
ФК 11-1/ОКА
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КОНТРОЛ  НА ПРОДУКТ/ОБЕКТ

В ОК от вида А  КЪМ РЗИ  СТАРА ЗАГОРА

ЗК №...................        ПУ №...................
                От ………………………………………………………………………………………………………………………………..

                гр./с/…………………………………………………………………………………………………………………………....

                Ул./ № …………………………………………………………………………………………………………………………

                Тел: ………………………………..сл:………………………..дом:………………………………….......................

Моля, да бъде  извършен контрол на:
Фактори на работна и битова среда:

- Химични агенти във въздуха;
- Микроклимат;
- Шум;
- Осветеност;
- Прах;

Параметри за контрол:......................................................................................................................

    на  обект  ……………….....................................................................................................................

    адрес…………………………………………………………………………………………………………………………................

        Пробонабирането ще се осъществи
по:……………………………………………………………………..................................

 от:…………………………………………………………………………………дата:..................……………………................

        За извършване на същото ще оказвам пълно съдействие и лоялност.

        Заплащането ще се извърши  по ..............................................................................................

        За извършване на контрола прилагам следните документи:
……………………………………………………………………….........................................................................

1. Неразделна част от Заявлението за контрол на продукт/обект е Приложение №5-3/НК
Декларация за съгласие за обществено достояние на информацията.
2. Ако клиента се позовава на Акредитацията на Орган за контрол от вида А при РЗИ Стара Загора
е длъжен да спазва правилата описани в Процедура ПР 17/ОКА, изготвена въз основа на
изискванията на Процедура BAS QR 5 "Правила за ползване на акредитационния символ на ИА БСА,
за позоваване на акредитация от ИА БСА и/или за позоваване на статута на ИА БСА като страна по
многостранно споразумение".
3. Орган за контрол от вида А е разработил документирана процедура за начина на разглеждане и
решаване на   жалби и възражения – ПР 15/ОКА. Процедурата е публично достъпна, окачена на
табло в Приемен сектор и се предоставя на всяка заинтересована страна при поискване.
Заявявам желанието си издаденият Сертификат от контрол да бъде получен:

� Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: ……………………………………..….…
.............................................................................................., като декларирам, че пощенските разходи
са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен
документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде
изпратен:

� като вътрешна препоръчана пощенска пратка
� като вътрешна куриерска пратка
� като международна препоръчана пощенска пратка

� Лично от звеното за административно обслужване при компетентния орган
� По електронен път на електронна поща

        Дата:.................20....г.                                                               Заявител:…………………............
        Стара Загора                                                                                                        /подпис /
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