
 
Информационен материал за клиенти 

Провеждане на изпити и сертифициране на лица по изпълнение 
на неразглобяеми съединения 

 
1 Изисквания за допускане до сертифициране на лица по заваряване 
1.1  Изискванията за допускане до изпит на кандидати за първоначално придобиване на 
сертификат за одобряване на изпълнителски персонал по заваряване са: 

◊ навършени 18 години; 

◊ документ за завършено съответващо обучение по заваряване (свидетелство за 
правоспособност или друг валиден документ) 

1.2  За удължаване на срока на валидността  на сертификата се допускат без  
ограничения всички лица, притежаващи сертификат за одобряване на заварчик, 
издаден от ОСЛ към ТНБ и заверяван на всеки 6 месеца, респ. на 12 месеца за заварчик 
на пластмаси от работодателя или заваръчен координатор; 
 
1.3 До изпит за подновяване на сертификат се допускат всички лица, които притежават 
сертификат с изтекъл срок на годност. 
 
1.4 Недопуснатите до изпит кандидати се информират от ОСЛ за причините, поради които 
те не са допускати. В двуседмичен срок след уведомяването им те могат да подадат 
възражение до Комисията за възражения. Възраженията се изпращат по пощата на 
адреса на офиса на „Орган по сертификация на лица” към ТЮФ Норд България ЕООД, 
съгл. разписаните правила в РК 04 „Възражения и жалби”. 
 
2. Регистрация на заявки на за сертифициране 

2.1 Всеки кандидат за сертифициране подава в офиса на „Органа по сертификация на 
лица” към ТЮФ Норд България ЕООД -  “Заявка за сертифициране” - OD PK 09-1. 
Заявките могат да се подават лично, по пощата, по e-mail по факс. Когато заявките се 
изпращат по пощата или по e-mail е необходимо да има адрес за кореспонденция, а в 
останалите случаи – телефон за връзка. В противен случай заявката е невалидна. 
2.2 При подаване на заявка за провеждане на изпит заявителят трябва да определи 
условията, както следва: 

◊ вид на заявения изпит (заявените изпити) 
◊ стандарт, съгласно който желае да се проведе изпита(изпитите); 
◊ заваръчен процес; 
◊ вид на заготовките (листов материал или тръба); 
◊ вид на съединенията (челни или ъглови); 
◊ материал или група на материала, съгласно съответния стандарт; 
◊ вид и марка добавъчен материал; 
◊ дебелина на материала и диаметър на тръбата(при тръби); 
◊ пространствено положение на заваряване или спояване; 
◊ подробност за изпълнение на шева (едностранен или двустранен, с или без 

осигуряване на ваната); 
◊ тип и означение на заваръчните машини (само при изпити на оператори и 

настройчици). 
◊ информация за проведено обучение за съответната специалност /валидни 
◊ свидетелства за правоспособност или удостоверения,  
◊ данни на кандидата – дата и място на раждане, номер на документа за 

самоличност. 
 



Условията на изпита се определят, съгласно посочените в съответния стандарт обхвати 
на валидност, така че да отговарят на необходимата за практиката на персонала 
квалификация. При необходимост заявителят може да ги определи съвместно с ОСЛ. 
2.3 Преглед и съгласуване на заявка за сертифициране 

Заявки за сертификация постъпват в ОСЛ и се регистрират в „Регистър на запитвания и 
договори” OD PK 09-2, както от екзаминаторите, така и от РНОСЛ. Прегледът на заявката 
се извършва от Ръководителя на ОСЛ до три работни дни от датата на регистрирането, 
относно възможността на нейното изпълнение. Върху заявката се отбелязва дали тя   
може да бъде изпълнена или се нуждае от допълнително уточняване.  
Ръководителят на „Органа по сертификация на лица” към ТНБ уведомява заявителят за 
резултата от прегледа и съгласува с него допълнителните уточнения (ако има такива) 
дата, час и място за провеждане на изпитите. Клиентът получава уникален 
идентификационен номер, който се вписва в „Регистър на клиенти” OD PK 09-3. 
Ръководител ОСЛ, а в негово отсъствие заместникът му изготвя „Оферта” OD PK 09-4 за 
сертифициране и я представя на заявителя. 
Одобрената оферта изпълнява функциите на договор за сертифициране. При желание на 
клиента се сключва и договор за сертифициране. 
Срокът за издаване на сертификат е не повече от 10 работни дни от датата на издаване 
на изпител протокол от лаборатория. 
 
