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

Централа 0700 20 661

ЗАЯВКА ЗА ВИРУСОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
QF 7.4-2 / v.1

Данни за фактура / Invoice details Заявител на изследването / Applicant

(име, презиме, фамилия / Name, Surname, Family)

ЕГН / Personal ID

Лична карта/Паспорт, Дата на издаване  / ID card / Passport, Date of issue

тел / tel.

Име на организацията / Organization Name 

Булстат  ДДС № / VAT (Tax #)

Декларация от заявителя

Сертификат / Certificate
Желаете ли издаване на сертификат на  английски 

език при негативен резултат за COVID-19
Do you want a certificate in English for COVID-19

Да / Yes

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

дата и час на представяне на пробата 

номер на вътрешна заявка

получил пробата, подпис

Желаете ли издаване на фактура

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

температура на
пробата,  С

МОЛ / Person 

адрес на организацията / Address of organnisation

пробата е предадена за изпитване в лабораторията на:

МБ дата и часо

Пробата е получена чрез: Лично от заявителяКуриер

Application for virology testing

Do you want an invoice Не / No

Да / Yes Не / No

С настоящото, възлагам на лабораторията по собствено желание да ми бъде извършено вирусологично изследване по 
заявените по-горе изследвания, включващо вземане на проба със стерилен тампон от носа и/или гърлото, както и капка 
периферна кръв, взета със стерилна еднократна игла от пръста на ръката.

Запознат съм с:
1. Политиката за обработване на личните ми данни от ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ, налични на място в приемната на лабораторията, 
както и на интернет сайта на дружеството;

2. Наясно съм, че Изпитвателен център ГЛОБАЛТЕСТ не е включен в списъка на Министъра на здравеопазването като 
лаборатория за извършване на такъв тип изследване и съответно няма възможност да оповестява резултатите от него. 
Разбирам че, при констатиране на положителен резултат, направените изследвания в лабораторията не могат да послужат 
пред здравните власти за по-нанатъшни действия. Резултатите могат да послужат само за моя информация. 

Видове изследвания

Подпис / SignatureНастойник / Guardian

(Настойник - име, презиме, фамилия / Guardian - Name, Surname, Family)

Име, презиме, фамилия - изписани на английски език по паспорт
Name, Surname, Family - in english

начин на плащане

ПОСВ брой Банков превод

коментар на лаборанта (при необходимост)             подпис, дата

(+) положителен (-) отрицателен

SARS-CoV-2 RNA (PCR)

SARS-CoV-2 antigen RAPID test

SARS-CoV-2 antibody RAPID test - lgG / lgM

Influenza A/B RAPID test

SWAB

BLOOD

SWAB

SWAB
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