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ДО 
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
ГР.

З А Я В Л Е Н И Е 
ЗА МЕТРОЛОГИЧНА ЕКСПЕРТИЗА НА СРЕДСТВО ЗА ИЗМЕРВАНЕ

От

(трите имена на заявителя на МЕ)

Адрес за кореспонденция: гр.: , п.к.

кв./ул. , № , бл. , вх. , ет. , ап.

тел.: , електронна поща:

Вид на средството за измерване:

Фабричен №: , Година на производство:

Производител:

Метрологични характеристики:

Показание:

Причини за заявяване на метрологична експертиза:

Съгласен съм при необходимост по време на извършване на МЕ да бъде осъществен достъп до 
вътрешната конструкция на СИ, с риск да бъде повредено.

Забележка: При констатиране на липса на знаци от метрологичен контрол или наличие на видимо 
подправени или манипулирани знаци за защита от неправомерен достъп до вътрешността, или 
несъответствие с метрологичните характеристики, СИ ще бъде отворено.

ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧАВАМ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГАТА:

Чрез лицензиран пощенски оператор (куриерска услуга) 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.

като вътрешна препоръчана пощенска пратка
като вътрешна куриерска пратка
като международна препоръчана пощенска пратка

По електронен път на електронна поща
Чрез Системата за Сигурно Електронно Връчване

Дата:  Подпис:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 14.01.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)


Образец № 1 Съгласно чл. 78, ал. 3 от ЗУО
 Стр  от 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
ДОБЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
З А Я В Л Е Н И Е
ЗА МЕТРОЛОГИЧНА ЕКСПЕРТИЗА НА СРЕДСТВО ЗА ИЗМЕРВАНЕ
(трите имена на заявителя на МЕ)
Съгласен съм при необходимост по време на извършване на МЕ да бъде осъществен достъп до вътрешната конструкция на СИ, с риск да бъде повредено.
Забележка: При констатиране на липса на знаци от метрологичен контрол или наличие на видимо подправени или манипулирани знаци за защита от неправомерен достъп до вътрешността, или несъответствие с метрологичните характеристики, СИ ще бъде отворено.
ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧАВАМ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГАТА:
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.
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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