3 Необходима информация, данни и документи 
 
След сключване на договор или потвърдена оферта, която има силата на договор, ОСЛ 
дава на клиента информация, относно процедурата за провеждане на изпита. ОСЛ 
предоставя на възложителя информация, относно процедурата за провеждане на изпити и 
сертифициране на персонал по изпълнение на неразглобяеми съединения  и правилата за 
безопасност. 
 
До началото на изпита клиентът трябва да осигури и представи на ОСЛ следните данни и 
документи: 
 

◊ списък на персонала (ако заявителите са повече от един като представители на 
дадена фирма), който ще полага изпит  с посочване на име, фамилия, личен 
щемпел,  дата и място на раждане и необходима квалификация по стандарт; 

 
◊ копие на документа за самоличност (двустранно) на всеки изпитван; 

 
◊ копие на документа/документите за проведено обучение за всяко изпитвано 

лице (за заварчици на пластмаси  се допуска и фирмено свидетелство за опит 
като заварчик на пластмасови материали с продължителност не по-малка от 
две години). Признаването на правоспособност по заваряване на 
чуждестранните граждани се извършва от председателя на БСЗ по реза на 
Закона на признаване на професионални квалификации, съгл. НАРЕДБА №7 ЗА 
УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА 
ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ – изм. ДВ бр. от 3 февруари 2009г. – 
раздел I,чл.4, ал.4; 
 

◊ протокол / запис от проведен инструктаж по техника на безопасност при 
извършване на заваръчни и сродни дейности, работа с електрически машини и 
уреди и работа/ обслужване на механизираната или автоматизирана машина 
(само за оператори и настройчици); 

 
◊ сертификати на основния материал, който ще бъде използван за изработвания 

образец; 
 

◊ спецификация на заваръчна процедура (WPS /  ВPS), съгласно която ще се 
изпълни изпитния образец. 



 
4 Нормативно – правно основание 
 
Изпитите и потвърждаване на квалификацията на персонал по изпълнение на 
неразглобяеми съединения се провеждат съгласно следните стандарти: 
 

◊ БДС EN ISO 9606-1 – заварчици на стомани (електродъгови методи)  
◊ БДС EN ISO 9606-2 – заварчици на алуминий (електродъгови методи)  
◊ БДС EN ISO 9606-3 – заварчици на мед и медни сплави (електродъгови методи)  
◊ БДС EN ISO 9606-4 – заварчици на никел и никелови сплави (електродъгови 

методи)  
◊ БДС EN ISO 13585– персонал по твърдо спояване  
◊ БДС EN ISO 14732– оператори на заваръчни машини за механизирано или 

автоматизирано заваряване и настройчици на машини за 
електросъпротивително заваряване.  

◊ БДС EN 13067 – Персонал по заваряване на пластмаси – квалификационни 
изпити на заварчици на заварени съединения от термопластични материали  

5  ИЗПИТИ  

5.1  Място на провеждане на изпита 

Изпитите могат да се провеждат в изпитен център или на място при клиента, когато са 
налице необходимите за това условия. В заявката трябва да се посочи желаното място. 

При заявяване на изпити при клиента той е длъжен да осигури условия за провеждане на 
изпитите, както следва: 

◊ изправни машини и уреди за съответния процес на заваряване или спояване; 
◊ работни места; 
◊ защитно работно облекло и лични предпазни средства за изпитвания персонал; 
◊ помещение за провеждане на изпитите по теория на специалността (ако такъв 

ще се провежда); 
 

5.2  Дата на провеждане на изпита 
Желаната дата за провеждане на  изпита се посочва в заявката OD PK 09-1 и се 
съгласува с Органа по сертификация на лица.  
 
