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ДО 
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ

ЗАЯВКА ЗА ИЗПИТВАНЕ

Наименование на заявителя: 

Адрес:

Телефон: , Електронна поща: 

ИН по ЗДДС:

Данните са необходими за издаване на фактура.

Лице за контакт:

Обект за изпитване:

(наименование, тип, фабричен номер)

Производител:

Желая горепосоченият обект да бъде изпитан, съгласно изброените нормативни документи/стандарти: 

Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на 
посочения от мен адрес на електронна поща. Да Не

Желая да получа протокол от изпитване чрез куриер. Да Не

Желая да получа протокол от изпитване на английски език. Да Не

Ще предоставя обекта за изпитване: - моля изберете -

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: По банков път В брой

Дата:  Заявител:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 04.01.2023 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 

действия по нейната обработка, заплащане и доставка 
(генерира се автоматично при избор на дата)

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ЗАЯВКАТА

На заявителя На изпълнителя

Да достави посочения обект за изпитване нормално 
функциониращ и в необходимата конфигурация

Да извърши изпитването безпристрастно и да не позволи 
какъвто и да е търговски или финансов натиск, който да 
компрометира безпристрастността

Да предостави инструкция за експлоатация и техническа 
документация съдържаща технически и метрологични 
характеристики

Да информира своевременно Възложителя за 
възникнали отклонения в процеса на изпитване, водещи 
до невъзможност то да бъде продължено

Да подпише декларация за конфиденциалност за 
провежданите дейности, при присъствие на изпитването

Да поиска присъствие на заявителя или упълномощен 
представител, по време на изпитването, при 
необходимост
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Да спазва установения ред в лабораторните помещения

Изпълнителят се задължава да опази цялата 
информация, получена или създадена при изпълнение на 
дейности в лабораторията, представляваща търговска 
тайна и правата за интелектуална собственост на 
възложителя

Да заплати необходимата такса за изпитване, преди да 
получи протокола с резултатите от изпитването. 
 
Да заплати разходите по изпращане на протокола от 
изпитване и/или обекта за изпитване чрез куриер, при 
заявено желание

Изпълнителят не носи отговорност за изпитания обект 
пред Възложителя в случаите, когато: 
- обектът за изпитване бъде повреден или унищожен като 
резултат от приложените върху него въздействия в 
процеса на изпитване; 
- обектът за изпитване бъде повреден по време на 
транспортирането му

Заявката за изпитване се приема за договор за изпълнение на услугата „Изпитване”. 
 
Изпълнителят ще предостави при поискване от орган на съдебната влас, особена юрисдикция, НАП или надзорен 
орган информация получена или създадена по време на извършване на услугата „Изпитване”, представляваща 
професионална тайна. 
 
Възложителят и Изпълнителят се задължават да решават всички спорни въпроси в съответствие с утвърдените 
процедури от СУ на ГД МИУ.

Дата: Възложител Дата: Изпълнител:

Необходимост от допълнително договаряне

Възложено изпитване на:

Дата:
Подпис:

Служител (длъжност, фамилия)

Дата:
Възложил:
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За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
ДОБЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
ЗАЯВКА ЗА ИЗПИТВАНЕ
Данните са необходими за издаване на фактура.
(наименование, тип, фабричен номер)
Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
Желая да получа протокол от изпитване чрез куриер.
Желая да получа протокол от изпитване на английски език.
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при избор на дата)
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ЗАЯВКАТА
На заявителя
На изпълнителя
Да достави посочения обект за изпитване нормално функциониращ и в необходимата конфигурация
Да извърши изпитването безпристрастно и да не позволи какъвто и да е търговски или финансов натиск, който да компрометира безпристрастността
Да предостави инструкция за експлоатация и техническа документация съдържаща технически и метрологични характеристики
Да информира своевременно Възложителя за възникнали отклонения в процеса на изпитване, водещи до невъзможност то да бъде продължено
Да подпише декларация за конфиденциалност за провежданите дейности, при присъствие на изпитването
Да поиска присъствие на заявителя или упълномощен представител, по време на изпитването, при необходимост
Да спазва установения ред в лабораторните помещения
Изпълнителят се задължава да опази цялата информация, получена или създадена при изпълнение на дейности в лабораторията, представляваща търговска тайна и правата за интелектуална собственост на възложителя
Да заплати необходимата такса за изпитване, преди да получи протокола с резултатите от изпитването.

Да заплати разходите по изпращане на протокола от изпитване и/или обекта за изпитване чрез куриер, при заявено желание
Изпълнителят не носи отговорност за изпитания обект пред Възложителя в случаите, когато:
- обектът за изпитване бъде повреден или унищожен като резултат от приложените върху него въздействия в процеса на изпитване;
- обектът за изпитване бъде повреден по време на транспортирането му
Заявката за изпитване се приема за договор за изпълнение на услугата „Изпитване”.

Изпълнителят ще предостави при поискване от орган на съдебната влас, особена юрисдикция, НАП или надзорен орган информация получена или създадена по време на извършване на услугата „Изпитване”, представляваща професионална тайна.

Възложителят и Изпълнителят се задължават да решават всички спорни въпроси в съответствие с утвърдените процедури от СУ на ГД МИУ.
Необходимост от допълнително договаряне
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