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ЛАБОРАТОРЕН ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС ПРИ РЗИ БЛАГОЕВГРАД 

гр. Благоевград, ул. „Братя Миладинови“ № 2, тел. 073 / 83 28 26, факс.: 073/58 20 50 

e-mail: rzibl@rzibl.org 

 

ФК 6.6-5: УВЕДОМЛЕНИЕ НА ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ 

 

ДО: Доставчици на продукти и услуги, свързани с лабораторната дейност на ЛИК при РЗИ-

Благоевград 

 

 

УВАЖАЕМИ ДОСТАВЧИЦИ, 

С настоящото уведомление Ви информирам за изискванията на ЛИК при РЗИ-

Благоевград към изброените продукти и услуги, както следва: 

 

I.  ПРОДУКТИ: 

Сертифицирани/ референтни материали/ щамове 
Ид. 

№ 
Характеристика Спецификация 

01 
Лиценз на фирмата 

производител 

Наличие на внедрена СУ/СУК по EN ISO 9001; EN ISO/IEC 

17025; EN ISO/IEC 17034; 

02 Сертификат за качество Съответствие с изискванията на ISO/IEC 17025 и/или ISO 17034 

03 Срок на годност  Минимум 12 месеца от датата на производство  

04 Съотношение качество/ цена 

на продукта  

Приемливо 

05 Изпълнение на доставките Липса на отклонения при изпълнение на доставките относно вид, 

брой на заявения продукт и време за доставка. 

 

Стерилни консумативи 
Ид. 

№ 
Характеристика Спецификация 

01 
Лиценз на фирмата 

производител 
Наличие на внедрена СУ/СУК 

02 Анализен сертификат  
Потвърждение за стерилност и съответствие на продукта със 

спецификациите в анализния сертификат за качество  

03 Срок на годност  Минимум 12 месеца от датата на производство  

04 Съотношение качество/ цена 

на продукта  

Приемливо 

05 Изпълнение на доставките Липса на отклонения при изпълнение на доставките относно вид, 

брой на заявения продукт и време за доставка 
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Хранителни среди 

Ид. 

№ 
Характеристика Спецификация 

01 
Лиценз на фирмата 

производител 
Наличие на внедрена СУ/СУК 

02 Анализен сертификат 
Съответствие на продукта със спецификациите в анализния 

сертификат за качество 

03 Срок на годност  Не по-малко от 30 дни от срока на годност  

04 Съотношение качество/ цена 

на продукта  

Приемливо 

05 Изпълнение на доставките Липса на отклонения при изпълнение на доставките относно 

вид, брой на заявения продукт и време за доставка 

 

Химикали, реактиви и консумативи 

Ид. 

№ 
Характеристика Спецификация 

01 
Лиценз на фирмата 

производител 
Наличие на внедрена СУ/СУК 

02 
Анализен сертификат за 

качество 

Съответствие на продукта със спецификациите в анализния 

сертификат за качество 

03 Срок на годност  Минимум 12 месеца от датата на производството  

04 Съотношение качество/ цена 

на продукта  

Приемливо 

05 Изпълнение на доставките Липса на отклонения при изпълнение на доставките относно вид, 

брой на заявения продукт и време за доставка 

 

Лабораторна стъклария 

Ид. 

№ 
Характеристика Спецификация 

01 
Лиценз на фирмата 

производител 
Наличие на внедрена СУ/СУК 

02 Анализен сертификат 
Съответствие на продукта със спецификациите в анализния 

сертификат за качество 

03 Клас на точност  Клас на точност A/AS  

04 Съотношение качество/ цена 

на продукта  

Приемливо 

05 Изпълнение на доставките Липса на отклонения при изпълнение на доставките относно 

вид, брой на заявения продукт и време за доставка 
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Еталони, средства за измерване и спомагателно оборудване 

Ид. 

№ 
Характеристика Спецификация 

01 
Лиценз на фирмата 

производител 
Наличие на внедрена СУ/СУК 

02 Гранционен срок и сервизно 

обслужване 

Приемлив 

03 Срок за доставка Приемлив 

04 Съотношение качество/ цена 

на продукта  

Приемлив 

05 Изпълнение на доставките Липса на отклонения при изпълнение на доставките относно вид, 

брой на заявения продукт и време за доставка 

 

II. УСЛУГИ 

Калибриране на средства за измерване 

Ид. 

