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ЗАЯВКА 

ЗА ИЗПИТВАНЕ 
        № ........../...........г. 

 
(номер и дата на заявката се попълват от ИЛН  

съгласно поредността й в ИЛН-ФК 7.1.0-03 Журнал за входящи и изходящи данни в и извън обхват на акредитация) 
 
 

1. Обект за изпитване:……………………………..………………………………………………….......… 
(описание на пробата/извадката, производител, партида, дата на производство, количество на продукта, брой и вид на 

опаковката, сертификат за технически изисквания и други документи, съпровождащи пробата) 
 

2.Клиент:……………………………………...………………………………………………………………. 
(фирма, име и фамилия на възложителя, адрес за кореспонденция, телефон за контакт) 

 
3. Идентификация на обекта (код):……………………………………………………………………...…. 
 
4. Пробата/извадката е взета от:………………………………………………………………………...….. 
    Документ за вземане на проба/извадка (когато е приложимо):………………………………………….. 

(точното наименование на институцията, извършила пробовземането, номер и дата на документа) 
 
5. Начин на доставяне на пробата/извадката: 
                         □ лично                               □ по куриер                         □ от ОВП на ИЛН 

 
6. Вид и срок за изпълнение на заявката: 
                         □ нормална- до 10 дни     □ експресна- до 2 дни 
 
7. Отклонения от стандартизирания метод за изпитване по желание на клиента:…………………. 
 
8. Език на издаване на протокола от изпитване: 
                       □ български                         □ английски 
 
9. Начин на получаване на протокола от изпитване: 
                       □ лично                                □ по пощата или на електронна поща 
 
10. Начин на заплащане на услугата: 
                       □ в брой                               □ по банков път 
 
11. Срок за съхранение на контролната проба/извадка: ……………………………………………….. 
 
12. Ликвидиране на остатъка от образеца (контролната проба/извадка): 
                       □ връщане на клиента        □ изливане в съдове за събиране на продукти на ЗСМ към  

  „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД след изтичане на срока на 
  съхранение.  
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13. Вид на изпитването/характеристики: 
 
№ Образец №  Показател Метод за изпитване 

    
    
    
    
    

 
ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИ ЗАЯВКА: 
- Лабораторията е отговорна за безпристрастността на своите лабораторни дейности и не позволява търговски, финансов или друг натиск да поставя под 

съмнение нейната безпристрастност. 
- Информацията, получена  или създадена по време на изпълнение на поръчката, се счита за конфиденциална с изключение на информацията, която 

клиента прави обществено достояние, когато това е договорено с него или когато лабораторията е задължена по закон или е упълномощена съгласно 
договорни споразумения да оповестява информацията. Лабораторията предварително информира клиента за информацията, която възнамерява да 
направи обществено достъпна 

- Настоящата заявка се предоставя в писмен вид на ИЛН, попълнена от заявителя или се попълва в лабораторията от Ръководителя на ИЛН, след което 
се извършва преглед на наличните ресурси, компетентност и безпристрастност на персонала за изпълнението й. ИЛН съгласува с клиента всички 
промени в заявката, настъпили след подаването й в лабораторията, и всички отклонения от метода на изпитване. 

- ИЛН не отговаря за информацията или липсата на такава, предоставена от клиента при условие, че тя може да повлияе на валидността на резултатите. 
- ИЛН не носи отговорност за коректността на пробовземане и условията на съхраняване на пробата/извадката до постъпването й в лабораторията, когато 

пробата/извадката е взета от клиента. 
- ИЛН прилага гъвкав обхват на акредитация, описан в Сертификата за акредитация на лабораторията и заповедта към него. Гъвкавият обхват на 

акредитация е документиран в списък ИЛН-СпК 5.3.0-01 „Списък на услугите, предоставяни от ИЛН“, който може да бъде разгледан на интернет 
страницата на Дружеството www.prista-oil.bg или на място в помещенията на лабораторията. В него са вписани актуалните методи на изпитване, които 
ИЛН използва при лабораторните си дейности. 

