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 ЗАЯВКА ЗА ИЗПИТВАНЕ 

       № ……………/…………… 2021 г. 

 

1. Заявител (фирма, клиент):………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

Булстат:…………………………………………………… МОЛ: ……………………………………………………………………. 

ЕГН:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Телефон:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Лице за контакт:………………………………………………………………………………………………………………………... 

/идентификация на клиента: име, фирма, адрес, Булстат, ЕГН, телефон, e-mail за връзка/ 

2. Продукт за изпитване:…………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

3. Показатели и методи за изпитване:……………………………………………………………………………………………... 

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

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

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

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

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

/характеристика, нормативен документ, стандарт, спецификация/ 

 

4. Количество на доставените проби:……………………………………………………………………………………………… 

/брой, килограм, литър/ 

5. Входящ номер на продукта:………………………………………………………………………………………………………. 

/код по входящо-изходящия дневник/ 

6. Пробите са взети от: ………………………………………………………………………………………………………………. 

/идентификация на лицето взело/предоставило пробите/ 

7. Специфични особености:………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Изпълнителят се задължава: Да носи отговорност за цялата информация, получена или създадена по време на 

изпитването и да уведоми предварително възложителя, ако има намерение да я прави публична, с изключение на 

случаите, когато тази информация се изисква от оторизирани органи – Съд, Прокуратура и пр., чрез съответния 

документ по закон, че ЛКИ няма право да уведомява възложителя/клиента. 

9. Жалби: Клиентът е запознат с ОПК 709-1 „Жалби“. 

10. Юридически аспект: Заявката има сила на юридическо обвързващо споразумение между Лабораторията и клиента. 

 

 

Заявител: ……………………………………………………………………………………. 

      /име, фамилия, подпис/ 
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11. Декларация за безпристрастност: Долуподписаните декларираме, че нямаме взаимовръзки, основани на собственост, 

ръководство, управление, персонал, споделени ресурси, финанси, договори, маркетинг (вкл. търговски марки) и плащане 

на комисионни от продажби или др. стимули за привличане на клиенти по отношение на заявения за изпитване обект. 

Известно ни е, че за неверни сведения, се носи отговорност по чл. 313 от НК: 

1 .................................................... 

 /хим. В. Чукова / 

2 .................................................... 

 /хим. Г. Георгиева/ 

3 .................................................... 

 /хим. Д. Петришки / 
 

4 .................................................... 

 /хим. В. Кашорова/ 

5 .................................................... 

 /хим. Ив. Максимова/ 

6 .................................................... 

 /хим. Ан. Иванова/ 

 

7 .................................................... 

 /д-р Д. Костова/  

8 .................................................... 

/д-р В. Ризова/ 

  

 

12. Анализ на риска за безпристрастност:  

№ Персонал, определен да извърши 

 определеното изпитване 

Заплахи за безпристрастността, 

 съгласно ОПК 401-1 и ФК 401-2 

Наличие/ 

Отсъствие 

 на конфликт 

на интереси 

13. 

1.1 

13. 

1.2 

13. 

2.1 

13. 

2.2 

13. 

3.1 

13. 

3.2 

13. 

4.1 

13. 

4.2 

13. 

4.3 
ДА / НЕ 

1 хим. Ваня Чукова           

2 хим. Галя Георгиева           

3 хим. Веска Кашорова           

4 хим. Иваничка Максимова           

5 хим. Анелия Иванова           

6 хим. Делчо Петришки           

7 д-р Денка Костова           

8 д-р Виолина Ризова           

 

13. Анализ на риска за безпристрастност - въпросник: Във връзка с осигуряване на безпристрастност и независимост на 

лицата, определени да извършат контрол на обекти при изпълнение на заявки и договори за контрол от клиенти, 

ръководителят на лабораторията задава следните въпроси, с цел анализ на риска за безпристрастност и независимост на 

ЛКИ. 

Моля, отговорете с Да или Не на следните въпроси: 

13.1.  Ръководство/Управление 

13.1.1. Свързани ли сте по някакъв начин с фирмата възложител на дейности по контрол от настоящата поръчка? (Да/Не) 

13.1.2. Член ли сте на управителния съвет на фирмата възложител на дейности по контрол от настоящата поръчка? (Да/Не) 

13.2. Споделени ресурси – персонал, оборудване 

13.2.1. Работите ли на трудово или безтрудово правоотношение във фирмата на дейности по контрол от настоящата 

поръчка? (Да/Не) 

13.2.2. Известно ли ви е за съвместно използване на и/или отдаване под наем на оборудване и помещения с фирмата 

възложител на дейности по контрол от настоящата поръчка? (Да/Не) 

13.3. Договори – плащане на комисионни или други стимули за привличане на клиенти 

13.3.1. Получавате ли комисионни или други стимули от фирмата възложител на дейности по контрол от настоящата 

поръчка с цел компрометиране на резултати от контрол? (Да/Не) 

13.3.2. Предлагали ли сте преференции с цел привличане на фирмата възложител на дейности по контрол от настоящата 

поръчка за наш клиент? (Да/Не) 

13.4. Персонал 

13.4.1. Участвали ли сте в проектирането, производството, доставката, инсталирането, ремонта и поддръжката на 

съоръженията, обект на контрол от настоящата поръчка? (Да/Не) 

13.4.2. Поддържате ли лични отношения (роднински, приятелски или възникнали в миналото конфликти) с членове на 

персонала от фирмата възложител на дейности по контрол от настоящата поръчка? (Да/Не) 

13.4.3. Участвали ли сте в някакви курсове за повишаване на квалификацията, организирани от фирмата възложител на 

контрол или доставяли ли сте услуги, свързани с обучение на служители от фирмата възложител на дейности по 

контрол от настоящата поръчка? (Да/Не) 

Дата: …………… 2021 г.    РЪКОВОДИТЕЛ ЛКИ:………………………………                            

                  /д-р Ал. Пелтеков, дх/                                                   


