РЕГИСТЪР
НА ИЗДАДЕНИТЕ И ОТНЕТИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
АКТУАЛЕН КЪМ 22 МАРТ 2019 г.
No

1.

2.

3.

ОТС
издал
разреш
ението

Име и адрес на лицето
получило разрешение

Name and address of the Body

ДАМТН

“БУЛГАРКОНТРОЛА” АД
седалище и адрес на
управление: гр. София, община
Средец,
ул. Парчевич № 42
представлявано от Николай
Атанасов – изпълнителен
директор,
тел. 02/ 988 27 94
02/ 989 40 70
Fax : +359 2 988 23 54
E-mail: cert@bulgarkontrola.com
Website : www.bulgarkontrola.bg

"BULGARKONTROLA" S.A. Conformity Assessment
Directorate
42, Parchevich Str.
1080 Sofia
Phone : +359 2 989 40 70
Fax : +359 2 988 23 54
Email : cert@bulgarkontrola.bg
Website : www.bulgarkontrola.bg

“БУЛГАРКОНТРОЛА” АД
седалище и адрес на
управление: 1080; гр. София,
ул. Парчевич № 42
представлявано от Николай
Атанасов
Веселин Балджиев –
изпълнителен директор,
тел. 02/ 988 27 94
02/ 989 40 70
Fax : +359 2 988 23 54
E-mail: cert@bulgarkontrola.com
Website : www.bulgarkontrola.bg

"BULGARKONTROLA" S.A. Conformity Assessment
Directorate
42, Parchevich Str.
1080 Sofia
Phone : +359 2 989 40 70
Fax : +359 2 988 23 54
Email : cert@bulgarkontrola.bg
Website : www.bulgarkontrola.bg

1814

“БУЛГАРКОНТРОЛА” АД
седалище и адрес на
управление: гр. София, община
Средец,
ул. Парчевич № 42
представлявано от Николай
Атанасов – изпълнителен
директор,

"BULGARKONTROLA" S.A. Conformity Assessment
Directorate
42, Parchevich Str.
1080 Sofia
Phone : +359 2 989 40 70
Fax : +359 2 988 23 54
Email : cert@bulgarkontrola.bg

1814

ДАМТН

ДАМТН

Идент
ифика
ционе
н
номер:
/
Notifie
d Body
numbe
r
1814

Директива /
Directive

88/378/EEC
Safety of
toys

Products/Conformity assessment
procedures

Toys referred to in article 1
Toys referred to in article 1 (fabric
toys)
EC Type-examination
Art. 10

2009/48/EC
Safety of
toys

95/16/EC
Lifts

Toys referred to in article 2
EC Type-examination
Art. 20

Lifts
Full quality assurance (for lifts) Annex
XIII
EC type-examination of lifts Annex V
B

Наредба

Продуктов обхват/ процедури
за оценяване на
съответствието

Разрешение №
Permission №
Заличен
съгласно
Withdrawn/expi
red

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване на
съответствието на
играчките
обн. ДВ. бр.62 /
13.07.01г., посл.
изм. ДВ. бр.24 /
21.03.06г.

Играчки съгласно чл. 2 на
наредбата

№ 043 – ОС/
27.11.2006г.

По процедура:
“Изследване на типа”

Отпаднал,
поради отмяна
на наредбата
20.07.2011г.

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване на
съответствието на
играчките
ПМС № 300 от
13.12.2010 г.
ДВ. бр.99 от 17
Декември 2010г.

Продукти, съгласно чл. 2, ал. 1

№ 032 –
OC/30.11.2011г.

По процедура съгласно чл. 82:
“ЕО Изследване на типа –
модул В” – приложение №4

Писмо за
промяна Вх.
№ 67-00-429
/02.10.2017 г.

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието
на асансьорите
и техните
предпазни

Асансьори
По процедури:
"ЕО изследване на типа"
съгласно приложение № 3";
Пълно осигуряване на
качеството" съгласно
приложение № 10;

Подновено
№ 007 – ОС/
20.11.2007г.
Отпаднал,
поради отмяна
на наредбата с

1

тел. 02/ 988 27 94
02/ 989 40 70
Fax : +359 2 988 23 54
E-mail: cert@bulgarkontrola.com
Website : www.bulgarkontrola.bg

Website : www.bulgarkontrola.bg

Unit verification (for lifts) Annex X
Final inspection (for lifts) Annex VI
Safety components
1. devices for locking landing
doors
2. devices to prevent falls referred
to in Section 3.2 of Annex I to
prevent the car from falling or
unchecked upward movements
3. overspeed limitation devices
4-a) energy-accumulating shock
absorbers
- non-linear
- damping of the return
movements
4-b) energy-dissipating shock
absorbers
5. safety devices fitted to jacks of
hydraulic power circuits where
these are used as devices to
prevent falls
6. electric safety devices in the
form of safety switches containing
electronic components

устройства
обн. ДВ. бр.94 /
02.11.01г.,
посл. изм. ДВ, бр.
37 / 08.05.2007 г.

ДАМТН

“БУЛГАРКОНТРОЛА” АД
ЕИК 831635265
седалище и адрес на
управление: гр. София, община
Средец,
ул. Парчевич № 42
представлявано от Николай
Димитров Атанасов
Веселин Балджиев –

"BULGARKONTROLA" S.A. Conformity Assessment
Directorate
42, Parchevich Str.
1080 Sofia
Phone : +359 2 989 40 70
Fax : +359 2 988 23 54
Email : cert@bulgarkontrola.bg
Website : www.bulgarkontrola.bg

1814

Directive
2014/33/EU
Lifts and
safety
components
for lifts

Lifts
Conformity based on full quality
assurance plus design examination
for lifts Annex XI
EU-type examination of lifts Annex IV
B
Conformity based on unit verification
for lifts Annex VIII
Final inspection for lifts Annex V

ПМС № 47

Предпазни устройства
1. Устройства за заключване
на врати на шахтите;
2. Устройства, предпазващи
кабината от падане и от
свободно неконтролируемо
движение нагоре;
3. Устройства, ограничаващи
превишаването на скоростта;
4. Буфери с акумулиране на
енергията:
а) с нелинейна
характеристика;
б) с демпфериране на
обратното движение;
5. Буфери с разсейване на
енергията;
6. Предпазни устройства,
монтирани в нагнетателния
тръбопровод на
хидравличния цилиндър,
предотвратяващи свободно
падане на кабината;
7. Електрически предпазни
устройства, съдържащи
електронни елементи;

Full quality assurance (for safety
components) Annex IX
EC Type-examination of safety
components Annex V A
Conformity to type with random
checking (for safety components)
Annex XI

4.

"Краен контрол" съгласно
приложение № 4
"Проверка на единичен
продукт" съгласно приложение
№7

По процедури:

Наредбата за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието
на асансьорите
и предпазните
устройства за
асансьори

"ЕО изследване на типа"
съгласно приложение № 2;
"Съответствие с типа чрез
случайни проверки" съгласно
приложение № 8;
"Пълно осигуряване на
качеството" съгласно
приложение № 6
I. Асансьори (съгласно чл. 2.,
т. 1. от Наредбата):
Като прилага следните модули
на процедурите за оценяване
на съответствието:
•
ЕС изследване на
типа на асансьори (Модул B) -

№ 107 – ОС /
07.06.2016 г.

Писмо за
промяна Вх.
№ 67-00-430

2

изпълнителен директор,
адрес за контакти:
1505 гр. София, бул. „Ситняково“
№ 23, ет. 2
тел. 02/ 988 27 94
02/ 989 40 70
Fax : +359 2 988 23 54
E-mail: cert@bulgarkontrola.com
Website : www.bulgarkontrola.bg

Safety components
- 1- devices for locking landing
doors
- 2- devices to prevent falls
referred to in Section 3.2 of
Annex I to prevent the car from
falling or unchecked upward
movements
- 3- overspeed limitation devices
- 4-a) energy-accumulating shock
absorbers
- non-linear
- damping of the return
movements
- 4-b) energy-dissipating shock
absorbers
- 5- safety devices fitted to jacks of
hydraulic power circuits
where these are used as devices to
prevent falls
- 6- electric safety devices in the
form of safety switches
containing electronic components
Conformity based on full quality
assurance for safety components for
lifts - Annex VII

(Наредбата),
обн. ДВ. бр. 23
от 25.03.2016 г.

Приложение № 4, Раздел I;
•
Съответствие въз
основа на проверка на
единичен продукт за асансьори
(Модул G) - Приложение № 4,
Раздел IV;
•
Съответствие въз
основа на пълно осигуряване
на качеството с изследване на
проекта за асансьори (Модул
H1) - Приложение № 4, Раздел
V.
•
Краен контрол за
асансьори - Приложение № 4,
Раздел VI.

/02.10.2017 г.

II. Предпазни устройства
(съгласно Приложение № 1
към чл. 2, т. 2):
1. Устройства за заключване
на вратите на шахтите;
2. Устройства, предпазващи
от падане, посочени в т. 3.2
на приложение № 2, които
възпрепятстват кабината от
падане или неконтролируемо
движение;
3. Устройства, които
ограничават превишаването
на скоростта;
4. Буфери;
4.1. Буфери с акумулиране на
енергията:
а) с нелинейна
характеристика, или
б) с демпфериране на
обратното движение;
4.2. Буфери с разсейване на
енергията;
5. Предпазни устройства,
монтирани в нагнетателния
тръбопровод на
хидравличния цилиндър,
предотвратяващи свободно
падане на кабината;
6. Електрически предпазни
устройства под формата на
предпазни вериги,
съдържащи електронни
елементи.
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Като прилага следните модули
на процедурите за оценяване
на съответствието:
•
Съответствие въз
основа на пълно осигуряване
на качеството за предпазни
устройства за асансьори
(Модул H) - Приложение № 3,
раздел IV.
5.

ДАМТН

“СЕЕ”ООД
представлявано от Венета
Стефанова – управител,
със седалище и адрес на
управление:
1582 София,
жк. “Дружба - 2”;
блок 506, вх.А, ап. 24

"CEE" Ltd.
"Drouzhba - 2"
1, "Delijska vodenica" Str.
office № 5
Sofia
Phone : +359 2 978 37 49
Fax : +359 2 978 37 49
Email : ceeltd@abv.bg

1815

"CEE" Ltd.
"Drouzhba - 2"
1, "Delijska vodenica" Str.
office № 5
Sofia
Phone : +359 2 978 37 49
Fax : +359 2 978 37 49
Email : ceeltd@abv.bg

1815

88/378/EEC
Safety of
toys

Toys referred to in article 1
- except finger paints
Toys referred to in article 1 (fabric
toys)
EC Type-examination
Art. 10

адрес за контакти:
1582 София
жк. “Дружба – 2”
ул. “Делийска воденица” №1,

6.

ДАМТН

тел/факс: 02 / 978 37 49
Fax : +359 2 978 37 49
E-mail: venstef@abv.bg
“СЕЕ”ООД
представлявано от Венета
Стефанова – управител,
със седалище и адрес на
управление:
1582 София,
жк. “Дружба - 2”;
блок 506, вх.А, ап. 24
адрес за контакти:
1582 София
жк. “Дружба – 2”
ул. “Делийска воденица” №1,
тел/факс: 02 / 978 37 49
Fax : +359 2 978 37 49
E-mail: venstef@abv.bg

Directive
98/37/EC
Machinery

Circular saws (single or multiblade)
for working with wood and
analogous materials : (part of section
A1 of annex IV)
Hand-fed surface planing machines
for woodworking (section
A2 of annex IV)
Thicknessers for one-side dressing
with manual loading and/or
unloading for woodworking (section
A3 of annex IV)
Band-saws with a fixed or mobile bed
and band-saws with a
mobile carriage, with manual loading
and/or unloading, for
working with wood and analogous
materials or for working with
meat and analogous materials
(section A4 of annex IV)
Combined machines of the types
referred to in 1 to 4 and 7 for
working with wood and analogous
materials (section A5 of

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване на
съответствието на
играчките
обн. ДВ. бр.62 /
13.07.01г., посл.
изм. ДВ. бр.24 /
21.03.06г.

Играчки съгласно чл. 2 на
наредбата
с изключение на боички за
рисуване с пръсти

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието на
машините, приета
с Постановление
№232/ на
Министерския
съвет от
11.10.2001г., обн.
ДВ, бр. 91 от
23.10.2001г., посл.
изм. ДВ, бр.61 от
28.07.2006 г,

По процедури: „ЕО
изследване на типа”,
„Съхранение на техническото
досие” и „Удостоверение за
пълно съответствие на
техническото досие”:

По процедура:
“Изследване на типа”

№ 001 – ОС/
17..07.2007г.
Отпаднал,
поради отмяна
на наредбата
20.07.2011г.

№ 032 – ОС /
02.11.2005г.
Отпаднал,
поради отмяна
на наредбата
29.12.2009г.

1. Еднодискови и многодискови
циркуляри за обработка на
дървени и подобни на
дървените материали или за
обработка на месо и подобни
на месните материали.
1.1 Отрезни машини с
непреместващ се по време на
работа инструмент, с
неподвижна маса и с ръчно
подаване на обработваемия
детайл или с демонтируем
подавателен апарат.
1.2 Отрезни машини с
непреместващ се по време на
работа инструмент, с пендел-
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annex IV)
Hand-fed tenoning machines with
several tool holders for
woodworking (section A6 of annex
IV)
Hand-fed vertical spindle moulding
machines for working with
wood and analogous materials
(section A7 of annex IV)

носач или шейна с възвратнопостъпателно движение, с
ръчно подаване.
1.3 Отрезни машини с
непреместващ се по време на
работа инструмент, с вградено
устройство за механизирано
подаване на обработваемите
детайли и с ръчно зареждане
или снемане.
1.4 Отрезни машини с
преместващ се по време на
работа инструмент, с
механично подаващо
устройство и с ръчно
зареждане и/или снемане.
5. Комбинирани машини от
видовете по т. 1 - 1.3 и 3 за
обработване на дървени и
подобни материали.
6. Многовретенни фрезови
машини за обработване на
дървен материал с ръчно
подаване.
7. Фрези с вертикална ос и с
ръчно подаване за
обработване на дървени и
подобни материали.

EC type-examination
Certification of adequacy for the
technical file
Receipt of technical file
Annex VI Art.8, 2(b) and 2c, 3rd
indent
Annex VI Art.8, 2(c), 2nd indent
Annex VI Art.8, 2(c), 1st indent
Portable chainsaws for woodworking
(section A8 of annex IV)
Certification of adequacy for the
technical file
Receipt of technical file
Annex VI Art.8, 2(c), 2nd indent
Annex VI Art.8, 2(c), 1st indent

По процедури:
„Съхранение на
техническото досие” и
„Удостоверение за пълно
съответствие на
техническото досие”:
Преносими верижни триони за
обработване на дървен
материал.
7.

ДАМТН

“ЕВРОЛИФТ ТЕСТ” ЕООД
представлявано от
Станислава Захариева
Карабелова – управител,
със седалище и адрес на
управление:
гр. София,
ул. „Хр. Максимов” 64, бл. 4, ет. 2
тел: 0889 27 68 85
+359 2 868 31 17
Fax : +359 2 868 31 17

"EVROLIFT TEST" Ltd.
Head Office:
64,Chr. Maximov St
Bl. 4, fl. 2
Sofia
Phone : +359 2 868 31 17
Fax : +359 2 868 31 17
Email : eurotest@dir.bg

1828

95/16/EC
Lifts

Lifts
EC type-examination of lifts Annex V
B
Unit verification (for lifts) Annex X
Final inspection (for lifts) Annex VI
Safety components
1. devices for locking landing

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието
на асансьорите
и техните
предпазни
устройства
обн. ДВ. бр.94 /
02.11.01г., посл.

Асансьори
По процедури:
"ЕО изследване на типа"
съгласно приложение № 3";
"Краен контрол" съгласно
приложение № 4

№ 037 – ОС /
11.04.2006г.
Отнето
разрешение с
Решение №
9300/01.09.201
5 г. на ВАС

"Проверка на единичен
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Email : eurotest@dir.bg

doors
2. devices to prevent falls referred
to in Section 3.2 of Annex I to
prevent the car from falling or
unchecked upward movements
3. overspeed limitation devices
4-a) energy-accumulating shock
absorbers
- non-linear
- damping of the return
movements
4-b) energy-dissipating shock
absorbers
5. safety devices fitted to jacks of
hydraulic power circuits where
these are used as devices to
prevent falls
6. electric safety devices in the
form of safety switches containing
electronic components

изм. ДВ. бр.24 /
21.03.06г.

продукт" съгласно приложение
№7
Предпазни устройства
1. Устройства за заключване
на врати на шахтите;
2. Устройства, предпазващи
кабината от падане и от
свободно неконтролируемо
движение нагоре;
3. Устройства, ограничаващи
превишаването на скоростта;
4. Буфери с акумулиране на
енергията:
а) с нелинейна
характеристика;
б) с демпфериране на
обратното движение;
5. Буфери с разсейване на
енергията;
6. Предпазни устройства,
монтирани в нагнетателния
тръбопровод на
хидравличния цилиндър,
предотвратяващи свободно
падане на кабината;
7. Електрически предпазни
устройства, съдържащи
електронни елементи;

EC Type-examination of safety
components Annex V A
Conformity to type with random
checking (for safety components)
Annex XI

По процедури:
"ЕО изследване на типа"
съгласно приложение № 2;
"Съответствие с типа чрез
случайни проверки" съгласно
приложение № 8;
8.

ДАМТН

“ЕСТИМА КМ” ООД
представлявано от
Кирил Петров Кирилов –
управител
със седалище и адрес на
управление:
гр. София,
община “Люлин”,
жк. “Люлин”
бл. 311, вх. Е, ап. 105
адрес за контакти:
гр. София 1618

ESTIMA KM Ltd.
34, Totleben Blvd., Building
1606 Sofia
9, Tsaritsa Eleonora str., fl. 3, office
17
1618 Sofia
Phone : +359 2 952 21 59
Fax : +359 2 951 54 53
Email : estima@abv.bg

1829

95/16/EC
Lifts

Lifts
EC type-examination of lifts Annex V
B
Unit verification (for lifts) Annex X
Final inspection (for lifts) Annex VI
Full quality assurance (for lifts) Annex
XIII

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието
на асансьорите
и техните
предпазни
устройства
обн. ДВ. бр.94 /
02.11.01г., посл.
изм. ДВ. бр.24 /
21.03.06г.

