
 

 

   ОБЩИ УКАЗАНИЯ  

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОБИ ЗА ИЗПИТВАНЕ  

ОТ ЛИ „ОМНИЛАБ“ 

1. Пробите за лабораторни анализи могат да бъдат получени от служител на  ЛИ „ОМНИЛАБ“ на място в 
обекта на заявителя след предварителна заявка за посещение. 

2. Заявките за посещение се подават най-малко 24 часа преди посещението на тел. 0877 835187. 
3. Пробите трябва да бъдат придружени с един от изброените документи: 

• Заявка ФК 508-1 на ЛИ Омнилаб; 
• Акт за вземане на проби или писмо за вземане на проби – одобрени образци на  БАБХ;  
• Друг документ – придружително писмо, протокол, възложително писмо, заявление, молба;  

4. Придружителния документ трябва да съдържа най-малко следната информация: 
• Наименование на заявителя: име на физическото лице, наименование на юридическото лице, 

регистрационен номер – БАБХ или данъчен номер, адрес, име и вид на обекта от който са взети 
пробите 

• Точно описание на пробата – наименование 
• Име на производителя, марка, друга маркировка  
• Дата на производство, партиден номер 
• Количество в грамове, милилитри  
• Брой предоставени единици (мостри) 
• Точно и поименно описание на желаните показатели за изпитване 
• Изрично заявяване при желание за представяне на резултатите с неопределеност 
• Изрично заявяване при желание да се присъства по време на изпитването 
• Телефон  за обратна връзка 
• Начин за получаване на резултатите: на място в ЛИ „ОМНИЛАБ“, чрез куриер с наложен 

платеж, по електронен път след извършено заплащане 
• Име, длъжност и подпис на лицето предало пробата  

5. Служителят на ЛИ „ОМНИЛАБ“ проверява съответствието на пробите и придружителните документи 
при получаването им. 

6. Не се приемат проби без придружителен документ или с непълни данни, не се приемат устни заявки и 
по телефон. 

7. Не се приемат проби в процес на развала или с нарушена цялост на опаковката, не се приемат 
хемолизирали или „прораснали“ кръвни серуми за изпитване. 

8. Минималните количества проби от храни, които се приемат за изпитване са: 
• За физико-химични изпитвания – 300 грама. 
• За серологична диагностика – кръвни проби минимум 4 милилитра. 
• За паразитологични изпитвания /трихинелоскопиране/ – минимум 40 грама мускулна част от 

диафрагмен ствол, интеркостални мускули, масетери, език и др.  
• За микробиологични изпитвания – за Salmonella и Listeria по 250 грама, за всички останали – 200 

грама общо;  
9. Заявителят носи отговорност за представителността на пробата, дали количеството й и броя единици 

съответства на изискванията на съответния нормативен документ – например Регламент /ЕО/ 
1441/2007, Наредба №31/29.07.2004, Приложение №3 и др. 

10. Контролни проби се съхраняват от заявителя и не се носят в лабораторията. 
11. Пробите се поставят в чисти съдове при вземането им от заявителя, при вземане на проби за 

микробиологичен анализ се използват стерилни съдове и инвентар, за серологични изпитвания – 
епруветки за серум с CLOT ACTIVATOR. 

12. Времето необходимо за провеждане на изпитванията е: 
• от 2 до 4 работни дни за физико-химичен анализ; 
• от 2 до 7 работни дни за серологичен или микробиологичен анализ – в зависимост от 

изискванията на стандарта.  
13. Заплащането става след издаден Протокол от изпитване. По желание може да се направи предварително 

запитване и да се изготви оферта за дължимата сума по конкретната заявка. 
 


