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ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ  

С ТЕРМИНИТЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДНК ТЕСТ НА НЕСТАНДАРТЕН ПРЕДМЕТ ИЛИ КРИМИНАЛНА УЛИКА 
ЗА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

А/. ТЕРМИНИ 

1. «Поръчител» на услугата е всяко физическо или юридическо лице, което попълни коректно и подпише Формуляр за поръчка на ДНК тест 
за лична информация и настоящето Информирано съгласие. 

2. “Изпълнител” на услугата е “АМГЕНЛАБ ДНК” ЕООД –София чрез американска генетична лаборатория по нейна преценка, избрана в 
зависимост от спецификата на поръчания тест и техническите възможности на конкретната лаборатория.  

3. «ДНК тест на предмети и други улики за лична информация» - това е тест, при който Поръчителят самостоятелно е взел 
/предоставил/ ДНК пробите или предметите за извличане на ДНК. При този тест Поръчителят поема пълната отговорност за начина, по 
който и от когото е взет или доставен биологичния материал за теста и декларира, че няма да използва получения резултат за престъпни 
цели или в нарушение на законите в Р България и тези на други държави и международни институции.  

4. «Резултат от ДНК теста за лична информация» - При тест за лична информация Изпълнителят издава на Поръчителя оригинален 
писмен резултат (доклад от теста), издаден от американската лаборатория, придружен с превод на български език. В оригиналния доклад 
няма да бъдат цитирани имена на хора или други данни за произхода на предметите, а само техния вид. Докладите с резултата се изпращат 
само по електронната поща, освен ако не е заплатено допълнително за получаване по пощата директно от САЩ. 

5. «Точност на теста» - Лабораториите, с които работи Изпълнителя, произвеждат 100% точни и акуратни резултати в случай, че бъде 
успешно извлечена ДНК. Запознат(а) съм с усреднените проценти за успешно извличане на ДНК от различните предмети, посочени на 
интернет страницата на АМГЕНЛАБ на адрес http://www.amgenlab.com/tests/criminal/.  

6. «Обикновена поръчка» - при обикновена поръчка Поръчителят ще получи резултата си по електронната си поща в срок до 15 раб. дни 
от датата на получаване на предмета (уликата) в офиса на АМГЕНЛАБ в София.  

7. «Експресна поръчка» - при експресна поръчка Поръчителят ще получи резултата от ДНК теста по електронната си поща в сканиран вид 
в срок 7 работни дни, считано от първия пълен работен ден след деня на получаване на пробите в офиса на Изпълнителя в София, 
установено с подпис на Спиди при получаването им. Освен по електронната поща, Поръчителят може срещу доплащане да получи 
оригиналния резултат на хартия в един екземпляр на английски език и превод на български език по «Спиди» след допълнителни 6 часа за 
София, до 24 ч. за окръжните градове и до 48 часа за останалите населени места.  

8. «Конфиденциалност и опазване на личните данни» - При поръчката Поръчителят не обявява имена на хора или произхода на 
предметите. Изпълнителят предоставя резултата без имена, само с упоменаването на наименованието на предмета, който е бил тестван. 
Изпълнителят изпраща резултата само лично на Поръчителя на посочен от него адрес и никога на друго лице, дори да има пълномощно. 
Резултати по телефона не се съобщават никога. Резултатите от ДНК теста не могат да се проверяват с парола по интернет на страниците на 
АМГЕНЛАБ или на лабораторията, извършила теста. Изпълнителят опазва личните данни на клиентите си чрез стриктно спазване на 
изискванията на Закона за защита на личните данни, за което има издадено удостоверение.  

 

Б/. УСЛОВИЯ 

1. Съгласие: Давам съгласието си на “АМГЕНЛАБ ДНК” ЕООД, чрез американска генетична лаборатория на територията на САЩ, да 
извършат ДНК тестове на пробите на всички предмети (улики), упоменати в подписания от мен формуляр-поръчка. Удостоверявам, че нося 
лична отговорност за произхода на самостоятелно взетите от мен биологични проби с тампони и/или предмети (улики) за тестване, както и за 
законосъобразното използване на получения резултат. Съгласен(а) съм ДНК тестът да се извърши анонимно, без упоменаване на имена. 
Уведомен(а) съм, че издадения при тези условия резултат е възможно да не бъде приет в съда за доказателство. Декларирам, че ще 
използвам резултата само за моя лична информация и никога с престъпни цели или намерения.  

