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Заявка № Протокол от контрол №
(попълва се от органа)

 за контрол на импеданса на контура "фаза-защитен проводник"

 за контрол на съпротивление на защитни  заземителни уредби

 за контрол  на съпротивление на мълниезащитни  заземителни уредби

 за контрол на съпротивление на изолация

 за контрол на ел. якост на изолация чрез повишено постоянно напрежение

Специфични изисквания на клиента:

Срочност на изпълнение:  обикновена поръчка  експресна поръчка

 Не   Да:

  Да   Не:

  Да   Не:

(точен адрес на клиента)

 за контрол на защитни прекъсвачи (допирно напрежение, ток на
задействане и време за изключване)

(попълва се от органа)

(наименование на клиента)

(селище)

(Готовност на обекта - попълва се от органа)

(Приемане на заявката за изпълнение - попълва се от органа)

(наименование на обекта)

(лице за контакти)

(Открити аномалии - попълва се от органа)

(точен адрес на обекта)

(телефон за връзка)

(селище)

РЕИЖ ООД +359 887 777 036
+359 887 363 539

office@reij.bg
www. reij.bg

2070, гр. Пирдоп 
ул. Георги Бенковски 2
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Задължения на заявителя:

2

3

4

5

Задължения на Органа за контрол:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

За клиента: ……………………….. За Органа за контрол:  ………………………..

Подписи:

Дата: …………….……….. Дата:   …………….………..

/  /          /  /

Да извършат всички предвидени контролни дейности, съгласно изискванията на нормативните 
актове и методите за контрол;

Да представи на клиента сертификат от контрола, след заплащането на услугата;

Да предостави на клиента процедурата GP 7.5 "Жалби и възражения", при поискване.

Договорни споразумения при които се извършва контрола

Да гарантират спазването на професионалната и търговска тайна на заявителя, за което всички 
служители на Органа за контрол са подписали декларация за конфиденциалност. Декларациите 
за конфиденциалност се предоставят на клиента при поискване;
Да уведоми предварително клиента за информацията, която има намерение да 
направи обществено достъпна;
Да провери наличието на предпоставки за конфликт на интереси и да осигури безпристрастност 
на контрола. Наличието на такава предпоставка е основателен мотив за отказ на контрола;

Да установи дали обекта за контрол е подготвен и ако не е да уведоми клиента за това;

Да съгласува с клиента видовете контрол, приложими за оценка на съответствието на конкретния 
обект;
Да съгласува с клиента видовете контрол, приложими за оценка на съответствието на конкретния 
обект;

Да предостави на Органа за контрол техническата документация на обекта, уредбите, 
1 съоръженията и да осигури достъп до тях;

Да осигури негов представител, запознат с обекта, уредбите, съоръженията за придружител по 
време на контрола;
Да осигури безопасни условия за провеждането на контрола, когато той се извършва на негова 
територия;
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