
ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ГЛОБАЛТЕСТ
1618 София, ул. “Крушовски връх” № 31

Централа 0700 20 661
ЗАЯВКА ЗА ИЗПИТВАНЕ

QF 7.4-1

Лице за контактЗаявител на изпитването (за фактура)

наименование на юридическото лице / частното лице

ЕИК   /   ИН по ДДС   /   ЕГН за частно лице

адрес по регистрация

МОЛ

име и фамилия

телефон / мобилен телефон

Факс E-mail На място По куриер

Данни за пробата
Обект на изпитване: 

подробно описание на пробата, включително партиден или идентификационен номер, дата на производство, срок на годност (когато е приложимо)

Производител: Държава: 

Брой образци за изпитване: Опаковка на пробата: 

Документ за вземане на средна проба: 
Акт за вземане на проба (от ГЛОБАЛТЕСТ, БАБХ, ДАМТН, КЗП и др.) когато е приложимо

Начин на доставяне на пробата за анализ: Лично Чрез куриер Чрез пълномощник

Разработване на пробатаЗаявяване на пробовземане
Моля, посочете нормативен документ по който да се проведе изпитването. Ако 

не знаете това, избройте показатеите, които желаете да изпитаме. На адрес 
www.globaltest-bg.com, раздел “формуляри” е направено указание за реда за приемане

на проби в ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ. При наличие на Оферта, моля посочете номера й тук.

Желаете ли пробовземане от специалистите ни?

Да Не

желана дата за пробовземане и адрес 

лице за контакт и телефон

Неопределеност от изпитването
Желаете ли докладване на разширена 

неопределеност? (такса 10.00 лева без ДДС) 
Да Не

Снимка на пробата
Желаете ли снимка на пробата в протокола? 

Да Не

Декларация от заявителя
1. С възлагане на изпитването декларирам, че приемам актуалните 
Общи търговски условия QP 7.1-2 на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД, публикувани
на интернет сайта на лабораторията www.globaltest-bg.com.
2. Давам своето съгласие, предоставените от мен лични данни (само за 
физически лица) да бъдат обработени от ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД, съгласно 
вътрешна процедура QP 4.1-2, публикувани на същото място. 
След запознаване с процедурата, ще попълня предвидената за това 
Декларация QF 4.2-3 в оригинал или по електронната поща.

Заявител: 

име, фамилия, подпис

www.globaltest-bg.com                                                                              office@globaltest-bg.com

дата и час на представяне на пробата 

номер на вътрешна заявка

получил пробата, подпис

В брой Банков превод

Попълва се в приемната от сътрудниците на Изпитвателен Център ГЛОБАЛТЕСТ при получаване на пробата 

температура на
пробата,  С

печат на 
заявителя

e-mail

Превод на английски език
Желаете ли издаване на протокол на 

английски език? (такса 10.00 лева без ДДС) 
Да Не

Наложен платеж

Начин на плащанеЖелая да получа протокола от изпитване по

адрес за получаване на протоколите от изпитване

възможно е в протокола от изпитване, описанието на обекта за изпитване (пробата) да бъде прецизирано с цел, по-ясната му идентификация (яснота)! 

Обявяване на съответствие
Желаете ли обявяване на съответствие

с техническата или регулаторна документация? 
Да Не

пробата е предадена за изпитване в лабораторията на:

МБ ХИМ ФАРМ МЕХ дата и часо

номер на вътрешен документ на клиента (когато е приложимо)

DIMITAR TANEV
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