Асансьори
По процедури:
"ЕО изследване на типа"
съгласно приложение № 3";
"Краен контрол" съгласно
приложение № 4

№ 031 – ОСПР*
/10.01.2009.
Промяна на
адреса
Вх. №67-00147/17.02.2016

"Проверка на единичен
продукт"
съгласно приложение № 7
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бул. “Тотлебен” №34,
бл. 5, ет. 2
ул. „Царица Елеонора“ №9
ет. 3, офис 17
тел: 02/ 952 21 59
. 02/ 928 84 28
GSM: 0887 582 465
Кирил Кирилов
E-mail: estima@abv.bg

“Пълно осигуряване на
качеството” съгласно
приложение № 10;

Отпаднал,
поради отмяна
на наредбата с
ПМС № 47

“Осигуряване качеството на
продукта” приложение № 9
Предпазни устройства

Safety components
1. devices for locking landing
doors
2. devices to prevent falls referred
to in Section 3.2 of Annex I to
prevent the car from falling or
unchecked upward movements
3. overspeed limitation devices
4-a) energy-accumulating shock
absorbers
- non-linear
- damping of the return
movements
4-b) energy-dissipating shock
absorbers
5. safety devices fitted to jacks of
hydraulic power circuits where
these are used as devices to
prevent falls
6. electric safety devices in the
form of safety switches containing
electronic components

1. Устройства за заключване
на врати на шахтите;
2. Устройства, предпазващи
кабината от падане и от
свободно неконтролируемо
движение нагоре;
3. Устройства, ограничаващи
превишаването на скоростта;
4. Буфери с акумулиране на
енергията:
а) с нелинейна
характеристика;
б) с демпфериране на
обратното движение;
5. Буфери с разсейване на
енергията;
6. Предпазни устройства,
монтирани в нагнетателния
тръбопровод на
хидравличния цилиндър,
предотвратяващи свободно
падане на кабината;
7. Електрически предпазни
устройства, съдържащи
електронни елементи;

EC Type-examination of safety
components Annex V A
Conformity to type with random
checking (for safety components)
Annex XI

По процедури:

Full quality assurance Annex IX

"ЕО изследване на типа"
съгласно приложение № 2;
"Съответствие с типа чрез
случайни проверки" съгласно
приложение № 8;
Пълно осигуряване на
качеството съгласно
Приложение № 6

9.

ДАМТН

“ЕСТИМА КМ” ООД
представлявано от
Кирил Петров Кирилов –
управител

ESTIMA KM Ltd.
9, Tsaritsa Eleonora str., fl. 3, office
17
1618 Sofia

1829

Directive
2014/33/EU
Lifts and
safety

Lifts
Conformity based on full quality
assurance plus design examination

Наредбата за
съществените
изисквания и
оценяване

I. Асансьори (съгласно чл. 2.,
т. 1. от Наредбата),

№ 117 – ОС /
20.06.2016 г.

Като прилага следните модули

7

със седалище и адрес на
управление:
гр. София,
община “Люлин”,
жк. “Люлин”
бл. 311, вх. Е, ап. 105
адрес за контакти:
гр. София 1618
ул. „Царица Елеонора“ №9
ет. 3, офис 17
тел: 02/ 952 21 59
. 02/ 928 84 28
GSM: 0887 582 465
Кирил Кирилов
E-mail: estima@abv.bg

Phone : +359 2 952 21 59
Fax : +359 2 951 54 53
Email : estima@abv.bg

components
for lifts

for lifts

- Annex XI

EU-type examination of lifts - Annex
IV B
Conformity based on unit verification
for lifts - Annex VIII
Conformity to type based on product
quality assurance for lifts - Annex X
Final inspection for lifts - Annex V
Safety components
- 1- devices for locking landing
doors
- 2- devices to prevent falls
referred to in Section 3.2 of
Annex I to prevent the car from
falling or unchecked upward
movements
- 3- overspeed limitation devices
- 4-a) energy-accumulating shock
absorbers
- non-linear
- damping of the return
movements
- 4-b) energy-dissipating shock
absorbers
- 5- safety devices fitted to jacks of
hydraulic power circuits
where these are used as devices to
prevent falls
- 6- electric safety devices in the
form of safety switches
containing electronic components
Conformity based on full quality
assurance for safety components for
lifts - Annex VII
EU-type examination of safety
components for lifts - Annex IV А
Conformity to type with random
checking for safety components for
lifts - Annex IX

съответствието
на асансьорите
и предпазните
устройства за
асансьори
(Наредбата),
обн. ДВ. бр. 23
от 25.03.2016 г.

на процедурите за оценяване
на съответствието:
•
ЕС изследване на
типа на асансьори (Модул B) Приложение № 4, Раздел I;
•
Съответствие с типа
въз основа на осигуряване на
качеството на продукта за
асансьори (Модул
Е)
Приложение № 4, Раздел III;
•
Съответствие въз
основа на проверка на
единичен продукт за асансьори
(Модул G) - Приложение № 4,
Раздел IV;
•
Съответствие въз
основа на пълно осигуряване
на качеството с изследване на
проекта за асансьори (Модул
H1) - Приложение № 4, Раздел
V;
•
Краен контрол за
асансьори - Приложение № 4,
Раздел VI.
II. Предпазни устройства
(съгласно Приложение № 1
към чл. 2, т. 2):
1. Устройства за заключване
на вратите на шахтите;
2. Устройства, предпазващи
от падане, посочени в т. 3.2
на приложение № 2, които
възпрепятстват кабината от
падане или неконтролируемо
движение;
3.
Устройства,
които
ограничават превишаването
на скоростта;
4. Буфери;
4.1. Буфери с акумулиране на
енергията:
а)
с
нелинейна
характеристика, или
б) с демпфериране на
обратното движение
4.2. Буфери с разсейване на
енергията;
5. Предпазни устройства,
монтирани в нагнетателния
тръбопровод
на
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хидравличния
цилиндър,
предотвратяващи свободно
падане на кабината;
6. Електрически предпазни
устройства под формата на
предпазни
вериги,
съдържащи
електронни
елементи,
Като прилага следните модули
на процедурите за оценяване
на съответствието:

10.

ДАМТН

“ЕСТИМА КМ” ООД
представлявано от
Кирил Петров Кирилов –
управител
със седалище и адрес на
управление:
гр. София,
община “Люлин”,
жк. “Люлин”
бл. 311, вх. Е, ап. 105

ESTIMA KM Ltd.
34, Totleben Blvd., Building
1606 Sofia
Phone : +359 2 952 21 59
Fax : +359 2 951 54 53
Email : estima@abv.bg

1829

"ITEM CONSULT" Ltd. Departament "Conformity

1837

Directive
2004/108/
EC
Electromagn
etic
compatibility

Electric and electronic appliances

Directive
87/404/EEC

Simple pressure vessels

Evaluation of technical
Documentation Annex III 9(Directive
2004/108)

адрес за контакти:
гр. София
бул. “Тотлебен” №34,
бл. 5, ет. 2
тел: 02/ 952 21 59
. 02/ 928 84 28
GSM: 0887 582 465
Кирил Кирилов
E-mail: estima@abv.bg
11.

ДАМТН

“ИТЕМ КОНСУЛТ” ЕООД –

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване на
съответствието
за
електромагнит
на
съвместимост,
приета с ПМС №
76/06 април
2007г., обн. ДВ.
бр.32 /
17.04.2007г.

Наредба за
съществените

•
ЕС изследване на
типа на предпазни устройства
за асансьори (Модул B) Приложение № 3, раздел I;
•
Съответствие с типа
чрез извършване на случайни
проверки
на
предпазни
устройства
за
асансьори
(Модул C2) - Приложение № 3,
раздел II;
•
Съответствие въз
основа на пълно осигуряване
на качеството за предпазни
устройства
за
асансьори
(Модул H) - Приложение № 3,
раздел IV.
електрически и електронни
съоръжения
по
процедура за оценяване на
съответствието,
съгласно Приложение № 2, т. 3
от Наредбата

Обикновени съдове под
налягане

№ 015-ОС /
28.10.2008
Разрешението
е прекратено
съгласно зап.
№ А165/15.04.2013
г. на
председателя
на ДАМТН по
желание на
„ЕСТИМА-КМ”
ООД

№ 038 – ОС /
21.04.2006 г.
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София
представлявано отЛюдмил
Иванов Василев – управител,
със седалище и адрес на
управление:
1220 СОФИЯ; район Сердика;
бул. „История
славянобългарска”.№ 8
(ул. “202-ра” № 8)
тел. 02 / 832 50 08
факс: 02 / 931 03 59
Е-mail: item@nat.bg

12.

ДАМТН

“ИТЕМ КОНСУЛТ” ЕООД –
София
ЕИК 130486502
представлявано от Людмил
Иванов Василев – управител,
със седалище и адрес на
управление:
1220 СОФИЯ; район Сердика;
бул. „История
славянобългарска”.№ 8
(ул. “202-ра” № 8)
тел. 02 / 832 50 08
факс: 02 / 931 03 59
Е-mail: item@nat.bg

13.

ДАМТН

“ИТЕМ КОНСУЛТ” ЕООД –

Assessment"
region "Serdika"; 8, ”Ïstoria
Slavianobulgarska” ( "202") Str.,
1220 Sofia
Phone : +359 (2) 832 50 08
Fax : +359 (2) 931 03 59
Email : consult@item-bg.com

"ITEM CONSULT" Ltd. Departament "Conformity
Assessment"

Simple
pressure
vessels

EC Type-examination Article 10
EC declaration of conformity Articles
12, 13 and 14
EC verification Article 11

1837

region "Serdika"; 8, ”Ïstoria
Slavianobulgarska” ( "202") Str.,
1220 Sofia
Phone : +359 (2) 832 50 08
Fax : +359 (2) 931 03 59
Email : consult@item-bg.com

Directive
2014/29/EU
Simple
pressure
vessels

Simple pressure vessels
-

EU-type examination (Module
B) - Annex II

-

Conformity to type based on
internal production control plus
supervised product testing
(Module C1) – Annex II

-

изисквания и
оценяване
съответствието
на
съдовете под
налягане
обн. ДВ. бр.85 /
02.10.01г., посл.
изм. ДВ. бр.24 /
21.03.06г.

По процедури:
 "ЕО изследване на типа"
съгласно приложение № 1;
 "ЕО проверка на
продукта" съгласно
приложение № 2;
 "Производствен контрол
с надзор на крайното
оценяване" съгласно
приложение № 3
 “Експертиза на
техническото досие”
(съгласно чл.24, т.1, буква
“а”) .

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване на
съответствието
на съдовете
под налягане,
обн. ДВ. бр. 23
от 25.03.2016 г.

Съдове под налягане,

Conformity to type based on
internal production control
(Module C) – Annex II

1837

Directive

Appliances burning gaseous fuels

Наредба за

Преименумана
улица с
решение на
СОС
Отпаднал,
поради отмяна
на наредбата с
ПМС № 47

№ 113 – ОС /
20.06.2016 г.

Като прилага следните модули
на процедурите за оценяване
на съответствието:


ЕС изследване на типа
(Модул В) - Приложение
№ 2, Раздел I;



Съответствие с типа въз
основа на вътрешен
производствен контрол с
надзор на изпитването на
съда (модул С1) Приложение № 2, Раздел
II;



Съответствие с типа въз
основа на вътрешен
производствен контрол с
надзор на проверката на
съда на случайни
интервали (модул С2) Приложение № 2, Раздел
III;



Съответствие с типа въз
основа на вътрешен
производствен контрол
(модул С) – Приложение
№ 2, Раздел IV.

Conformity to type based on internal
production control plus supervised
product checks at random intervals
(Module C2) - Annex II

"ITEM CONSULT" Ltd. -

Вх. №67-50705/29.04.2014г

Газови уреди;

№ 040 – ОС /
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София
представлявано от Людмил
Иванов Василев – управител,
със седалище и адрес на
управление:
1220 СОФИЯ; район Сердика;
бул. „История
славянобългарска”.№ 8
(ул. “202-ра” № 8)
тел. 02 / 832 50 08
факс: 02 / 931 03 59
Е-mail: item@nat.bg

Departament "Conformity
Assessment"
region "Serdika"; 8, ”Ïstoria
Slavianobulgarska” ( "202") Str.,
1220 Sofia
Phone : +359 (2) 832 50 08
Fax : +359 (2) 931 03 59
Email : consult@item-bg.com

90/396/EEC
Appliances
burning
gaseous
fuels

Transportable camping equipment
containing LPG
Safety devices, adjustment
devices, control devices, radiant
tubes and the like, hot air
generators
Appliances and equipment fitted
with gas burners
Gas burners
Gas heating devices for large
catering establishments
- temperature-control devices for
foodstuffs
- space heating
Heating devices as follows
- temperature-control devices for
foodstuffs
- space heating

съществените
изисквания и
оценяване
съответствието на
газовите уреди
обн. ДВ. бр.100 /
14.11.03г., изм.
ДВ. бр.24 /
21.03.06г.

Преносимо къмпинг
оборудване, съдържащо
втечнен природен газ;
Предпазни устройства, уреди
за настройка, устройства за
управление, лъчисти тръби и
подобни, генератори за
горещ въздух;

Газови уреди за загряване на
храна за големи кетъринг
предприятия:
- устройства за нагряване
на пространство/въздуха;
- уреди за температурен
контрол на храни.

mobile incandescent radiant
heaters

Лъчисти нагреватели с
горелка, но без вентилатор;

Gas-fired appliances as follows
gas appliances for liquified gas in
vehicles

Мобилни лъчисти
нагреватели с нажежаване;

EC Type-examination Annex II.1
EC verification by unit Annex II.6
EC declaration of conformity to type
Annex II.2
EC verification Annex II.5

Преименумана
улица с
решение на
СОС

Газови горелки;

radiant heaters with burner but no
fan

Burning appliances for gas
burners (fittings)

Вх. №67-50705/29.04.2014г

Съоръжения с газови
горелки;

Нагревателни уреди както
следва:
- устройства за нагряване
на въздуха;
- уреди за температурен
контрол на храни.

mobile liquified-gas radiant
heaters with atmosphere detector

30.05.2006 г.

Нагревателни тела за газови
горелки (фитинги)
По процедури:
1. "ЕО изследване на типа"
(приложение № 1)
2. "ЕО деклариране на
съответствието с типа"
(приложение № 2)
3. "ЕО проверка на
продукта" (приложение № 5)
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4. "ЕО проверка на
единичен продукт"
(приложение № 6)

EC declaration of conformity to
type (guarantee of production
quality) Annex II.3

14.

ДАМТН

“ИТЕМ КОНСУЛТ” ЕООД –
София
представлявано от Людмил
Иванов Василев – управител,
със седалище и адрес на
управление:
1220 СОФИЯ; район Сердика;
бул. „История
славянобългарска”.№ 8
(ул. “202-ра” № 8)
тел. 02 / 832 50 08
факс: 02 / 931 03 59
Е-mail: item@nat.bg

15.

ДАМТН

“ИТЕМ КОНСУЛТ” ЕООД –
София
представлявано от Людмил
Иванов Василев – управител,
със седалище и адрес на
управление:
1220 СОФИЯ; район Сердика;
бул. „История
славянобългарска”.№ 8
(ул. “202-ра” № 8)
тел. 02 / 832 50 08
факс: 02 / 931 03 59
Е-mail: item@nat.bg

"ITEM CONSULT" Ltd. Departament "Conformity
Assessment"
region "Serdika"; 8, ”Ïstoria
Slavianobulgarska” ( "202") Str.,
1220 Sofia
Phone : +359 (2) 832 50 08
Fax : +359 (2) 931 03 59
Email : consult@item-bg.com

1837

"ITEM CONSULT" Ltd. Departament "Conformity
Assessment"
region "Serdika"; 8, , ”Ïstoria
Slavianobulgarska” ( "202" ) Str.,
1220 Sofia
Phone : +359 (2) 832 50 08
Fax : +359 (2) 931 03 59
Email : consult@item-bg.com

1837

Regulation
(EU)
2016/426
Appliances
burning
gaseous
fuels

Appliances (burning gaseous
fuels)
Fittings

Directive
97/23/EC
Pressure
equipment

Pressure equipment

Module B: EU-Type Examination –
Production type;
Module C2: Conformity to type based
on internal production control plus
supervised product checks at random
intervals;
Module D: Conformity to type based
on quality assurance of the
production process;
Module F: Conformity to type based
on product verification;
Module G: Conformity based on unit
Verification.

Pressure-cookers
Safety accessories
Pressure accessories
Portable fire extinguishers and
bottles for breathing apparatus
Pressure equipment and
assemblies except for portable fire
extinguishers and bottles for
breathing apparatus
Components for water and gas fire
suppression and extinguishing
systems

5.
“ЕО деклариране на
съответствието на типа –
осигуряване качеството на
производството”
(приложение № 3)
Наредбата за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието на
уредите,
захранвани с
газово гориво,
обн. ДВ. бр. 9 от
26.01.2018 г.

По процедури:

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието на
съоръженията
под налягане
обн. ДВ. бр.87 /
13.09.02г., изм.
ДВ. бр.24 /
2.03.06г.

Съоръжения под налягане

Заповед
№94/22.01.2015
Отпаднал,
поради отмяна
на наредбата с
ПМС № 10 от
23.01.2018 г.
№ 134 – ОС /
30.05.2018 г.

Модул B: ЕС изследване на
типа - изследване на типа
произведен продукт;
Модул С2: Съответствие с типа
въз основа на вътрешен
производствен
контрол
с
надзор на проверката на
продукта
на
случайни
интервали;
Модул D: Съответствие с типа
въз основа на осигуряване на
качеството на производството;
Модул F: Съответствие с типа
въз основа на проверка на
продукта;
Модул G: Съответствие въз
основа на проверка на
единичен продукт.

