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Бл.№ 1б -ЛИК 

 

Вх. № на РЗИ-Варна :....................... 

 

Вх./Изх.  №  на ЛИК: ........................  
 

   

       ЗАЯВКА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ПРОДУКТИ 

 

От……………………………………………………………..………………............. 
   ( име на организация;   име, фамилия на възложителя ) 

 

Адрес:……………………………………..………………………………….............. 

     ( град, улица, № ) 

 

Телефон №:………………………………... 

 

Моля да бъде извършено изпитване на: 

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

(вид продукт: храна, вода, козметичен продукт, и др.) 

 

Количество:………………………………... 

Опаковка:........................................................ 

Продуктът е взет от обект:…………………………………………………............ 

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

 По показатели /  Нормативен документ 

 1………………………………………………………………………………. 

 2.……………………………………………………………………………… 

 3………………………………………………………………………………. 

 4…………………………………………………………………………….… 

 5………………………………………………………………………………. 

Допълнителни сведения за продукта: 

 1.Производител…………………………………………………………… 

 2.Дата на производство.…………………………………………………….. 

 3.Партида……………………………………………………………………. 

            4. Срок на годност.............................................................................................  
 

Декларирам, че: 
- Запознат/а съм с необходимите условия за провеждане на изпитването и вида на документите, които 
ще получа от ЛИК при РЗИ – Варна; 
-  Запознат/а съм с изискванията относно вземането на проби и представянето им в ЛИК: вид на 
опаковката, количеството, начин на съхранение и транспорт в съответствие с възложените от мен 
показатели и прилаганите методи за изпитване; 
- ЛИК не носи отговорност за пробите, предоставени от заявителя по отношение на вземане, транспорт 

и съхранение  

- Запознат/а съм, че ЛИК не обявява съответствия със спецификация или стандарт, в съответствие с 

изискванията на т.7.8.6 от БДС ЕN ISO/IEC 17025:2018 и не дава мнения и тълкувания, съгласно т.7.8.7 

от БДС ЕN ISO/IEC 17025:2018 
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- Запознат/а съм с  политиката за защита на лични данни на РЗИ-Варна, публикувана на www.rzi-

varna.com  

 

Заплащането на извършената услуга ще извърша в брой/по банков път. 

 

Заявявам желанието си  издадения във връзка със заявената услуга протокол  от изпитване  да бъде 

получен: 

□ Лично от Приемна –  стая №30 

□ Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: 

………………............................................................................................................................, 

като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка,   

  

□ по електронен път на електронна поща............................................................................... 

  Забележка:   
- ЛИК гарантира, че цялата информация, получена или създадена по време на изпълнение на 

лабораторните дейности е конфиденциална. 

- ЛИК предварително информира клиента за информацията, която възнамерява да направи обществено 

достъпна. С изключение на информацията, която клиентът прави обществено достояние, или когато 

това е договорено между лабораторията и клиента (например да се отговори на жалби), всяка друга 

информация се счита за нейна собственост и се разглежда като професионална тайна. 

Когато лабораторията е задължена по закон  да оповести информация, представляваща професионална 

тайна, клиентът или засегнатото лице се уведомява за предоставяната информация, освен ако това не е 

забранено по закон. 

- Клиентът (възложителят) има право да отправи жалба, отнасяща се до лабораторните дейности, за 

които лабораторията е отговорна. При поискване процедурата за разглеждане на жалби се предоставя 

на всички заинтересовани страни. 

- ЛИК информира клиента, ако методът за изпитване, предложен от него се счита за неподходящ. 
- ЛИК разполага със Застраховка за покриване на евентуално нанесени щети на клиента. 
- ЛИК прилага гъвкав обхват на акредитация, дефиниран в сертификата и заповедта за акредитация и 

предоставя на клиента актуален списък на услугите СпК 5.1, Списък на използваните методи за 

изпитване в гъвкав обхват на акредитация СпК 7.2.1 и Изпитвани продукти с характеристика 

„пестициди/остатъци от пестициди“ с гъвкав обхват на акредитация СпК 7.2.4. 

 

Дата и час:.................                                                                                     Заявил:.............................                                                                                                                         

                                                                                                                          

                                                                                                                  Приел:............................. 

/фамилия, подпис/ 
 Преглед за изпълнимост на заявката: 

1.Налична ли е заплаха за безпристрастността при извършване на заявените лабораторни 

дейности? 

Да Не 

2. Заявените за предоставяне услуги съответстват ли на документираният обхват на дейност 

на лабораторията? 

Да Не 

3. Методите актуални ли са и съответно, подходящи ли са за заявените лабораторни 

дейности? 

Да Не 

4. Лабораторията има ли възможността, разполага ли с ресурси и компетентност, необходими 

за извършване на заявените лабораторни дейности в срок?  

Да Не 

5.Предоставените от клиента (възложителя) инструкции и предписания за манипулиране с 

обекта за изпитване, противоречат ли на методите, описващи лабораторните дейности? 

Да Не 

 

 Дата:.................                                                                             Ръководител ЛИК: ............. 


