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Полезна информация при попълването на Заявката  

(Тази информационна страница не се прилага при подаване на заявката) 

 

 В сила са Общите условия и Регламента за защита на личните данни на ТЮФ Рейнланд-България ЕООД. 

Те са представени  на интернет-страницата на фирмата, www.tuv.bg. 

 Одобрения се издават както следва:  

-  На лица с валиден сертификат по БДС EN ISO 9712:2013 / EN ISO 9712:2012, издаден от Органа по 

сертификация на лица към ТЮФ Рейнланд-България ЕООД или от Орган, подписал рамково споразумение 

с Нотифицирания орган 1853 – след успешно полагане на изпит от 20 въпроса по Директива 2014/68/EU; 

- На лица със сертификат от друг Орган по сертификация на лица с акредитация от национален орган за 

акредитация, подписал MLA – след практически изпит или наблюдение на място на работата на лицето по 

изпитване с прилагане на съответния метод за съответния обхват и успешно полагане на изпит от 20 

въпроса по Директива 2014/68/EU. 

 Допускането до процедура за одобрение става по тази Заявка-договор, подадена заедно с 

наличния сертификат и всички изискващи се документи. 

 Процедура за одобрение се открива / до изпит се допускат / само кандидати, чиито документите са 

пълни по вид и съдържание. Нотифицираният орган информира кандидатите своевременно за 

необходимост от допълване на заявката и за изпитни дати или за други стъпки на процедурата. 
 На базата на информацията в тази Заявка, ТЮФ Рейнланд-България ЕООД  издава фактура на 

името на Възложителя. След извършване на плащане, платежният документ се изпраща сканиран в 
Нотифицирания орган. 

 Плащането не е гаранция, че заявката е пълна, че лицето се допуска до изпит или че ще му бъде 
издадено одобрение. Последното се предоставя на Кандидата само след получено плащане в пълен 
размер. 

 

Кандидат е лицето, което заявява желание да  му се издаде одобрение. 

 

Възложител  е  физическо или юридическо лице,  което  ще  заплати  таксите  за одобрението съгласно  
обявените  му  цени. Възложител може да бъде работодателят на Кандидата, самият Кандидат или трето 
лице. Възложителят получава фактура, след заплащането на която Кандидатът бива включен в процедура. 
Плащането се извършва в полза на ТЮФ Рейнланд-България ЕООД, в лева, по сметка: 

 
IBAN: BG32 UNCR 7527 1059 0763 19 в Уникредит Булбанк АД, пл. „Света Неделя“ 7, София 1000 
 

Попълнените, заверени и сканирани заявки се изпращат на: industry@bg.tuv.com 
За контакти: Инж. Бисера Николова - Ръководител на Нотифициран орган 1853 към „ТЮФ Рейнланд-

България“ ЕООД 
бул. „Драган Цанков“ 23 А, София 1113, „ТЮФ Рейнланд-България“ ЕООД, тел: 02 987 92 91, факс: 02 987 

66 05, GSM: +359 88 490 1630, www.tuv.bg 

http://www.tuv.bg/
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 Дата на заявяване:  

А. Данни на кандидата 
 

Име, Презиме, Фамилия 
    
Лична Карта номер ЕГН 

   
Място на раждане Дата на раждане 

   
Улица, № Пощенски код, град 

   
GSM , Телефон, факс e-mail 

  

B. Възложител   (който ще осъществи плащането) 

 Фирма Адрес на регистрация  Физическо лице Адрес за кореспонденция 

       
Наименование на фирмата  Пощенски код, град  Име, Фамилия  Пощенски код, град 

       

МОЛ  Улица, №  ЕГН  Улица, № 
       
ЕИК  Телефон, факс  e-mail  e-mail 

 

С. Обхват  

Предоставям следните валидни сертификати: 

Номер Сертификатът е издаден от Метод Ниво 
Обхват по промишлени 

/продуктови области 
Валиден до 

      

      

      

      

      
 
 

Желан език Български Английски Друг*  

За изпита      
За одобрението     

* Друг език се избира само след допълнителна уговорка с НО. 
 

Декларация на Възложителя :           Приемам да извърша плащане съгласно тази Заявка-договор. Приемам одобрение 
да се издаде след заплащане на таксата. При неуспешен изпит или отрицателно решение няма да имам претенции за 
връщане на сумата. 

Възложител: 
       

 Име, фамилия  Място  Дата  Подпис 

Декларация на Кандидата :     Потвърждавам верността на представената информация.  

Кандидат:         

 Име, фамилия  Място  Дата  Подпис 

Това поле се попълва от Нотифицирания орган. 

 
 

   Заявка  Сертификат от ОСЛ ТРБ     Сертификат от друг орган с MLA акр.  Без сертификат 

Решение за допускане до процедура:    да    не Дата: Подпис: 

Вид процедура:      По документи, на база на сертификата   С практически изпит      Одит на място 

Решение на Р-л НО за 
издаване на Oдобрение: 

 да  не Дата: Подпис: Одобрение №:                             Дата: 

 


