ФК 701-1
ИЗПИТВАТЕЛНА “ЛАБОРАТОРИЯ ВОДИ”
ПРИ “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ” ООД

ДО ИЗПИТВАТЕЛНА „ЛАБОРАТОРИЯ ВОДИ”
КЪМ „В И К ЙОВКОВЦИ” ООД
гр. Велико Търново
ул. „П. К. Яворов” №30
тел/факс:062/618 165
GSM: 0887 201 278
e-mail: lab_water@abv.bg

Вход. №………………………

ВЪЗЛАГАТЕЛНО ПИСМО
От………………………………………………………………………………………………………………………………………
(наименование на възложителя)
Адрес:…………………………………………………………………………………………………………………………………
ИН по ЗДДС…………………………………………………………………..ЕИК…………………………………………………
МОЛ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Лице за
контакти:………………………………………………………………………………………………………………………............
Телефон за връзка:…………………………………………………………………………………………………………………….
Факс:…………………………………………………… e-mail:………………………………………………………………………
1.

Услуги за извършване на акредитирани дейности

Изпитване на вода питейна
по показатели:
□ Активна реакция
□ Алуминий
□ Амониев йон
□ Електропроводимост
□ Желязо oбщо
□ Манган
□ Цвят
□ Мътност
□ Обща твърдост
□ Сума от калций и магнезий
□ Калций
□ Магнезий
□ Перманганатна окисляемост
□ Сулфати
□ Фосфати
□ Хлориди
□ Нитрати
□ Нитрити
□ Остатъчен свободен хлор
□ Флуориди
□ Цианиди общи
□ Мед
□ Хром общ
□ Цинк
□ Бор
□ Брой колонии (микробно число ) при 37ºС

Брой
проби

Изпитване на вода подземна
по показатели:
□ Активна реакция
□ Алуминий
□ Амониев йон
□ Електропроводимост
□ Желязо oбщо
□ Манган
□ Цвят
□ Мътност
□ Обща твърдост
□ Сума от калций и магнезий
□ Калций
□ Магнезий
□ Перманганатна окисляемост
□ Сулфати
□ Фосфати
□ Хлориди
□ Нитрати
□ Нитрити
□ Флуориди
□ Цианиди общи
□ Мед
□ Хром общ
□ Цинк
□ Бор
□ Брой колонии (микробно число ) при 37ºС
□ Ешерихия коли
□ Колиформи

Брой
проби
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□ Ешерихия коли
□ Колиформи
□ Чревни ентерококи
□ Сулфитредуциращи анаероби (clostridia)

Изпитване на вода повърхностна по
показатели:
□ Активна реакция
□ Амониев йон
□ Електропроводимост
□ Желязо oбщо
□ Манган
□ Цвят
□ Температура
□ Сулфати
□ Фосфати
□ Хлориди
□ Нитрати
□ Флуориди
□ Цианиди общи
□ Мед
□ Хром общ
□ Цинк
□ Бор
□ Ешерихия коли
□ Колиформи
□ Чревни ентерококи
□ Салмонела
□ Неразтворени вещества
□ Суспендирани вещества
□ ХПК
□ БПК5
□ Феноли

□ Чревни ентерококи

Брой
проби

Изпитване на вода отпадъчна
по показатели:
□ Температура
□ Активна реакция
□ Неразтворени вещества
□ Разтворени вещества
□ ХПК
□ БПК5
□ Общ фосфор
□ Общ азот
□ Хром /общ/
□ Хром /шествалентен/
□ Хром /тривалентен/
□ Сулфати
□ Феноли
□ Цианиди /общи/
□ Цианиди /свободни/
□ Суспендирани вещества

Брой
проби

Пробовземане

Брой
проби

□ Пробовземане на вода питейна
□ Пробовземане на вода подземна
□ Пробовземане на вода повърхностна
□ Пробовземане на вода отпадъчна
При вземане на проби от лабораторията се
начисляват и направените транспортни разходи
съгласно утвърден от Управителя ценоразпис.