Тенджери под налягане
Принадлежности за
осигуряване на безопасност
Спомагателни средства към
съдове под налягане;
Преносими пожарогасители и
бутилки за дихателни
апарати

№ 039 – ОС /
21.04.2006г.
Вх. №67-50705/29.04.2014г
Преименумана
улица с
решение на
СОС

Съоръжения под налягане и
устройства с изключение на
преносими пожарогасители и
бутилки за дихателни
апарати
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Pressure equipment and
assemblies of categories II, III, IV
as parts of LPG and water
installations

Компоненти за водни и
газови устройства за
потушаване на огън и
системи за гасене;

Pressure equipment and
assemblies of categories II, III, IV
as parts of refrigeration
installations

Съоръжения под налягане и
устройства от категория ІІ, ІІІ,
ІV като част от инсталации,
работещи с втечнен
природен газ и вода

Conformity assessment of safety
valves fitted to fixed LPG (liquefied
petroleum gas) storage vessels
Conformity assessment of
‛hermetically sealed’ compressor
units used in refrigeration systems
Pressure equipment as referred to
in 1.1, 1.3 and 1.4 of Article 3 and
assemblies as referred to in 2.2
and 2.3 of Article 3, made from
ferritic materials with wall
temperatures of -40°C to 250°C, or
from austenitic materials with wall
temperatures of -200°C to 300°C,
applying a calculation method in
accordance with the first indent of
2.2.3(a) of Annex I, or a design
method in accordance with 2.2.4 of
Annex I in combination with the
first indent of 2.2.3(a)
Pressure equipment and
assemblies as defined in Article 1
for use exclusively in fire-fighting
plant, excluding fired or otherwise
heated pressure equipment
presenting a risk of overheating
Internal manufacturing checks with
monitoring of the final assessment
Annex III - Module A1
EC Type-examination Annex III Module B
Conformity to type Annex III Module C1
EC unit verification Annex III -

Съоръжения под налягане и
устройства от категория ІІ, ІІІ,
ІV като част от хладилни
инсталации
Оценяване на
съответствието на
предпазните вентили,
предназначени/монтирани
към стационарни съдове за
складиране на втечнен
природен газ (LPG)
Оценяване на
съответствието на
“херметически затворени”
компресори, използвани в
хладилни системи
Съоръжения под налягане,
които са посочени в 1.1, 1.3 и
1.4 от Чл. 3 и устройства
съгласно 2.2 и 2.3 от Чл. 3,
изработени от феритни
материали при температура
на стената от -40°C до 250°C,
или от аустенитни материали
при температура на стената
от -200°C to 300°C ,
прилагайки изчислителен
метод в съответствие с
първия абзац от 2.2.3(а) от
Чл. І на директивата , или
метод на проектиране в
съответствие с 2.2.4 от
Приложение І в комбинация с
първия абзац на 2.2.3(а)
Съоръжения под налягане и
устройства, определени в
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Module G

Чл.1 (на директивата) с
приложение изключително за
пожарни, с изключение на
съоражения под налягане,
които работят с огън или се
загряват по друг начин,
водещи до опасност от
прегряване

Product verification Annex III Module F
Approval of permanent joining
procedures Annex I, 3.1.2
EC design-examination Annex III Module B1

По процедури:
"Вътрешен
производствен
контрол с надзор на крайното
оценяване - модул А1";

Approval of permanent joining
personnel Annex I, 3.1.2

"Изследване на типа - модул В"
;
“Съответствие с типа – модул
С1”;
“Проверка
на
продукт-модул G”;

единичен

“Проверка на продукта – модул
F” ;
"Изследване на проекта - модул
В1”;
Production quality assurance
Annex III - Module D

Одобрение на процедури и
персонал за изпълнение на
неразглобяеми съединения за
съоръжения под налягане по
чл. 33, ал.4, т.2 от наредбата;

Full quality assurance Annex III Module H

“Осигуряване на качеството на
производството – модул D”
“Пълно осигуряване на
качеството – модул H”
16.

ДАМТН

“ИТЕМ КОНСУЛТ” ЕООД –
София
ЕИК 130486502
представлявано от Людмил
Иванов Василев – управител,
със седалище и адрес на

"ITEM CONSULT" Ltd. Departament "Conformity
Assessment"
region "Serdika"; 8, ”Ïstoria
Slavianobulgarska” ( "202") Str.,
1220 Sofia
Phone : +359 (2) 832 50 08
Fax : +359 (2) 931 03 59

1837

Directive
2014/68/EU
Pressure
equipment

Pressure equipment
ALL
-Pressure equipment
-Pressure-cookers
-Safety accessories
-Pressure accessories
-Portable fire extinguishers and
bottles for breathing apparatus

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване на
съответствието на
съоръженията
под налягане
обн. ДВ. бр. 33 от

Съоръжения под налягане,

Заповед
№95/22.01.2015
Отпаднал,
поради отмяна
на наредбата
на 26 април
2016г.
№ 131 – ОС /
04.08.2016 г.

Като прилага следните модули
на процедурите за оценяване
на съответствието:
• Модул A2: Вътрешен
производствен контрол с

14

управление:
1220 СОФИЯ; район Сердика;
бул. „История
славянобългарска”.№ 8
(ул. “202-ра” № 8)
тел. 02 / 832 50 08
факс: 02 / 931 03 59
Е-mail: item@nat.bg

Email : consult@item-bg.com

-Pressure equipment and
assemblies except for portable fire
extinguishers and bottles for
breathing apparatus
-Pressure equipment and
assemblies of categories II, III, IV
as parts of LPG and water
installations
-Pressure equipment and
assemblies of categories II, III, IV
as parts of refrigeration
installations
-Conformity assessment of safety
valves fitted to fixed LPG (liquefied
petroleum gas) storage vessels
-Conformity assessment of
#hermetically sealed’ compressor
units used in refrigeration systems
-Pressure equipment as referred to
in 1(a), 1(c) and 1(d) of Article 4
and assemblies as referred to in
2(b) of Article 4
-Pressure equipment and
assemblies as defined in Article 2
for use exclusively in fire-fighting
plant, excluding fired or otherwise
heated pressure equipment
presenting a risk of overheating
-Conformity to type based on internal
production control plus supervised
pressure equipment checks at
random intervals -Annex III - Module
C2
-Conformity to type based on quality
assurance of the production processAnnex III - Module D
-Conformity to type
pressure equipment
Annex III - Module F

based on
verification-

-EU-Type examination – production
type -Annex III - Module B
-Conformity based on unit
verification-Annex III - Module G
-EU-Type examination – design typeAnnex III - Module B

26.04.2016 г.

надзор на проверката на
съоръжение под налягане на
случайни интервали –
Приложение №3, Раздел II;
• Модул B: ЕС изследване на
типа – изследване на типа
произведен продукт –
Приложение №3, Раздел III;
• Модул B: ЕС изследване на
типа – изследване на проекта
на типа – Приложение №3,
Раздел IV;
• Модул C2: Съответствие с
типа въз основа на вътрешен
производствен контрол с
надзор на проверката на
съоръжение под налягане на
случайни интервали –
Приложение №3, Раздел V;
• Модул D: Съответствие с
типа въз основа на осигуряване
на качеството на
производството – Приложение
№3, Раздел VI;
• Модул F: Съответствие с типа
въз основа на проверка на
съоръжението под налягане –
Приложение №3, Раздел X;
• Модул G: Съответствие въз
основа на проверка на
единичен продукт –
Приложение №3, Раздел XI;
• Модул H: Съответствие въз
основа на пълно осигуряване
на качеството – Приложение
№3, Раздел XII.

одобряване
на
процедури
за
изпълнение
на
неразглобяемите
съединения, съгласно
точка
3.1.2
от
Приложение №1 на
Наредбата;

15

- Internal production control plus
supervised pressure equipment
checks at random intervals- Annex III
- Module A2

 одобряване
на
персонал
за
изпълнение
на
неразглобяемите
съединения, съгласно
точка
3.1.2
от
Приложение №1 на
Наредбата.

- Conformity based on full quality
assurance- Annex III - Module H
- Approval of permanent joining
personnel - Annex I, 3.1.2
Approval of permanent joining
procedures- Annex I, 3.1.2
17.

ДАМТН

“ИТЕМ КОНСУЛТ” ЕООД –
София
ЕИК 130486502
представлявано от Людмил
Иванов Василев – управител,
със седалище и адрес на
управление:
1220 СОФИЯ; район Сердика;
бул. „История
славянобългарска”.№ 8
(ул. “202-ра” № 8)
тел. 02 / 832 50 08
факс: 02 / 931 03 59
Е-mail: item@nat.bg

"ITEM CONSULT" Ltd. Departament "Conformity
Assessment"
region "Serdika"; 8, , ”Ïstoria
Slavianobulgarska” ( "202") Str.,
1220 Sofia
Phone : +359 (2) 832 50 08
Fax : +359 (2) 931 03 59
Email : consult@item-bg.com

1837

Directive
92/42/EEC
Hot water
boilers

Hot water boilers
Hot-water boilers fired with liquid or
gaseous fuels , nominal heat output
from 4 kW to 400 kW
Oil and gas fired heating appliances
up to 400 Kw
Procedures
Conformity to type
Annex IV - Module C
EC type-examination
Annex III - Module B

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието на
котли за гореща
вода,
предназначени за
работа с течни
или газообразни
горива, по
отношение на
коефицента на
полезно действие
обн. ДВ. бр.56 /
29.06.04г., посл.
изм. ДВ. бр.97 /
11.11.08г

Котли за гореща вода
предназначени за работа с
течни или газообразни горива с
номинална мощност от 4 до 400
kW
Корпуси на котли за гореща
вода, предназначени за работа
с течни или газообразни горива
с номинална мощност от 4 до
400 kW проектирани да бъдат
монтирани с горелки

№ 036– ОС /
19.12.2012г.
Вх. №67-50705/29.04.2014г
.
Преименумана
улица с
решение на
СОС

Горелки проектирани да бъдат
монтирани към корпуси на
котли
По процедури:
"ЕО изследване на типа”-модул
В съгласно приложение № 2;
"Съответствие с типа”-модул С
с съгласно приложение № 3

18.

ДАМТН

“ИТЕМ КОНСУЛТ” ЕООД –
София
представлявано от Людмил
Иванов Василев – управител,
със седалище и адрес на
управление:
1220 СОФИЯ; район Сердика;
бул. „История
славянобългарска”.№ 8
(ул. “202-ра” № 8)
тел. 02 / 832 50 08
факс: 02 / 931 03 59

"ITEM CONSULT" Ltd. Departament "Conformity
Assessment"
region "Serdika"; 8, , ”Ïstoria
Slavianobulgarska” ( "202") Str.,
1220 Sofia
Phone : +359 (2) 832 50 08
Fax : +359 (2) 931 03 59
Email : consult@item-bg.com

1837

Directive
92/42/EEC
Hot water
boilers

Hot water boilers
Hot-water boilers fired with liquid or
gaseous fuels , nominal heat output
from 4 kW to 400 kW
Oil and gas fired heating appliances
up to 400 Kw
Procedures
Conformity to type
Annex IV - Module C

Наредба
за
допълнителнит
е
мерки,
свързани
с
прилагането на
регламенти,
приети
съгласно чл. 15
от
директива
2009/125/ео на
европейския
парламент и на
съвета от 21

Котли за гореща вода
предназначени за работа с
течни или газообразни горива с
номинална мощност от 4 до 400
kW

№ 036-А –
ОС/09.12.2015
г.

Корпуси на котли за гореща
вода, предназначени за работа
с течни или газообразни горива
с номинална мощност от 4 до
400 kW проектирани да бъдат
монтирани с горелки
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Е-mail: item@nat.bg

19.

ДАМТН

“ТЕРМОЛА” ЕООД
представлявана от Васил
Николов – управител, с адрес на
управление:
1360 СОФИЯ
ул. “Адам Мицкевич” № 4

EC type-examination
Annex III - Module B

"TERMOLA" Ltd. - Conformity
Assessment Directorate
4a, Adam Mitzkevitsch Str.
1360 Sofia
Phone : +359 (2) 925 01 13
Fax : +359 (2) 925 01 13
Email : termola@gbg.bg

1838

"TERMOLA" Ltd. - Conformity
Assessment Directorate
4a, Adam Mitzkevitsch Str.
1360 Sofia
Phone : +359 (2) 925 01 13
Fax : +359 (2) 925 01 13
Email : termola@gbg.bg

1838

Directive
87/404/EEC
Simple
pressure
vessels

Simple pressure vessels
EC Type-examination Article 10
EC declaration of conformity Articles
12, 13 and 14
EC verification Article 11

тел:: +359 (2) 925 01 13
Fax : +359 (2) 925 01 13
E-mail: termola@gbg.bg

20.

ДАМТН

“ТЕРМОЛА” ЕООД
представлявана от Васил
Николов – управител, с адрес на
управление:
1360 СОФИЯ
ул. “Адам Мицкевич” № 4
тел:: +359 (2) 925 01 13
Fax : +359 (2) 925 01 13
E-mail: termola@gbg.bg

Directive
97/23/EC
Pressure
equipment

Pressure equipment
Pressure-cookers
Safety accessories
Pressure accessories
Portable fire extinguishers and
bottles for breathing apparatus
Pressure equipment and
assemblies except for portable fire
extinguishers and bottles for
breathing apparatus

октомври 2009
г. за създаване
на рамка за
определяне на
изискванията за
екодизайн към
продуктите,
свързани
с
енергопотребле
нието в сила от
20.02.2015
г.
приета с пмс №
27
от
12.02.2015
г.
обн. дв. бр.14
от 20 февруари
2015г.,изм.
и
доп. дв. бр.35
от 10 май 2016г.
Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието
на съдовете
под налягане
обн. ДВ. бр.85 /
02.10.01г., посл.
изм. ДВ. бр.24 /
21.03.06г.

Горелки проектирани да бъдат
монтирани към корпуси на
котли

Обикновени съдове под
налягане
По процедури:
 "ЕО изследване на типа"
съгласно приложение № 1;
 "ЕО проверка на
продукта" съгласно
приложение № 2;
 "Производствен контрол
с надзор на крайното
оценяване" съгласно
приложение № 3
 “Експертиза на
техническото досие”
(съгласно чл.24, т.1, буква
“а”) .

№ 039 – ОС /
21.04.2006г.

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието на
съоръженията
под налягане
обн. ДВ. бр.87 /
13.09.02г., изм.
ДВ. бр.24 /
2.03.06г.

Съоръжения под налягане

№ 029 – ОС/
12.09.2005г

По процедури:
"ЕО изследване на типа”-модул
В съгласно приложение № 3;
"Съответствие с типа”-модул С
с съгласно приложение № 4

Тенджери под налягане
Принадлежности за
осигуряване на безопасност
Спомагателни средства към
съдове под налягане;
Преносими пожарогасители и
бутилки за дихателни
апарати

Заличен
съгласно зап.
№ А105/10.03.2011
г. на
председателя
на ДАМТН по
свое желание

Заличен
съгласно зап.
№ А105/10.03.2011
г. на
председателя
на ДАМТН по
свое желание

Съоръжения под налягане и
устройства с изключение на
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Components for water and gas fire
suppression and extinguishing
systems

преносими пожарогасители и
бутилки за дихателни
апарати

Pressure equipment and
assemblies of categories II, III, IV
as parts of LPG and water
installations

Компоненти за водни и
газови устройства за
потушаване на огън и
системи за гасене;

Pressure equipment and
assemblies of categories II, III, IV
as parts of refrigeration
installations

Съоръжения под налягане и
устройства от категория ІІ, ІІІ,
ІV като част от инсталации,
работещи с втечнен
природен газ и вода

Conformity assessment of safety
valves fitted to fixed LPG (liquefied
petroleum gas) storage vessels
Internal manufacturing checks with
monitoring of the final assessment
Annex III - Module A1
EC Type-examination Annex III Module B
Conformity to type Annex III - Module
C1
Production quality assurance Annex
III - Module D1
Product quality assurance Annex III Module E1
EC unit verification Annex III - Module
G
Product verification Annex III Module F

Съоръжения под налягане и
устройства от категория ІІ, ІІІ,
ІV като част от хладилни
инсталации
Оценяване на
съответствието на
предпазните вентили,
предназначени/монтирани
към стационарни съдове за
складиране на втечнен
природен газ (LPG)
По процедури:
"Вътрешен производствен
контрол с надзор на крайното
оценяване - модул А1"
(приложение № 11);
"Изследване на типа - модул В"
(приложение № 12);
"Съответствие с типа - модул
С1" (приложение № 14)

Full quality assurance with design
examination and special surveillance
of the final assessment Annex III Module H1

"Осигуряване на качеството на
производството - модул D1"
(приложение № 16);

Full quality assurance Annex III Module H

"Осигуряване на качеството на
продукта - модул Е1"
(приложение № 18);

Product quality assurance Annex III Module E
Production quality assurance Annex

“Проверка на единичен
продукт–модул G (приложение
№ 20);
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III - Module D
EC design-examination Annex III Module B1
Conformity assessment of
‛hermetically sealed’ compressor
units used in refrigeration systems
EC Type-examination Annex III Module B
Conformity to type Annex III - Module
C1
Production quality assurance Annex
III - Module D1
Product quality assurance Annex III Module E1
EC unit verification Annex III - Module
G

“Проверка на продукта – модул
F” (приложение № 19);
“Пълно осигуряване на
качеството с изследване на
проекта и специален надзор на
крайното оценяване – модул H
1” (приложение № 22
“Пълно осигуряване на
качеството – модул H”
(приложение № 21);
“Осигуряване на качеството на
продукта – модул Е”
(приложение № 17);
"Осигуряване на качеството на
производството - модул D"
(приложение № 15);
"Изследване на проекта - модул
В1" (приложение № 13)

Product verification Annex III Module F
Full quality assurance with design
examination and special surveillance
of the final assessment Annex III Module H1

Оценяване на
съответствието на
“херметически затворени”
компресори, използвани в
хладилни системи

Full quality assurance Annex III Module H

"Изследване на типа - модул В"
(приложение № 12);

Product quality assurance Annex III Module E

"Съответствие с типа - модул
С1" (приложение № 14)

