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М И Н И С Т Е Р С Т В О    Н А    О Т Б Р А Н А Т А  

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА “ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” 

 

ДОКЛАД ОТ ОЦЕНЯВАНЕ № … 
дата на 

изготвяне 

Договор № ……………………….. 
Време на провеждане: 

..................................... 

ОРГАНИЗАЦИЯ: 

 

 

Наименование 

Адрес 

Контакт 

ВИД НА 

ОЦЕНКАТА: 

 

Сертификационна Надзорна 

 

Допълнителна 

ПРОДУКТ: 

 

 

Наименование 

 

КРИТЕРИЙ: (Изисквания на БДС, ВС, ВТС, ФТС, 

ТС и др). 

 

ЕКИП ОЦЕНИТЕЛИ: 

 

Водещ оценител: 

Оценител: 

 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА: 

 

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА: 

 

 

 
 

 

 

  √ 



 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНЯВАНЕТО: 

 

1.Техническа документация на продукта 

- наличие на пълен комплект утвърдена документация за продукта (конструкторска, 

технологична, експлоатационна, ремонтна); 

- съответствие на техническата документация с продукта; 

- съответствие на техническата документация с технологичния процес на 

производство на продукта; 

 

2. Процес на производство на продукта 

- управление на документираната информация, свързани с производството на продукта; 

- наличие на изисквания към продуктите за закупуване, видът и обхватът на входящия 

контрол в зависимост от влиянието им върху крайния продукт; 

- оценка и подбор на доставчиците според тяхната способност да доставят продукти 

в съответствие с определените изисквания; 

- наличие на подходяща инфраструктура (сгради, съоръжения, транспорт и средства 

за комуникация), необходима за постигане на съответствие с изискванията към 

продукта; 

- наличие на необходимото технологично оборудване, технологична екипировка и 

средства за измерване; 

- организация на технологичните процеси и съответствието им с изискванията на 

технологичната документация; 

- наличие на необходимата технологична документация на работните места; 

- наличие на идентификация на продукта през целия производствен процес; 

- идентификация, проверка и калибриране на определените за използване средства за 

измерване; 

- наблюдение и измерване на характеристиките на продукта, определени в 

документираната информация; 

 

3. Изпитване на продукта и анализ на резултатите 

- образците/пробите за изпитване са взети от ....... /склада, производството/ в 

присъствието на екипа за оценка, за което е съставен Протокол № .... от ...... 

- лабораторните изпитвания са проведени в ................ от ................. до ......... 

За резултатите от изпитванията е представен Протокол № .... от ...... 

- войсковите /полигонни/ изпитвания са проведени в ................ от ................. до ......... по 

програма и методика на .................................. За резултатите от изпитванията е 

изготвен Протокол № .... от ...... 

- в таблицата са посочени изискванията към продукта по .................................. и 

съответствието им с резултатите от изпитванията 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Позиция/показател 

по изискване на 

……………… 

/БДС, ВС, ВТС, ФТС, 

ТС и др./ 

Позиция/показател 

по Методика за 

изпитвания 

Получени резултати 

/протокол № .. или 

стойности/ 

Съответствие  

Да/Не 

1 2 3 4 

    

    

    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ВОДЕЩИЯ ОЦЕНИТЕЛ: 

Продукт ................................................................................. съответства/не съответства/ на 

изискванията на ................................................. /БДС, ВС, ВТС, ФТС, ТС и др./ Документираните 

несъществени /съществени/ несъответствия се отнасят към т. ….... от ....… /и е изготвен 

Протокол № - при съществени несъответствия/ 

Нужна ли е допълнителна оценка?  Предложена дата:  

Следващ надзор: Месец, година: 

Отчети за несъответствия: Приложение 1 

ИЗГОТВИЛ 

ДОКЛАДА: 

 

 (подпис/име,фамилия) 

(дата) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 

НАЧАЛНИКА  

НА ОТДЕЛ “ВОЕННА 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 

СЕРТИФИКАЦИЯ”: 

 

Да бъде издаден /да не се издава/ сертификат на продукт 

...................................................... за съответствие с изискванията на 

................................................... 

/Да се проведе допълнителна оценка за установяване на 

съответствието на продукта с изискванията на 

..................................../ 

подпис/име,фамилия) 

(дата)( 

 

 

 

УТВЪРДИЛ: 

ДИРЕКТОР НА 

ДИРЕКЦИЯ 

“ВОЕННА 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, 

КАЧЕСТВО И 

СЕРТИФИКАЦИЯ”: 

 

 

 

 

 

(подпис/име,фамилия) 

(дата) 

 

 

 

 
 


