
 

Указания за приемане на проби в ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ 

 
 

I. Начин на приемане на пробите за лабораторни изпитвания: 

 
Пробите за лабораторни анализи могат да бъдат приети за изпитване по един 
от следните начини: 

1. Донесени на място в приемната на Изпитвателния Център от заявителя 
или упълномощен от него сътрудник; 

2. Изпратени в приемната при нас чрез Куриерска услуга; 
3. Да бъдат получени на място в обекта на заявителя от наш пробовземач; 

В случай, че желаете посещение от наш пробовземач е необходимо да заявите 
това 24 часа предварително по телефона в приемната на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ. 
 

II. Документи, съпътстващи пробите 

 
Пробите за лабораторни анализи трябва да бъдат придружени от следните 
докумнти: 

1. Заявка за изпитване – задължителна, попълва се поотделно за всяка 
проба; 

2. Акт за взимане на проба (ако е наличен) от съответния контролен орган 
(БАБХ, ДАМТН, КЗП, ИА ГИТ и др.); 

3. Документ за извършено пробовземане (ако е наличен), в случай че то не 
е извършено от наши специалисти; 

4. Друг документ (по желание) писмо, молба, протокол, указващи желанието 
за извършване на изпитването. 

Заявката за изпитване ФК 508-2 се попълва ясно и четливо на ръка или 
компютър. Необходимо е точно изброяване на желаните за изпитване 
показатели, необходимостта от деклариране на неопределеност от 
изпитването, необходимост от съхранение на контролна проба и всички други 
елементи, посочени в заявката. Ако не можете да се справите сами, на място 
ще Ви помогнем с попълването на документа. 
В заявката за изпитване, трябва да е отбелязан начина на получаване на 
протоколите и начина на плащане (в брой, банков превод или наложен платеж). 
Служителите в приемната или пробовземачите на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ 
проверяват съпътстващите документи и приемат пробите за анализ.  
 

ІІІ. Не се приемат проби за изпитване когато: 

 
1. без съпътстващи документи или документи с непълни данни; 
2. неправилен транспорт, манипулация, опаковка и др. което е нарушило 

условията на съхранение на пробата; 
3. проби в процес на развала, освен случаите, когато това е цел на 

изпитването и това е отразено в съпътстващия документ; 



4. нарушена цялост на опаковката или повредени печати или пломби, 
когато пробата е запечатана от контролен орган. 

 

ІV. Минимални количества на пробите за анализ 

 
Когато количеството на пробата за анализ е описано в нормативен документ за 
технически изисквания се взима под внимание указанието, описано там. За 
всички останали случаи (когато няма подписан договор) важат следните 
правила: 

1. Проби от запалки  
- една кутия (обикновено 20 или 50 броя) за изпитване в лабораторни 

условия;  
- втора кутия за изпитване по стандарта с деца 
2. Проби от храни 
- за физикохимия 400 грама; 
- за микробиология 450 грама отделна проба; 
- за органолептика 6 броя потребителски опаковки или минимум 500 грама, 

опаковани в оригинална опаковка; 
3. Проби от води 
- за физикохимия 2 литра 
- за микробиология 2 литра отделна проба 
- за органолептика 6 броя потребителски опаковки 
Важно: опаковките за транспорт на водните проби трябва да са чисти, а за 
микробиологичните изпитвания – стерилни 
4. Проби от детски играчки 
- за определяне на метали и органокалаени съединения по 1 брой проба 

от всеки цвят на играчката се изработва като отделна проба; 
- за определяне миграция на органични съединения по 1 играчка отделно; 
- за определяне на горимост минимум 3 играчки от вид; 
5. За останалите случаи се посъветвайте с приемната на лабораторията 
 
Отговорност за представителност на пробата носи Заявителя! 

 

V. Време за извършване на изпитването 

 
В зависимост от броя на заявените показатели се определя времето за 
извършване на изпитването. Ако не е указано в договор важат следните 
правила: 
- за микробиологичен анализ от 3 до 7 дни; 
- за физикохимия до 5 дни; 
- за органолептика до 2 дни; 
- за определяне на специфични химични анализи се прибавя и срокът за 
доставка на референтни вещества (около 20 дни). 

 

VІ. Плащане 

 
Начинът на плащане е описан в Общите търговски условия, посочени като 
отделен файл. При наличие на договор за изпитване, начина на плащане е 
описан в договора. Във всички останали случаи с постъпване на пробата за 
изпитване се оформя платежен документ, съобразен с вашите желания за 



начин на плащане. При плащания по банков път, в деня на получаване на 
пробата в ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ви изпращаме фактурата по електронен път или 
факс. 
 
Изпитвателните протоколи се изпращат до заявителя за наша сметка чрез 
куриер. 
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