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ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МА 
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ

З А Я В Л Е Н И Е 
за оправомощаване на лица за проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари (УБП) 

при експлоатация на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП (съгласно Наредба № 16 
за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или 

разтоварване и превоз на бензини)

Заявител:

ИН: ; ИН по ЗДДС:
Данните са необходими за издаване на фактура.

Адрес: 

Телефон, факс: , e-mail:

Кандидатствам за оправомощаване за: 
Проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на 
Етап II на УБП:

Сух метод – със симулиран бензинов поток;

Мокър метод „А“ – с реален бензинов поток;

Мокър метод „В“ – с реален бензинов поток.

Прилагам следните документи съгласно чл. 14ж от Наредба № 16 за ограничаване емисиите на летливи органични 
съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини:

1. Декларация по образец – приложение № 9, че заявителят изпълнява изискванията на чл. 30к, ал. 3, т. 3, 4 и 5 
от ЗЧАВ, за проверката, за която кандидатства.
2. Копие на документите от системата за управление на качеството по БДС EN ISO/IEC 17020 на хартиен (в 
случай на подаване на заявлението на място в БИМ) и електронен носител.
3. В случаите, когато не са издадени от БИМ – заверено копие на свидетелствата за калибриране на еталоните 
и средствата за измерване, като при електронно подаване на документи се допуска заверено сканирано копие.
4. Заверено от заявителя копие от акт за определяне на служител, който пряко ръководи извършването на 
проверките.
5. Трите имена, номер, серия, регистрационен номер и дата на издаване на диплома за завършено средно 
професионално образование за специалистите, които ще извършват проверките, както и вида и номера на 
договора/-ите, по които са наети лицата.

6. Трите имена, номер, серия, регистрационен номер и дата на издаване на диплома за висше образование за 
завършена образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност, приложима за проверката, за 
лицето, което пряко ръководи извършването на проверките, както и вида и номера на договора, по който е наето 
лицето.

7. Трите имена, номер, серия, регистрационен номер и дата на издаване на диплома за висше образование за 
завършена образователно-квалификационна степен "бакалавър" за лицето, определено за отговорник по 
качеството на структурното звено, което извършва проверките, както и вида и номера на договора, по който е 
наето лицето.

8. Списък на еталони, средства за измерване и спомагателно оборудване, които да позволяват прилагането на 
методите, определени в методиката на БИМ, които са с осигурена проследимост – съгласно Приложение № 10 
от Наредба № 16.

9. Документ за платена държавна такса за преглед на документите, когато плащането не е извършено по 
електронен път.

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.

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

Дата:  Подпис:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 01.03.2022 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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 Стр  от 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
ДОПРЕДСЕДАТЕЛЯ МАБЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
З А Я В Л Е Н И Е
за оправомощаване на лица за проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари (УБП)при експлоатация на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП (съгласно Наредба № 16 за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини)
Данните са необходими за издаване на фактура.
Кандидатствам за оправомощаване за:
Проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП:
Прилагам следните документи съгласно чл. 14ж от Наредба № 16 за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини:
При необходимост от възстановяване на предварително платена от заявителя сума, да се използват следните банкови реквизити:
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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