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До  Изпитвателна лаборатория 

при ОДБХ Габрово 

гр.Габрово, ул.”Д-р Заменхоф”№6 

тел. 066/803533, факс. 066/801779 

e-mail: lab_07@bfsa.bg, ldk_gabrovo@abv.bg  

 

ВЪЗЛАГАТЕЛНО ПИСМО   
 

Възложител: ....................................................................................................................................... 

 

…………………………………………………………………………................................................ 

Адрес и вид на обекта от където са взети извадките (пробите) 

(Наиминование на юредическо или физическо лице)  

 

BG/рег. № ..........................................................................… (попълва се в случай че има такъв) 
 

…………………………………………………………………………................................................ 

/ Лице за контакт – Име, Фамилия, телефон за връзка / 
 

Моля да бъде извършено изпитване на следните извадки (проби): 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

извадките (пробите) 

за изпитване 

Количество 

на пробата/ 
бр. единици 

Партида/ 

Дата на про-

изводство 

Опаковка Показатели 

за изпитване 

Метод на 

изпитване 

¤ 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

Забележки: 
 ¤ Колоната се попълва в случай, че клиента има специални изисквания към методите за изпитване, в 

обратен случай лабораторията прилага съответните акредитирани методи. 

 Заявителят носи отговорност за представителността на извадките (пробите).  

 ИЛ декларира, че цялата информация, получена или създадена по време на изпълнение на дейностите 

по изпитване е конфиденциална, с изключение на случаите на законови основания.  

 Персонала в ИЛ не участва в никакви дейности, които могат да бъдат в конфликт с независимостта при 

изпитване и с тяхната добросъвестност.  

 ИЛ предоставя процедурата за жалби и възражения при поискване от клиента. 

 ИЛ е акредитирана с гъвкав обхват на акредитация. Дейностите по обхвата са описани в СпК 5.1-1 „Об-

хват на лабораторните дейности“. Списъка с акредитираните лабораторни дейности се променя, когато 

има изменение в метод за изпитване, след като се извършат действия по разработването и въвеждането 

на промяната – съгласно управление на гъвкав обхват на акредитация по т.4.1.1 от BAS QR 32. 
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Основание за извършване на изпитването: 

…………………………………………………………………………................................................ 

…………………………………………………………………………............................................... 

 

Декларирам, че съм съгласен да заплатя разходите по изпитването, независимо от  

резултатите в протокола.   

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

Подпис 
 

Съгласен съм ИЛ, когато е задължена съгласно националното законодателство, да уведоми 

съответните регулаторни органи за получения резултат от изпитване. 

 

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

    Подпис 

 

За резултатите желаем да бъдем уведомени по следния начин:  

чрез получаване на хартиения носител на Протокола от изпитване на място   

чрез получаване на хартиения носител на Протокола от изпитване по куриер 

 Адрес за доставка: ............................................................................................... 

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

на тел. ………………………………………….. – име ……………………………….  

по електронен път на адрес: …………………………………………………………... 

 

 

Предал пробата:       Приел пробата: 

Фамилия…………………..      Фамилия: ...................................... 

Подпис……………………      Подпис……………………   

 

ДАТА: ……………………  
 

Оценка на риска за безпристрастност: 

 

……………………………………. декларира, че няма  взаимовръзка с Възложителя…………  

      /служител приел пробата/                           /подпис/ 

          
 Забележка: При установяване на риск по отношение на безпристрастността се извършват действия, съгласно 

ОП 4.1-1 „Безпристрастност и конфиденциалност”. Поръчката се изпълнява след минимизиране и отстраняване 

на риска. 

 

Проверка на заявката за изпълнимост:        

 

 □ ДА      □ НЕ  

(причини за неизпълнение) .................................................... 

 

Проверил: ..................................  

                          /подпис/ 

 

Дата…………… 

                         
 


