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Поръчка за контрол /Order 
№……/….….. 

 

Идентификация на клиента / Customer identification/ : 

Възложител/ Customer: Лице за контакт / Contact person :  

Адрес / Address:   Телефон / Phone : 

E-mail:    E-mail:    

Идентификация на обекта за контрол / Identification of the object for control : 

Обект/Object:  

Подобект / Subobject: 

 

Обект за БРК( ЗС;МД) / Object for NDT( MP;WJ):  

 

Продължителност на експлоатацията/ Duration of exploitation:     нов / в експлоатация 

вид ЗС/МД /Type (MP;WJ) /: Брой / total number/:   

Метод на заваряване / welding process:                      Основни размери/ dimensions,  mm:    

Материал /   material: Термична обработка / thermal treatment :     да / не  

Раб. Налягане/ working pressure: (MРa):     Раб. t/ working tºC  (⁰C):        -         

Чертеж / Drawing:    Извършване на контрола/ Performing the control: 
преди монтаж / before installation [ X], след монтаж / after installation [ ],  
преди и след монтаж / before and after installation [ ]                

Външен оглед (аномалии)/ External 

inspection (anomalies): 

Вид контрол/ 
Type of control 

Обем на 

контрола, 
Volume of 

control, % 

Нормативен документ за 

провеждане на контрола / 

Normative document for 

conducting the control 

допустим клас /ниво на приемане 

Система за оценка, съгласно / 

acceptable class / level of acceptance 

Assessment system according to 

Забележка / 

Note 

     

     

     

     

Допълнителна информация: Да/Yes Не/ No 

Необходима ли е предварителна подготовка на обекта/ Do you need preconditioning  object:   

Придружаващи поръчката документи,  / Documents accompanying the order: /сертификат, 

техн.изисквания, конструктивна документация, схема /certificate, technical requirements, construction documentation, scheme 
  

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/ 
Upon request, I provide access to the assessment teams of EA BAS in order to assess the implementation of 

the OKC when performing conformity assessment activities 

  

Запознат с фиксирания обхват на акредитация на ОКС./ Familiar with the fixed scope of OKC 

accreditation. 
  

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

клиента се предоставя актуален списък Ф.41“Списък на използваните процедури за контрол“ с датирани  версии, 

Сертификат за акредитация и Заповед / The control body has a fixed scope of accreditation, described in the accreditation 

order. The client is provided with an up-to-date list F.41 "List of used control procedures" with dated versions, Accreditation 

Certificate and Order 

При нова версия на стандарти/документи, които ги заменят Органът за контрол няма да издава сертификати и 

протоколи под акредитация, докато документирания процес за управление на фиксирания обхват не бъде 

завършен. /In the case of a new version of the standards / documents that replace them, the Control body will not issue certificates 

and protocols under accreditation until the documented process for the management of the fixed scope is completed. 

ОКС уведамява клиентите си в 14 дневен срок от промяната в статута на акредитация./ The OKC notifies its clients 

within 14 days of the change in the status of accreditation. 

Клиент / Customer : Приел поръчката/ Accept order : 

/подпис на клиента/customer's signature/ /подпис на ръководителя / Signature of the head/ 

Забележка /Note:  
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1.Клиентът има право в писмен вид, с необходимата обосновка да изиска да му се предостави Процедура П-13/„За  

управление на жалбите и възраженията”/ The client has the right in writing, with the necessary justification to request to be provided 

with Procedure Р-13/ "For management of complaints and objections" . 