5.3 Изпит по теория  
За сертифициране на заварчици на термопластични материали задължително се 
провежда изпит по теория, под формата на тест по обективно необходими познания по 
професията. Изпитът по теория на специалността се полага преди изпита по практика. До 
изпит по практика се допускат само лица, които успешно са положили изпит по теория. 
 
 За сертифицирането на лица по изпълнение на неразглобяеми съединения на метали и 
персонал по спояване теоретичният изпит не е задължителен и се провежда само при 
заявяването на такъв от възложителя или работодателя. 
Времето за провеждане на теоретичния изпит е 40 min. Критериите за успешно преминал 
изпит са разписани в тестовете и се разясняват подробно от екзаминаторите преди 
тяхното започване. 
 
5.4 Изпит по практика 
 
Изпитът на заварчик се провежда по pWPS или WPS (респективно рВPS или ВPS) при 
спазване на следните изисквания: 

◊ Изпитите по практика се провеждат в помещения, обзаведени с подходяща 
апаратура за заваряване или спояване и вентилация. Преди изпита 
екзаминаторът запознава кандидатите с правилата за провеждане на изпита.  

 



◊ Екзаминаторът следи за спазването на мерките за безопасност и здраве при 
заваръчни работи; 

 
◊ Кандидатите подписват „Декларация на сертифицирано лице” OD PK 09-6; 
 
◊ На кандидатите се разрешава пробно заваряване за запознаване със 

заваръчната апаратура и настройване на параметрите на заваръчния режим. 
Продължителността на пробното заваряване не може да бъде по-вече от 20 
мин; 

 
◊ Екзаминаторът проверява съответствието на личното клеймо на кандидата с 

маркирания щемпел върху образеца; 
 
◊ Екзаминаторът не допуска намеса или оказване на помощ на кандидата от 

друго лице по време на изпита; 
 
◊ Екзаминаторът следи за правилното протичане на изпита.  
 
◊ Един екзаминатор може да наблюдава работата на максимум 5 заварчика. В 

случай, че се изпитват повече от 5 заварчика едновременно изпитът се 
провежда от двама екзаминатора; 

 
 5.5 Изпитни образци 
 

◊ Изпитните образци трябва да съответстват на изискванията на прилагания 
стандарт,както следва: 

- За термопластични материали 
- За споени с твърд припой 
- За ръчно и автоматизирано заварени съединения от метал 

 
◊ Екзаминаторът организира изпитване и оценяване на изпитните образци в 

съответствие с прилагания стандарт; 
 
◊ Изпитите се провеждат по правило в рамките на един работен ден. Времето за 

изпълнение на изпитните образци е приблизително равно на необходимото 
време в производството; 

 
◊ В кореновия и в декоративния слой трябва да се направи най-малко едно 

прекъсване и започване в изпитната дължина, които трябва да се маркират(не е 
валидно за термопластични материали); 

 
◊ Термообработките след заваряване, които се изискват, съгласно pWPS или 

WPS, могат да отпаднат, освен когато се изисква изпитване на огъване; 
 

◊ Маркировка на изпитния образец; 
 

◊ По преценка на екзаминатора на заварчика се позволява да отстранява малки 
несъвършенства чрез шлифоване; 

 
◊ Не се позволява корекция на повърхностни дефекти след завършване на 

заваряването; 
 

◊ Контролът на заварените изпитни образци се извършва от акредитирана 
лаборатория или орган за контрол, които издават документ за резултата от него; 

 
◊ Екзаминаторът оформя «Изпипитен протокол» OD РК 09-7 за резултата от 

практическия изпит на заварчика. В него се дава ясно становище дали 
заварчикът покрива изискванията и се определя областта на валидност на 
сертификацията, съгласно прилагания стандарт.  



 
 

5.6  Повторни изпитвания 
◊ При незадоволителни резултати от изпълнението на изпитните образци по 

решение на екзаминатора на изпитвания може да се предостави втори изпитен 
образец. Ако и при втория образец не бъдат изпълнени изискванията, изпитът 
не се приема; 

◊ Поправителен изпит се допуска най-рано един месец след датата на първия. 

