
 

   

О Р Г А Н  З А  К О Н Т Р О Л  -  в и д  А  
  

при РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ 
гр. Варна, ул.“Брегалница” № 3, Директор-тел.:052/634-019,факс:052/634648 

Е-mail: office@rzi-varna.com, http://www.rzi-varna.com 

ОКА 7.1 Ф-1 

 

Бл.  1а      

 

Вх.№.............../.........г. 
  

ЗАЯВКА 

 
От……………………………………………………………………………. 

( име, презиме, фамилия ) 

Адрес:............................................................................................................. 
(град, улица, номер) 

Телефон №:…………………… 

 

 Моля да бъде извършен контрол на: 

 …………………………………………………………………………….. 
( микроклимат,шум,осветл.,хим.агенти, прах, доза от рентгеново и гама лъчение във въздух на раб. среда, 

мощност на доза от рентгеново и гама лъчение във въздух на раб. среда и др.) 

  

На обект:……....…………………………………………………………….. 

 

 За въвеждане, здравен контрол, жалба, договор, наша информация 
( Подчертай необходимото ! ) 

 Клиент, фирма………………………………………………………………. 
( вх.№, име, телефон ) 

 Уточнени места за контрол: 

   1.………………………………………….. 

   2………..……………………………….… 

   3…………………………..………………. 

   4…………………………………………... 

   5................................................................... 

 Декларирам, че: 

  -съм запознат с методите за контрол; 

  -резултатът от контрола важи за деня и часа на измерване. 

 Заплащането на извършената услуга ще извърша в брой/по банков път. 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

□    Лично от Приемна –ст.№30 

□    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 

□ по електронен път на електронна поща 

□ чрез онлайн достъп на сайта на РЗИ-Варна 



 

О Р Г А Н  З А  К О Н Т Р О Л  -  в и д  А  

ЗАЯВКА ЗА КОНТРОЛ НА ФАКТОРИТЕ НА СРЕДАТА 

 

ОКА 7.1 Ф-1 

 
Забележка: 

1. Страните по поръчка/договора за извършване на контрол се задължават да предприемат необходимите 

мерки, съобразени с прилаганите закони за опазване на тайната, получена по време на извършване на контрола, на 

всички нива на организацията,включително външни органи или лица  действащи от негово име. 

2. Органът за контрол се задължава да не разгласява пред трети лица информация, получена или създадена по 

време на дейностите по контрол и търговските тайни, станали му известни във връзка с изпълнение на настоящата 

заявка. За неверни сведения се носи отговорност по чл. 313 от НК. 

3. Информацията, получена в процеса на извършване на контрола, няма да се предоставя на трета страна без 

писмено съгласие на другата страна, освен ако това не се изисква от закон или стандарт. Когато има законово изискване 

информацията да бъде разкрита на трета страна, заинтересованата страна ще бъде информирана за това, че се 

предприема такова действие. 

4. Клиентът се задължава при необходимост да приема наблюдатели от ИА на БСА. 

5.Заявителя на контрола има право на жалба/възраженне,ако по време на контрола и/или след това поиска 

преразглеждане на взето от ОКА решение или изрази неудолетвореност от проведения контрол.Изискванията за 

установеният ред и вземанетно на решения са съгласно Процедура ОКА 7.5 ПР 1. „Жалби и възражения“, която е на 

разположение на клиента при писмено поискване. 

6. При промяна на обстоятелствата, свързани с предоставения обхват на акредитация ОКА ще информира 

клиентите си в 14 дневен срок чрез публикуване на сайта на РЗИ-Варна.  

7. При възникване на извънредни събития и обстоятелства, които възпрепятстват провеждането на 

контролните дейности в определените срокове ОКА ще уведоми своевременно Заявителя за възможността да изпълни 

поетите ангажименти. 

8. ОКА притежава гъвкав обхват на акредитация, описан в сертификат за акредитация и заповед към него. 

9. На клиента се предоставя актуален списък с датирани версии на нормативни документи от гъвкав обхват на 

акредитация. 

10. При промяна на нормативен документ от гъвкавия обхват е възможно извършването на контролните 

дейности в определените срокове да не бъдат спазени. ОКА ще уведоми своевременно Заявителя за възможността да 

изпълни поетите ангажименти. 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Долуподписаният/а.................................................................изразявам своето съгласие РЗИ – Варна да обработва, 

съхранява и архивира личните ми данни чрез компютърни и други системи с цел осъществяване на законово 

регламентираните функции. Уведомен / а съм за целта и средствата за обработка на данните ми и сферата на ползването 

им, както и с правото ми на достъп до и на поправка на данните. 

Запознат съм и се задължавам да спазвам изискванията на процедура ОКА 7.1 ПР 5 на ОКА за позоваването на 

акредитация. 

 

 Дата:.....................             Подпис на заявителя:………………… 

     

 

Подпис и дата на приелия заявката:………………… 
Преглед за изпълнимост на заявката: 

1.Налична ли е заплаха за безпристрастността при извършване на заявените дейности по 

контрол? 

Да Не 

2. Заявените   услуги съответстват ли на документираният обхват на дейност на  ОКА? 

 

Да Не 

3. Методите актуални ли са и съответно, подходящи ли са за заявените   дейности по 

контрол? 

Да Не 

4. ОКА има ли възможността, разполага ли с ресурси и компетентност, необходими за 

извършване на заявените  дейности в срок?  

Да Не 

5.Отклоненията, изисквани от клиента, влияят ли на валидността на резултатите? 

 

Да Не 

 

Заключение: 

Всички изисквания за извършване на контрола са : изпълнени/ неизпълнени 

 

  

 

 

 Дата:.................                                                                             Ръководител ОКА: ............. 

   


