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ФОРМУЛЯР ЗА ЖАЛБА
Част 1 Попълва се от подателя
/Подател /жалбоподател/
/име на организация; име, фамилия на
жалбоподател /
Адрес за
обратна
връзка
Лице за
контакт
Телефон за
контакт
Обект на жалбата /лабораторна услуга
по документ за възлагане (заявка за възлагане/писмо/Договор
№, Споразумение)

E-mail
Факс

Неспазен срок за извършване на лабораторна услуга
Претенция, свързана с процеса на пробовземане
Причина за жалбата (можете да
отбележите повече от една)

Претенция, свързана с протокола от изпитване
Съмнение за грешен резултат
Претенция, свързана с обслужване
Друго _________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Описание
на
факти/обстоятелства/документи,
които са основание за предявяване
на претенцията/жалбата/
(приложете
документи,
ако
е
приложимо)

________________________________________________________________________
Прилагам следните доказателства/информация, свързани с настоящата жалба:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

__________________________________________________________, _____________
Предявил жалбата

/собствено име и фамилия, подпис/
Дата:
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Приемане на
жалбата

Преглед на документи/информация и/или обстоятелства:
............................................................................................................
(описват се)
Жалбата отнася ли се до лабораторните дейности?/Отговорността за дейностите/процесите, обект на
жалбата, на ЛИК ли е?
 ДА
 НЕ
Дата: ................
Извършил: .........................................., ...................................................., ..................
/собствени и фамилно име/
/длъжност/отговорност, подпис/ /дата/
Уведомяване на подателя:
Дата: ......

Действия за разрешаване на
жалбата

 лично на място в сектор на ЛИК
 e-mail/fax
 чрез официалната интернет страница на дружеството на адрес https://www.sofiyskavoda.bg/
Дата: ............
Приел жалбата: ...................................., ........................
/собствено и фамилно име/
/длъжност/отговорност/

Преглед за основателност:

Част 2 Попълва се от ЛИК

1. ........................................................................................................
Отговорник: ............................................................................, Срок ...........................
/собствени и фамилно име, длъжност/отговорност, подпис/ /дата/
2. ........................................................................................................
Отговорник:............................................................................, Срок...........................
/собствени и фамилно име, длъжност/отговорност, подпис/ /дата/
3. ........................................................................................................
Отговорник:............................................................................, Срок...........................
/собствени и фамилно име, длъжност/отговорност, подпис/ /дата/
Определил действията: ..........................., ....................................., ............, .................
/собствени и фамилно име/
/длъжност/отговорност/ /подпис/ /дата/
 Определените действия са изпълнени в срок

Контрол по изпълнение

 Определените действия са изпълнени след срока
 Действията не са изпълнени
 В хода на изпълнение действията са променени
Извършил: .........................................., ....................................., ............., .............
/собствени и фамилно име/
/длъжност/отговорност/ /подпис/ /дата/
Последващи действия:
 ДА
 НЕ
Описание: ...........................................................................................
Извършил: .........................................., ....................................., ............., ...................
/собствени и фамилно име/
/длъжност/отговорност/ /подпис/ /дата/
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Уведомяване на подателя на
жалбата
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КОМПЛЕКС

№, дата на
писмото

Относно/етап от процеса
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Извършил

