БУЛГАРКОНТРОЛА АД ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ВИД А

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНТРОЛ НА ТЕЧНИ ГОРИВА от дата…………….. (попълва се от ОКА)
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
(наименование на фирма)
АДРЕС:
ТЕЛ.

Е-mail:

МОЛ:

БУЛСТАТ:

Лице за контакт:
(име, фамилия, длъжност)
Телефон:

e-mail:

.

2. ПАРАМЕТРИ НА КОНТРОЛ: Установяване количеството на течно гориво по:
обемен ръчен метод

тегловен метод

обемен метод-разходомер

Забележка 1: ОКА поддържа актуален Списък на датирани стандарти, и нормативни документи,
който е публикуван на интернет страницата http://www.bulgarkontrola.bg и се предоставя на
хартия на място в ОКА
3. СТОКА ЗА КОНТРОЛ:
Забележка 2: При повече от един обект използвайте Приложението към заявлението или
приложете собствен списък.
Получател на стоката
Доставчик на стоката
Изпращач на стоката
Място на контрола
Дата на контрола
Вид на вместимостта (ж.п.
цистерна; авто цистерна; статичен
резервоар)
4. ПРЕДОСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ:
(проект, спецификация, друга техническа документация, номинация)
5. НАЧИН ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗДАДЕНИЯТ ДОКУМЕНТ
лично

по куриер

по куриер (с премо-предавателен протокол)

6. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗАЯВИТЕЛЯ


С възлагането на контрол декларирам, че съм запознат с:
Общите положения при възлагане на контрол, описани като Общи търговски условия в ФК
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4.2-2. публикувани на http://www.bulgarkontrola.bg;
ОКА поддържа и управлява гъвкав обхват на акредитация съгласно публично обявена
процедура ПК 5.1-01, достъпна при поискване
ОД 7.1-1 Списък с датирани версии на стандартите, технически спецификации и
нормативни документи, спрямо които ОКА е компетентен да извършва дейности по
оценяване на съответствието в рамките на акредитирания гъвкав обхват е публично
обявен и достъпен на http://www.bulgarkontrola.bg ;
Процедурата за уреждане на жалби на ОКА публикувана на http://www.bulgarkontrola.bg ;
Правилата за позоваване на статуса на предоставена акредитация на ОКА и за
разпространение/възпроизвеждане на издадени от ОКА документи, публикувани на
http://www.bulgarkontrola.bg.
Нося отговорност за предоставената от мен документация.

7. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОК А „БУЛГАРКОНТРОЛА” АД








Информацията получена или създадена по време на изпълнението на поръчката се счита
за конфиденциална, с изключение на информацията, която клиентът прави обществено
достояние, когато, това е договорено с клиента или когато ОКА е задължен по закон или е
упълномощен съгласно договорни споразумения да оповести представляваща
професионална тайна.
ОК А е отговорен за безпристрастността на свойте дейности и не позволява търговски,
финансов или друг натиск да поставя под съмнение неговата безпристрастност.
ОКА информира клиента в случай на невъзможност да издаде доклад/сертификат под
акредитация, докато документираният процес по разработване и одобряване на
услугата/дейността в рамките на гъвкавия обхват не бъде завършен и за съответните
последици (например промяна на сроковете и цената).
При промяна на статута на акредитация на ОКА, клиента ще бъде уведомен незабавно.
ОКА определя за всяка конкретна заявка, планирана/подадена в период на извънредно
положение, как ще се изпълни след извършване на оценка на риска.

8. ЗАЯВИЛ:

(име, фамилия, подпис)

9. НАЛИЧИЕ НА РИСК ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТТА: (попълва се от ОК след анализ и оценка)
Не е установен риск

Установен е риск

РЪКОВОДИТЕЛ ОКА: Анелия Бурилкова (име, фамилия, подпис)
10. ПРИЕЛ ЗАЯВЛЕНИЕТО: Людмила Григорова (име, фамилия, подпис)
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Приложение 1 към Заявление за извършване на контрол на течни горива от дата…………..

ЗАДАЧА: Установяване количеството на течно гориво по:
обемен ръчен метод

тегловен метод

обемен метод-разходомер

НАИМЕНОВАНИЕ НА СТОКАТА:
Получател на стоката

Click here to enter text.

Доставчик на стоката

Click here to enter text.

Място на контрола

Click here to enter text.

Дата на контрола

Click here to enter text.

Вид на вместимостта (ж.п. цистерна;
авто цистерна; статичен резервоар)

Click here to enter text.

Прилагам следните документи:

ЗАЯВИЛ: …………………………………………..……………………. (име, фамилия, подпис)
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