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Част 1 Попълва се от подателя 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Жалбоподател 
(наименование на 
организацията) 

 

Адрес на 
организацията 

 

Лице за контакт 
(име, фамилия, 
длъжност) 

 

Контакти  
(телефон; факс;  
e-mail) 

 

Обект на жалбата: (лабораторна дейност / 
заявка за изпитване / протокол от изпитване / 
кореспонденция / безпристрастност / друго) 

 

Причина за 
жалбата (можете да 
отбележите повече 
от една) 

 Неизпълнение на срокове по споразумение / оферта / договор 
 

 Претенция, свързана с протокол от изпитване № .......... / ................. 
 

 Съмнение за валидност на резултатите / обявено съответствие 
 

 Некомпетентност и/или безпристрастност на персонала  
 
 Неопазване на професионална тайна  
 

 Друго 

Относно 
(описание на 
фактите по жалбата) 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Приложени  
документи 

Прилагам следните документи/ информация, свързани с настоящата жалба: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 
Дата: ..................................                      Жалбоподател: ...........................................................................                                                                                 
                                                                                                            (име, фамилия, подпис) 
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  Част 2 Попълва се от Изпитвателна лаборатория при Елкабел АД, гр. Бургас 
 

Жалба № .......... / .................. 

 
 

 
 

 

 

Приемане на 
жалбата 

 лично  

 e-mail / fax 

 писмо изпратено по поща на адрес: Елкабел АД гр. Бургас, ул Одрин № 
15 
Дата: ..................................                                    
 
Приел жалбата: .................................................................................................... 
      
                                             (име, фамилия, подпис, длъжност)                         

Становище от 
проучване на 
жалбата 

Преглед на документи/информация и/или обстоятелства: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

                                                   (описват се) 

Жалбата отнася ли се до лабораторни дейности? / Отговорността за 
дейностите / процесите, обект на жалбата, на Изпитвателна лаборатория 

при Елкабел АД ли е? 

                      

                                Да                     Не 

 

Дата: ..................................         
 
Извършил: ....................................................................................................      

                                             (име, фамилия, подпис, длъжност)             

 

Уведомяване на подателя: 

Дата: ..................................                                
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Действия за 
разрешаване на 
жалбата 

1. …………………………………………………………………………………… 

Отговорник: ………………………………………………………………………. 

                                            (име, фамилия, подпис, длъжност)           

 

Дата: ..................................                               Срок: ..................................     

2. …………………………………………………………………………………… 

Отговорник: ………………………………………………………………………. 

                                            (име, фамилия, подпис, длъжност)           

 

Дата: ..................................                               Срок: ..................................        

Определил действията: ………………………………………………………. 

                                            (име, фамилия, подпис, длъжност)           

Дата: ..................................                                                                  

Контрол по 
изпълнение 
(заключение) 

 Определените действия са изпълнени в срок 

 Определените действия са изпълнени след срока 

 Действията не са изпълнени 

 В хода на изпълнение действията са променени 
 

Уведомяване на подателя (в случай, че в хода на изпълнение действията са 
променени) 

Дата: ..................................                                
 
Извършил: ....................................................................................................      

                                             (име, фамилия, подпис, длъжност)             

Дата: ..................................                   

Необходими са допълнителни мерки:      Да      Не 

Описание: .....................................................................................................      

Извършил: ....................................................................................................      

                                             (име, фамилия, подпис, длъжност)             

Дата: ..................................                                

Уведомяване на 
подателя на 
жалбата 

Дата на писмото Етап от процеса 

Извършил 

(име, фамилия, подпис, 
длъжност) 

………………….   

………………….   

…………………. 
Край на процеса на 
обработване на жалбата  


