Лаборатория Морски ресурси и аквакултури
при

Медицински Университет – Варна
9000 Варна, бул. Цар Освободител 84
тел.:+ 359 52 677050 вътр. 28-81,
e-mail: mona.stancheva@mu-varna.bg

Код: Ф 7.4-1

ЗАЯВКА ЗА ИЗПИТВАНЕ

ЗАЯВКА ЗА ИЗПИТВАНЕ
№ …………/…………….
(№/дата)

I.

Данни за заявителя на изпитване:

1.

Наименование/име на заявителя:

2.

Представляван от, в качеството на:

3.

Адрес

4.

ЕИК

5.

Начин на плащане

(юридическо/физическо лице)

II. Данни за пробата, предоставена за изпитване
6.

Лабораторен код на пробата

7.

Наименование на продукта

8.

Вид на пробата

(съвпадащ с № на Заявката)

(група продукти по Приложение към настоящата заявка „Списък
на услугите”)

9.

Придружаващи документи, предоставени от
възложителя

(Възложително/ придружително писмо и други ако е необходимо)

10. Забележки и/или други специфични данни
III. Данни за пробата, представена за изпитване

Моля, опишете - вид проба, информация за продукта и други специфични данни, които желаете да бъде вписани в протокола от
изпитване.

**Данни за продукта *Количество Срок на годност на
Проба
( № на акт/
на пробата продукта, от който партиден №, количество Вид на изпитване
протокол за
(брой опаковки
е формирана
на партидата, дата на
– показател
вземане на проби) или тегло/обем)
пробата
производство
1
2
3
4
5

Методи за
изпитване

IV. Приложение към Заявката Списък на услугите
* Минимум две идентични опаковки формират една проба за изпитване. Количеството на пробата трябва да е достатъчно за
формирането на представителна извадка за изпитване в съответствие с изискванията на метода за изпитване.
** Отговорност за представителността на пробата носи възложителя/заявителя, което се удостоверява с подписа, положен в
настоящата заявка.
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IV. Приложение към Заявката - Списък на услугите
Заявявам за
изпитване

Вид на изпитване –
показател

№по ред на
показателя за
изпитване

Методи за изпитване

Изпитван продукт - I. Pиба, рибни продукти и други морски храни
Хлорорганични пестициди:

1.
1.1.

р,р’-ДДЕ

1.2.

р,р’-ДДД

1.3.

р,р’-ДДТ

1.4.

Хексахлоробензен

1.5.

Хексахлоробутадиен

БДС
БДС
БДС
БДС

EN
EN
EN
EN

1528-1:2001,
1528-2:2001, т.6.3.1
1528-3:2001, т.8
1528-4:2001, т.4

БДС
БДС
БДС
БДС

EN
EN
EN
EN

1528-1:2001,
1528-2:2001, т.6.3.1
1528-3:2001, т.8
1528-4:2001, т.4

Полихлорирани бифенили:

2.
2.1.

ПХБ 28

2.2.

ПХБ 52

2.3.

ПХБ 101

2.4.

ПХБ 138

2.5.

ПХБ 153

2.6.

ПХБ 180

3.

Холекалциферол (витамин D3) БДС EN 12821:2009

4.

аll-trans ретинол (витамин A)

БДС EN 12823-1:2014

5.

БДС EN 12822:2014

6.1.

α-токоферол (витамин E)
Токсични и есенциални
елементи:
Арсен

6.2.

Кадмий

6.3.

Хром

6.4.

Мед

6.5.

Желязо

6.6.

Манган

6.7.

Никел

6.8.

Олово

6.9.

Цинк

6.

7.

Липиди (Масленост)

8.

Съдържание на влага

Заявител/клиент: …………………………………..………..
(фамилия, подпис, дата)

ВЛМ-1/2016

БДС 8549:1992,
Сборник методи за хигиенни изследвания
на НЦХМЕХ, София - 2002 г., том ІV,
Раздел химичен състав на храни, стр, 100
БДС 5712:1974
Служител на лабораторията,
приел заявката: ……………………………………..……

(длъжност, фамилия, подпис, дата)

V. Информация за клиента:

1) Моля попълвайте само полетата от Заявката, маркирани с по-тъмен фон;
2) Само попълнените от Вас данни за изпитваната проба ще бъдат включени в протокола от изпитване;
3) Заявката се счита за приета при положени подписи от страна на клиента и от страна ла лабораторията;
4) С подписа си Заявителят декларира, че няма конфликт на интереси, с юридическото лице „Медицински университет –
Варна“, част от което е Лабораторията или с членове на персонала на Лабораторията. При промяна на декларираните
обстоятелства заявителят трябва да извести Лабораторията.
5) Служителите и Ръководството на Лабораторията са подписали Декларация за безпристрастност. Лабораторията се задължава
незабавно да извести заявителя, ако възникне конфликт на интереси или въпрос, по който поради липса на подходяща
квалификация и опит не е желателно Лабораторията да продължава изпълнението на възложената му работа.
6) Лабораторията не обявява съответствие/несъответствие с изискванията или спецификацията
7) Протоколът от изпитване не съдържа мнения и интерпретации за конкретните изпитвания.
8) Минимум две идентични опаковки формират една проба за изпитване. Количеството на пробата трябва да е достатъчно за
формирането на представителна извадка за изпитване в съответствие с изискванията на метода.
9) Отговорност за представителността на пробата носи възложителят/заявителят, което се удостоверява с подписа, положен в
настоящата заявка.
10) Всяка информация, предоставена от Заявителя на Лабораторията, както и всички данни, събрани по време на изпълнение на
заявката, не може да бъдат разкривани или да бъде предоставен достъп от лабораторията на трети лица без предварителното
писмено съгласие на Заявителя. Всички служители на лабораторията са обвързани с юридически задължения посредством
подписани Декларации за опазване на професионалната тайна (конфиденциалност) относно получената и/или създадена по време
на извършване на лабораторните дейности информация.
Тази поверителност и пазенето на тайна не се отнасят до информация, която е била известна на Лабораторията преди подписването
на този договор; която е била оповестена публично без вина на Лабораторията и която по закон трябва да бъде оповестена.
Във всички случаи на оповестяване на каквато и да е информация, касаеща дейността и резултатите от дейностите по настоящата
заявка, в случай че има разрешение от страна на Заявителя, Лабораторията незабавно уведомява Заявителя писмено за обема на
оповестената информация, органа или лицата, пред които е станало оповестяването и условията, при които това е станало, освен
ако това не е забранено по закон.
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