Production quality assurance Annex
III - Module D

"Осигуряване на качеството на
производството - модул D1"
(приложение № 16);

EC design-examination Annex III Module B1
Pressure equipment as referred to
in 1.1, 1.3 and 1.4 of Article 3 and
assemblies as referred to in 2.2
and 2.3 of Article 3, made from
ferritic materials with wall
temperatures of -40°C to 250°C, or
from austenitic materials with wall
temperatures of -200°C to 300°C,

"Осигуряване на качеството на
продукта - модул Е1"
(приложение № 18);
“Проверка на единичен
продукт–модул G (приложение
№ 20);
“Проверка на продукта – модул
F” (приложение № 19);
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applying a calculation method in
accordance with the first indent of
2.2.3(a) of Annex I, or a design
method in accordance with 2.2.4 of
Annex I in combination with the
first indent of 2.2.3(a)

“Пълно осигуряване на
качеството с изследване на
проекта и специален надзор на
крайното оценяване – модул H
1” (приложение № 22

Internal manufacturing checks with
monitoring of the final assessment
Annex III - Module A1

“Пълно осигуряване на
качеството – модул H”
(приложение № 21);

EC Type-examination Annex III Module B

“Осигуряване на качеството на
продукта – модул Е”
(приложение № 17);

Conformity to type Annex III - Module
C1
Production quality assurance Annex
III - Module D1
Product quality assurance Annex III Module E1
EC unit verification Annex III - Module
G
Product verification Annex III Module F
Full quality assurance with design
examination and special surveillance
of the final assessment Annex III Module H1
Full quality assurance Annex III Module H
Product quality assurance Annex III Module E
Production quality assurance Annex
III - Module D
EC design-examination Annex III Module B1

"Осигуряване на качеството на
производството - модул D"
(приложение № 15);
"Изследване на проекта - модул
В1" (приложение № 13)
Съоръжения под налягане,
които са посочени в 1.1, 1.3 и
1.4 от Чл. 3 и устройства
съгласно 2.2 и 2.3 от Чл. 3,
изработени от феритни
материали при температура
на стената от -40°C до 250°C,
или от аустенитни материали
при температура на стената
от -200°C to 300°C ,
прилагайки изчислителен
метод в съответствие с
първия абзац от 2.2.3(а) от
Чл. І от директивата , или
метод на проектиране в
съответствие с 2.2.4 от
Приложение І в комбинация с
първия абзац на 2.2.3(а)
"Вътрешен производствен
контрол с надзор на крайното
оценяване - модул А1"
(приложение № 11);
"Изследване на типа - модул В"
(приложение № 12);
"Съответствие с типа - модул
С1" (приложение № 14)
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"Осигуряване на качеството на
производството - модул D1"
(приложение № 16);
"Осигуряване на качеството на
продукта - модул Е1"
(приложение № 18);
“Проверка на единичен
продукт–модул G (приложение
№ 20);
“Проверка на продукта – модул
F” (приложение № 19);
“Пълно осигуряване на
качеството с изследване на
проекта и специален надзор на
крайното оценяване – модул H
1” (приложение № 22
“Пълно осигуряване на
качеството – модул H”
(приложение № 21);
“Осигуряване на качеството на
продукта – модул Е”
(приложение № 17);
"Осигуряване на качеството на
производството - модул D"
(приложение № 15);

21.

ДАМТН

„ВЕЛМАР СЕРТИФИКАЦИЯ“
ООД
представлявано от Продан
Проданов – управител,
със седалище и адрес на
управление:
гр. Варна; ул. “Дубровник”; бл.34;
вх. Б; ет. 3; ап.7
адрес за контакти:
гр. Варна
бул. Вл.ладислав Варненчик №
281
административна сграда на
“ДИМЯТ” АД
тел: 052 / 73 35 31;

"Velmar Certification" Ltd.
281, Vladislav Varnetchik Blvd.,
Administrative Building - DIMIAT
S.A. Varna
Phone : +359 52 733 531; +359 52
303 531Fax : +359 52 303 531
Email : v_cert@nat.bg

1839

Directive
90/396/EEC
Appliances
burning
gaseous
fuels

Appliances burning gaseous fuels
Transportable camping equipment
containing LPG
Commercial baking ovens and
appliances
Safety devices, adjustment
devices, control devices, radiant
tubes and the like, hot air
generators
Appliances and equipment fitted
with gas burners

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието на
газовите уреди
обн. ДВ. бр.100 /
14.11.03г., изм.
ДВ. бр.24 /
21.03.06г.

"Изследване на проекта - модул
В1" (приложение № 13)
Газови уреди
Преносимо къмпинг
оборудване, съдържащо
втечнен природен газ;

подновено
№ 028 - ОС/
02.08.2005 г.

Търговски пещи и уреди за
печене
Предпазни устройства, уреди
за настройка, устройства за
управление, лъчисти тръби и
подобни, генератори за
горещ въздух
Съоръжения с газови
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052 / 30 35 31
E-mail: v_cert@nat.bg

Gas burners

горелки;

Gas heating devices for large
catering establishments
- temperature-control devices for
foodstuffs
- space heating

Газови горелки;

Heating devices as follows
-temperature-control devices for
foodstuffs
-space heating

Газови уреди за загряване на
храна за големи кетъринг
предприятия;
- устройства за нагряване на
пространство/въздуха;
- уреди за температурен
контрол на храни

mobile liquified-gas radiant
heaters with atmosphere detector

Мобилни лъчисти
нагреватели с втечнен газ с
детектор за околната среда;

radiant heaters with burner but no
fan

Лъчисти нагреватели с
горелка, но без вентилатор;

mobile incandescent radiant
heaters

Мобилни лъчисти
нагреватели с нажежаване;

Absorption refrigerating
appliances using liquefied
petroleum gas

Абсорбционни хладилни
съоръжения, използващи
втечнен природен газ;

Gas-fired appliances as follows

Газови уреди както следва;

gas appliances for liquified gas in
vehicles

газови уреди за втечнен газ в
превозни средства;

camping appliances

къмпинг оборудване;

Burning appliances for gas
burners (fittings)

Нагревателни тела за газови
горелки (фитинги);

domestic gas-fired heaters

Битови газови нагреватели

EC Type-examination Annex II.1
EC verification by unit Annex II.6
EC declaration of conformity to type
(guarantee of product quality) Annex
II.4
EC declaration of conformity to type
(guarantee of production quality)
Annex II.3
EC declaration of conformity to type
Annex II.2
EC verification Annex II.5

По процедури:

Отпаднал,
поради отмяна
на наредбата с
ПМС № 10 от
23.01.2018 г.

1."Изследване на типа”
Приложение№1,
2."Съответствие с типа”
Приложение№2,
3." Съответствие с типаОсигуряване качеството на
производството”
Приложение№3,
4."Съответствие с типа-
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Осигуряване качеството на
продукта” Приложение№4,
5."Проверка на продукта"
Приложение№5,
6." Проверка на единичен
продукт"
Приложение№6,
22.

ДАМТН

„ВЕЛМАР СЕРТИФИКАЦИЯ“
ООД
представлявано от Продан
Проданов – управител,
със седалище и адрес на
управление:
гр. Варна; ул. “Дубровник”; бл.34;
вх. Б; ет. 3; ап.7

„Velmar Certification" Ltd.
281, Vladislav Varnetchik Blvd.,
Administrative Building - DIMIAT
S.A. Varna
Phone : +359 52 733 531; +359 52
303 531Fax : +359 52 303 531
Email : v_cert@nat.bg

1839

"Velmar Certification" Ltd.
281, Vladislav Varnetchik Blvd.,
Administrative Building - DIMIAT
S.A. Varna
Phone : +359 52 733 531; +359 52
303 531Fax : +359 52 303 531
Email : v_cert@nat.bg

1839

Regulation
(EU)
2016/426
Appliances
burning
gaseous
fuels

Appliances (burning gaseous
fuels)
Fittings

Directive
97/23/EC
Pressure
equipment

Pressure equipment
Pressure-cookers
Safety accessories
Pressure accessories
Portable fire extinguishers and
bottles for breathing apparatus
Pressure equipment and
assemblies except for portable fire
extinguishers and bottles for
breathing apparatus
Components for water and gas fire
suppression and extinguishing
systems
Pressure equipment and
assemblies of categories II, III, IV
as parts of LPG and water
installations
Pressure equipment and

адрес за контакти:
гр. Варна
бул. Вл.ладислав Варненчик №
281
административна сграда на
“ДИМЯТ” АД
тел: 052 / 73 35 31;
052 / 30 35 31
E-mail: v_cert@nat.bg

23.

ДАМТН

„ВЕЛМАР СЕРТИФИКАЦИЯ“
ООД
представлявано от Продан
Проданов – управител,
със седалище и адрес на
управление:
гр. Варна; ул. “Дубровник”; бл.34;
вх. Б; ет. 3; ап.7
адрес за контакти:
гр. Варна
бул. Вл.ладислав Варненчик №
281
административна сграда на
“ДИМЯТ” АД
тел: 052 / 73 35 31;
052 / 30 35 31

Module B: EU-Type Examination –
Production type;
Module C2: Conformity to type based
on internal production control plus
supervised product checks at random
intervals;
Module D: Conformity to type based
on quality assurance of the
production process;
Module E: Conformity to type based
on product quality assurance;
Module F: Conformity to type based
on product verification;
Module G: Conformity based on unit
Verification.

Наредбата за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието на
уредите,
захранвани с
газово гориво,
обн. ДВ. бр. 9 от
26.01.2018 г.

По процедури:

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието на
съоръженията
под налягане
обн. ДВ. бр.87 /
13.09.02г., изм.
ДВ. бр.24 /
2.03.06г.

1.
Компоненти за водни и
газови устройства за
потушаване на огън и
системи за гасене;
2.
Оценяване на
съответствието на
предпазните вентили,
предназначени/монтирани към
стационарни съдове за
складиране на втечнен
природен газ (LPG);
3.
Оценяване на
съответствието на
“херметически затворени”
компресори, използвани в
хладилни системи;
4.
Преносими
пожарогасители и бутилки за

№ 136 – ОС /
06.06.2018 г.

Модул B: ЕС изследване на
типа - изследване на типа
произведен продукт;
Модул С2: Съответствие с типа
въз основа на вътрешен
производствен
контрол
с
надзор на проверката на
продукта
на
случайни
интервали;
Модул D: Съответствие с типа
въз основа на осигуряване на
качеството на производството;
Модул Е: Съответствие с типа
въз основа на осигуряване на
качеството на продукта;
Модул F: Съответствие с типа
въз основа на проверка на
продукта;
Модул G: Съответствие въз
основа на проверка на
единичен продукт.
№ 007 – ОС /
21.12.2007г.
Отпаднал,
поради отмяна
на наредбата
на 26 април
2016г.
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E-mail: v_cert@nat.bg

assemblies of categories II, III, IV
as parts of refrigeration
installations
Conformity assessment of safety
valves fitted to fixed LPG (liquefied
petroleum gas) storage vessels
Conformity assessment of
‛hermetically sealed’ compressor
units used in refrigeration systems
Pressure equipment as referred to
in 1.1, 1.3 and 1.4 of Article 3 and
assemblies as referred to in 2.2
and 2.3 of Article 3, made from
ferritic materials with wall
temperatures of -40°C to 250°C, or
from austenitic materials with wall
temperatures of -200°C to 300°C,
applying a calculation method in
accordance with the first indent of
2.2.3(a) of Annex I, or a design
method in accordance with 2.2.4 of
Annex I in combination with the
first indent of 2.2.3(a)
Pressure equipment and
assemblies as defined in Article 1
for use exclusively in fire-fighting
plant, excluding fired or otherwise
heated pressure equipment
presenting a risk of overheating
Internal manufacturing checks with
monitoring of the final assessment
Annex III - Module A1
EC Type-examination Annex III Module B
Conformity to type Annex III - Module
C1
Production quality assurance Annex
III - Module D1
Product quality assurance Annex III Module E1
EC unit verification Annex III - Module
G
Product verification Annex III Module F
Approval of permanent joining
procedures Annex I, 3.1.2
Full quality assurance with design
examination and special surveillance
of the final assessment Annex III Module H1
Full quality assurance Annex III -

дихателни апарати;
5.
Спомагателни средства
към съоръженията под
налягане;
6.
Съоръжения под
налягане;
7.
Съоръжения под
налягане и устройства,
определени в Чл.1 (от
директивата) с приложение
изключително/само за
пожарни, с изключение на
съоражения под налягане,
които работят с огън или се
загряват по друг начин,
водещи до опасност от
прегряване.
8.
Съоръжения под
налягане и устройства с
изключение на преносими
пожарогасители и бутилки за
дихателни апарати;
9.
Съоръжения под
налягане и устройства от
категория ІІ, ІІІ, ІV като част
от инсталации, работещи с
втечнен природен газ и вода;
10. Съоръжения под
налягане и устройства от
категория ІІ, ІІІ, ІV като част
от хладилни инсталации;
11. Съоръжения под
налягане, които са посочени в
1.1, 1.3 и 1.4 от Чл. 3 и
устройства съгласно 2.2 и 2.3
от Чл. 3, изработени от
феритни материали при
температура на стената от 40°C до 250°C, или от
аустенитни материали при
температура на стената от
-200°C to 300°C , прилагайки
изчислителен метод в
съответствие с първия абзац
от 2.2.3(а) от Чл. І, или метод
на проектиране в
съответствие с 2.2.4 от
Приложение І в комбинация с
първия абзац на 2.2.3(а) (от
директивата);
12. Тенджери под налягане;
13. Устройства за
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Module H
Product quality assurance Annex III Module E
Production quality assurance Annex
III - Module D
EC design-examination Annex III Module B1
Approval of non-destructive testing
personnel Annex I, 3.1.3
Approval of permanent joining
personnel Annex I, 3.1.2

безопасност.
По процедури:
1.
"Вътрешен
производствен контрол с
надзор на крайното оценяване
- модул А1" (приложение № 11);
2.
"Изследване на типа модул В" (приложение № 12);
3.
"Изследване на проекта модул В1" (приложение № 13);
4.
"Съответствие с типа модул С1" (приложение № 14);
5.
"Осигуряване на
качеството на
производството - модул D"
(приложение № 15);
6.
"Осигуряване на
качеството на
производството - модул D1"
(приложение № 16);
7.
"Осигуряване на
качеството на продукта модул Е"
(приложение № 17);
8.
"Осигуряване на
качеството на продукта модул Е1"
(приложение № 18);
9.
"Проверка на продукта модул F" (приложение № 19);
10. "Проверка на единичен
продукт - модул G"
(приложение № 20);
11. "Пълно осигуряване на
качеството - модул H"
(приложение № 21);
12. "Пълно осигуряване на
качеството с изследване на
проекта и специален надзор на
крайното оценяване - модул
H1" (приложение № 22).
13. Одобрение на процедури
и персонал за изпълнение на
неразглобяеми съединения за
съоръжения под налягане по
чл. 33, ал.4, т.2 от наредбата;
14. Одобрение на персонал,
извършващ изпитване без
разрушаване на съоръжения
под налягане по чл. 34 от
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наредбата.
24.

ДАМТН

"ВЕЛМАР СЕРТИФИКАЦИЯ"
ООД
ЕИК 103723986
със седалище и адрес на
управление: гр. Варна 9010,
район Приморски, ул. Дубровник,
бл. 34 вх. Б, ет.3, ап.7
представлявано от
Продан Георгиев Проданов –
управител,
тел. : +359 52 733 531;
+359 52 303 531
Fax : +359 52 303 531
E-mail: v_cert@nat.bg
Website : -

"Velmar Certification" Ltd.
281, Vladislav Varnetchik Blvd.,
Administrative Building - DIMIAT
S.A.
Varna
Bulgaria
Phone : +359 52 733 531;
+359 52 303 531
Fax : +359 52 303 531
E-mail: v_cert@nat.bg
Website :
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Directive
2014/68/EU
Pressure
equipment

Pressure equipment
ALL
Pressure equipment
Pressure-cookers
Safety accessories
Pressure accessories
Portable fire extinguishers and
bottles for breathing apparatus
Pressure equipment and
assemblies except for portable fire
extinguishers and bottles for
breathing apparatus
Pressure equipment and
assemblies of categories II, III, IV
as parts of LPG and water
installations
Pressure equipment and
assemblies of categories II, III, IV
as parts of refrigeration
installations
Conformity assessment of safety
valves fitted to fixed LPG
(liquefied petroleum gas) storage
vessels
Conformity assessment of
#hermetically sealed’ compressor
units used in refrigeration systems
Pressure equipment as referred to
in 1(a), 1(c) and 1(d) of
Article 4 and assemblies as
referred to in 2(b) of Article 4
Pressure equipment and
assemblies as defined in Article 2
for use exclusively in fire-fighting
plant, excluding fired or otherwise
heated pressure equipment
presenting a risk of overheating

-

-

Conformity to type based
oninternal production
control plussupervised
pressure equipment
checks at random
intervals - Annex III Module C2;
Quality assurance of final
pressure equipment

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване на
съответствието на
съоръженията
под налягане ,
обн. ДВ. бр. 33 от
26.04.2016 г.

Съоръжения под налягане и
функционални групи,

№ 127 – ОС /
04.08.2016 г.

