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ДО 
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ 
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „МЕРКИ И ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ“ 
гр. София, бул. “Г. М. Димитров“ № 52Б 

ЗАЯВКА 
за участие в изпитване за пригодност чрез междулабораторно сравнение (РТ) 

в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17043

Заявител:

Фирма:

Адрес на фирмата:

Адрес на лабораторията:

Име и фамилия:

Длъжност:

Teлефон: , e-mail:

Предмет на РТ:

Величина Средство за измерване Обхват CMC / неопределеност

+ -

Предпочитан период за провеждане на измерванията:

Цена за участие в РТ: Цената се обявява преди започване на РТ в Поканата за участие в съответствие с т. III 1 от 
Ценоразпис за услугите, предоставяни от БИМ

Дата:  Подпис:

Име и длъжност:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 01.03.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)

Попълва се от ГД НЦМ: 
Информацията, която е получена или създадена при извършването на услугата, предоставена от ГД НЦМ, е 
професионална тайна. Служителите на БИМ запазват конфиденциалност, освен ако разкриването на информацията 
се изисква по общия ред, предвиден в действащото българско законодателство.

Дата:  Подпис:

Упълномощен за отговор експерт:

            (фамилия)


 Стр  от 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
ДО
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „МЕРКИ И ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ“гр. София, бул. “Г. М. Димитров“ № 52Б 
ЗАЯВКАза участие в изпитване за пригодност чрез междулабораторно сравнение (РТ)в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17043
Предмет на РТ:
Величина
Средство за измерване
Обхват
CMC / неопределеност
Цена за участие в РТ: Цената се обявява преди започване на РТ в Поканата за участие в съответствие с т. III 1 от Ценоразпис за услугите, предоставяни от БИМ
ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧАВАМ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГАТА:
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при избор на дата)
Попълва се от ГД НЦМ:Информацията, която е получена или създадена при извършването на услугата, предоставена от ГД НЦМ, е професионална тайна. Служителите на БИМ запазват конфиденциалност, освен ако разкриването на информацията се изисква по общия ред, предвиден в действащото българско законодателство.
                                                                                                            (фамилия)
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