В случай, че пробите са взети от клиента, лабораторията не носи отговорност за коректността на пробонабиране и
условията на съхранение на пробата за изпитване преди постъпването и в лабораторията.
Задължението за запазване на конфиденциалност няма да се прилага по отношение на информация, която е предадена
по искане на компетентен орган, както и по отношение на информация, която е била публично оповестена или е
придобита от трети лица.
Лабораторията заявява, че при вземане под внимание на направените забележки и допълнения, разполага с
необходимите ресурси (документация, технически средства, квалифициран персонал) за изпълнението на
горепосоченото възлагателно писмо. Заплащането на услугите е според ценоразписа на лабораторията или направени за
целта оферти. Възложителят е запознат с дължимата по тях такса.
Описание на взетите проби:
Наименование на продукта на изпитване………………………………………………………………………………………….
Населено място………………………………………………………………………………………………………………………...
Пункт на пробонабиране……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………
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Дата и час на пробонабиране……………………………………………………………………………………………………….
Брой проби, вид на опаковките, обем на всяка проба…………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Нормативен документ…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Пробите ще бъдат взети от □ възложителя
□ изпълнителя /лабораторията/

2.

Услуги за извършване на дейности извън обхвата на акредитация

Изпитване на вода питейна(а), подземна(b),
Брой
повърхностна(c), отпадъчна(d)
проби
по показатели:
□ Алуминий (c)
□ Мирис (a, b, с)
□ Вкус (a)
□ Температура (a,b)
□ Мътност (c)
□ Обща твърдост (c)
□ Сума от калций и магнезий (c)
□ Калций (c)
□ Магнезий (c)
□ Перманганатна окисляемост (c)
□ Нитрити (c)
□ Остатъчен свободен хлор (d)
□ Брой колонии (микробно число ) при 37ºС (c)
□ Сулфитредуциращи анаероби (clostridia) (b,c)
□ Салмонела (a,b)
□ Общ сух остатък (a,b,c,d)
□ Неразтворени вещества (a,b)
□ Разтворени вещества (a,b,c)
□ ХПК (a,b)
□ БПК5 (a,b)
□ Разтворен кислород (a,b,c,d)
□ Общ фосфор (a,b,c)
□ Фосфати /ортофосфати/ (a,b,c,d)
□ Общ азот (a,b,c)
□ Амониев азот (a,b,c,d)
□ Нитритен азот (a,b,c,d)
□ Нитратен азот (a,b,c,d)
□ Хром /шествалентен/ (a,b,c)
□ Хром /тривалентен / (a,b,c)
□ Цианиди /свободни/ (a,b,c)
□ Сулфиди като сяроводород (a,b,c,d)
□ Анионактивни вещества (a,b,c,d)
□ Суспендирани вещества (a,b)
Документът съдържа услуги, които не са от предоставения обхват на акредитация, посочени в горната таблица.
Описание на взетите проби за изпитване по продукти и показатели извън обхвата на акредитация :
Наименование на продукта на изпитване…………………………………………………………………………………………...
Населено място………………………………………………………………………………………………………………………...
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Пункт на пробонабиране……………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………
Дата и час на пробонабиране………………………………………………………………………………………………………...
Брой проби, вид на опаковките, обем на всяка проба………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Нормативен документ…………………………………………………………………………………………………………………
Пробите ще бъдат взети от

3.

□ възложителя

□ изпълнителя /лабораторията/

Други услуги

Други услуги

Брой

□ Издаване на справка-протокол за клиент
Справката да бъде издадена за:
………………………………………………………………………………………………………………………………
(вид на продукта, населено място, пункт)
за периода от ……………..............до………………………………….

4.