5.7 Прекъсване на изпит 

Екзаминаторът може да прекъсне изпита, ако условията на заваряване не отговарят на 
изискванията или ако е ясно, че заварчикът не притежава необходимите умения, за да 
изпълни изискванията, например – ако се правят големи и/или систематични корекции по 
заварявания шев. 

5.8 Издаване на сертификат на лица по заваряване и спояване 
◊ Въз основа на протоколите от акредитираната лаборатория/орган за контрол и 

изпитните протоколи за теоретичен и практически изпит от екзаминаторите, 
Ръководителят на «Органа по сертификация на лица ” взема решение за 
издаване или отказване на сертификат. Взетото решение се документира в 
«Протокол за вземане на решение» OD PK 09-8 от РНОСЛ. При положително 
решение се издават сертификати, които съдържат информация, съгласно 
прилагания стандарт (съответно  OD PK 09-9; OD PK 09-9а; OD PK 09-10; OD PK 
09-11; OD PK 09-12 и OD PK 09-18). Номерът на сертификата и  означението на 
одобрението на заварчика се сформират въз основа на регламента, залегнал в 
RI 09-1 «Определяне номер на сертификат»; 

 
◊ Сертификатът от изпита за одобряване на заварчика се издава на език посочен 

в заявката. 
 
◊ Ако кандидатът за сертифициране е положил успешно теоретичен изпит в 

сертификата се отбелязва, че теоретичните му познания са удовлетворителни; 
 
◊  Ако кандидатът за сертифициране не се е явил на теоретичен изпит в 

сертификата му се отбелязва, че теоретичните му познания не са проверени. 
Всички съществени условия, при които е проведен практическия изпит се 
записват в сертификата; 

 
◊ Сертификат не се издава, ако кандидатът за сертификация се провали на някое 

от предписаните изпитвания;  
 
◊ Сертифицираните лица се запознават с техните задължения за поддържане 

валидността на сертификата и коректното му използване чрез „Декларация за 
сертификация” OD PK 09-6. 

 
◊ Ако сертифицираното лице продължително време не упражнява дейността, за 

която е сертифицирано, то «Органът по сертификация на лица ” към ТЮФ Норд 
България ЕООД предприема действия по връщане на сертификата. Върнатите 
сертификати се съхраняват в «Органа по сертификация на лица ” към ТЮФ 
Норд България ЕООД и могат да бъдат възстановени по начина, по който е 
издаден сертификатът; 

 
◊ Издадените сертификати се регистрират в «Регистър на сертификати» OD PK 

09-13. 
 

 
 
 



 
 
5.9 Валидност на издадените сертификати 
5.9.1 Първоначално сертифициране  

На успешно положилите изпит по специалността се издава сертификат с обхват и 
срок на валидност, съгласно стандарта, по който е проведен изпита. 

Срокът на валидност на сертификатите на заварчици на метали и операторите на 
заваръчни апаратури започва от датата на успешно полагане на изпита.  
Срокът на валидност на сертификатите на лицата по твърдо спояване и по заваряване на 
пластмаси започва от датата, на която са успешно завършени всички етапи на изпита, 
респ. на проведените изпитвания на изпитните образци с положителни резултати 
(крайната оценка на резултатите от изпита).  

ОСЛ не възразява копие от издадените сертификати да бъдат прилагани към 
досиета на изделия, продукти и други документи, свързани с дейността на 
сертифицираните лица. 
Сертификатът губи валидност в следните случаи: 

◊ ако някое от горе цитираните условия не бъде изпълнено; 
◊ при нарушаване на професионалната етика; 
◊ при доказване на злоупотреба; 
◊ при продължително прекъсване на дейността по обхвата, за който е издаден. 