2. Качество на биологичния материал и повторение на теста:  Информиран(а) съм, че генетичната лаборатория ще положи максимални 
усилия и ще използва своите най-добри технологии и практики за изолиране на ДНК от пробите (предметите, уликите) и за издаване на 
заключителен резултат. Запознат(а) съм с процентната вероятност за успешно извличане на ДНК от разлините предмети, установена от 
практиката, която варира от 60%-90%в зависимост от предмета. Уведомен(а) съм, че е възможно да се наложи повторение на теста с друг(и) 
предмет(и). Уведомен(а) съм, че при невъзможност за извличане на достатъчно количество ДНК от предоставените от мен предмети или при 
наличие на замърсени проби, АМГЕНЛАБ и лабораторията, извършила теста, не носят отговорност. Информиран(а) съм, че при 
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невъзможност лабораторията да довърши теста и да даде заключение по причина недостиг на биологичен материал в една от 
предоставените от мен проби, имам право да изпратя чрез «АМГЕНЛАБ» нова проба за тестване с 25% намаление, като в този случай ще 
заплатя 90 лв. пощенски разходи до САЩ плюс 75% от съответната цена на теста. Ако в срок до 5 раб. дни след уведомяването ми за 
възникнала необходимост от допълнителен предмет не го осигуря и не заплатя горепосочените допълнителни разходи, да се счита, че се 
отказвам от повторение на теста и от получаване на резултат и всички изпратени до момента проби да се унищожат на място в 
лабораторията. Информиран(а) съм, че в такъв случай заплатената до момента от мен сума няма да ми бъде възстановена, тъй-като тя е 
била изразходвана добросъвестно за извършване на всички видове лабораторни дейности, свързани с моята поръчка, независимо че няма 
издаден резултат.  

3. Изпълнение на поръчката: С получаване на резултата от страна на Поръчителя, удостоверено с подписа му в куриерската служба или 
по електронната му поща се счита, че Изпълнителят е изпълнил коректно и добросъвестно задълженията си по поръчката.  

4. Коментари и консултации: Изпълнителят няма ангажимент да извършва коментари, обяснение или каквито и да било консултации във 
връзка с получения резултат от теста. Ако Поръчителят има нужда от някаква информация или има някакви съмнения относно 
достоверността на резултата, има право да се свърже директно с американската лабораторията, извършила теста, на посочения на бланката 
й телефон, като използва уникалния лабораторен номер на теста, посочен в резултата.  

5. Цени и допълнителни плащания: Цените и начина на формирането им са обявени в интернет страницата на «АМГЕНЛАБ» или са 
предварително договорени с клиента по телефона. Договорената цена между Поръчителя и Изпълнителя е окончателна и върху нея не се 
начислява ДДС, пощенски разходи и други  допълнителни такси, освен в случаите на повторение на теста.   

6. Начин и условия за плащане: Цената на поръчания тест се заплаща 100% предварително от Поръчителят с банков превод по сметката 
на Изпълнителя. Пробите няма да бъдат изпратени до лабораторията в САЩ и няма да бъдат обработени преди получаване на пълната 
дължима сума. В случай, че Поръчителят не заплати цялата сума до 17:00 ч. в деня на получаване на пробите от Изпълнителя в София, 
пробите му не се изпращат до САЩ в този ден и се задържат в България до получаване на банковия превод. В случай, че Поръчителят не 
преведе дължимата сума през следващите 48 часа, се счита че се отказва от поръчката и изпратените от него/нея проби се унищожават на 
място в България чрез изгаряне. Ако клиентът междувременно е превел парите, те му се възстановяват по банков път, като му се удържа 
сумата от 30 лв. за извършените до момента разходи от Изпълнителя.   

7. Анулиране на поръчката: Поръчителят има право в 24-часов срок от предаване на пробите на «Спиди» да анулира поръчката си. Това 
се извършва само писмено със съобщение до Изпълнителя по електронната му поща. В такъв случай Изпълнителят ще му възстанови по 
банков път заплатената сума, намалена с 30 лв. Ако в момента на анулиране на поръчката пробите са били вече изпратени с DHL или Fedex 
до САЩ, тогава от платената сума Изпълнителят удържа общо 100 лв. за извършение до момента пощеснки и други разходи.   

8. Всички неупоменати тук термини и условия се регулират от общата информация, процедури, видове тестове, цени и др., публикувани на 
интернет страницата на «АМГЕНЛАБ» на адрес www.amgenlab.com. При несъответствия, важат термините и условията публикувани на 
страницата на АМГЕНЛАБ в интернет.  

Декларирам, че ще приема получения резултат от ДНК теста за истински и добросъвестно извършен и по никакъв повод или начин няма да 
търся виновност или съдебна, административна или друга отговорност от Изпълнителя и от лабораторията, извършила теста, както и от 
техните служители и работници, търговски агенти, представители и всички други частни или юридически лица, участвали в обработването на 
пробите и извършването на генетичните тестове. Във всички случаи отговорността на Изпълнителя, в т.ч. и лабораторията, извършила 
теста, произтекла от или свързана с извършването на услугата по поръчката, не може да надвиши заплатената цена за услугата.  

Декларирам, че ще използвам резултата от теста само за своя лична (семейна) информация и никога с престъпни цели или намерения. 

Всички неупоменати в настоящото Информирано съгласие термини и условия се регулират от общата информация за процедурите, 
видовете тестове, цени и др., публикувани на интернет страницата на Изпълнителя на адрес  www.amgenlab.com. При наличие на 
несъответствия с настоящия документ важат тези, публикувани на страницата на Изпълнителя в интернет. 

С подписа си по-долу декларирам своето съгласие с горните термини и условия. 

 

                                                           Подпис на поръчителя :  . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . 

                                                                                        Име:    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  

 

   Гр. (с) ...............................................                             Дата: ______._______. 201__ г.                   
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