Общи условия за извършване на лабораторни услуги
Може да заявите лабораторни услуги, включени в списъка на ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ, ИЗВЪРШВАНИ
ОТ ИЗПИТВАТЕЛНА „ЛАБОРАТОРИЯ ВОДИ“. Информация за услугите, извършвани за акредитирани
дейности може да получите от сертификат за акредитация.
След като изберете вида на извършваната услуга, попълвате ВЪЗЛАГАТЕЛНО ПИСМО, което включва всички
данни, необходими за извършване на услугата.
В случай, че клиента желае сам да извърши вземането на пробите е необходимо той да се запознае с
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ОТ КЛИЕНТА.
Възлагателното писмо за извършване на лабораторни услуги може да бъде подадено в Управление на „В и К
Йовковци” ООД стая №35 или да бъде изпратено на факс: 062/618 165 или e-mail: lab_water@abv.bg
Всички документи, които клиента желае да бъдат вписани в протокола от изпитване се предоставят на
лабораторията заедно с Възлагателното писмо. Такива документи са копия на Разрешителни за заустване,
Разрешителни за водовземане, Комплексни разрешителни и други.
В случай, че клиента не може сам да определи вида на изпитвания продукт и показателите за изпитване, той
получава съдействие от Ръководителя на лабораторията. Клиентите могат да ползват също и нашите
пакетни цени за анализ на питейна, подземна и отпадъчна вода.
С цел правилно извършване на изпитването датата за вземане и доставяне на пробите се съгласува
предварително с Ръководителя на лабораторията. Пробите се доставят в Управление на „В и К Йовковци”
ООД на адрес:


гр. Велико Търново
ул. „П. К. Яворов” №30
„В и К Йовковци” ООД
стая №35 - Ръководител лаборатория


Срокът за изпълнение на лабораторните услуги е до 10 работни дни от постъпването на пробата в
лабораторията до излизане на протокола от изпитване.
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Заплащането на лабораторните услуги се извършва по утвърден ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ,
ИЗВЪРШВАНИ ОТ ИЗПИТВАТЕЛНА „ЛАБОРАТОРИЯ ВОДИ“. Протоколите се предават на клиента след
заплащане на дължимата сума в брой или по банков път по следната банкова сметка:
Банка ДСК – Велико Търново
BIC: STSABGSF
IBAN: BG91 STSA 9300 0004 8698 89



Протоколите от изпитване могат да бъдат получени на място в Управление на „В и К Йовковци” ООД, стая №
35 или по пощата с препоръчано писмо.

Декларирам, че съм запознат с общите условия за извършване на лабораторни услуги.
Дата:...............

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:..............................
(име, фамилия, подпис)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ
Долуподписаният, декларирам, че с подписването на настоящия документ, доброволно предоставям личните си
данни /по смисъла на чл.4, т.1 от Регламент (ЕС)2016/679/ и изрично се съгласявам „В и К Йовковци“ ООД – Велико
Търново, в качеството си на администратор на лични данни, да ги обработва /по смисъла на чл. 4, т.2 от Регламент (ЕС)
2016/679/ за целите на предоставянето на В и К услуги.
Информиран съм от администратора за правото ми на достъп до отнасящите се за мен лични данни, целите за които
се обработват, за третите лица на които се разкриват, както и за правото да оттегля съгласието си по всяко време, като
оттеглянето важи занапред, които права мога да упражня, чрез отправяне на писмено заявление до дружеството.
Запознат съм с правото ми да откажа предоставянето на настоящето съгласие, в който случай желаната от мен услуга
няма да може да ми бъде предоставена.
Приемам Общите условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от „В и К Йовковци“ ООД.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.
ДЕКЛАРАТОР:..............................
(подпис на възложителя)

Докладване на обявяване на съответствие:
Желая в издадения от Изпитвателна „Лаборатория води“ Протокол
от изпитване да бъде извършено докладване на обявяването на
съответствие. Моля да бъде докладвано обявяването на
съответствие съгласно:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

ДА / НЕ
(излишното се зачертава)

(посочва се нормативен документ, стандарт, спецификация)

Дата:........................

ДЕКЛАРАТОР:..............................
(подпис на възложителя)

ФК 701-1
ИЗПИТВАТЕЛНА “ЛАБОРАТОРИЯ ВОДИ”
ПРИ “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ” ООД
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ ПРИ ИЗПИТВАНЕ/ПРОБОВЗЕМАНЕ
№ Персонал на ИЛ
Риск за безпристрастността
Съществува
(взаимовръзки на персонала с клиента)
конфликт на
Да/Не
интереси
Да/Не

Роднин
ство

Партньо
рство

Посредн
ичество

Изпитването/пробовземането може да се извърши от:
1. ……………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………..
5. ……………………………………………………………………..
6. ……………………………………………………………………..
7. ……………………………………………………………………..

Собствен
ост

Участие
в
управлен
ието

Други

Може
да
участв
ав
изпитв
ането
Да/Не

