ДО: „Овергаз Техника” АД

ЗАЯВЛЕНИЕ

№ ТН -.......... - ..........

за извършване на технически надзор
на съоръжение с повишена опасност
/СПО/

от ......... . ......... . ............. г.

ПОЛЗВАТЕЛ на СПО: ...............................................................................................................................................
ЕГН / ЕИК..............................…...., Адрес: гр. ...........................................................................................................
Представлявано от: ..........................................................................................................………................................
телефон за връзка: ......................................................... e-mail..................................................……..…………....…

Дейности по технически надзор:
1. Оценка на съответствието на инвестиционeн проект с техническите изисквания /заверка/;
2. Регистриране и първоначален технически преглед;
3. Периодични технически прегледи:
3.1. Периодичен технически преглед без изпитване на якост;
3.2. Периодичен технически преглед с изпитване на якост;
4. Извънредни технически прегледи:
4.1. Когато СПО не са експлоатирани повече от 12 месеца;
4.2. След преустройство, ремонт или подмяна на елементи под налягане;
4.3. По искане на ползвателя;
5. Проверка и издаване на протокол по чл. 203 или чл. 215 от Наредбата за устройство, безопасна експлоатация и
технически надзор на съоръжения под налягане;
6. Друго ...........................................................................................................................................................................
..

С настоящето заявявам дейности по технически надзор по точки: .................................................................

На съоръжение с повишена опасност /СПО/ вид:
Сградна газова инсталация в жилищна сграда - СГИ в общи части ..............бр.; ВГИ ............. бр.
Сградна газова инсталация в обществено-административен обект ..............бр.
Декларирам, че в обекта има пространства, до които обществото има свободен достъп: ........................................
/подпис на ползвателя/
 Газова инсталация в котелно помещение ..............бр.
 Площадкова /дворна/ газопроводна мрежа ..................... м.
 Бутилкова инсталация ..............бр.
 Разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения .....................м.
 Газово съоръжение /ГРИП, ГРП, ГИП, ГРИТ, ГРТ, ГИТ/ ..............бр.
 Газов уред ..................... бр.
 Парен стационарен котел с топлинна мощност над 116,3 kW, работещ при свръхналягане до 0,05 MPa
включително - ........... бр.
 Водогреен стационарен котел с топлинна мощност над 116,3 kW, работещ при температура на нагрятата вода до
110C включително - ........... бр.





Друго ...................................................................................................................................................................

Адрес, на който е монтирано СПО: гр........……………................................……….....................................................
......…………….........................................................................……………....………………….......................................................

Производител:..................................................................... Монтажник:.................................................................................
Попълва се от служител на „Овергаз Техника” АД !

Цена на дейностите по т. 1 ......................... лв. с ДДС;

Цена на дейностите по т. 2 ......................... лв. с ДДС

ОБЩА ЦЕНА по т. 1 и т. 2 ......................... лв. с ДДС
Подпис на служителя:.....................................................
Забележка: Цените на другите заявени дейности са според актуалния към датата на извършването им ценоразпис.

Запознат съм с общите условия за извършване на услугите, отпечатани на гърба на заявлението!

Подпис на ползвателя: ......................................................

