване
Последно свидетелство/
сертификат за калибриране,  
№/дата, издадено от
Период на калибриране/
последващо калибриране
1
2
3
4
5
6
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