
ОД 07-01-00-01-02 

стр. 1 от 2 

До Ръководител ОКС  

при “Медико Инженеринг” ООД, гр. Враца 

 

З А Я В К А 

№ .......... 
/от дневника за заявки, оферти и договори/ 

За извършване на контрол по електробезопасност и факторите на работната среда 

 
От фирма заявител: ……………………………………………………………………………….. 

  

Адрес на фирмата: ……………………………………………………………………………….. 
  

Обект /подлежащ на контрол/: ……………………………………………………………………………….. 
  

Адрес на обекта: ……………………………………………………………………………….. 
  

Обекта е:         нов                  в експлоатация  
  

Лице за контакти: ……………………………………………………………………………….. 
  

Телефон на заявителя: ……………………………………………………………………………….. 
  

1. Заявявам, че за нуждите на 
/име на фирмата/

 
……………………………………………………………………………….. 

са необходими следните видове контрол: 

 

ДА ВИДОВЕ КОНТРОЛ ДА ВИДОВЕ КОНТРОЛ 

  Импеданс на контура  

“фаза – защитен проводник”. 

  Шум в работна среда 

  Защитни прекъсвачи за токове с нулева 

последователност  

 дневно ниво на експозиция на шум 

 средноседмично ниво на експозиция на шум 

 допирно напрежение  върхово ниво на звуково налягане 

 време за изключване  ниво на шум 

 ток на изключване  еквивалентно ниво на шум 

  Съпротивление на заземители и защитни 

заземителни уредби. 

  Шум в помещения на жилищни и обществени 

сгради 

  Съпротивление на заземители и 

мълниезащитни заземителни уредби. 

 ниво на шум 

 еквивалентно ниво на шум 

  Съпротивление на изолацията.   Шум в територии и устройствени зони в 

урбанизираните територии и извън тях 

  Електрохимична защита на подземни  

метални съоръжения 

 еквивалентно ниво на шум 

 съпротивление на аноден заземител   Вентилационни инсталации 

 стационарен потенциал  скорост на въздушния поток 

 поляризационен потенциал  дебит на въздуха 

  Изкуствено осветление в работна и битова 

среда – осветеност. 

  Химични агенти и прах във въздуха на 

работната среда 

  Микроклимат в работна и битова среда – 

температура на въздуха, 

относителна влажност на въздуха,  

скорост на движение на въздуха. 

 концентрация на химичните агенти във 

въздуха на работната среда 

 концентрация на инхалабилна фракция на 

прах във въздуха на работната среда 
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2. Допълнителна информация:        да  не 

- предоставям техническа спецификация /документация/ за обекта      

- осигурявам достъп до обекта           

- при поискване осигурявам достъп на екипите за оценяване на  

ИА БСА с цел оценяване на изпълнението на дейността на ОКС 

когато извършва дейности по оценяване на съответствието       

- приемам метода на контрол по преценка на ОКС        

- запознат с правилата за позоваване на акредитация       

- запознат с гъвкавия обхват на акредитация на ОКС       

- запознат с Процедура П 07-01-00-01 „Преглед на договорите или  

работните задачи“           

- запознат с процедура П 07-05-01 за процеса на разглеждане на      

жалби и възражения. 
 

 

Органът за контрол притежава гъвкав обхват на акредитация, описан в заповедта за акредитация. На 

клиента се предоставя актуален списък ОД 07-01-01-03 „Списък на външните документи“ с датирани 

версии. 

 

При нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят Органът за 

контрол няма да издава сертификати и протоколи под акредитация, докато документирания процес за 

разработване и одобряване на услугата/дейността в рамките на гъвкавия обхват не бъде завършен. 

 

Персоналът на ОКС не е ангажиран в никакви дейности, които могат да бъдат в конфликт с 

независимостта на преценката и с безпристрастността по отношение на дейностите по контрол и спазва 

изискванията на разпоредбите на документите по отношение на компетентността на персонала. 

 

Информацията получена или създадена по време на изпълнение на дейностите по контрол е 

конфиденциална и няма да бъде разгласявана без знанието на заявителя. 

 

Подготовката на обектите предоставени за контрол се извършва от представител на клиента 

заявител. 

 

ОКС уведомява клиентите си в 14 дневен срок от промяна в статута на акредитация. 

 

 

Дата ....................        Заявител: .................................. 

            /подпис/ 

 

Дата ....................       Приел заявката: ................................... 

            /подпис/ 

 

 

Състояние на обекта предоставен за контрол /готов/: 
да 
 

не 
 

Констатирани явни аномалии: 
да 
 

не 
 

Дата:.........................                                                       ........................................................................................... 

   /име, фамилия, подпис на представител на Заявителя/ 
 