№ 
Характеристика Спецификация 

01 

Лиценз/акредитация на 

Лабораторията за 

калибриране 

Наличие на внедрена СУ/СУК по EN ISO/IEC 17025; или да носи 

знак на CIMP MRA 

02 Сертификат за калибриране 
Съответствие с изискванията на ISO/IEC 17025 за 

характеристиката подлежаща на калибриране 

03 Метрологични 

характеристики 

Проследимост до национални/международни еталони. 

04 Съотношение качество/ цена 

на продукта  

Приемливо 

05 Изпълнение на услугите Липса на отклонения при изпълнение на услугите 

 

Обучение на персонала 

Ид. 

№ 
Характеристика Спецификация 

01 
Лиценз на фирмата 

организатор на обучението 
Наличие на внедрена СУ/СУК  

02 
Документ за преминато 

обучение 

Придобиване на документ (сертификат, удостоверение, 

служебна бележка, протокол, др.), удостоверяващ 

индивидуалното участие на служителя в обучението 

03 Съотношение качество/ цена 

на продукта  

Приемливо 

04 Изпълнение на услугата Липса на отклонения при изпълнение на услугите от 

предварително съобщените условия 

05 Обратна връзка Предварителна информация за тематиката и начина на 

провеждане; лекционни материали; информираност за 

последващи обучения. 
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Участия в междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност 

Ид. 

№ 
Характеристика Спецификация 

01 
Лиценз/акредитация на 

провайдера/ организатора 

Наличие на внедрена СУ/СУК по EN ISO 17043  

02 
Документ, удостоверяващ 

участие в проекта  

Придобиване на документ (сертификат, удостоверение, др.), 

удостоверяващ участие на лабораторията в проекта 

03 Подходяща група продукти и 

характеристики, обект на 

изпитване 

Съответствие на предлаганите от организатора проекти с 

изпитваните от ЛИК групи продукти и характеристики 

04 Съотношение качество/ цена 

на продукта 
Приемлива 

05 Изпълнение на услугата Липса на отклонения при изпълнение на услугите 

 

Профилактика и ремонт на СИ.  

Поддържане на съоръжения 

 
Ид. 

№ 
Характеристика Спецификация 

01 Лиценз на фирмата 
Наличие на внедрена СУ/СУК  

02 
Гаранционен срок и 

обслужване 

Наличен 

03 
Документ, удостоверяващ 

извършената услуга 

Изготвяне на протокол/ друг документ, удостоверяващ 

извършената услуга 

04 Съотношение качество/ цена 

на продукта 

Приемливо 

05 Изпълнение на услугите Липса на отклонения при изпълнение на услугите 

 

Извършване на одит и оценяване 

Ид. 

№ 
Характеристика Спецификация 

01 Професионални познания в 

областта на одитираната система 

за управление 

Документи, удостоверяващи придобити задълбочени професионални 

познания в областта на одитираната система за управление и свързаната 

с нея нормативно-техническа уредба и/или преминато обучение по 

комплекса БДС EN ISO 19011 и БДС EN ISO/IEC 17025. 

02 Професионална компетентност  Документ (диплома, удостоверение, др.) за придобити задълбочени 

професионални и технически знания в област, идентична с 

изпитвателната дейност на ЛИК при РЗИ-Благоевград. 

03 Професионален опит Професионален и практически опит в област, идентична с 

изпитвателната дейност на ЛИК при РЗИ-Благоевград, способност за 

вникване в специфичните дейности на измервателната система. 

04 Лични качества Аналитичност, аргументираност, добросъвестност, дискретност, 

безпристрастност, реалистично преценяване, бърза ориентация в 

различни ситуации. 

05 Изпълнение на услугите Липса на отклонения при изпълнение на услугите 

 

С Уважение,                                                                                         Дата: 08.06.2022г. 

Бойка Стойкова, РЛ ЛИК 