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СПО
I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Дейностите по технически надзор на съоръжения с повишена опасност /СПО/ са извършват според изискванията на Закона за
техническите изисквания към продуктите и наредбите по чл. 31 от него.
II. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
- ВЪЗЛОЖИТЕЛ - ползвател на СПО, подал заявление за извършване на дейности по технически надзор.
- ИЗПЪЛНИТЕЛ - "Овергаз Техника" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Лозенец", ул."Филип Кутев" №5, с
ЕИК: 126040166, представлявано от Петър Шопов - Изпълнителен директор, в качеството на лице, притежаващо право за
осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност по силата на лицензии №№311/20.10.2006 г.,
657/21.12.2010 г. и 713/03.07.2012 г., издадени от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
III. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЯВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва заявените дейностите в следните срокове:
- по т. 1 – ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва експертиза на проекта в 5-дневен срок от получаването му, като го заверява или отказва да го
завери, за което писмено уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- по т. 2 – ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ разглежда представените документи, необходими за регистрирането в 3-дневен срок от получаване им и
регистрира СПО или отказва да го регистрира, ако са констатирани непълноти и несъответствия в документите. Отказът за
регистрация се мотивира писмено.
В 5-дневен срок от извършване на регистрацията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ насрочва дата за извършване на първоначалния технически
преглед.
- по т. 3 – ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя датата и часа за извършване на периодичния технически преглед, като уведомява най-малко 5
дни предварително ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това.
- по т. 4 – ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва извънредния технически преглед в 5-дневен срок от получаване на заявление от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- по т. 5 – ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя датата и часа за извършване на проверката, като уведомява най-малко 5 дни предварително
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това.
IV. ГАРАНЦИИ И ПРИНЦИПИ
- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва дейностите по технически надзор в съответствие с изискванията на действащата в Република България
законова нормативна база и при спазване на принципите на висок професионализъм, коректност и отговорност.
- Личните данни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станали известни на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при обстоятелства, свързани с изпълнението на това
Заявление са защитени съгласно Закона за защита на личните данни. По отношение защитата на личните данни на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е
издадено Удостоверение № 8042 за администратор на лични данни.
- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност, когато СПО, обект на заявлението и/или прилежащите устройства, свързани с
експлоатацията му не функционират съгласно производствените им характеристики.
V. СТОЙНОСТ НА УСЛУГИТЕ
- Цените на услугите по т. 1 и т. 2 са посочени в Заявлението, като цената по т. 2 включва и Ревизионна книга, предоставена от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- Цените на техническите прегледи и проверки по т. 3, т. 4 и т. 5 се определят съгласно ценоразписа, валиден към дата на
провеждане на прегледите и проверките.
- Ценоразпис на услугите, валиден към датата на подаване на Заявлението е предоставен в Приложение 1.
- Ако след провеждането на технически преглед по т. 2, т. 3 и т. 4 се установи, че СПО не е годно за безопасна експлоатация и се
налага повторно посещение на обекта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща такса в размер на 50% от цената на съответния преглед за всяко
следващо посещение на обекта от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да актуализира ценоразписа в Приложение №1 при настъпили инфлационни и други социалноикономически събития.
VI. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ услугите, както следва :
- Стойността по т. 1 и т. 2 се заплаща в деня на подаване на заявлението.
- Стойностите по т. 3, т. 4 и т. 5 се заплащат в деня на извършване на услугата.
VII. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
- За изпълнение на услугата по т. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ най-малко два екземпляра от инвестиционния
проект.
- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след извършване на заверката, предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заверения проект, като задържа един екземпляр от
него за прилагането му към техническото досие на СПО. Предаването се извършва в офиса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се удостоверява с
приемо - предавателен протокол или запис в дневника на проектите.
- Актът за първоначален технически преглед по т. 2 и ревизионната книга на СПО се изготвят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след успешното
приключване на прегледа и се предоставят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до седем дни от извършване на прегледа.
- Извършването на периодични и извънредни технически прегледи по т. 3 и т. 4 се удостоверява чрез вписване на ревизионен акт в
ревизионната книга на СПО от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Ревизионния акт се издава в деня на извършване на техническия преглед.
- Извършването на проверката по т. 5 се удостоверява чрез издаване на протокол, който се издава в деня на извършване на
проверката.
Настоящото заявление се състави в два еднообразни екземпляра, по едино за всяка от страните.
Телефони за контакт с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Централен офис, гр. София - 02/4283522; 02/4283520
Адрес за кореспонденция: Централен офис - гр. София 1504, бул. „Евлоги Георгиев” №169
Интернет страница: www.overgastechnika.bg
Регионален офис гр........................................... Инспектор ТН: ...........................................................................тел.: .....................................
Банка, обслужваща ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Банка ДСК - Оборище
BIC код: STSABGSF,
IBAN: BG87STSA93000017680654

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ………………………………………
Петър Шопов, Изпълнителен директор “Овергаз Техника” АД

