
______________________________________________________________________________________________________________ 
„АМГЕНЛАБ ДНК“ ЕООД,София-1202, ул. Веслец 65;  Тел. 02 411 3355;  info@amgenlab.com  

 
              DNA Test Request Form   

 
(Упътването за попълване е на гърба на този формуляр) 

Име на поръчителя:                                                                   

Тел./ GSM за връзка:                                                                                  E-mail: 
 
Желая тестване на приложените ДНК проби за доказване на следната родствена връзка (опишете с думи целта на теста): 
 
 

(бащинство, майчинство, брат-сестра, полубрат-полусестра, баба/дядо-внук, братовчеди, ДНК профил от улика или предмет и т.н.) 

Моята родствена връзка с другите тествани лица е : 
                                                                                                          (баща, майка, пълнолетно дете, внук, баба, дядо, брат, сестра, леля, чичо, братовчед, и т.н.) 

Вид на поръчката (отбележете с „Х”):         - обикновена (до 10 раб. дни)                  -  експресна (до 5 работни дни, с доплащане)       

Желая гарантирана вероятност :         - стандартна, 16 лоси  (99.9%)              - 20 лоси (над 99,999%)                    - 25 лоси (над 99,99999%)     

При нужда предпочитам комуникацията с мен да се извършва:               - на GSM/телефон                            - по електронната  поща  

- Не желая да си изтегля резултата от теста с парола от страницата на АМГЕНЛАБ в интернет. Моля същия да ми бъде 
изпратен по куриер на „Спиди“, доставка до 48 часа за моя сметка плюс 10 лв. наложен платеж: 

Адрес:............................................................................................................................. .............................GSM:..............................................  
                                            (посочете GSM номер и точен домашен адрес или в кой офис на “Спиди” ако е до поискване) 

ДАННИ ЗА ТЕСТВАНИТЕ ЛИЦА И ТЕХНИТЕ ПРОБИ (Упътването за  попълване е  на гърба на този формуляр) 

 
Малко (собствено) име 

на тестваното лице 

Идентификационен 
код  на тестваното лице 

(вместо фамилия) 

П 
о 
л 

 
Дата на 
раждане 

Р 
а 
с 
а 

 
Вид и брой  

на ДНК пробите 

 
Дата на 
пробата 

1 2 3 4 5 6 7 

......................... 
 

Код на първо тествано лице (дете) 

      
 
  

 
  

......................... 
 

Код на второ тествано лице (баща) 

      

 
  

 

  

......................... 
 

Код на трето тествано лице (майка) 

      

 
  

 

  

......................... 
 

Код на четвърто тествано лице или 

тестван предмет 

      

 
  

 

  
 

С подписа си удостоверявам, че съм запознат(а) със следното, включително и на гърба на този формуляр: 

Поръчител на теста може да бъде само пълнолетно лице, което също участва в теста със свои ДНК проби. При тест за доказване на 
бащинство/майчинство поръчителят на теста задължително трябва да е един от родителите (настойник) на тестваното дете, ако то 
е малолетно. Пълнолетните деца също могат да бъдат поръчители. При тест за доказване на друга родствена връзка поръчител 
може да бъде всяко едно от тестваните пълнолетни лица. Поръчителят задължително подписва и изпратения формуляр 
“Информирано съгласие с термините и условията за ДНК тест за лична информация”. 

След превеждане на пълната сума за теста САМО поръчителя ще получи код за изтегляне на резултата от теста на електронен файл 
от страницата на АМГЕНЛАБ. Резултатът ще съдържа само посочените в горната таблица малки имена и кодове на тестваните лица.  

Шест-значният идентификационен код вместо фамилията на първото тествано лице ще бъде използван от служителите на 
АМГЕНЛАБ като парола за настоящата поръчка с цел моята идентификация при телефонни разговори или друга комуникация.     

Декларирам, че горепосочените данни са верни и нося лична отговорност за произхода на предоставените за тестване биологични 
проби и/или предмети, както и за законосъобразното използване на получения резултат само за моя лична (семейна) 
информация, без да нарушавам българските закони и личната неприкосовеност на други лица. Резултатът от теста не може да се 
използва в съда. 

    Дата : ______/ ______/ 201__ г.                              Подпис на поръчителя:  _______________________   

 

П О Р Ъ Ч К А 

НА ДНК ТЕСТ ЗА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
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УПЪТВАНЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДАННИТЕ В ПОРЪЧКАТА 
 

Впишете трите си имена, вида на ДНК теста, изберете вида на поръчката (обикновенна или експресна) и изберете вероятността 
за бащинство/майчинство, с която искате да получите резултата (от 99,9% до над 99,99999%). Стандартно тестът ще бъде 
извършен с тестване на 16 генетични маркера (наричани «лоси»), като за допълнителните до 20 или 25 се доплаща. Имайте 
предвид, че тестове с повишена точност се извършват само на проби, взети с изпратени от нас стерилни дакронови тампони. 
Когато пробата е предмет, се тестват само 16 маркера (лоси). 

Отбележете квадратчето и попълнете адрес за получаване на резултата само ако НЕ желаете да си изтеглите резултата от 
интернет и искате да получите хартиен оригинал по куриер с наложен платеж, за Ваша сметка.  