- Изпитваните показатели се заплащат съгласно утвърден ценоразпис, който може да бъде предоставен при поискване от страна на клиента. Услугата се 
заплаща в брой или по банков път преди предаване на протокола от изпитване. 

- Клиентът има право да отправи жалба, отнасяща се до лабораторните дейности, за които лабораторията е отговорна. Начинът на разглеждане на жалби 
към дейността на ИЛН е даден в основна процедура ИЛН-ОПК 7.9.0-01 „Жалби“, която може да бъде разгледана на страницата на дружеството, на 
място в помещенията на ИЛН и чрез изпращане по пощата към заявителя. 

- Правилата за позоваване на статута на предоставената акредитация на ИЛН и използване на акредитационния символ на ИА БСА са дадени в основна 
процедура ИЛН-ОПК 7.8.0-02, която може да бъде разгледана на сайта на дружеството, на място в помещенията на ИЛН и чрез изпращане по пощата 
към заявителя. 

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ: 
С възлагането на изпитването декларирам, че:  
- Запознат съм и приемам Общите условия за изпълнение на заявка на ИЛН към „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД. 
- Запознат съм с основна процедура ИЛН-ОПК 7.8.0-02 „Правила за използване на акредитационния символ на ИА БСА и позоваване на акредитация от 

ИА БСА“ и правилата за отправяне на жалба към лабораторните дейности, извършвани от ИЛН 
- Запознат съм с необходимите условия за провеждане на изпитването, вида на документите, които ще получа в резултат на него и с дадените по-долу 

изисквания и правила на ИЛН; 
- Запознат съм, че протоколите от изпитване, издадени от ИЛН не могат да бъдат възпроизвеждани без писменото разрешение на лабораторията и ако се 

възпроизвеждат това става само в пълната им цялост. 
- Запознат съм с изискванията относно вземането на проби/извадки и предоставянето им на ИЛН в подходяща опаковка 
- Запознат съм, че нося отговорност за представителността и целостта на опаковката на пробата/извадката, предоставена за изпитване в ИЛН, което 

осигурява запазване на характеристиките на образеца в съответствие с изискванията на метода за изпитване. 
- Запознат съм, че ИЛН не носи отговорност за отклоненията от резултатите, влияещи се от условията на вземането на пробата/ извадката ако 

пробата/извадката е взета от заявителя. 
- Запознат съм, че резултатите, дадени в протоколите от изпитване се отнасят само до изпитваната проба/извадка. 
- Запознат съм, че ИЛН не изчислява неопределеност от вземането на пробата/извадката, когато то е извършено от заявителя. 
- Запознат съм, че ИЛН не обявява съответствие със спецификация или стандарт. 
- Запознат съм, че ИЛН не дава мнения и интерпретации въз основа на резултатите от изпитване. 
- При необходимост ще предоставя достъп на екип  на ИА БСА с цел оценяване на изпълнението на дейността, извършена от ИЛН. 

 
 
 

 
Заявител:……………………………………...…...                            
                            (име, фамилия, подпис) 

 
Приел заявката:……………………………………                          
                      (длъжност, име, фамилия, подпис, печат)                              
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15. Преглед за изпълнимост на заявката (попълва се от ИЛН): 
 

Методите, посочени от клиента са подходящи: □ да          □ не    
ИЛН разполага с необходимите ресурси за изпълнение на заявката  
(компетентен персонал, технически средства, реагенти, време): 

□ да          □ не    

Съществува заплаха за безпристрастността на ИЛН: □ да          □ не    
Заявката за изпитване съответства на предоставения гъвкав обхват на акредитация на ИЛН: □ да          □ не    
Отклоненията, изискани от клиента не влияят върху целостта на лабораторията или на валидността на 
резултатите (ако е приложимо): 

□ да          □ не    

ИЛН приема заявката и уведомява клиента за това: □ да          □ не    
 

 
Извършил прегледа:………………………                            

                                                                                                                                                                  (име, фамилия, подпис) 