 
5.9.1.1 Заварчици, спойчици и споечни оператори   

Издаденият сертификат на заварчик е валиден за срок от две години (за персонал по 
спояване с твърд припой - три години) при условие че: 

◊ сертифицираните лица са ангажирани редовно в обхвата на валидност на 
сертификата, така че те да не губят уменията и познанията, необходими за 
извършване на дейността; 

◊ надзорът по заваряване или работодателят потвърдят,че заварчика е работил в 
обхвата на валидност на първоначалната квалификация чрез подпис през 
последните 6 месеца, респ. потвърдена квалификация на заварчик на 
пластмаси от работодателя на 12 месеца след датата на сертифициране 
(подпис в предвидената за целта таблица в сертификата); 

 
Срокът на валидност на сертификата, съгл. БДС EN ISO 9606-1 се определя от 
схемата за удължаване на валидността на сертификата – както е посочено в т. 9.3 
от БДС EN ISO 9606-1. Схемата за удължаване задължително се посочва на 
сертификата. 

 
5.9.1.2 Заваръчни оператори 
 
Срокът на валидност на сертификата се определя от схемата за удължаване на 
валидността на сертификата – както е посочено в т. 5.2 и 5.3 от БДС EN ISO 14172. 
Схемата за удължаване задължително се посочва на сертификата. 
 
5.9.2 Задължения на заявителя за поддържане валидността на сертификатите. 
 
5.9.2.1 Условие за поддържане валидността на сертификатите е сертифицираните лица 
да бъде ангажиран редовно в обхвата на валидност на сертификата, така че той да не 
губи уменията и познанията, необходими за извършване на дейността. 
 
5.9.2.2 В срока на валидност на сертификата на всеки 6 месеца заваръчният надзор или 
работодателят трябва да провери квалификацията на сертифицираните лица чрез подпис  
в предвидената за целта таблица в сертификата. 
 
5.9.2.3 На база на потвърдената квалификация на заварчик на пластмаси от работодателя 
на 12 месеца след датата на сертифициране и при липса на основания за подлагане на 
работата на персонала под съмнение остава валидността на сертификата за две години. 



 
 
Само при това условие важи крайният двугодишен срок на валидност. 
 
5.9.2.4 При неизпълнение на условията по т. 5.7.2.3 възложителят подава заявка за 
провеждане на изпити за ресертификация по реда на първоначалната сертификационна 
процедура. 
 
5.9.2.5 При основателни съмнения в качеството на работа на сертифицираните лица или 
получени рекламации от трети страни лицата, както и техният работодател са длъжни 
незабавно да уведомят Органа по сертификация на лица. 
 
5.9.2.6 Кандидатът подписва Декларация, с която удостоверява, че е запознат и се 
ангажира да спазва правилата за сертифициране и условията за ползване и позоваване 
на сертификата. 
 
5.9.3  Удължаване на срока на валидност/ Процес на повторно сертифициране 
 

ОСЛ гарантира, че по време на процеса на повторно сертифициране 
потвърждава непрекъснатата компетенция на сертифицираното лице и постоянното 
спазване на изискванията на текущата схема от него. Периодът на повторно 
сертифициране е базиран на изискванията на разработената схема. Обосновката за 
определяне на срока за повторно сертифициране отчита следното: 

а) регулаторните изисквания; 
б) промени в нормативните документи; 
в) промени в изискванията за сертификационната схема; 
г) естеството и пълното развитие на индустрията или областта, в която 
работи сертифицираното лице; 
д) рисковете вследствие на некомпетентно лице; 
е) постоянни промени в технологиите и изискванията за сертифицирани лица; 
ж) изисквания за заинтересовани страни; 
з) честотата и съдържанието на дейностите по наблюдение, когато това  се 
изисква от схемата. 

 
Дейността  по повторното сертифициране гарантира, че има обективна 

оценка за потвърждаване на постоянна компетенция на сертифицраното лице. 
Съгласно схемата за сертифициране повторното сертифициране от страна на 

сертифициращия орган отчита: 
а) оценка на обекта; 
б) професионалното развитие на сертифицираното лице; 
в) организирани интервюта; 
г) потвърждение за постоянно задоволителна работа и записи за 
професионален опит; 
д) изпит; 
е) проверка на физическата способност по отношение на съответната 
компетенция. 
 