Като прилага следните модули
на процедурите за оценяване
на съответствието:
•
Модул A2:
Вътрешен производствен
контрол с надзор на
проверката на съоръжение под
налягане на случайни
интервали – Приложение №3,
Раздел II;
•
Модул B: ЕС
изследване на типа –
изследване на типа
произведен продукт –
Приложение №3, Раздел III;
•
Модул B: ЕС
изследване на типа –
изследване на проекта на
типа – Приложение №3,
Раздел IV;
•
Модул C2:
Съответствие с типа въз
основа на вътрешен
производствен контрол с
надзор на проверката на
съоръжение под налягане на
случайни интервали –
Приложение №3, Раздел V;
•
Модул D:
Съответствие с типа въз
основа на осигуряване на
качеството на
производството – Приложение
№3, Раздел VI;
•
Модул D1:
Осигуряване на качеството на
производството – Приложение
№3, Раздел VII;
•

Модул E:
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inspection and testing Annex III - Module E1;
-

Conformity to type based
on pressure equipment
quality assurance Annex III - Module E;

-

Quality assurance of the
production process Annex III - Module D1;

-

Conformity to type based
on quality assurance of
the production process Annex III - Module D;

-

Conformity to type based
on pressure equipment
verification - Annex III Module F;

-

EU-Type examination –
production type - Annex
III - Module B;

-

Conformity based on unit
verification - Annex III Module G;

-

EU-Type examination –
design type - Annex III Module B;

-

Conformity based on full
quality assurance plus
design examination Annex III - Module H1;

-

Internal production
control plus supervised
pressure equipment
checks at random
intervals - Annex III Module A2;

-

Conformity based on full
quality assurance Annex III - Module H;

-

Approval of permanent
joining personnel -

Съответствие с типа въз
основа на осигуряване на
качеството на съоръжение
под налягане – Приложение
№3, Раздел VIII;
•
Модул E1:
Осигуряване на качеството на
контрола и изпитването на
крайното съоръжение под
налягане – Приложение №3,
Раздел IX;
•
Модул F:
Съответствие с типа въз
основа на проверка на
съоръжението под налягане –
Приложение №3, Раздел X;
•
Модул G:
Съответствие въз основа на
проверка на единичен продукт
– Приложение №3, Раздел XI;
•
Модул H:
Съответствие въз основа на
пълно осигуряване на
качеството – Приложение №3,
Раздел XII;
•
Модул H1:
Съответствие въз основа на
пълно осигуряване на
качеството с изследване на
проекта – Приложение №3,
Раздел XIII.

одобряване
на
процедури
за
изпълнение
на
неразглобяеми
съединения, съгласно
точка
3.1.2
от
Приложение №1 на
Наредбата;

одобряване
на
персонал
за
изпълнение
на
неразглобяеми
съединения съгласно,
точка
3.1.2
от
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Annex I, 3.1.2;
25.

ДАМТН

"ВЕЛМАР СЕРТИФИКАЦИЯ"
ООД
ЕИК 103723986
със седалище и адрес на
управление: гр. Варна 9010,
район Приморски, ул. Дубровник,
бл. 34 вх. Б, ет.3, ап.7
представлявано от
Продан Георгиев Проданов –
управител,
тел. : +359 52 733 531;
+359 52 303 531
Fax : +359 52 303 531
E-mail: v_cert@nat.bg
Website : -

26.

ДАМТН

„ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ”
ЕООД
със седалище и адрес на
управление: гр. София, район
“Оборище”,
ул. “Стара планина” № 41;
представлявано от
Станислав Владимиров –
управител,
адрес за контакти:
гр. София,
ул. Триядица №5А
тел: (02) 810 27 30
Fax : +359 (2) 810 27 40
Email: georgi.filipov@bg.tuv.com
Web site: www.tuv-rheinland.bg

"Velmar Certification" Ltd.
281, Vladislav Varnetchik Blvd.,
Administrative Building - DIMIAT
S.A.
Varna
Bulgaria
Phone : +359 52 733 531;
+359 52 303 531
Fax : +359 52 303 531
E-mail: v_cert@nat.bg
Website :

"TÜV Rheinland Bulgaria" Ltd.
5 A, Triaditsa Str.,
Sofia 1000
Phone : +359 (2) 810 27 30
Fax : +359 (2) 810 27 40
Email : georgi.filipov@bg.tuv.com
Website : www.tuv-rheinland.bg

Recog
nised
thirdparty
organi
sation
PED
Art. 20
Призн
ата
органи
зация
–
трета
незави
сима
страна
1853

№1

на

Approval of permanent
joining procedures Annex I, 3.1.2.

Directive
2014/68/EU
Pressure
equipment

ALL

Directive
99/36/EC
Transportabl
e pressure
equipment

Transportable pressure equipment
- receptacles
- tanks
Valves and others accessories

-

Приложение
Наредбата.

Approval of nondestructive testing
personnel - Annex I,
3.1.3.

Internal manufacturing checks with
monitoring of the final assessment
Annex IV, Part I - Module A1
EC Type-examination Annex IV, Part
I - Module B
Conformity to type Annex IV, Part I Module C1
Production quality assurance Annex
IV, Part I - Module D
Product quality assurance Annex IV,
Part I - Module E
Product verification Annex IV, Part I Module F
EC unit verification Annex IV, Part I Module G
Full quality assurance Annex IV, Part
I - Module H
Full quality assurance with design
examination and special surveillance
of the final test Annex IV, Part I Module H1
Conformity reassessment procedure
Annex IV, Part II
Periodic inspection of products,

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване на
съответствието на
съоръженията
под налягане,
обн. ДВ. бр. 33 от
26.04.2016 г

Съоръженията под налягане

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието на
транспортируеми
съоръжения под
налягане
Приета с ПМС №
264 / 06.12.2005г.,
Обн. ДВ. бр.100 от
13 Декември
2005г., изм. ДВ.
бр.40 от 16 Май
2006г.

Транспортируеми

№ 128 – ОС /
04.08.2016 г.

одобряване на персонал,
който извършва изпитване
без разрушаване, съгласно т.
3.1.3 от Приложение № 1 на
Наредбата

съоръжения под налягане:


Резервоари



Цистерни

Вентили

или

друга

№ 008 – ОС/
20.11.2007г.
Отпаднал,
поради отмяна
на наредбата
01.07.2011г.

арматура, пряко свързани
с безопасността
По процедури:
"Вътрешен производствен
контрол с надзор на крайното
оценяване - модул А1";
"Изследване на типа - модул
В";
"Съответствие с типа модул С1";
“Осигуряване качеството на
производството – модул D”;
"Осигуряване на качеството
на продукта - модул Е";
"Проверка на продукта - модул
F";
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Annex IVPart III-module 1 for:
Tank of tank wagons
Tank of tank vehicles

"Проверка на единичен
продукт – модул G";
"Пълно осигуряване на
качеството - модул Н";
"Пълно осигуряване на
качеството с изследване на
проекта и специален надзор на
крайното оценяване - модул
Н1";
“Повторно оценяване на
транспортируеми съоръжения
под налягане”.
“Периодичен контрол на
транспортируеми съоръжения
под налягане”
Авто и Ж.П цистерни

27.

ДАМТН

“ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ”
ЕООД
със седалище и адрес на
управление: гр. София, район
“Оборище”,
ул. “Стара планина” № 41;
представлявано от
Станислав Владимиров –
управител,
адрес за контакти:
гр. София,
ул. Триадица № 5 A
тел: (02) 810 27 30
Fax : +359 (2) 810 27 40
Email: georgi.filipov@bg.tuv.com
Web site: www.tuv-rheinland.bg

1113 гр. София
бул. „Драган Цанков“ №23А
Административно-търговска
сграда „Бернард Изгрев Тауър“
(TETRIX)
тел.:++359 2 810 27 57
тел.:++359 2 987 92 91
тел.:++359 2 987 90 87
моб.:++359 884 901 636
факс:++359 2 987 66 55
Email:
georgi.filipov@bg.tuv.com

"TÜV Rheinland Bulgaria" Ltd.

5 A, Triaditsa Str.,
Sofia 1000
Phone : +359 (2) 810 27 30
Fax : +359 (2) 810 27 40
Email : georgi.filipov@bg.tuv.com
Website : www.tuv-rheinland.bg

1113 Sofia, Bulgaria
23A, Dragan Tsankov Blvd.
Administrative Building Bernard
Izgrev Tower (TETRIX)
теl.:++359 2 810 27 57
tel.:++359 2 987 92 91
теl.:++359 2 987 90 87
моb.:++359 884 901 636
fаx:++359 2 987 66 55
Websait: www.tuv.bg

1853

Directive
97/23/EC
Pressure
equipment

Pressure equipment
Safety accessories
Pressure accessories
Internal manufacturing checks with
monitoring of the final assessment
Annex III - Module A1
EC Type-examination Annex III Module B
Conformity to type Annex III - Module
C1
Production quality assurance Annex
III - Module D1
Product quality assurance Annex III Module E1
EC unit verification Annex III - Module
G
Product verification Annex III Module F
Approval of permanent joining
procedures Annex I, 3.1.2
Full quality assurance with design
examination and special surveillance
of the final assessment Annex III Module H1
Full quality assurance Annex III Module H
Product quality assurance Annex III Module E
Production quality assurance Annex
III - Module D
EC design-examination Annex III -

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието на
съоръженията
под налягане
обн. ДВ. бр.87 /
13.09.02г., изм.
ДВ. бр.24 /
2.03.06г.










Съдове за сгъстени,
втечнени или разтворени
под налягане газове, пари
или течности, при които
налягането на парите
при
максималната
допустима температура е
по-голямо от 0,05 МРа,
над
нормалното
атмосферно налягане;
Съдове за течности, при
които налягането на
парите при максималната
допустима температура
не надвишава с повече от
0,05 МРа, нормалното
атмосферно налягане;
Съоръжения
под
налягане с обем над 2 l,
застрашени
от
прегряване чрез пламък
или по друг начин, за
производство на пара или
гореща
вода
с
температура над 110°С,
както и всички тенджери
под налягане
Тенджери под налягане;
Тръбопроводи
за
сгъстени, втечнени или
разтворени под налягане
газове,
пари
или

№ 018- ОС/
14.01.2009

Писмо изх.
№1434/25.10.2
013г.,
получено по
ел. поща на
11.11.2013г.
Отпаднал,
поради отмяна
на наредбата
на 26 април
2016г.
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Websait: www.tuv.bg

Module B1
Approval of non-destructive testing
personnel Annex I, 3.1.3
Approval of permanent joining
personnel Annex I, 3.1.2





течности,
при
които
налягането на парите
при
максималната
допустима температура е
по-голямо от 0,05 МРа,
над
нормалното
атмосферно налягане;
Тръбопроводи
за
течности,
при
които
налягането на парите при
максималната допустима
температура
не
надвишава с повече от
0,05 МРа, нормалното
атмосферно налягане;
Устройства
за
безопасност
Устройства под налягане

По процедури:
15. "Вътрешен
производствен контрол с
надзор на крайното оценяване
- модул А1" (приложение № 11);
16. "Изследване на типа модул В" (приложение № 12);
17. "Изследване на проекта модул В1" (приложение № 13);
18. "Съответствие с типа модул С1" (приложение № 14);
19. "Осигуряване на
качеството на
производството - модул D"
(приложение № 15);
20. "Осигуряване на
качеството на
производството - модул D1"
(приложение № 16);
21. "Осигуряване на
качеството на продукта модул Е"
(приложение № 17);
22. "Осигуряване на
качеството на продукта модул Е1"
(приложение № 18);
23. "Проверка на продукта модул F" (приложение № 19);
24. "Проверка на единичен
продукт - модул G"

30

(приложение № 20);
25. "Пълно осигуряване на
качеството - модул H"
(приложение № 21);
26. "Пълно осигуряване на
качеството с изследване на
проекта и специален надзор на
крайното оценяване - модул
H1" (приложение № 22).
27. Одобрение на процедури
и персонал за изпълнение на
неразглобяеми съединения за
съоръжения под налягане по
чл. 33, ал.4, т.2 от наредбата;
28. Одобрение на персонал,
извършващ изпитване без
разрушаване на съоръжения
под налягане по чл. 34 от
наредбата.
28.

ДАМТН

“ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ”
ЕООД
ЕИК 121059907
със седалище и адрес на
управление
1113 гр. София
бул. „Драган Цанков“ №23А
Административно-търговска
сграда „Бернард Изгрев Тауър“
(TETRIX)
Станислав Методиев
Владимиров – управител
тел.:++359 2 810 27 57
тел.:++359 2 987 90 87
моб.:++359 884 901 636
факс:++359 2 987 66 55
Email:
kostadinka.markova@bg.tuv.com
Websait: www.tuv.bg

TÜV Rheinland Bulgaria Ltd
1113 Sofia, Bulgaria
23A, Dragan Tsankov Blvd.
Administrative Building Bernard
Izgrev Tower (TETRIX)
теl.:++359 2 810 27 57
теl.:++359 2 987 90 87
моb.:++359 884 901 636
fаx:++359 2 987 66 55
Email : georgi.filipov@bg.tuv.com

1853

Directive
2014/68/EU
Pressure
equipment

ALL
Pressure equipment
Safety accessories
Pressure accessories
-

Conformity to type based
oninternal production
control plussupervised
pressure
equipmentchecks at
random intervals- Annex
III - Module C2;

-

Quality assurance of
final pressure
equipment inspection
and testing - Annex III Module E1;

-

Conformity to type based
on pressure equipment
qualityassurance
- Annex III - Module E;

-

Quality assurance of the
production process
- Annex III - Module D1;

Websait: www.tuv.bg

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване на
съответствието на
съоръженията
под налягане ,
обн. ДВ. бр. 33 от
26.04.2016 г

Съоръжения под налягане и
функционални групи,

№ 129 – ОС /
04.08.2016 г.

Като прилага следните модули
на процедурите за оценяване
на съответствието:








Модул A2: Вътрешен
производствен контрол
с надзор на проверката
на съоръжение под
налягане на случайни
интервали –
Приложение №3,
Раздел II;
Модул B: ЕС
изследване на типа –
изследване на типа
произведен продукт –
Приложение №3,
Раздел III;
Модул B: ЕС
изследване на типа –
изследване на проекта
на типа – Приложение
№3, Раздел IV;
Модул C2:
Съответствие с типа
въз основа на
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-

Conformity to type based
on quality assurance of
the production process Annex III - Module D;

-

Conformity to type based
on pressure equipment
verification - Annex III Module F;

-

EU-Type examination –
production type - Annex
III - Module B;

-

Conformity based on unit
Verification - Annex III Module G;

-

EU-Type examination –
design type - Annex III Module B;







-

Conformity based on full
quality assurance plus
design examination Annex III - Module H1;

-

Internal production
control plus supervised
pressure equipment
checks at random
intervals - Annex III Module A2;



-

Conformity based on full
quality assurance Annex III - Module H;



-

Approval of permanent
joining personnel Annex I, 3.1.2;

-



Approval of permanent
joining procedures Annex I, 3.1.2.


вътрешен
производствен контрол
с надзор на проверката
на съоръжение под
налягане на случайни
интервали –
Приложение №3,
Раздел V;
Модул D: Съответствие
с типа въз основа на
осигуряване на
качеството на
производството Приложение №3,
Раздел VI;
Модул D1: Осигуряване
на качеството на
производството –
Приложение №3,
Раздел VII;
Модул E: Съответствие
с типа въз основа на
осигуряване на
качеството на
съоръжение под
налягане – Приложение
№3, Раздел VIII;
Модул E1: Осигуряване
на качеството на
контрола и изпитването
на крайното
съоръжение под
налягане – Приложение
№3, Раздел IX;
Модул F: Съответствие
с типа въз основа на
проверка на
съоръжението под
налягане – Приложение
№3, Раздел X;
Модул G: Съответствие
въз основа на проверка
на единичен продукт –
Приложение №3,
Раздел XI;
Модул H: Съответствие
въз основа на пълно
осигуряване на
качеството –
Приложение №3,
Раздел XII;
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Модул H1:
Съответствие въз
основа на пълно
осигуряване на
качеството с
изследване на проекта
– Приложение №3,
Раздел XIII.

одобряване
на
процедури
за
изпълнение
на
неразглобяемите
съединения, съгласно
точка
3.1.2
от
Приложение №1 на
Наредбата;

одобряване
на
персонал
за
изпълнение
на
неразглобяемите
съединения, съгласно
точка
3.1.2
от
Приложение №1 на
Наредбата.

29.

30.

ДАМТН

ДАМТН

“ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ”
ЕООД
ЕИК 121059907
със седалище и адрес на
управление
1113 гр. София
бул. „Драган Цанков“ №23А
Административно-търговска
сграда „Бернард Изгрев Тауър“
(TETRIX)
тел.:++359 2 810 27 57
тел.:++359 2 987 90 87
моб.:++359 884 901 636
факс:++359 2 987 66 55
Email:
kostadinka.markova@bg.tuv.com
Websait: www.tuv.bg

TÜV Rheinland Bulgaria Ltd
1113 Sofia, Bulgaria
23A, Dragan Tsankov Blvd.
Administrative Building Bernard
Izgrev Tower (TETRIX)
теl.:++359 2 810 27 57
теl.:++359 2 987 90 87
моb.:++359 884 901 636
fаx:++359 2 987 66 55
Email : georgi.filipov@bg.tuv.com

“ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ”
ЕООД
със седалище и адрес на
управление: гр. София, район
“Оборище”,
ул. “Стара планина” № 41;
представлявано от

"TÜV Rheinland Bulgaria" Ltd.

Websait: www.tuv.bg

Recog
nised
thirdparty
organi
sation
PED
Art. 20
Призн
ата
органи
зация
–
трета
незави
сима
страна
1853

Directive
2014/68/EU
Pressure
equipment

ALL

Directive
87/404/EEC
Simple
pressure
vessels

Simple pressure vessels

-

Approval of nondestructive testing
personnel - Annex I,
3.1.3

EC Type-examination Article 10
EC declaration of conformity Articles
12, 13 and 14
EC verification Article 11

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване на
съответствието на
съоръженията
под налягане ,
обн. ДВ. бр. 33 от
26.04.2016 г.

Съоръженията под налягане

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието
на съдовете
под налягане

Обикновени съдове под
налягане
По процедури:
 "ЕО изследване на типа"
съгласно приложение № 1;
 "ЕО проверка на

№ 130 – ОС /
04.08.2016 г.

одобряване на персонал,
който извършва изпитване
без разрушаване, съгласно
т. 3.1.3 от Приложение № 1
на Наредбата

№019 - ОС /
21.01.2009
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Станислав Владимиров –
управител,
адрес за контакти:
гр. София,
ул. Триадица № 5 A
тел: (02) 810 27 30
Fax : +359 (2) 810 27 40
Email: bkovachev@bg.tuv.com
Web site: www.tuv-rheinland.bg

31.

32.

