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ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД „С” 

към „ Диагностично-консултативен център Ел Масри” ООД
гр. Бургас, к-с. "Лазур" бл.158,ет.1

тел. 056/812985/86

ПОРЪЧКА
за извършване на контрол

№ ................. / .................................         

Клиент:...........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………………………………………………….........................

 (наименование на юридическото/физическото лице – възложител на контрола)

Обект(и) на 
контрола: ..........................................................................................................................................................
..................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

.(пълно наименование на обекта(обектите) за контрол)
Вид на контрола :

1. Контрол на изкуствено осветление на работна среда
2. Контрол на микроклимат на работната среда 
3. Контрол на шум в работна среда

Контролната дейност ще бъде извършена по следния метод на контрол:
(стандатизиран,техническа спесификация на клиента)

1. За контрол на изкуствено осветление: Методически указания 40-85 / Издателство 
Стандартизация София 1985 г./; РП 04-01/ Версия 2 ,Ревизия 4/05.02.18 г.

2. За  контрол на микроклимат на работната среда: БДС 16686:1987; 
Наредба № РД-07-03 / 18.07.2014 г.; РП 04-02/ Версия 2 ,Ревизия 4/28.06.19 г.

3. За контрол на шум в работна среда : БДС EN ISO 9612: 2009( БДС ISO 1999:2014),                
РП 04-04 Версия 2, Ревизия 4 / 13.02.2015 г.

Обектите са предоставени от : Клиент: .......................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Форма на плащане: по банков път
 Клиентът желае /не желае/ да му бъде извършена подготовка на обекта за контрол.
 Клиентът се задължава да осигури необходимите условия за безопасно и качествено извършване 

на контрол.

 Страните по поръчката за извършване на контрол се задължават да предприемат необходимите 
мерки, съобразени с прилаганите закони за конфиденциалност.

 Информацията, получена по време на извършване на контрола на вскички нива на организацията, 
включително външни органи или лица, действащи от негово име да бъде запазена. 

 Информацията, получена в процеса на извършване на контрола, не трябва да се предоставя на 
трета страна без писмено съгласие на другата страна, освен ако не се изисква от закон или 
стандарт, като заинтерeсованата страна трябва да бъде информирана за това, че се предприема 
такова действие.

 ОК ще запазва конфиденциалността на информацията, получена от други източници.
 ОК уведомява предварително за информацията, която прави обществено достояние в официалния

си сайт или в документацията за кандидатстване на  обществени поръчки: име на организацията, 
предмет на дейност и адрес на контролирания обект. Всяка друга информация, различна от 
горната може да се предоставя само след писменото съгласие на клиента.

 Органът за контрол представя на клиента списък с датирани версии на стандартите, техническите 
спецификации и нормативните документи, спрямо които извършва дейностите си по оценяване на 
съответствието в рамките на акредитирания гъвкав обхват.

Този документ е поверителен и е собственост на Орган за контрол от вид "С" "ЕЛ МАСРИ"
към "Диагностично-консултативен център “Ел Масри"” ООД
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 Ако ОК е в процес на разработване на услуга/дейност при изменение на версия на нормативен акт,

клиентът  ще  бъде  информиран  за  невъзможността  на  ОК  да  издаде  доклад/  сертификат  под
акредитация, до завършване на процеса.

 Предвид горепосоченото клиентът ще бъде информиран за евентуална промяна на срока и цената
на извършения контрол.

 Молби,  жалби  и  възражения  във  връзка  с  предоставената  услуга, се  приемат  в  писмен  вид,
изпратени  по  факс,е-majl  или  по  пощата.  Процеса   от  получаване,  оценка,  основателност,
проверка, вземане на решение, коригиращи действия по подадената молба са регламантирани в
публикуваната в сайта на дружеството процедура „Жалби и възражения” (ОП 07);

 Клиента се задължава да предоставя при поискване достъп на екипите на БСА за оценяване
изпълнението на дейността по оценяване на съответствието на място на клиента.

 Сертификатът за контрол и протоколът(лите) към него ще се изготвят в 1 (един) екземпляр за
Клиента и 1(един) екземпляр за за ОК „Ел Масри”.

 Клиентът е информиран с предприетите действия за справяне с всяко извънредно събитие или
обстоятелство – съгл. т.4.1 от И 01 – 01. 

 В случай на извънредни събития или обстоятелства се осигуряват необходимите специфични 
условия за безопасно извършване на контрол с използване на съответните ЛПС.

 В  случай  на  извънредни  събития  –  ОКС  запазва  правото  си  за  отказване  /  препланиране
провеждането на контрол при следните обстоятелства: 
– Забавяне извършването на калибриране и междинни проверки на средствата за измерване,

еталони за измерване, спомагателна апаратура, които може да окажат влияние на валидността
на резултатите (дейностите по оценяване на съответствието); 

– Спиране на извършване на дейността, поради възпрепястване/ недостиг на персонал; 
– Спиране на извършване на дейността, поради ограничен достъп на доставки и услуги; 
– Спиране на извършване на дейността, поради неизправност на технически средства;  
– Спиране на извършване на дейността поради възпрепятстване на доставката на проби; 
– Спиране на извършване на дейността поради допълнителни натоварвания;.  
– Спиране на извършване на дейността поради местоположението на ООС и състоянието на 

текущите дейности;
– Отклонение от обичайните процедури за оценка на съответствието с цел да се продължи да се

предоставя услуга за оценка на съответствието.
 Органът за контрол, който притежава сертификат за акредитация се позовава на акредитацията от

страна на ИА БСА и / или на статута на ИА БСА като страна на по многостранни споразумения
само за акредитираните от ИА БСА дейности.

Условия на клиента за поверителност:няма……………………………………………...............

Клиент:.................................         Изготвил поръчката: ...............................

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

Получих 
1. Сертификат(и) за контрол и Протокол(и) към него            №..............................................

№ .............................................

№ ………………………………….
2. Анкетен лист за обратна връзка.

...............................................
(фамилия,подпис)                                                                    Дата на получаване:……………………
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