Органът по сертификация, съобразявайки се с изискванията заложени в 

съответните стандарти е определил срок на валидност на сертификатите за 
заварчици от две години, а за персонал по спояване с твърд припой - три години. ОСЛ е 
определил изисквания за повторна сертификация в съответствие със стандарта за 
компетентност в разработената „Сертификационна схема”, за да гарантира, че 
сертифицираното лице непрекъснато удовлетворява изискванията за сертификация. 
Тези условия, включително честотата и съдържанието на дейностите при 
повторната сертификация, са одобрени от Схемния комитет. По този начин се 
гарантира, че условията са подходящи и осигуряват безпристрастна оценка за 
потвърждение на постоянната компетентност на сертифицираното лице 
 



Преди продължаване срока на валидност на сертификат от изпит на персонал 
по изпълнение на неразглобяеми съединения ОСЛ следи дали са изпълнени 
изискванията на съответния стандарт и следните условия: 

- всички документи и записи, използвани за продължаването, трябва да 
бъдат свързани със съответното сертифицирано лице и да бъдат 
проследими; 

- документите, използвани за продължаването, трябва да бъдат записи 
от изпитвания за вътрешни дефекти (RT или UT) или от разушаващи 
изпитвания (с разрушаване или на огъване), като заварените шевове 
трябва да отговорят на условията на оценяване, определени в 
съответния стандарт; 

- Протоколите (или техни копия) от изпитванията за последните 6 
месеца, например документацията от рентгенографския и/или от 
ултразвуковия контрол или протоколите от механичните разрушаващи 
изпитвания, като заварените шевове трябва да отговорят на условията 
на оценяване, определени в съответния стандарт  и да се съхраняват 
заедно със сертификата на заварчика; 

- посочените по-горе резултати трябва да доказват, че заварчикът 
изпълнява изискванията на първоначалния изпит, с изключение на тези за 
дебелина и външен диаметър. 

При неизпълнение на горецитираните условията се провеждат изпити за 
ресертификация по реда на първоначалната сертификационна процедура. 
 
Сертификатите на заварчици съгл. БДС EN ISO 9606-1 не се удължават, а се 
пристъпва към повторна сертификация по една от следните схеми: 

- Провеждане на практически изпит на всеки 3 години 
- На всеки 2 години 2 заваръчни шева се изпитват безразрушително или 

разрушително и се документират. Условията на заваряване трябва да са 
сходни с тези на изпита 

- Сертификатът е валиден, докато се изпълняват условията от т. 5.7.2, 
както и: 

o Операторът работи при същия работодател, при същите 
производствени условия 

o Работодателят е сертифициран, съгл. ISO 3834-2 или ISO 3834-3 
Работодателят документира, че качеството на изпълнените от оператора шевове, 
отговарят на изискванията на съответните стандарти 
 
Сертификатите на заваръчните оператори съгл. БДС EN ISO 14732 не се удължават, 
а се пристъпва към повторна сертификация по една от следните схеми: 

- Провеждане на практически изпит на всеки 6 години 
- На всеки 3 години 2 заваръчни шева се изпитват безразрушително или 

разрушително и се документират. Условията на заваряване трябва да са 
сходни с тези на изпита 

- Сертификатът е валиден, докато се изпълняват условията от т. 5.7.2, 
както и: 

o Операторът работи при същия работодател, при същите 
производствени условия 

o Работодателят е сертифициран, съгл. ISO 3834-2 или ISO 3834-3 
o Работодателят документира, че качеството на изпълнените от 

оператора шевове, отговарят на изискванията на съответните 
стандарти 

 
Притежателят на сертификата подава „Заявка” OD PK 09-1 за удължаване на срока 

на неговия сертификат, като прилага копия от посочените по-горе документи. Образец на 
заявката е показан в сайта на ТЮФ Норд България www.tuev-nord.bg. 
Екзаминаторът или сертифициращият орган удостоверяват спазването на гореизложените 
условия и подписват удължаването на срока на валидност на сертификата. 
Всяка промяна на основните променливи величини (параметри) на изпита за 
сертифициране на персонала по заваряване или спояване извън разрешените обхвати 
изисква ново изпитване и нов сертификат. 