ДАМТН

ДАМТН

1113 гр. София
бул. „Драган Цанков“ №23А
Административно-търговска
сграда „Бернард Изгрев Тауър“
(TETRIX)
тел.:++359 2 810 27 57
тел.:++359 2 987 90 87
моб.:++359 884 901 636
факс:++359 2 987 66 55
Email:
kostadinka.markova@bg.tuv.com
Websait: www.tuv.bg
“ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ”
ЕООД
ЕИК 121059907
със седалище и адрес на
управление
1113 гр. София
бул. „Драган Цанков“ №23А
Административно-търговска
сграда „Бернард Изгрев Тауър“
(TETRIX)
тел.:++359 2 810 27 57
тел.:++359 2 987 90 87
моб.:++359 884 901 636
факс:++359 2 987 66 55
Email:
kostadinka.markova@bg.tuv.com
Websait: www.tuv.bg

“ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ”

обн. ДВ. бр.85 /
02.10.01г., посл.
изм. ДВ. бр.24 /
21.03.06г

5 A, Triaditsa Str.,
Sofia 1000
Phone : +359 (2) 810 27 30
Fax : +359 (2) 810 27 40
Email : georgi.filipov@bg.tuv.com
Website : www.tuv-rheinland.bg

продукта" съгласно
приложение № 2;
 "Производствен контрол
с надзор на крайното
оценяване" съгласно
приложение № 3
 “Експертиза на
техническото досие”
(съгласно чл.24, т.1, буква
“а”) .

1113 Sofia, Bulgaria
23A, Dragan Tsankov Blvd.
Administrative Building Bernard
Izgrev Tower (TETRIX)
теl.:++359 2 810 27 57
теl.:++359 2 987 90 87
моb.:++359 884 901 636
fаx:++359 2 987 66 55
Websait: www.tuv.bg
TÜV Rheinland Bulgaria Ltd
1113 Sofia, Bulgaria
23A, Dragan Tsankov Blvd.
Administrative Building Bernard
Izgrev Tower (TETRIX)
теl.:++359 2 810 27 57
теl.:++359 2 987 90 87
моb.:++359 884 901 636
fаx:++359 2 987 66 55
Email : georgi.filipov@bg.tuv.com

1853

Directive
2014/29/EU
Simple
pressure
vessels

Simple pressure vessels

-

EU-type examination
(Module B)- Annex II

-

Conformity to type based
oninternal production
control plussupervised
product testing
(ModuleC1)- Annex II

Websait: www.tuv.bg

"TÜV Rheinland Bulgaria" Ltd.

1853

Directive

;

-

Conformity to type based
on
internal production
control (Module
C)- Annex II;

-

Conformity to type based
on
internal production
control plus
supervised product
checks at
random intervals
(Module C2) Annex II.

Pressure receptacles including

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване на
съответствието
на съдовете
под налягане
обн. ДВ. бр. 23
от 25.03.2016 г.

Наредба за

• Обикновени съдове под
налягане

Писмо изх.
№1434/25.10.2
013г.,
получено по
ел. поща на
11.11.2013г.
Отпаднал,
поради отмяна
на наредбата с
ПМС № 47

№ 116 – ОС /
20.06.2016 г.

Като прилага следните модули
на процедурите за оценяване
на съответствието:
ЕС изследване на
типа (Модул В) - Приложение
№ 2, Раздел I;
•
Съответствие с типа
въз основа на вътрешен
производствен контрол с
надзор на изпитването на съда
(модул С1) - Приложение № 2,
Раздел II;
•
Съответствие с типа
въз основа на вътрешен
производствен контрол с
надзор на проверката на съда
на случайни интервали (модул
С2) - Приложение № 2, Раздел
III;
•
Съответствие с типа
въз основа на вътрешен
производствен контрол (модул
С) – Приложение № 2, Раздел
IV.
да извършва следните

№ 041 –

34

ЕООД
със седалище и адрес на
управление:
1113 гр. София
бул. „Драган Цанков“ №23А
Административно-търговска
сграда „Бернард Изгрев Тауър“
(TETRIX)
тел.:++359 2 810 27 57
тел.:++359 2 987 90 87
моб.:++359 884 901 636
факс:++359 2 987 66 55
Email:
kostadinka.markova@bg.tuv.com
Websait: www.tuv.bg

33.

ДАМТН

“ОТС” ООД
със седалище и адрес на
управление:
гр. София 1000;
район “Средец”
ул. “Христо Белчев” №12; ет. 2
представлявано от Вера
Христова Цветкова – управител

2010/35/EU
Transportab
le pressure
equipment

1113 Sofia, Bulgaria
23A, Dragan Tsankov Blvd.
Administrative Building Bernard
Izgrev Tower (TETRIX)
теl.:++359 2 810 27 57
теl.:++359 2 987 90 87
моb.:++359 884 901 636
fаx:++359 2 987 66 55
Email:
kostadinka.markova@bg.tuv.com

Tanks, battery vehicles/wagons,
multiple-element gas
containers (MEGCs), their valves
and other accessories when
appropriate.
-Conformity assessment activities
- Section I.1 of Annex I, Section II.1of
Annex II, and Section III.1 ofAnnex III
to Directive 2008/68/EC
-Exceptional check - Section I.1 of
Annex I,Section II.1of Annex II, and
Section III.1 ofAnnex III to Directive
2008/68/EC;
-Intermediate inspectins - Section
I.1 of Annex I,Section II.1of Annex II,
and Section III.1 ofAnnex III to
Directive 2008/68/EC;
-Periodic inspections - Section I.1
of Annex I, Section II.1of Annex II,
and Section III.1 ofAnnex III to
Directive 2008/68/EC;
-Reassessment of conformity Annex III to Directive 2010/35/EU.
;

Websait: www.tuv.bg

OTC" Ltd.
12, "Christo Belchev" Str.
Sofia 1000
Phone: (02) 980 93 50
(02) 987 88 48
Fax: +359 (2) 980 04 18
Email : : otc_sofia@abv.bg

gas cartridges, their valves and
other accessories when
appropriate

1857

Directive
98/37/EC
Machinery

Circular saws (single or multiblade)
for working with wood and
analogous materials : (part of section
A1 of annex IV)
- sawing machines with fixed tool
during operation, having a
fixed bed with manual feed of the
workpiece or with a
demountable power feed

съществените
изисквания и
оценяване
съответствието
на
транспортируе
мо оборудване
под налягане
ПМС № 271 от
29.09.2011г. ДВ.
Бр. 18 от 2011г.

дейности:

ОС/23.07.2014

1. Оценяване на
съответствието;
2. Периодични проверки;
3. Междинни проверки;
4. Извънредни прегледи;
5. Ново оценяване на
съответствието,
за следния продуктов обхват:
Транспортируемо
оборудване под налягане
съгласно § 1, т. 24 от
Допълнителните разпоредби
на Наредбата и съгласно
изискванията на ADR/RID:
a) Всички съдове под
налягане, техните клапани и
ако е приложимо, други
допълнителни средства,
обхванати от глава 6.2 на
приложениe I, раздел I.1 –
ADR и приложениe II, раздел
II.1 – RID към Директива
2008/68/ЕО, с изключение на
съдове предназначени за
превоз на ацетилен.

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието на
машините, приета
с Постановление
№232/ на
Министерския

б) Цистерни, батерийни
превозни средства,
многоелементни газови
контейнери (MEGC), техните
клапани и ако е приложимо,
други допълнителни
средства, обхванати от глава
6.8 на приложениe I, раздел
I.1 – ADR, и приложениe II,
раздел II.1 – RID и към
Директива 2008/68/ЕО.
По процедури: „Съхранение на
техническото досие” и
„Удостоверение за пълно
съответствие на техническото
досие”:
1. Еднодискови и многодискови
циркуляри за обработка на
дървени и подобни на

№ 003 – ОС /
18.09.2007г.
Отпаднал,
поради отмяна
на наредбата
29.11.2009г.
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тел: (02) 980 93 50
(02) 987 88 48
факс: (02) 980 04 18
E-mail: : otc_sofia@abv.bg

- sawing machines with fixed tool
during operation, having a
manually operated reciprocating sawbench or carriage
- sawing machines with fixed tool
during operation, having a
built-in mechanical feed device for
the workpieces, with
manual loading and/or unloading
- sawing machines with movable tool
during operation, with a
mechanical feed device and manual
loading and/or unloading
Circular saws (single or multi-blade)
for working with meat and
analogous materials : (part of section
A1 of annex IV)
- sawing machines with fixed tool
during operation, having a
fixed bed with manual feed of the
workpiece or with a
demountable power feed
- sawing machines with fixed tool
during operation, having a
manually operated reciprocating sawbench or carriage
- sawing machines with fixed tool
during operation, having a
built-in mechanical feed device for
the workpieces, with
manual loading and/or unloading
- sawing machines with movable tool
during operation, with a
mechanical feed device and manual
loading and/or unloading
Hand-fed surface planing machines
for woodworking (section
A2 of annex IV)
Thicknessers for one-side dressing
with manual loading and/or
unloading for woodworking (section
A3 of annex IV)
Certification of adequacy for the
technical file
Receipt of technical file
Annex VI Art.8, 2(c), 2nd indent
Annex VI Art.8, 2(c), 1st indent
Band-saws with a fixed or mobile bed
and band-saws with a
mobile carriage, with manual loading
and/or unloading, for
working with wood and analogous

съвет от
11.10.2001г., обн.
ДВ, бр. 91 от
23.10.2001г., посл.
изм. ДВ, бр.61 от
28.07.2006 г,

дървените материали или за
обработка на месо и подобни
на месните материали.
1.1 Отрезни машини с
непреместващ се по време на
работа инструмент, с
неподвижна маса и с ръчно
подаване на обработваемия
детайл или с демонтируем
подавателен апарат.
1.2 Отрезни машини с
непреместващ се по време на
работа инструмент, с пенделносач или шейна с възвратнопостъпателно движение, с
ръчно подаване.
1.3 Отрезни машини с
непреместващ се по време на
работа инструмент, с вградено
устройство за механизирано
подаване на обработваемите
детайли и с ръчно зареждане
или снемане.
1.4 Отрезни машини с
преместващ се по време на
работа инструмент, с
механично подаващо
устройство и с ръчно
зареждане и/или снемане.
2. Рендосвачни машини за
дървен материал с ръчно
подаване (абрихти).
3. Едностранни рендосвачни
машини за постигане на
определена дебелина с ръчно
зареждане и/или снемане за
обработка на дървен материал
(щрайхмуси).
5. Комбинирани машини от
видовете по т. 1 - 1.3 и 3 за
обработване на дървени и
подобни материали.
6. Многовретенни фрезови
машини за обработване на
дървен материал с ръчно
подаване.
8. Преносими верижни триони
за обработване на дървен
материал.
9. Преси за студена обработка
на метали, вкл. преси за
огъване с ръчно зареждане и
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materials or for working with
meat and analogous materials
(section A4 of annex IV)
EC type-examination
Certification of adequacy for the
technical file
Receipt of technical file
Annex VI Art.8, 2(b) and 2c, 3rd
indent
Annex VI Art.8, 2(c), 2nd indent
Annex VI Art.8, 2(c), 1st indent
Combined machines of the types
referred to in 1 to 4 and 7 for
working with wood and analogous
materials (section A5 of
annex IV)
Hand-fed tenoning machines with
several tool holders for
woodworking (section A6 of annex
IV)
Certification of adequacy for the
technical file
Receipt of technical file
Annex VI Art.8, 2(c), 2nd indent
Annex VI Art.8, 2(c), 1st
Hand-fed vertical spindle moulding
machines for working with
wood and analogous materials
(section A7 of annex IV)
EC type-examination
Certification of adequacy for the
technical file
Receipt of technical file
Annex VI Art.8, 2(b) and 2c, 3rd
indent
Annex VI Art.8, 2(c), 2nd indent
Annex VI Art.8, 2(c), 1st indent
Portable chainsaws for woodworking
(section A8 of annex IV)
Presses, including press-brakes, for
the cold working of metals,
with
manual
loading
and/or
unloading, whose movable working
parts may have a travel exceeding 6
mm and a speed
exceeding 30 mm/s. (section A9 of
annex IV)
Injection or compression plasticsmoulding machines with
manual loading or unloading (section
A10 of annex IV)
Injection or compression rubber-

снемане, чиито подвижни
работни елементи имат ход поголям от 6 mm и скорост повисока от 30 mm/s.
10. Машини за шприцоване или
формоване под налягане на
пластмаси с ръчно зареждане
или снемане.
11. Машини за шприцоване или
формоване под налягане на
каучук с ръчно зареждане или
снемане.
14. Защитни прегради и
карданни валове по чл. 90.
15. Подемници за повдигане на
транспортни средства.
По процедури:
„ЕО изследване на типа”,
„Съхранение на техническото
досие” и „Удостоверение за
пълно съответствие на
техническото досие”:
1. Лентови триони (банцизи) с
неподвижна или подвижна маса
и лентови триони с подвижна
шейна с ръчно зареждане и/или
снемане за обработване на
дървени или подобни
материали или за обработване
на месо и подобни материали.
2. Фрези с вертикална ос и с
ръчно подаване за
обработване на дървени и
подобни материали.
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34.

ДАМТН

“ОТС” ООД
със седалище и адрес на
управление:
гр. София 1000;
район “Средец”
ул. “Христо Белчев” №12; ет. 2
представлявано от Вера
Христова Цветкова – управител

OTC" Ltd.
12, "Christo Belchev" Str.
Sofia 1000
Phone: (02) 980 93 50
(02) 987 88 48

1857

Fax: +359 (2) 980 04 18
Email : otc_sofia@abv.bg

Directive
99/5/EC
Radio and
telecommuni
cations
terminal
equipment

тел: (02) 980 93 50
(02) 987 88 48
факс: (02) 980 04 18
E-mail: otc_sofia@abv.bg

35.

ДАМТН

„ОТС” ООД
ЕИК 131113610
със седалище и адрес на
управление:
гр. София 1000;
район “Средец”
ул. “Христо Белчев” №12; ет. 2
представлявано от Вера
Христова Цветкова – управител
тел: (02) 980 04 18
+359 888 139 894
факс: (02) 981 31 39
E-mail: : otc_sofia@abv.bg
Website : www.OTC-bg.com

OTC Ltd.
12, Christo Belchev Str.
1000 Sofia
Bulgaria
Phone : +359 (2) 980 04 18; +359
888 139 894
Fax : +359 (2) 981 31 39
Email : otc_sofia@abv.bg
Website : www.OTC-bg.com

1857

Directive
2014/53/EU
Radio
equipment

moulding machines with
manual loading or unloading (section
A11 of annex IV)
Guards and detachable transmission
shafts with universal joints
as described in section 3.4.7. (section
A14 of annex IV)
Vehicles servicing lifts (section A15 of
annex IV)
Certification of adequacy for the
technical file
Receipt of technical file
Annex VI Art.8, 2(c), 2nd indent
Annex VI Art.8, 2(c), 1st indent
Radio equipment and
telecommunications terminal
equipment
Internal production control +
specific apparatus tests Annex III
Technical construction file Annex
IV

Radio equipment
Conformity assessment modules B
and C (EU-type examination and
conformity to type based on
internal production control) - Article
17 and Annex III.

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието на
радиосъоръжени
я и крайни
далекосъобщите
лни устройства
Обн. ДВ. бр.79 от
16 Август 2002г.,
посл. изм. ДВ.
бр.24 от 21 Март
2006г.

Радио съоръжения и крайни
далекосъобщителни
устройства

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието на
радиосъоръжения
та (Наредбата),
обн. ДВ. бр. 32 от
22.04.2016 г.

Радио съоръжения

По процедури:
"Вътрешен производствен
контрол" плюс специфични
изпитвания на устройството”;

№ 042 - ОС /
25.08.2006г.
Отпаднал,
поради отмяна
на наредбата с
ПМС № 90

“Вътрешен производствен
контрол плюс специфични
изпитвания на устройството и
проверка на техническото
досие

По процедура:
Модул В: ЕС изследване на
типа - Приложение № 1,
Раздел II.

№ 118 – ОС /
25.07.2016 г.

Разрешението
е прекратено
съгласно зап.
№ А-821
/28.11.2018 г.
на
председателя
на ДАМТН по
желание на
“ОТС” ООД.
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36.

37.

ДАМТН

ДАМТН

“ОТС” ООД
със седалище и адрес на
управление:
гр. София 1000;
район “Средец”
ул. “Христо Белчев” №12; ет. 2
представлявано от Вера
Христова Цветкова – управител
тел: (02) 980 93 50
(02) 987 88 48
факс: (02) 980 04 18
E-mail: otc_sofia@abv.bg
“ОТС” ООД
със седалище и адрес на
управление:
гр. София 1000;
район “Средец”
ул. “Христо Белчев” №12; ет. 2
представлявано от Вера
Христова Цветкова – управител

OTC" Ltd.
12, "Christo Belchev" Str.
Sofia 1000
Phone: (02) 980 93 50
(02) 987 88 48

1857

2009/48/EC
Safety of
toys

Toys referred to in article 2
EC Type-examination
Art. 20

Fax: +359 (2) 980 04 18
Email : otc_sofia@abv.bg

OTC" Ltd.
12, "Christo Belchev" Str.
Sofia 1000
Phone: (02) 980 93 50
(02) 987 88 48

1857

95/16/EC
Lifts

Lifts
EC type-examination of lifts Annex V
B
Final inspection (for lifts) Annex VI

Fax: +359 (2) 980 04 18
Email : otc_sofia@abv.bg

Full quality assurance (for lifts) Annex
XIII

тел: (02) 980 93 50
(02) 987 88 48
факс: (02) 980 04 18
E-mail: otc_sofia@abv.bg

38.

ДАМТН

„ОТС” ООД
ЕИК 131113610
със седалище и адрес на
управление:
гр. София 1000;
район “Средец”
ул. “Христо Белчев” №12; ет. 2
представлявано от Вера
Христова Цветкова – управител

OTC Ltd.
12, Christo Belchev Str.
1000 Sofia
Bulgaria
Phone : +359 (2) 980 04 18; +359
888 139 894
Fax : +359 (2) 981 31 39
Email : otc_sofia@abv.bg
Website : www.OTC-bg.com

1857

Directive
2014/33/EU
Lifts and
safety
components
for lifts

Lifts
Final inspection for lifts -Annex V;
Conformity based on full quality
assurance plus design
examination for lifts- Annex XI;
EU-type examination of lifts- Annex
IVB.

