
 

 

 
 

 

ЛИСП                      формуляр  
ФК 7.1.1_3 Заявка за оценка на             версия 03/17.01.2022 
експлоатационните показатели 
 

ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД
 

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 
 гр. Стара Загора 6006, ул.“Индустриална“ 2, 

тел. 042 620 368, факс 042 602 377, e‐mail: lisp@ctec‐sz.com 
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ЗАЯВКА ЗА ОЦЕНКА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 
 

No.:                

            Регистрационен номер на ЦИЕС (да не се попълва) 

ЗАЯВИТЕЛ: 

Име: 
Данъчен 
№.: 

          

 Булстат.:         

 Регистриран на:  

Адрес: Телефон:   

 Fax:  

Пощенски 
код: 

        e-mail: @ 

Представлявана от: 

Лице за контакт: 

 
ПРОДУКТ: 

Наименование: 

Тип/модел: 

Име и адрес на производителя (ако е различен от заявителя): 

 

 
Количество на доставените проби и състояние*: 

 
 

Договор (номер от регистъра на ЦИЕС ЕООД): 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................ 

Характеристики за изпитване/методи: 
№ Характеристика Метод за изпитване Цена 
    
    
Протокол на английски език ☐ Не ☐ Да  

Общо:  
Авансово плащане:  ☐ Да, ……………..лв               ☐ Не 

 

 
 
 
 
 
 



ПРИДРУЖАВАЩИ ДОКУМЕНТИ: 

Хармонизиран стандарт, прилаган за оценяване на 
съответствието:  

       EN                 

Определяне на процедурата за удостоверяване на 
съответствието както е посочено в приложение V, т.1.4 от 
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 

 

Издаване на документи на език:  ☐ Български  ☐ Английски   

Техническа документация (описание на продукта, 
спецификация, поддържащи стандарти, чертежи, 
изчисления, протоколи от изпитвани и сертификати, др.) 

 

 

Други документи и информация:  
 

 
 
Декларации на заявителя:  

1. Ние сме съгласни, че предоставените пробни образци ще бъдат разрушени при извършване на 
изпитванията, а остатъците могат да бъдат съхранявани за срок не по-голям от 30 дни и желае  

☐/ не желае ☐ да бъдат съхранявани  30 дни след издаване на протокол от изпитване. 
2. Запознат съм с бизнес условията на ЦИЕС ЕООД, гр. Стара Загора (ДК 7.1.1_1) и напълно ги 

приемам. 
 

Наличие на конфликт на интереси:   ☐ Не           ☐  Да 
 

* При наличие на забележки относно външния вид и наличие на влошени качества на доставената 
проба за изпитване: 
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

Предоставената проба показа отклонение от нормалното състояние 
(……………………………………………………………………………………………………………………
….). Валидността на резултатите от изпитване на характеристики с №…………………………… 
може да бъде засегната. 
 

Допълнително провеждани разговори или кореспонденция с Възложителя относно изпълнение на 
заявката: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Възложител:      Изпълнител: 
(фамилия, подпис)     Приел заявката:  
         (фамилия, подпис) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Утвърждаване 

 

Този формуляр  е прегледан и определен, че отговаря на изискванията на БДС EN 
ISO/IEC 17025:2018, на акредитиращия орган на лабораторията и на изискванията на 
системата за управление на ЛИСП по БДС EN ISO/IEC 17025:2018. Формулярът е 
разрешен за прилагане. 

 

Разработил документа:    Подпис: 

инж. Катя Бойчева     ………………………….. 

име, фамилия 

 

Дата на утвърждаване:     …………………………. 

Утвърдил,       

Ръководител на лабораторията  инж.Х.Ангелова……………………….. 

име, фамилия, подпис 

 

Хронология на измененията 

Версия Дата на 
преработка 

Предложение за 
създаване/промяна на 

документ от СУ № /дата 

Създаден/Преработен 
от: 

1 01.11.2021 № 49/06.10.2021 г. Катя Бойчева 

1 17.01.2022 № 56/05.01.2022 г. Катя Бойчева 
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