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ДО  
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ  
ПО ОКОЛНА СРЕДА

ЗАЯВЛЕНИЕ

Заявявам предоставянето на услуга за:

1. Калибриране на средства за измерване (брой)

за
(серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон, бензен, метан, въглероден диоксид, кислород)

(описание на характеристиките за калибриране)

2. Описание на средството за измерване/ обхват на калибриране

(брой точки/ ppm, ppb)

Данни за сключване на договор/ изготвяне на сертификат за калибриране

Възложител:
(име на физическо/юридическо лице)

(седалище и адрес на юридическото лице/ фичизчкото лице)

Булстат/ЕИК

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител

Лице за контакти:  Телефон

Желая да ми бъдат предоставени (брой) копия на сертификат за калибриране.

Прилагам:

(Техническа документация на средството за измерване)

Допълнителна информация:

Желая да получа искания документ по следния начин моля, отбележете Вашето желание:

чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:

като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му като вътрешна пощенска 
пратка. Документът  да бъде изпратен:

като вътрешна препоръчана пощенска пратка

като вътрешна куриерска пратка

като международна препоръчана пощенска пратка
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Лично от звеното за административно обслужване;

Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССВЕВ)

Дата: Подпис: 

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 25.05.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 

действия по нейната обработка, заплащане и доставка 
(генерира се автоматично при избор на дата)
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