тел: (02) 980 04 18
+359 888 139 894
факс: (02) 981 31 39
E-mail: : otc_sofia@abv.bg
Website : www.OTC-bg.com

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване на
съответствието на
играчките
ПМС № 300 от
13.12.2010 г. ДВ.
бр. 99 от 17
Декември 2010 г.

Продукти, съгласно чл. 2, ал. 1

НАРЕДБА за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието
на асансьорите
и техните
предпазни
устройства обн.,
ДВ, бр. 94 от
2.11.2001 г., в
сила от
3.08.2002 г.,
посл. изм., бр.
50 от 17.06.2014
г.
Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието
на асансьорите
и предпазните
устройства за
асансьори, обн.
ДВ. бр. 23 от
25.03.2016 г.

Асансьори

По процедура съгласно чл. 82:
“ЕО Изследване на типа –
модул В” – приложение №4

По процедури:
"ЕО изследване на типа"
съгласно приложение № 3";
"Краен контрол" съгласно
приложение № 4
Пълно осигуряване на
качеството" съгласно
приложение № 10;

Асансьори
Като прилага следните
модули на процедурите за
оценяване
на
съответствието:
- ЕС изследване на типа на
асансьори (Модул
В)
Приложение № 4, Раздел I;
-Съответствие въз основа на
пълно осигуряване на
качеството с изследване на
проекта за асансьори
(Модул Н1) - Приложение № 4,
Раздел V;
-Краен контрол за асансьори Приложение № 4, Раздел VI.

39.

ДАМТН

“ЕТАЛОН - 99” ООД
представляван от:

“ETALON 99" Ltd.,

1858

Directive
90/396/EEC

Appliances burning gaseous fuels
- domestic cooking appliances

Наредба за
съществените

Абсорбционни хладилни
съоръжения, използващи

№ 040 ОС/19.05.2014
г.

№ 048 ОС/14.01.2016
Отпаднал,
поради отмяна
на наредбата с
ПМС № 47

№ 101 – ОС /
07.06.2016 г

Разрешението
е прекратено
съгласно зап.
№ А-623
/23.08.2017 г.
на
председателя
на ДАМТН по
желание на
„ОТС“ ООД
подновено
№ 006 – ОС /
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Пейчо Ганчев - управител
седалище и адрес на
управление: гр.Габрово; п.к. 5300
бул."Априлов” №8
ул. Емануил Манолов №23, вх. Б,
ет. 3, ап. 9;
адрес за контакти:
ул. Брянска № 30
тел.: 066/ 80 88 39;
066/ 80 85 19
Fax : 066/ 80 31 42;
066/ 80 48 10
Е-mail: etalon99@abv.bg

Appliances
burning
gaseous
fuels

8, Aprilov Blvd.,
23, Emanuil Manolov Str., ent. 2, fl. 3
5300 Gabrovo;
contact address:
30, Bryanska Str. parter
Phone : +359 (66) 80 88 39;
+359 (66) 80 85 19
Fax : +359 (66) 80 31 42;
+359 (66) 80 48 10
Email : etalon99@abv.bg

burning gas
- gas-fired central heating boilers
Transportable camping equipment
containing LPG
Commercial baking ovens and
appliances
Appliances and equipment fitted
with gas burners
Gas burners
Gas heating devices for large
catering establishments
- space heating
Heating devices as follows
- space heating
mobile incandescent radiant
heaters
Gas-fired appliances as follows
gas-fired heaters for large kitchens
domestic gas-fired heaters
Absorption refrigerating
appliances using liquefied
petroleum gas
Safety devices, adjustment
devices, control devices, radiant
tubes and the like, hot air
generators
Industrial refrigerators and
freezers
fridges and freezers
EC Type-examination Annex II.1

изисквания и
оценяване
съответствието на
газовите уреди
обн. ДВ. бр.100 /
14.11.03г., изм.
ДВ. бр.24 /
21.03.06г.

EC verification by unit Annex II.6
EC declaration of conformity to type
(guarantee of production quality)
Annex II.3

LPG;
Съоръжения с газови
горелки;
Газови уреди;
Газови уреди както следва:
- домакински печки за
готвене на газ;
- газови котли за централно
отопление.
Фурни и уреди за печене с
търговска цел;
Газови горелки;
Газови уреди за загряване на
храна за големи кетъринг
предприятия;
Нагревателни уреди;
Газови нагреватели за
големи кухни;
Промишлени хладилници и
фризери;
Предпазни устройства, уреди
за настройка, устройства за
управление;
Преносимо къмпинг
оборудване, съдържащо
LPG;
Битови газови нагреватели;
Хладилници и фризери;
Мобилни лъчисти
нагреватели с нажежаване;
Устройства за нагряване на
въздуха.
По процедури:
1. “Изследване на типа” по
Приложение № 1

EC declaration of conformity to type
Annex II.2

12.11.2007 г.
Писмо вх. №
67-00391/04.09.2017
г.

Отпаднал,
поради отмяна
на наредбата с
ПМС № 10 от
23.01.2018 г.

2. “Съответствие с типа” по
Приложение № 2

EC verification Annex II.5

3. “Осигуряване качеството на
производството”по Приложение
№ 3,
4. “Проверка на продукта” по
Приложение № 5 и

40.

ДАМТН

“ЕТАЛОН - 99” ООД
представляван от:

“ETALON 99" Ltd.,

1858

Regulation
(EU)

Appliances (burning gaseous
fuels)

Наредбата за
съществените

“Проверка на единичен
продукт” по Приложение № 6.
По процедури:

№ 135 – ОС/
30.04.2018 г.
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Пейчо Ганчев - управител
седалище и адрес на
управление: гр.Габрово; п.к. 5300
бул."Априлов” №8
ул. Емануил Манолов №23, вх. Б,
ет. 3, ап. 9;
адрес за контакти:
ул. Брянска № 30
тел.: 066/ 80 88 39;
066/ 80 85 19
Fax : 066/ 80 31 42;
066/ 80 48 10
Е-mail: etalon99@abv.bg

41.

42.

ДАМТН

ДАМТ

8, Aprilov Blvd.,
23, Emanuil Manolov Str., ent. 2, fl. 3
5300 Gabrovo;
contact address:
30, Bryanska Str. parter
Phone : +359 (66) 80 88 39;
+359 (66) 80 85 19
Fax : +359 (66) 80 31 42;
+359 (66) 80 48 10
Email : etalon99@abv.bg

“МЕГАКОМЕРС” ЕООД
със седалище и адрес на
управление:
гр. Благоевград,
ул. "Васил Левски" № 30, вх. В
представлявана от
Янко Говедаров - управител,
адрес:
1303 София
Бул. Ал. Стамболийски № 205,
ет. 2, офис В-213
тел :02/ 920 21 18
Fax : 02/ 920 21 18
Email:
calibration@megacommerce.bg
Website : www.megacommerce.bg

"MEGACOMMERCE" Ltd. Directorate "Conformity
Assessment"
205, "Al. Stamboliyski" Str., fl. 3;
office 213-v
1309 Sofia
Phone : +359 (2) 920 21 18
Fax : +359 (2) 920 21 18
Email:
calibration@megacommerce.bg
Website : www.megacommerce.bg

“МЕГАКОМЕРС” ЕООД
ЕИК 101003922

"MEGACOMMERCE" Ltd. Directorate "Conformity
Assessment"
205, "Al. Stamboliyski" Str., fl. 3;
office 213-v
1309 Sofia
Phone : +359 (2) 920 21 18
Fax : +359 (2) 920 21 18
Email:
calibration@megacommerce.bg
Website : www.megacommerce.bg

със седалище и адрес на
управление:
гр. Благоевград,
ул. "Васил Левски" № 30, вх. В
представлявана от
Янко Костадинов Говедаров –
Гр. София
Ул. Иван Сусанин № 59Б
Представлявано от:
Иларион Иванов Панов
управител,
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2016/426
Appliances
burning
gaseous
fuels

Fittings

Directive
90/384/EEC
Nonautomatic
weighing
instruments

Non-automatic weighing
instruments

Module B: EU-Type Examination –
Production type;
Module C2: Conformity to type based
on internal production control plus
supervised product checks at random
intervals;
Module D: Conformity to type based
on quality assurance of the
production process;
Module F: Conformity to type based
on product verification;
Module G: Conformity based on unit
Verification.

EC declaration of type conformity
(quarantee of production quality)
Annex II.2
EC verification Annex II.3
EC Type-examination Annex II.1
EC unit verification Annex II.4

изисквания и
оценяване
съответствието на
уредите,
захранвани с
газово гориво,
обн. ДВ. бр. 9 от
26.01.2018 г.

Модул B: ЕС изследване на
типа - изследване на типа
произведен продукт;
Модул С2: Съответствие с типа
въз основа на вътрешен
производствен
контрол
с
надзор на проверката на
продукта
на
случайни
интервали;
Модул D: Съответствие с типа
въз основа на осигуряване на
качеството на производството;
Модул F: Съответствие с типа
въз основа на проверка на
продукта;
Модул G: Съответствие въз
основа на проверка на
единичен продукт.

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието
на
везни с
неавтоматично
действие
обн. ДВ. бр.52 /
06.06.03г., посл.
изм. ДВ. бр.24 /
21.03.06г.

Везни с неавтоматично
действие

№ 044 – ОС/
22.02.2007г.
Заповед № А091/01.03.2010

По процедури:
1. "Изследване на типа" приложение № 4;
2. "Осигуряване
качеството
производството"
приложение № 5;

Отпаднал,
поради отмяна
на наредбата с
ПМС № 47

на
-

3. "Проверка на продукта"
по приложение № 6;
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Directive
2014/31/EU
Nonautomatic
weighing
instruments

Non-automatic weighing
instruments
- EU type-examination - Annex II Module B
- Conformity to type based on quality
assurance of the production
process - Annex II - Module D
- Quality assurance of the
production process- Annex II Module D1
- Conformity to type based on

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване на
съответствието
на везни с
неавтоматично
действие, обн.
ДВ. бр. 23 от
25.03.2016 г.

"Проверка на единичен
продукт" - приложение № 7
Везни с неавтоматично
действие,
Като прилага следните модули
на процедурите за оценяване
на съответствието:
 Модул В: ЕС изследване на
типа - Приложение № 2,
Раздел I;

№ 105 – ОС /
08.06.2016 г.

Писмо вх. №
67-00721/08.12.2017
г

 Модул D: Съответствие с
типа
въз
основа
на
осигуряване на качеството
на
производството-
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адрес:
1303 София
Бул. Ал. Стамболийски № 205,
ет. 2, офис В-213
тел :02/ 920 21 18
Fax : 02/ 920 21 18
Email:
calibration@megacommerce.bg
Website : www.megacommerce.bg

product verification - Annex II Module F

Приложение № 2, Раздел II;
 Модул D1: Осигуряване на
качеството
на
производствотоПриложение № 2, Раздел III;

-Conformity based on product
Verification - Annex II - Module F1
-Conformity based on unit
Verification - Annex II - Module G

 Модул F: Съответствие с
типа въз основа на проверка
на продукта - Приложение №
2, Раздел IV;
 Модул F1: Съответствие въз
основа на проверка на
продукта - Приложение № 2,
Раздел V;
 Модул G: Съответствие въз
основа на проверка на
единичен
продуктПриложение № 2, Раздел VI.

43.

ДАМТН

“ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И
ЕВРОПЕЙСКА
СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕООД
седалище и адрес на
управление:
гр. Стара Загора, бул. Патриарх
Евтимий № 23, представлявано
от Благовеста Христова Шинева
– управител
адрес за контакти:
6000 гр. Стара Загора
ул. Индустриална № 2, п.к.131
тел: 042/ 62-03-68
087 598-697
E-mail: ctec@ctec-sz.com

CENTER FOR TESTING AND
EUROPEAN CERTIFICATION Ltd.
2, Industrialna Str. post box 131
6000 Stara Zagora Country: Bulgaria
Phone : +359 (42) 620 368; +359
(42) 630 476
Fax : +359 (42) 602 377
Email : ctec@ctec-sz.com
Website : www.ctec-sz.com

LVD
Body

Directive
73/23/EEC
Low voltage
directive

Electrical equipment designed for
use within certain voltage limits
Appliances for control and
electrictricity distribution
- electrical equipment of machines
- fuses
- low voltage switchgear and
controlgear
- low voltage switchgear and
controlgear assemblies
Audio, video and multimedia
systems and equipment
Luminaires and associated
equipment
Machines and appliances for
household and similar purposes
Small power transformers,
reactors, supply units and similar
products
Report consequent on a challenge
(Art 8) Article 8
Opinion on a safeguard action (Art 9)
Article 9

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване на
съответствието на
електрически
съоръжения,
предназначени
за използване в
определени
граници на
напрежението
обн. ДВ. бр.62 /
13.07.01г., посл.
изм. ДВ. бр.24 /
21.03.06г.

Електрическо оборудване,
предназначено за използване
в определени граници на
напрежение
Устройства за контрол и
разпределение на
електроенергия
 електрооборудване на
машини
 предпазители
 прекъсвач за ниско
напрежение и
превключвателен
механизъм
 възли за ниско
напрежение от прекъсвачи
и превключвателни
устройства
Аудио, видео и
мултимедийни системи и
оборудване
Източници на светлина и
свързано с тях оборудване
Машини и устройства за
битови и подобни цели
Малки електрически
трансформатори, реактори,
устройства за

№ 036 – ОС /
31.03.2006г.
Отпаднал,
поради отмяна
на наредбата с
ПМС № 47
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електрозахранване и
подобни продукти
По процедури:
“Изготвяне на експертен доклад
за съответствието”
44.

ДАМТН

“ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И
ЕВРОПЕЙСКА
СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕООД
седалище и адрес на
управление:
гр. Стара Загора,
бул. Патриарх Евтимий № 23
представлявано от Благовеста
Христова Шинева – управител
адрес за контакти:
6000 гр. Стара Загора
ул. Индустриална № 2, п.к.131
тел: 042/ 62-03-68
087 598-697
E-mail: ctec@ctec-sz.com

CENTER FOR TESTING AND
EUROPEAN CERTIFICATION Ltd.
2, Industrialna Str. post box 131
6000 Stara Zagora
Phone : +359 (42) 620 368; +359
(42) 630 476
Fax : +359 (42) 602 377
Email : ctec@ctec-sz.com
Website : www.ctec-sz.com
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Directive
2000/14/EC
Noise
emission in
the
environment
by equipment
for use
outdoors

Equipment subject to noise limits
- builders' hoists for the
transport of goods (combustionengine driven)
compaction machines (only
vibrating and non-vibrating
rollers, vibratory plates and
vibratory rammers)
- compressors (< 350 kW)
- concrete-breakers and picks,
hand-held
- construction winches
(combustion-engine driven)
- dozers (< 500 kW)
- dumpers (< 500 kW)
- excavators, hydraulic or
rope-operated (< 500 kW)
- excavator-loaders (< 500 kW)
- graders (< 500 kW)
- hydraulic power packs
- landfill compactors, loadertype with bucket (< 500 kW)
- lawnmowers (excluding
agricultural and forestry
equipment, and multi-purpose
devices, the main motorised
component of which has an
installed power of more than 20
kW)
- lawn trimmers/lawn edge
trimmers
- loaders (< 500 kW)
- lift trucks, combustionengine driven, counterbalanced
(excluding "other
counterbalanced lift trucks" as
defined in Annex I, item 36,
second indent with a rated
capacity of not more than 10
tonnes)
- mobile cranes
- motor hoes (< 3 kW)
- paver-finishers (excluding
paver-finishers equipped with a

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието на
машини и
съоръжения, които
работят на
открито, по
отношение на
шума, излъчван от
тях във въздуха
изм. ДВ. бр.37 от
08.05.2007г.

1. строителни подемници,
задвижвани с двигатели с
вътрешно горене по
приложение № 1, т. 3
(измерване съгласно
приложение № 2, част Б, т.
II.3);
2. уплътняващи машини
(само вибрационни и
невибрационни валяци,
виброплочи и виброчукове)
по приложение № 1, т. 8
(измерване съгласно
приложение № 2, част Б, т.
II.8);
3. компресори (<350 kW) по
приложение № 1, т. 9
(измерване съгласно
приложение № 2, част Б, т.
II.9);
4. ръчни къртачи и трошачи
по приложение № 1, т. 10
(измерване съгласно
приложение № 2, част Б, т.
II.10);
5. строителни лебедки,
задвижвани с двигатели с
вътрешно горене, по
приложение № 1, т. 12
(измерване съгласно
приложение № 2, част Б, т.
II.12);
6. булдозери (<500 kW) по
приложение № 1, т. 16
(измерване съгласно
приложение № 2, част Б, т.
II.16);
7. дъмпери (обръщачи) (<500
kW) по приложение № 1, т.
18 (измерване съгласно
приложение № 2, част Б,
т.II.18);
8. багери, хидравлични или
въжени (<500 kW) по

№ 008 – ОС /
21.01.2008г.
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high-compaction screed)
- power generators (< 400 kW)
- tower cranes
- welding generators
Full quality assurance Annex VIII
Internal control of production with
assessment of technical
documentation and periodical
checking Annex VI
Unit verification Annex VII

приложение № 1, т. 20
(измерване съгласно
приложение № 2, част Б, т.
II.20);
9. багери-товарачи (<500
kW) по приложение № 1, т.
21 (измерване съгласно
приложение № 2, част Б, т.
II.21);
10. грейдери (<500 kW) по
приложение № 1, т. 23
(измерване съгласно
приложение № 2, част Б, т.
II.23);
11. хидравлични агрегати по
приложение № 1, т. 29
(измерване съгласно
приложение № 2, част Б, т.
II.29);
12. машини за уплътняване,
тип товарач с кош (<500
kW) по приложение № 1, т.
31 (измерване съгласно
приложение № 2, част Б, т.
II.31);
13. паркови косачки (с
изключение на земеделска и
горска техника и
многофункционални
устройства, чийто основен
двигателен агрегат има
мощност по-голяма от 20
kW) по приложение № 1, т.
32 (измерване съгласно
приложение № 2, част Б, т.
II.32);
14. машини за рязане на
трева в парковете
(тримери)/машини за
окантване на трева в
парковете (тримери) по
приложение № 1, т. 33
(измерване съгласно
приложение № 2, част Б, т.
II.33);
15. мотокари-повдигачи,
универсални (с изключение
на "други мотокариповдигачи, универсални",
описани в приложение № 1,
т. 36, второ тире, с
товароподемност,
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непревишаваща 10 тона) по
приложение № 1, т. 36
(измерване съгласно
приложение № 2, част Б, т.
II.36);
16. товарачи (<500 kW) по
приложение № 1, т. 37
(измерване съгласно
приложение № 2, част Б, т.
II.37);
17. самоходни кранове по
приложение № 1, т. 38
(измерване съгласно
приложение № 2, част Б, т.
II.38);
18. мотокултиватори (<3
kW) по приложение № 1, т.
40 (измерване съгласно
приложение № 2, част Б, т.
II.40);
19. машини за полагане на
асфалт (с изключение на
машините за полагане на
асфалт, снабдени с
виброрейка) по приложение
№ 1, т. 41 (измерване
съгласно приложение № 2,
част Б, т. II.41);
20. генератори (<400 kW) по
приложение № 1, т. 45
(измерване съгласно
приложение № 2, част Б, т.
II.45);
21. кулокранове по
приложение № 1, т. 53
(измерване съгласно
приложение № 2, част Б, т.
II.53);
22. генератори за
заваряване по приложение №
1, т. 57 (измерване съгласно
приложение № 2, част Б, т.
II.57).
По процедури:
1. "Вътрешен
производствен контрол с
оценка на техническото
досие и периодични проверки
на продукта" (приложение №
5);
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2. "Проверка на единичен
продукт" (приложение № 6);
3. "Пълно осигуряване на
качеството" (приложение №
7).
45.

