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ДО 
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ИС 
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ 
гр. София, бул. “Г.М.Димитров“, № 52Б

З А Я В Л Е Н И Е 
за изпитване на игрално оборудване/игрален софтуер

1.

(наименование, адрес и ЕИК на лицето, което заявява за изпитване) 
Забележа: Информацията за седалище и адрес на управление се събира служебно.

(номер на Удостоверение за производство/внос, разпространение и сервиз)

(тел., факс, E-mail)

2.

(име, тип, версия на игралното оборудване/игралният софтуер)

(производствен номер, година на производство)

3.

(Производител на игралното оборудване/игралният софтуер, номер на Удостоверение за производство,  
разпространение и сервиз)

Съгласен съм изпитването да се извърши съгласно методиките на Лаборатория за изпитване на ИС за 
съответното съоръжение.
Съгласен съм да бъде обявено съотвествие с приложимите към съоръжението действащи общи задължителни 
технически изисквания.

Запознат съм, че лаборатория може да ми предостави процедура по управление на жалбите  при необходимост.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧАВАМ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГАТА:
Чрез лицензиран пощенски оператор (куриерска услуга) на адрес:

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.

като вътрешна препоръчана пощенска пратка
като вътрешна куриерска пратка
като международна препоръчана пощенска пратка

По електронен път на електронна поща
Чрез Системата за Сигурно Електронно Връчване

Дата:  Подпис:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 28.02.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ЗАЯВКАТА 
  

I. На Възложителя 
 1. Да достави посочения обект за изпитване нормално функциониращ и комплектован. 
 2. Да предостави необходимата за изпитване техническа документация, декларация за съответствие 
съгласно БДС ISO/IEC 17050-1, програмни носители и ключове за игралното оборудване. 
 3. Да заяви допълнителни изисквания по отношение на изпитването и изготвените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
документи. 
 4. Да заплати необходимите такси за изпитване. 
 5. Цените на услугите се заплащат съгласно изготвената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ таксова бележка в съответствие 
със Заповед на Председателя на БИМ за определяне на размера на цените за предоставяните услуги, свързани с 
изпитване на игрално оборудване и софтуер.

II. На Изпълнителя 
 1. Да извърши изпитването, издаде изпитвателен протокол и уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за завършване на 
изпитването. 
 2. Да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали отклонения в процеса на изпитване, водещи 
до невъзможност да бъде продължено изпитването. 
 3. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при невъзможност за изпълнение на  допълнителните изисквания. 
 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за изпитания обект пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  когато обектът бъде 
повреден или унищожен като резултат от приложените върху него въздействия в процеса на изпитване. 
 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за приключване на изпитването при неизпълнение на задълженията 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по т. 4 от настоящото заявление.

 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя на физически и юридически лица документи и 
информация, свързани с изпълнение на изпитването без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължават да решават всички спорни въпроси в съответствие с 
утвърдените процедури в Наръчника по качество на Лаборатория за изпитване на ИС. 
 Допълнителни изисквания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  по отношение на изпитването и изготвените от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи:

Дата:  Подпис Възложител:

Дата:  Подпис Изпълнител:
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 Стр  от 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
ДОЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ИСБЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯгр. София, бул. “Г.М.Димитров“, № 52Б
З А Я В Л Е Н И Е
за изпитване на игрално оборудване/игрален софтуер
(наименование, адрес и ЕИК на лицето, което заявява за изпитване)
Забележа: Информацията за седалище и адрес на управление се събира служебно.
(номер на Удостоверение за производство/внос, разпространение и сервиз)
(тел., факс, E-mail)
(име, тип, версия на игралното оборудване/игралният софтуер)
(производствен номер, година на производство)
(Производител на игралното оборудване/игралният софтуер, номер на Удостоверение за производство, 
разпространение и сервиз)
При необходимост от възстановяване на предварително платена от заявителя сума, да се използват следните банкови реквизити:
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)
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ЗАЯВКАТА
 
I. На Възложителя         1. Да достави посочения обект за изпитване нормално функциониращ и комплектован.         2. Да предостави необходимата за изпитване техническа документация, декларация за съответствие съгласно БДС ISO/IEC 17050-1, програмни носители и ключове за игралното оборудване.         3. Да заяви допълнителни изисквания по отношение на изпитването и изготвените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи.         4. Да заплати необходимите такси за изпитване.         5. Цените на услугите се заплащат съгласно изготвената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ таксова бележка в съответствие със Заповед на Председателя на БИМ за определяне на размера на цените за предоставяните услуги, свързани с изпитване на игрално оборудване и софтуер.
II. На Изпълнителя         1. Да извърши изпитването, издаде изпитвателен протокол и уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за завършване на изпитването.         2. Да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали отклонения в процеса на изпитване, водещи до невъзможност да бъде продължено изпитването.         3. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при невъзможност за изпълнение на  допълнителните изисквания.         4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за изпитания обект пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  когато обектът бъде повреден или унищожен като резултат от приложените върху него въздействия в процеса на изпитване.         5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за приключване на изпитването при неизпълнение на задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по т. 4 от настоящото заявление.
         ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя на физически и юридически лица документи и информация, свързани с изпълнение на изпитването без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.         ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължават да решават всички спорни въпроси в съответствие с утвърдените процедури в Наръчника по качество на Лаборатория за изпитване на ИС.         Допълнителни изисквания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  по отношение на изпитването и изготвените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи:
11.0.0.20130303.1.892433.887364
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