2.ОКС  гарантира конфиденциалност на получената информация по време на дейностите по контрол. The ОКС guarantees 

the confidentiality of the information received during the control activities./ 

3. Висшето Ръководство декларира, че Органът за контрол “Център за контрол на метали” и неговият персонал не е и 

няма да бъде подложен на никакво въздействие от страна на ръководството на дружеството, което би могло да застраши 

неговата безпристрастност и независимост при извършване на контрола. Органът за контрол  и неговият персонал не са 

подложени на търговски, финансови или други влияния, които биха могли да повлият негативно върху качеството или 

резултатите от контрола - ОД 01-1,ОД 01-2/ Senior Management declares that the Authority control "center for control of metals" 

and his staff is not and will not be subject to any influence by the management of the company which could jeopardize his impartiality and 

independence in carrying out control.. The control body and its staff are not subject to commercial, financial or other influences that could 

adversely affect the quality or results of the control. OD 01-1, OD 01-2/ 

4. Органът за контрол “Център за контрол на метали” и неговият ръководител е упълномощен да поема цялата 

отговорност при контрола и му се осигуряват ресурси за изпълнение и поддържане на целит - ОД 01-1,ОД 01-2 / The control 

body "Center for Control of Metals" and its head is authorized to take full responsibility for control and it is provided with resources to 

implement and maintain the objectives – OD 01-1, OD 01-2 . 

5. Всички заинтересовани страни имат достъп до услугите на органа за контрол. Няма и не може да има никакви 

затрудняващи условия и дискриминация при използване на услугите на Органа за контрол - ОД 01-1,ОД 01-2/ All stakeholders 

have access to the services of the supervisory authority. There are no and cannot be any difficult conditions and discrimination in using the 

services of the Control Body – OD 01-1, OD 01-2 / 

 

Рискове за безпристрастност / Risks to impartiality 
Да/ 

Yes 

Не/ 

No 

1 Собственост / Property   

2 Ръководство и управление / Leadership and management   

3 Персонал/ personnel   

4 
Споделени ресурси – технически средства, помещения, персонал/ Shared resources - technical equipment, premises,  

personnel 
  

5 Оборудване – под наем;съвместно ползване с клиента /Equipment - for rent, shared use with the client   

6 Финанси / Finance   

7 Договори / Contracts   

8 Маркетинг / Marketing   

9 Връзки с централната организация / Relations with the central organization   

10 Взаимоотношения с отдели в рамките на  организацията / Relationships with departments within the organization   

11 
Взаимоотношения със свързани дружества или организации / Relationships with affiliated companies or 

organizations 
  

12 Взаимоотношения с регулаторни органи / Relationships with regulatory authorities   

13 Взаимоотношения с клиенти / Relationships with customers   

14 Взаимоотношения на персонала / Staff relationships   

15 

Взаимоотношения с организациите извършващи проектиране, производство, доставка, инсталиране, 

закупуване, притежаване, ползват или поддържат обектите, които се контролират. / Relationships with 

organizations engaged in the design, manufacture, supply, installation, purchase, possession, use or maintain the objects to be 

controlled. 

  

 

ВВЪЪЗЗЛЛААГГААННЕЕ  ЗЗАА  ИИЗЗВВЪЪРРШШВВААННЕЕ  ННАА  ККООННТТРРООЛЛ  //  AASSSSIIGGNNMMEENNTT  FFOORR  PPEERRFFOORRMMIINNGG  CCOONNTTRROOLL  

Персонал, извършващ контрола / Staff performing control:: 

1. ……………………           Вид контрол/ Type of control : …………      Подпис / Signature :……….. 

-Сертификат /  Certificate №……………….   по метод / by method :………… ниво / level ……….      

2. ………………………     Вид контрол/ Type of control : …………        Подпис / Signature:……….. 

- Сертификат /  Certificate №……………….   по метод / by method :………… ниво / level ……….   

 

                            Ръководител на Орган за контрол   / 

 Head of the Control Body:………………………………..…………………………………………….. 

                                                                                                 (име, фамилия, подпис/ name, surname, signature) 

 

Получен Сертификат/ Certificate received  № …………………. Брой/number: …………………………. 

Дата/ Date :                                                                ПРИЕЛ / ACCEPTED:  : ……….……………………..…………                                                             

                                                                        (име, фамилия, подпис/ name, surname, signature) 
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