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 Тези Общи условия се прилагат за всички поръчки, приети от Изпитвателна лаборатория при Елкабел 
АД Бургас, освен ако не е уговорено друго в писмена форма.  

Ако офертата, направена от Изпитвателна лаборатория при Елкабел АД Бургас, не посочва срок на 
валидност, срокът на валидност ще бъде шестдесет дни. 

Офертите от Изпитвателна лаборатория при Елкабел АД Бургас се основават на информацията, 
предоставена от клиента. 

Клиентът трябва да оказва пълно съдействие при изпълнението на поръчката и да предоставя цялата 
информация и материали, които Изпитвателна лаборатория при Елкабел АД, гр. Бургас смята за 
необходими за такова изпълнение. Клиентът гарантира, че предоставената информация е точна и пълна. 

Актуален списък с датирани версии на стандартизираните методи от обхвата на акредитация, спрямо 
които Изпитвателна лаборатория при Елкабел АД, гр. Бургас извършва дейностите си в рамките на 
акредитирания ѝ гъвкав обхват е публично достъпен на страницата на Елкабел АД. 

Изпитвателна лаборатория при Елкабел АД, гр. Бургас изпълнява поръчката в рамките на договорения 
срок. В случай на предстоящо неизпълнение на договорения срок, клиента се информира възможно най-
скоро. Продължителността на изпълнението на поръчката може да бъде повлияна от степента на 
сътрудничество на клиента.  

При условие, че не може да се осигури правилно изпълнение на поръчката, или ако има опасност от 
нарушаване на доверието в компетентността и независимостта на лабораторията, поръчката се отказва. 

Двете страни пазят в тайна цялата информация, която получават от другата страна в рамките на 
изпълнението на поръчката. Страните използват тази информация само за целите, за които информацията 
е била предоставена. 

Всички външни посетители и клиенти, които изявяват желание да присъстват на изпитвания на своите 
продукти попълват декларация за спазване производствена или търговска тайна. 

В случаите, когато Изпитвателна лаборатория при Елкабел АД, гр. Бургас е задължена по закон или е 
упълномощена съгласно договорни споразумения да оповести информация, получена или създадена по 
време на изпълнение на лабораторни дейности, представляваща професионална тайна, клиентът или 
засегнатото лице, се уведомява своевременно за предоставяната информация, освен ако това не е 
забранено по закон. 

Информация за клиента, получена от източници, различни от самия клиент - от жалбоподател, 
регулаторни органи и други се счита за  професионална тайна между клиента и лабораторията. 
Изпитвателна лаборатория при Елкабел АД, гр. Бургас се ангажира да опазва професионалната тайна за 
източника и да не я разкрива пред клиента, освен когато това е съгласувано с източника.  

При поискване от страна на клиент се предоставя процедура, регламентираща реда за регистриране, 
анализиране и обработване при постъпване на  жалби в Изпитвателна лаборатория при Елкабел АД, гр. 
Бургас. 

Изпитвателна лаборатория при Елкабел АД, гр. Бургас е част от юридическа единица - Елкабел АД, гр. 
Бургас. Като част от Елкабел АД, изпитвателната лаборатория е юридически отговорна за управлението на 
цялата информация, получена или създадена по време на изпълнението на своите лабораторни дейности. 

Резултатите от изпитването се издават под формата на изпитвателен протокол. Копия от 
изпитвателния протокол могат да се възпроизвеждат само изцяло и след писмено разрешение на 
Изпитвателна лаборатория. 

При поискване от страна на клиент обявяване на съответствие на полученият резултат с изискванията 
на стандарта за изпитвания обект, Изпитвателна лаборатория при Елкабел АД, гр. Бургас предоставя 
доклад „Обявяване на съответствие“ включен в изпитвателния протокол. Използваното правило за вземане 
на решение се документира в приложение към изпитвателния протокол. 

При искане от страна на клиент за даване на мнения и тълкувания, лабораторията може да даде 
мнения и тълкувания,  в устен разговор без това да се записва в протокола от изпитване. 
  При документи, които са публикувани на български и английски език, определяща е версията на 
български език. 
 
Подписаният/а: …………………………………………………………………………………. 

(име, фамилия) 

в качеството си на: …………………………………………………………………………….. 
(длъжност, фирма) 

 
Декларирам, че съм запознат/а и приемам общите условия.   
 
Дата: ..................................                      
 
Подпис:                                                                                                                      