Отговорността за продължаване срока на валидност на сертификат на персонал за 
заваряване и спояване се носи изцяло от сертификатора. 
 
5.10 Неправомерно използване на сертификат. 
 

Ако в ОСЛ постъпи информация за неправомерно използване на сертификат и се 
създадат предпоставки, които да поставят под въпрос или да забраняват запазването на 
сертификата, ОСЛ предприема подходящи стъпки за проверка на обстоятелствата и при 
необходимост се заема с отнемане или анулиране на сертификата. 

ОСЛ се запознава с доказателствата по постъпилата информация за злоупотреба 
със сертификати. Ако информацията се потвърди и има основания за отнемане или 
анулиране на сертификата, ОСЛ  информира писмено притежателя на сертификата и 
неговия работодател за тези основания и за произтичащите от това последици и му 
предоставя възможност да изрази становище в определен срок. Ако тези основания не 
могат да бъдат обезсилени, то ръководителят на Органа за сертификация на лица отнема 
или анулира съответния сертификат. Писменото уведомяване за отнемане или  анулиране 
се изпраща на притежателя на сертификата и на неговия работодател с препоръчано 
писмо, придружено с обосновка. В същото писмо той се призовава да върне оригинала на 
сертификата на ОСЛ, като му се напомня за възможността  за обжалване по реда на 
процедура РК 04 „Възражения и жалби” . Цялата кореспонденция, както и подадените 
възражения се архивират в документацията към заявената сертификация. ОСЛ 
оповестява анулирането или отнемането на сертификата чрез web-страницата на ТЮФ 
Норд България ЕООД  - www.tuev-nord.bg. 
 
5.11  Цени 
Услугите по одобряване са заплащат по утвърден ценоразпис. Ценоразписът е 
общодостъпен и всеки заинтересован може да получи информация от сайта на ТЮФ Норд 
България ЕООД www.tuev-nord.bg. При запитване се изготвя оферта. Предвидени са 
отстъпки за повече желаещи  от една фирма, кандидатстващи едновременно. 
Заплащането се осъществява по банков път. Издава се данъчна фактура. 
 
5.11. Възражения и жалби 

 
Ако в процеса на прилагане на сертификационната схема по някакъв начин клиента се 
почувства с ощетен,  той  има право да подаде възражение или жалба, които се отправят 
в писмена форма до ОСЛ към ТЮФ Норд  България ЕООД. Възражението / жалбата се 
обработва по утвърдена процедура РК 04 „Възражения и жалби”, която е публично 
достъпна. В процедурата са описани сроковете за обработка, кой и по какви критерии 
взема решение по възражението / жалбата, кои са следващите инстанции, към които  
може да се отнесе лицето подало възражението / жалбата и какво може да предприеме , 
ако не е удовлетворен от взетото решение. Независимо от вида на взетото решение, ОСЛ 
е задължен да отговори на отправеното  изложение. Процедурата за разглеждане на 
жалби и възражения е разработена така, че да осигурява обективност и безпристрастност 
при разрешаването на спорни въпроси. 
 
5.12 Осведомяване 
 

Органът по сертификация на лица своевременно уведомява представителите на 
Схемния комитет за всяка промяна, която има отношение към изискванията за 
сертификация. Тази промяна може да е свързана, както с настъпили изменения в 
нормативната уредба, така и в структурата на ОСЛ. ОСЛ взема под внимание мнението, 
изразено от Схемния комитет преди да вземе окончателно решение за точната форма и за 
датата, от която действат измененията.  

След вземане на решението и оповестяване на измененията ОСЛ при 
необходимост информира по подходящ начин (e-mail, писма или в своята web страница - 
www.tuev-nord.bg.) заинтересованите страни и сертифицираните лица. ОСЛ 
потвърждава, че всяко сертифицирано лице е в съответствие с изменените изисквания за 
период от 6 месеца от датата на въведеното изменение 