Графа 1: Тъй-като резултатът от този ДНК тест ще бъде само за Ваша лична (семейна) информация, с цел конфиденциалност 
посочете само избрано от Вас малко име на тестваното лице с латински букви.  

Графа 2: Вместо фамилно име за всяко от тестваните лица попълнете шест-знаков код във формат ХХZZZZ. В първите две 
квадратчета попълнете двете латински букви, които задължително вземете от долната таблица. Те показват на лабораторията 
предполагаемата роднинска връзка на тестваното лице спрямо другите участници в теста по възходяща или низходяща линия. В 
другите 4 квадратчета попълнете четирицифренo числo по Ваш избор, което може лесно да запомните (напр. последните 4 
цифри от ЕГН, тел. номер, рег. табела на лека кола и т.н. Не пишете „1234” или други лесни комбинации, за да не съвпадат с 
тези на други клиенти!).  

Примери: кодът на тестван предполагаем баща може да бъде AF1638, на дъщеря- DT3346, на син – SO9785, майка – МО1235 и т.н. 

Списък на задължителните буквени съкращения, които се попълват в  
първите две квадратчета от кода на всяко тествано лице: 

“AF” – баща “GF” – дядо “BR” – брат            „HB” – полубрат 

“MO” – майка “GM” – баба “SR” – сестра  „HS” – полусестра 

“SO” – син “GS” – внук “TW” – близнак „АN” – леля 

“DT” – дъщеря “GD” – внучка „СО”- племенник “UN” – чичо 

“ОВ” – предмет “OR” – за друга родствена връзка, 
неупомената по-горе 

“YY” – няма 
родствена връзка 

Графа 3: За всяко от лицата посочете неговия пол, като използвате буквите “М” за мъжки и “Ж” – за женски. Никога не вписвайте 
грешен пол, защото той така или иначе той се установява при ДНК теста, но рискувате да не получите резултат. 

Графа 4: За всяко от лицата посочете дата на раждане, месец и година. Тя се използва за допълнително кодиране с цел избягване 
на съвпадения с други клиенти.  

Графа 5: Расата е важна при калкулацията на вероятностите. Впишете „Б” за “бяла”, „Н” -негроидна, „А”-азиатска или „И” за 
латино-испанска. 

В графа 6 попълнете с думи вида и броя на пробите. Например „тампони -4 бр.” или „дъвка- 1 бр”. Ако са повече от един предмет 
за това лице, впишете го на втори ред, под първия предмет. 

Графа 7: Срещу всяка проба впишете датата на вземане на пробата. За проби с тампони тя е много важна, защото при по-топло 
време е възможно да се развият микроорганизми, които да замърсят пробата и да повлияят на извличането на ДНК.  Затова се 
постарайте да осигурите ВСИЧКИ проби в период до 1-2 дни и ни ги изпратете веднага. През това време ги дръжте в хладилник на 
около +5 градуса (не във фризера) след като сте ги поставили в надписаните хартиени пликове нна всяко лице. 

Важно! Никога не изпращайте за тестване проби от едно и също лице, обозначени с различен буквено-цифров код, както и 
никога не използвайте един и същи код за обозначаване на проби от различни лица. Никога не подменяйте пола или расата на 
тестваните лица. В случай, че поръчвате повторение на теста или нов тест, в който участва лице от предишна поръчка, 
задължително използвайте същия код, същия пол и същата дата и година на раждане. В противен случай софтуерът на 
лабораторията ще открие несъвпадението, тъй-като генетичният профил на всяко лице е уникален, както и автоматично се 
определя полът на лицето и рискувате да не получите резултат, а извършените разходи остават за Ваша сметка.   

Задължително впишете малките имена и същите 6-знакови кодове от Графа 2 и датата на раждане на лицата от Графа 4 от 
таблицата и на съответния плик, в които ще изпратите пробите на това лице. Внимавайте много да не размените пробите или 
кодовете на лицата, защото родствената връзка между тях е изключително важна за даване на верен резултат. Никога не 
поставяйте в един плик тампони от различни лица, а когато изпращате предмети, опаковайте всеки отделно в чиста хартия. 
Запишете си вписанитет кодове в Графа 2 и ги съхранете надеждно, те ще са Ви нужни при разтълкуването на получения 
резултат от теста. 

Напомняме Ви, че съгласно възприетата от нас бизнес-практика, посещения на клиенти в манипулационната ни в София се 
извършват само с предварително записване при поръчване на тест с юридическа стойност, когато проверяваме личните 
документи на лицата и лично вземаме пробите. Във всички останали случаи изпращайте пробите само по куриерска служба 
«СПИДИ» за наша сметка,  със срок на доставка 48 часа (24 часа от София). Ако предпочитате по-бърза доставка или друга 
куриерска фирма, може да ни ги изпратите за Ваша сметка. В случай, че все-пак желаете да посетите манипулационната ни в 
София (за лична консултация, за вземане на пробите от наш лаборант, за разясняване на резултата от теста и др.), е необходимо 
да направите предварителна резервация на дата и час по телефона и да заплатите на място еднократно сумата от 30 лв.   
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