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ЗАЯВКА 

за оценяване на съответствието съгласно Наредба за съществените изисквания и оценка на 
съответствието на транспортируемо оборудване под налягане  

 Собственик  Оператор 

Фирма: 

Адрес: 

Населено място: Пощенски код: 

ЕИК/ДИК: МОЛ: 

Телефон: Факс: 

Интернет страница: Е-мейл: 

Лице за контакти: 

ТОН:    Цистерни    Батерии от бутилки (бъндели)    Батериино превозно средство 

   Бутилки    MЕГК    Други:  

Основни технически данни на ТОН 

Заводски № 

Изпитно налягане [bar] 
Мин./Макс. допустима работна температура [oC] / 

Максимален воден обем: [L] 

Флуид / Работна среда 
Други: 

    /при необходимост моля приложете пълните технически данни на отделен лист/ 

Вещества, който 
ще превозва 
съоръжението 
(UN номер): 

/при необходимост моля приложете пълните технически данни на отделен лист/ 

Желана дейност за оценка на съответствието 

Типово одобрение 
Надзор на производството 
Първоначална проверка и изпитване 
Периодичен контрол, междинен контрол и извънредни проверки 
Надзор на вътрешна инспекционна служба (ВИС) на заявителя 
Ново оценяване на съответствието 

Приложения 

Документи съгласно точка:  от Информационния лист 
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Забележка: 
В случай на заявка, включваща вече оценен от друг НО за ТОН продукт, комплектуващ продукт или 
подгрупа, се представя техническата документация за оценения продукт и копие от краен документ 
оценено съответствие – сертификат/одобрение 

Декларираме: 
- Запознати сме и приемаме изискванията и условията на Нотифицирания орган за оценяване на

ТОН към ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ ЕООД;
- На одиторите и експертите- оценители ще се предоставят всички условия и необходимата

документация във връзка с оценяване на съответствието на заявените от нас продукти;
- Не възразяваме продуктите, които се оценяват, да бъдат включени в списък - регистър на НО за

ТОН.
- Не сме подавали заявка за оценяване на съответствието със същия предмет на дейност

(съоръжение, процедура на оценяване) към друг Нотифициран орган.

Приложение – Информационен лист 

(Място, дата) (Подпис, печат) 

* Този документ може да бъде подписан с квалифициран електронен подпис, или с поставяне на подпис и печат след разпечатване

На база представената заявка и приложената към нея документация предлагам: 

сключване на договор  
изясняване на разногласията между клиента и НО 
допълване и окомплектоване на документацията по оценката на съответствието 
прекратяване на процедурата по оценяване на съответствието 

Проверил:  _______________________________ 
(фамилия, подпис) 

Нотифициран орган за оценяване на съответствието на ТОН към ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ ЕООД 

*
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Приложение №1 

 
Информационен лист към заявка за оценяване на съответствието на 

транспортируемо оборудване под налягане 
 
 

В зависимост от конкретния случай, заявителят представя: 
 
1. Документи за одобрение на тип 

• списък на стандартите, използвани при проектирането и производството; 
• описание на типа, включително всички варианти; 
• инструкции според съответната колона от Таблица А в Глава 3.2 или списък на опасните 

товари, които могат да бъдат превозвани с конкретното изделие; 
• общ монтажен чертеж или чертежи; 
• подробни чертежи, включително размери използвани при изчисленията, на изделието, 

експлоатационно оборудване, конструктивното оборудване, маркировката и/или етикиране, 
необходими за удостоверяване на съответствието; 

• изчислителни бележки, резултати и заключения; 
• списък на експлоатационното оборудване със съответните технически данни и информация за 

предпазните устройства, включително изчисления на изпускателния капацитет, ако е 
приложимо; 

• списък на материалите, изисквани от стандарта за производството на всяка част, детайл, 
облицовка, експлоатационно или конструктивно оборудване, и спецификации на съответните 
материали или декларации за съответствие с ADR; 

• одобрена квалификация за изпълнението на неразглобяеми съединения; 
• описание на процеса (процесите) за термична обработка; и 
• процедури, описания и протоколи от всички приложими изпитвания, посочени в стандартите 

или по ADR за одобрението на типа или производството. 

2. Документи за производствен надзор 
• документите, посочени в т.1; 
• Копие от сертификата за типово одобрение; 
• производствени процедури, включително процедури за изпитвания; 
• документация за производството; 
• документи, удостоверяващи квалификацията на персонала, изпълняващ неразглобяеми 

съединения; 
• документи, удостоверяващи квалификацията на персонала, извършващ безразрушителни 

изпитвания; 
• протоколи от разрушителните и безразрушителните изпитвания; 
• протоколи от процесите за термична обработка; и 
• протоколи за калибриране. 

3. Документи за първоначален преглед и изпитвания 
• документите, посочени в т.1 и т.2; 
• сертификати за материалите, вложени в изделието и детайлите; 
• декларации за съответствие и сертификати за материалите, вложени в експлоатационното 

оборудване; и 
• декларация за съответствие, включително описание на изделието и всички варианти, приети в 

одобрението на типа. 
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4. Документи за периодични проверки, междинни проверки и извънредни прегледи  
• (а) за съдове под налягане – документи, определящи специалните изисквания, когато това се 

изисква от стандартите за производство и периодични прегледи и изпитвания; 
• (b) за цистерни: 
• документацията на цистерната; и 
• един или повече от документите, посочени в т.1 до т.3. 

5. Документи за оценка на вътрешната служба за контрол 
• организационна структура и отговорности; 
• инструкции съответно за прегледи и изпитвания, контрол на качеството и осигуряване на 

качеството, технологични инструкции и предвидени систематични действия; 
• документация за качеството като протоколи от прегледи, данни от изпитвания, данни и 

сертификати за калибриране; 
• прегледи от ръководството за осигуряване на ефективното функциониране на системата за 

качеството съобразно резултатите от одитите, предвидени в 1.8.7.6 на ADR/RID; 
• процедура, описваща как се изпълняват изискванията на клиента и на нормативните актове; 
• процедура за контрол на документите и тяхното преразглеждане; 
• процедури по отношение на несъответстващите продукти; 
• програми за обучение и процедури за повишаване на квалификацията на съответните 

служители и работници. 

6. Документи за ново оценяване 
• информация за вида на производство - единичен продукт или серийно производство; 
• произход; 
• правила при проектиране; 
• всички предписани ограничения за използване, когато са приложими; 
• всички записи относно евентуални повреди или ремонти, които са проведени; 
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