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ИНФОРМАЦИЯ 

за сертифициране на персонал по изпълнение на неразглобяеми съединения от „Органа по 
сертификация на лица” /ОСЛ/ към ТЮФ Норд България ЕООД 

 
 
Условия за допускане на персонал до изпит по заваряване и спояване 

Кандидатите за първоначално сертифициране трябва: 

- да са навършили 18 години към датата на изпита; 

- да са преминали подходящо обучение, което се доказва със свидетелство за 
правоспособност или друг валиден документ. 

До изпит за подновяване на сертификат се допуска лице, което притежава сертификат с 
изтекъл срок на валидност. Срокът на валидност на сертификат, издаден от ОСЛ, се удължава, ако 
е заверяван редовно от работодателя или заваръчния координатор съгласно стандарта. 

Признаване на правоспособност по заваряване на чуждестранни граждани се извършва от 
председателя на БСЗ по реда на Закона на признаване на професионални квалификации, съгласно 
НАРЕДБА № 7 за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по 
заваряване. 

ОСЛ информира недопуснатите кандидати за причините, поради които те не са допуснати. В 
двуседмичен срок след уведомяването им те могат да подадат възражение до ТЮФ Норд България 
ЕООД. 

 
 

Заявка за сертифициране 

Кандидатът подава в офиса на ОСЛ “Заявка за сертифициране”.  

Ръководителят на ОСЛ изпраща на заявителя оферта, която след одобряване   изпълнява 
роля на договор за сертифициране. При желание на заявителя се сключва договор. Заявителят 
представя на ОСЛ данни и документи, изисквани от заявката.  

 

Изпит  

Изпит по теория на специалността се полага, ако е заявен или се изисква. До изпит по 
практика се допускат лица, успешно положили изпит по теория, ако последният е заявен или се 
изисква.  

Изпитът за одобряване на персонал по изпълнение на неразглобяеми съединения се 
провежда по подходяща част на БДС EN ISO 9606, БДС EN ISO 13585, БДС EN ISO 14732 и БДС EN 
13067. За целта се изготвя стандартен изпитен образец по предварителна или утвърдена 
процедури за заваряване /pWPS, WPS/ или спояване /pBPS, BPS/. Образецът  се изпитва от 
акредитирана лаборатория или орган за контрол. При положителен резултат ОСЛ издава 
сертификат на език, посочен в заявката, до 10 работни дни от датата на издаване на протокола от 
лабораторията. 

Изпитът се провежда в изпитен център или при клиента, когато са налице: 

- помещение за провеждане на изпит по теория на специалността; 

- подходящо обзаведено работно място за заваряване или спояване; 

- защитно работно облекло и лични предпазни средства за изпитвания персонал. 

 
 
Всяка промяна на основните параметри на изпита за сертифициране извън разрешените 

обхвати изисква ново изпитване и нов сертификат. Отговорността за продължаване срока на 
валидност на сертификата e на сертификатора. 

Ако лицето прекъсне дейността си по обхвата, за която е сертифицирано, за повече от 6 



месеца, ОСЛ предприема действия по отнемане на сертификата. При нарушаване на 
професионалната етика и при доказана злоупотреба на притежателя му сертификатът губи 
валидност.  

Сертифицираното лице се запознава със задължения си по поддържане на валидността и 
коректното използване на сертификата чрез „Декларация за сертификация”. 

При неправомерно използване на сертификат или предпоставки, които да поставят под 
съмнение умението на персонала, доказано със сертификата, ОСЛ проверява обстоятелствата и 
при необходимост отнема или анулира сертификата. ОСЛ оповестява анулирането или отнемането 
на сертификата чрез web-страницата на ТЮФ Норд България ЕООД  - www.tuev-nord.bg. 

 
Възражения и жалби 
Ако в процеса на прилагане на сертификационната схема клиентът се почувства ощетен, 

той  има право да подаде до ОСЛ писмено възражение или жалба. Независимо от взетото решение, 
ОСЛ е длъжен да отговори на полученото  изложение.  

 
Осведомяване 

ОСЛ уведомява Схемния комитет за всяка промяна в изискванията за сертификация, 
свързана с изменения в нормативната уредба и структурата на ОСЛ. След взето решение от 
Схемния комитет ОСЛ информира за него заинтересованите страни.  

Сертифицираното лице запазва съответствие с променените изисквания за период от 6 
месеца от датата на въвеждането им.  


