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Приложено изпращаме Ви Лицензия № 756 от 09.06.2015 г. за осъществяване на

технически надзор на съоръжения с повишена опасност, издадена от председателя на

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Вашият регистрационен номер е 587, който следва да ползвате съгласно член 24 и 25 от

Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически

надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията

(Обн., ДВ, бр. 79 от 2000 г., поел. изм.,бр.88/2014 г.).

Приложение: Съгласно текста.
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ

ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ

НАДЗОР

ЛИЦЕНЗИЯ

№756

София, ..Q3-..Q.6.... 2015 г.

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕНА ТЕХНИЧЕСКИНАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ

С ПОВИШЕНАОПАСНОСТ

На основание чл. 34а, ал. 1, т. 1 от Зако

към иродуктите Жк

на за техническите изисквания

нзи

[ФУЖЪН" ООД

със седалище и адрес на управление:

364, вх. 6, ап. 84 и ЕИК 1304352

да осъществява технически

опасност:

РАМ

фия, ж.к. „Младост 3", бл.

съоръженията с повишена

1. Метални съдове за флуиди от трупа 2, работещи при

свръхналягане до 1,6 МРа и температурана стените на съда до 200° С, на

конто произведението от обема в литри и максималното допустимо

налягане в мегапаскалине превишавачислото 4000;
2. Съдове, предназначени за съхраняване на флуиди от група 2,

конто се намират под налягане периодично при тяхното изпразване;

3. Колони за разделяне на газове при температзфа, по-ниска от

минус 130° С, както и апаратите, непосредствено свързани с тях и

образуващи едно съоръжение - топлообменници на разделителни колони,

кондензатори - изпарители, изпарителни съдове, абсорбери, филтри и

Други;

4. Съдове за хладилниуредби;

5. Съдове за втечнени въглеводородни газове, предназначени за

захранване с газ на съоръжения, газопроводи, газови инсталации,

газорегулаторни пунктове, бутилкови инсталации, сградни газови

инсталации и други газови съоръжения, захранвагци с ВВГ газови уреди

или котли в административни, жилшцни и обществени огради.

6. Стационарно монтирани бутилки за съхранение на втечнени,

егьстени или разтворенипод налягане газове.

7. Газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове,

газопроводи на бутилкови инсталации, газопроводи на сградни газови

инсталации и други газови съоръжения, захранващи с природен газ



газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени

сгради;

8. Съоръжения, газопроводи, газови инсталации, газорегулаторни

пунктове, бутилкови инсталации, сградни газови инсталации и други

газови съоръжения, захранващи с втечнен въглеводороден газ газови

уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради;

9. Газови уреди.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
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