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ИНФОРМАЦИЯ  

за оценяване на съответствието  
 
Нормативни предпоставки 

Оценяване на съответствието на  съоръжения под налягане и функционални групи със 
съществените изисквания и одобряване на персонал и процедури за производство на 
неразглобяеми съединения се извършва съгласно изискванията на: 

-  Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/; 
- Наредбата за съществените  изисквания и оценяване съответствието на съоръженията 

под налягане; 
- БДС EN 17065 “Оценяване на съответствието. Изисквания към органите за сертификация 

на продукти, процеси и услуги“; 
- БДС EN ISO/IEC 17024 „Оценяване на съответствието. Общи изисквания на органите, 

извършващи сертификация на лица“ 

от Нотифициран орган  за оценяване на съответствието (НООС) с идентификационен № 2613 към 
ТЮФ Норд  България ЕООД.  

 

Терминология  

Оценяване на съответствието е дейност на независима, безпристрастна трета страна по 
систематично изследване на степента, в която продукт, процес или услуга отговаря на 
съществените изисквания, определени от Наредба към ЗТИП. 

Съоръжения под налягане са съдове, тръбопроводи, устройства за безопасност и 
устройства под налягане. Към тях се отнасят и елементи, присъединени към съоръжението и 
подложени на налягане, като фланци, щуцери, свързващи елементи, опори,  транспортни уши и 
др. 

Производител е лице, което е отговорно за проектирането и производството на продукт и 
за съответствието му с изискванията на закона с оглед пускането му на пазара и/или пускането му 
в действие от негово име, или лице, което променя, съществено модифицира и преправя продукта 
или го произвежда за собствени нужди (ЗТИП, Допълнителни разпоредби, § 1, т. 5). 

Заявител е производител, вносител или търговец,  който възлага на НООС, пряко или чрез 
негов упълномощен представител, оценяване на съответствието на продукт.  

 
Оценяване на съответствието  

Клиентът внася в НООС попълнено заявление за желаната услуга, включително  
представителни образци за предвижданото производство, ако е необходимо. Той декларира, че 
заявление със същия предмет не е подавано до друг орган за оценяване на съответствието. 
Бланка на заявлението може да се изтегли от сайта на ТЮФ Норд България ЕООД.  

НООС проверява постъпилите материали за пълнота и изпълнимост в срок  от 5 работни 
дни от постъпването й и изпраща на клиента оферта, на чиято база се сключва договор. В срок до 
20 дни след подписване на договора оценител изготвя  план за оценяване на съответствието и го 
съгласува с клиента.  

Оценителят изпитва и одобрява процедурите и персонала за  изпълнение на 
неразглобяеми съединения и извършва проверка по процедурата за оценяване на съответствието 
на съответния модул чрез провеждане на подходящи изследвания и изпитвания, за да се установи 
съответствието на съоръжението под налягане с приложимите изисквания на Наредбата. 

Оценителят определя необходимите изпитвания и ги възлага на външен изпълнител. При 
положителни резултат от изпитванията и доклад на оценителя НООС издава сертификат за 
съответствие. В противен случай изпраща писмо на клиента с мотивиран отказ от издаване на 
сертификат.  

Валидността на сертификата е определена за всеки модул от Наредбата.  



Производителят нанася маркировката "СЕ" и идентификационния № 2613 на НООС след 
негово разрешение върху всяко съоръжение, което е в съответствие с типа, описан в сертификата за 
ЕС изследване на типа, и/или отговаря на изискванията на Наредбата.  

Производителят съставя ЕС декларация за съответствие за съоръжението под налягане, 
която го идентифицира. Заедно с техническата документация и сертификатите за съответствие я 
съхранява 10 години след пускане на съоръжението на пазара. Копие от ЕС декларацията се 
предоставя на компетентните органи при поискване. 

В случай, че е налице несъответствие с приложимите изисквания на Наредбата, НООС 
прекъсва процедурата и уведомява за него клиента писмено. 

 

Допълнителни изисквания  

Производителят незабавно информира НООС за всички промени на одобрения тип, които 
могат да повлияят на съответствието на съоръжението под налягане със съществените изисквания 
или на условията за валидност на сертификата. 

НООС следи промените в техническите познания, които показват, че одобреният тип  вече не 
отговаря на изискванията на Наредбата. НООС информира производителя за тях, проверява и  
одобрява променения тип и издава допълнително одобрение към оригиналния сертификат. 

НООС информира Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и останалите 
нотифицирани органи за сертификати и допълнения към тях, които е издал, отказал да издаде, отнел, 
спрял е или е ограничил действието им. 

НООС предоставя при поискване на Европейската комисия, държавите членки и останалите 
нотифицирани органи копие от сертификатите за ЕС изследване на типа,  допълненията към тях, 
техническата документация и резултатите от изследванията, които е провел.  

Клиентът не използва сертификацията на свой продукт по начин, който дискредитира НООС. 
При неправилни позовавания на схемата за сертификация или заблуждаващо използване на 
лицензи, сертификати, идентификационен №, знаци или други механизми за означаване, че даден 
продукт е сертифициран, открити в документацията или в друг вид реклама, НООС отнема 
сертификата, оповестява нарушението и предприема правни действия. 

При временно спиране, отнемане или прекратяване на сертификация клиентът преустановява 
използването й във всички рекламни материали, връща документи за сертификация и др.  

Задълженията на производителя в зависимост от модула могат да се изпълняват от негов 
упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в 
пълномощното.  

В случай, че клиентът не е съгласен с осъществената  дейност от НООС, има право да 
подаде възражение или жалба в НООС, която е достъпна на сайта на ТЮФ Норд България ЕООД – 
www.tuev-nord.bg.  