ДАМТН

“ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И
ЕВРОПЕЙСКА
СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕООД
седалище и адрес на
управление:
гр. Стара Загора,
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Христова Шинева – управител
адрес за контакти:
6000 гр. Стара Загора
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EUROPEAN CERTIFICATION Ltd.
2, Industrialna Str. post box 131
6000 Stara Zagora
Phone : +359 (42) 620 368; +359
(42) 630 476
Fax : +359 (42) 602 377
Email : ctec@ctec-sz.com
Website : www.ctec-sz.com
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Directive
98/37/EC
Machinery

EC type-examination(Annex VI
Art.8, 2(b) and 2c, 3rd
Indent)
Certification of adequacy for the
technical file(Annex VI Art.8, 2(c),
2nd indent)
Receipt of technical file(Annex VI
Art.8, 2(c), 1st indent)
Circular saws (single or multiblade)
for working with wood and
analogous materials : (part of section
A1 of annex IV)
- sawing machines with fixed tool
during operation, having a
fixed bed with manual feed of the
workpiece or with a
demountable power feed
- sawing machines with fixed tool
during operation, having a
manually operated reciprocating sawbench or carriage
- sawing machines with fixed tool
during operation, having a
built-in mechanical feed device for
the workpieces, with
manual loading and/or unloading
- sawing machines with movable tool
during operation, with a
mechanical feed device and manual
loading and/or unloading
Circular saws (single or multi-blade)
for working with meat and
analogous materials : (part of section
A1 of annex IV)
- sawing machines with fixed tool
during operation, having a
fixed bed with manual feed of the
workpiece or with a
demountable power feed
- sawing machines with fixed tool
during operation, having a
manually operated reciprocating sawbench or carriage
- sawing machines with fixed tool

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието на
машините, приета
с Постановление
№232/ на
Министерския
съвет от
11.10.2001г., обн.
ДВ, бр. 91 от
23.10.2001г., посл.
изм. ДВ, бр.61 от
28.07.2006 г,

По
процедури:
„ЕО
изследване
на
типа”,
„Съхранение на техническото
досие” и „Удостоверение за
пълно
съответствие
на
техническото досие”:

№ 045 – ОС /
27.02.2007г.
Отпаднал,
поради отмяна
на наредбата
29.11.2009г.

1. Еднодискови и многодискови
циркуляри за обработка на
дървени и
подобни
на
дървените материали или за
обработка на месо и подобни
на месните материали.
1.1
Отрезни
машини
с
непреместващ се по време на
работа
инструмент,
с
неподвижна маса и с ръчно
подаване на обработваемия
детайл или с демонтируем
подавателен апарат.
1.2
Отрезни
машини
с
непреместващ се по време на
работа инструмент, с пенделносач или шейна с възвратнопостъпателно движение, с
ръчно подаване.
1.3
Отрезни
машини
с
непреместващ се по време на
работа инструмент, с вградено
устройство за механизирано
подаване на обработваемите
детайли и с ръчно зареждане
или снемане.
1.4
Отрезни
машини
с
преместващ се по време на
работа
инструмент,
с
механично
подаващо
устройство
и
с
ръчно
зареждане и/или снемане.
2. Рендосвачни машини за
дървен материал с ръчно
подаване (абрихти).
3. Едностранни рендосвачни
машини за постигане на
определена дебелина с ръчно
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during operation, having a
built-in mechanical feed device for
the workpieces, with
manual loading and/or unloading
- sawing machines with movable tool
during operation, with a
mechanical feed device and manual
loading and/or unloading
Hand-fed surface planing machines
for woodworking (section
A2 of annex IV)
Thicknessers for one-side dressing
with manual loading and/or
unloading for woodworking (section
A3 of annex IV)
Band-saws with a fixed or mobile bed
and band-saws with a
mobile carriage, with manual loading
and/or unloading, for
working with wood and analogous
materials or for working with
meat and analogous materials
(section A4 of annex IV)
Combined machines of the types
referred to in 1 to 4 and 7 for
working with wood and analogous
materials (section A5 of
annex IV)
Hand-fed tenoning machines with
several tool holders for
woodworking (section A6 of annex
IV)
Hand-fed vertical spindle moulding
machines for working with
wood and analogous materials
(section A7 of annex IV)
Presses, including press-brakes, for
the cold working of metals,
with manual loading and/or
unloading, whose movable working
parts may have a travel exceeding 6
mm and a speed
exceeding 30 mm/s. (section A9 of
annex IV)
Injection or compression plasticsmoulding machines with
manual loading or unloading (section
A10 of annex IV)
Injection or compression rubbermoulding machines with
manual loading or unloading (section
A11 of annex IV)

зареждане и/или снемане за
обработка на дървен материал
(щрайхмуси).
4. Комбинирани машини от
видовете по т. 1 - 1.3 и 3 за
обработване на дървени и
подобни материали.
5. Многовретенни фрезови
машини за обработване на
дървен материал с ръчно
подаване.
8. Преносими верижни триони
за обработване на дървен
материал.
6. Преси за студена обработка
на метали, вкл. преси за
огъване с ръчно зареждане и
снемане, чиито подвижни
работни елементи имат ход поголям от 6 mm и скорост повисока от 30 mm/s.
7. Машини за шприцоване или
формоване под налягане на
пластмаси с ръчно зареждане
или снемане.
8. Машини за шприцоване или
формоване под налягане на
каучук с ръчно зареждане или
снемане.
9. Лентови триони (банцизи) с
неподвижна или подвижна маса
и лентови триони с подвижна
шейна с ръчно зареждане и/или
снемане за обработване на
дървени
или
подобни
материали или за обработване
на месо и подобни материали.
10.Фрези с вертикална ос и с
ръчно
подаване
за
обработване на дървени и
подобни материали.
По процедури: „Съхранение
на техническото досие” и
„Удостоверение за пълно
съответствие
на
техническото досие”
1.Преносими верижни триони
за обработване на дървен
материал.
2.Защитни прегради и карданни
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Certification of adequacy for the
technical file(Annex VI Art.8, 2(c),
2nd indent)
Receipt of technical file(Annex VI
Art.8, 2(c), 1st indent)
Portable chainsaws for woodworking
(section A8 of annex IV)
Guards and detachable transmission
shafts with universal joints
as described in section 3.4.7. (section
A14 of annex IV)
Electro-sensitive devices designed
specifically to detect
persons in order to ensure their
safety (non-material barriers,
sensor mats, electromagnetic
detectors, etc.) (section B1 of
annex IV)
Logic units which ensure the safety
functions of bi-manual
controls (section B2 of annex IV)
Roll-over protection structures
(ROPS) (section B4 of annex IV)
Receipt of technical file Annex VI
Art.8, 2(c), 1st indent
Falling-object protective structures
(FOPS) (section B5 of
annex IV)
Receipt of technical file Annex VI
Art.8, 2(c), 1st indent
Machinery for underground working
of the following types :
(section A12 of annex IV)
- machinery on rails: locomotives and
brake-vans
- hydraulic-powered roof supports
- internal combustion engines to be
fitted to machinery for
underground working
Manually-loaded trucks for the
collection of household refuse
incorporating a compression
mechanism (section A13 of annex
IV)
Vehicles servicing lifts (section A15 of
annex IV)
Devices for the lifting of persons
involving a risk of falling from a

валове по чл. 90.
3.Електрочувствителни
устройства, предназначени да
откриват хора, за да се осигури
безопасността
им
(нематериални
бариери,
сензорни
пътеки,
електромагнитни детектори и
др.).
4.Логически
възли,
осигуряващи безопасна работа
при управление с две ръце.
5.Конструкции за защита от
падащи предмети (FOPS).
По процедура: „Съхранение
на техническото досие”
1. Машини за подземна работа
от следните видове:
а) релсови машини: локомотиви
и вагонетки със спирачки;
б)
крачещи
хидравлични
крепежи;
в) двигатели с вътрешно
горене, предназначени за
монтиране към машини за
подземна работа.
2. Сметосъбиращи машини за
битови отпадъци с ръчно
товарене и механизъм за
пресоване.
3. Подемници за повдигане на
транспортни средства.
4.Повдигателни съоръжения за
хора, при които съществува
риск от падане от височина поголяма от 3 m.
5. Машини за производство на
пиротехнически изделия.
6. Автоматично преместващи
се екрани за обезопасяване на
машините по раздел I, т. 9, 10 и
11.
7. Конструкции за защита при
преобръщане (ROPS).
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vertical height of more than 3 metres
(section A16 of annex IV)
Machines for the manufacture of
pyrotechnics (section A17 of
annex IV)
Automatic movable screens to protect
the presses referred to in
9, 10 and 11 (section B3 of annex IV)
Roll-over protection structures
(ROPS) (section B4 of annex IV)
46.

ДАМТН

“ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И
ЕВРОПЕЙСКА
СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕООД
седалище и адрес на
управление:
гр. Стара Загора,
бул. Патриарх Евтимий № 23
представлявано от Благовеста
Христова Шинева – управител
адрес за контакти:
6000 гр. Стара Загора
ул. Индустриална № 2, п.к.131
тел: 042/ 62-03-68
087 598-697
E-mail: ctec@ctec-sz.com

CENTER FOR TESTING AND
EUROPEAN CERTIFICATION Ltd.
2, Industrialna Str. post box 131
6000 Stara Zagora
Phone : +359 (42) 620 368; +359
(42) 630 476
Fax : +359 (42) 602 377
Email : ctec@ctec-sz.com
Website : www.ctec-sz.com
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Directive
2006/42/EC
Machinery

1.1. Circular saws (single- or multiblade) - sawing machinery with
fixed blade(s) during cutting,
having a fixed bed or support with
manual feed of the workpiece or
with a demountable power feed for working with wood and
material with similar physical
characteristics or for working with
meat and material with similar
physical characteristics
1.2. Circular saws (single- or multiblade) - sawing machinery with
fixed blade(s) during cutting,
having a manually operated
reciprocating saw-bench or
carriage - for working with wood
and material with similar physical
characteristics or for working with
meat and material with similar
physical characteristics
1.3. Circular saws (single- or multiblade) - sawing machinery with
fixed blade(s) during cutting,
having a built-in mechanical feed
device for the workpieces, with
manual loading and/or unloading for working with wood and
material with similar physical
characteristics or for working with
meat and material with similar
physical characteristics
1.4. Circular saws (single- or multiblade) - sawing machinery with
movable blade(s) during cutting,
having mechanical movement of
the blade, with manual loading
and/or unloading - for working with
wood and material with similar
physical characteristics or for

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието на
машините, приета
с Постановление
№140/ на
Министерския
съвет от 19 юни
2008г., обн. ДВ,
бр. 61 от 8 юли
2008г., посл. изм.
ДВ, бр.71 от 12
август 2008 г,
посл. изм. ДВ, бр.
48 / 25.06.2010 г.

1.Еднодискови и
многодискови циркуляри за
обработка на дървени и
подобни на дървените
материали или за обработка
на месо и месни продукти от
следните типове:

№ 027 – ОС /
19.08.2010г.

1.1.Отрезни машини с
непреместващ се по време на
работа инструмент, с
неподвижна маса и с ръчно
подаване на обработвания
детайл или с демонтируем
подавателен апарат.
1.2.Отрезни машини с
непреместващ се по време на
работа инструмент, с пендел
носач или шейна с възвратно
– постъпателно движение с
ръчно подаване.
1.3.Отрезни машини с
режещ/и инструмен/и който е
неподвижен по време на
работа, с вградено
устройство за механизирано
подаване на обработваните
детайли и с ръчно зареждане
и/или снеман на детайлите.
1.4. Отрезни машини с
режещ/и инструмен/и който е
подвижен по време на
работа, с вградено
устройство за механизирано
предвижване на режещия
инструмент и с ръчно
зареждане и/или снемане на
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working with meat and material
with similar physical
characteristics
2. Hand-fed surface planing
machinery for woodworking
3. Thicknessers for one-side
dressing having a built-in
mechanical feed device, with
manual loading and/or unloading
for woodworking
4.1. Band-saws with manual
loading and/or unloading - sawing
machinery with fixed blade(s)
during cutting, having a fixed or
reciprocating-movement bed or
support for the workpiece - for
working with wood and material
with similar physical
characteristics or for working with
meat and material with similar
physical characteristics
4.2. Band-saws with manual
loading and/or unloading - sawing
machinery with blade(s)
assembled on a carriage with
reciprocating motion - for working
with wood and material with
similar physical characteristics or
for working with meat and material
with similar physical
characteristics
5. Combined machinery of the
types referred to in points 1 to 4
and in point 7 for working with
wood and material with similar
physical characteristics
6. Hand-fed tenoning machinery
with several tool holders for
woodworking
7. Hand-fed vertical spindle
moulding machinery for working
with wood and material with
similar physical characteristics
9. Presses, including press-brakes,
for the cold working of metals,
with manual loading and/or
unloading, whose movable
working parts may have a travel
exceeding 6 mm and a speed
exceeding 30 mm/s
10. Injection or compression
plastics-moulding machinery with

детайлите
2.Рендосвачни машини за
дървен материал с ръчно
подаване (абрихти).
3.Едностранни рендосвачни
машини за обработка на
дървен
материал(щтрайхмуси) за
постигане на определена
дебелина, с вградено
устройство за механизирано
подаване на обработваемите
детайли и с ръчно зареждане
и/или снемане за обработка
на дървен материал
4.Лентови триони (банцизи)
с ръчно зареждане и/или
снемане на детайлите за
обработка на дървен
материал и на материали с
подобни физически
характеристики, или за
обработване на месо и
продукти с подобни
физически характеристики от
следните типове:
4.1. отрезни машини с
режещ/и инструмент/и, който
е неподвижен по време на
работа, с маса или супорт за
поддържане на детайла,
които се неподвижни или с
възвратно постъпателно
движение;
4.2. отрезни машини с
режещ/и инструмент/и, който
е монтиран на шейна с
възвратно постъпателно
движение;
5.комбинирани машини от
видовете по т.1 – 4 и 7 за
обработване на дървени и на
материали с подобни
физически характеристики.
6.Многовретенни фрезови
машини за обработване на
дървен материал с ръчно
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manual loading or unloading
11. Injection or compression
rubber-moulding machinery with
manual loading or unloading
13. Manually loaded trucks for the
collection of household refuse
incorporating a compression
mechanism
16. Vehicle servicing lifts
17. Devices for the lifting of
persons or of persons and goods
involving a hazard of falling from a
vertical height of more than three
metres
20. Power-operated interlocking
movable guards designed to be
used as safeguards in machinery
referred to in points 9, 10 and 11

подаване.
7.Фрези с вертикална ос с
ръчно подаване за
обработване на дървени
материали и на материали с
подобни физически
характеристики
9.Преси за студена обработка
на метали, включително
преси за огъване с ръчно
зареждане и/или снемане на
детайла, чиито подвижни
работни елементи могат да
имат ход по - голям от 6 mm и
скорост по – висока от 30
mm/s.
10.Машини за шприцоване
или формоване под налягане
на пластмаси с ръчно
зареждане или снемане на
детайла.
11.Машини за шприцоване
или формоване под налягане
на каучук с ръчно зареждане
или снемане на детайла.
13.Сметосъбиращи машини
за битови отпадъци с ръчно
товарене и механизъм за
пресоване.
16. Подемници за
повдигане на превозни
средства
17.Подемни съоръжения
за хора или за хора и
предмети, при които
съществува риск от
падане от височина поголяма от 3 m.
20.Механично задавижвани
подвижни защитни прегради
с блокировка, предназначени
да бъдат използвани в
машините по т.9,10 и 11.
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По процедура:
“ЕО Изследване на типа”
47.

ДАМТН

“ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И
ЕВРОПЕЙСКА
СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕООД
седалище и адрес на
управление:
гр. Стара Загора,
бул. Патриарх Евтимий № 23
представлявано от Благовеста
Христова Шинева – управител
адрес за контакти:
6000 гр. Стара Загора
ул. Индустриална № 2, п.к.131
тел: 042/ 62-03-68
087 598-697
E-mail: ctec@ctec-sz.com
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ДАМТН

“ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И
ЕВРОПЕЙСКА
СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕООД
ЕИК 123618423
седалище и адрес на
управление:
гр. Стара Загора,
бул. Патриарх Евтимий № 23
представлявано от Благовеста
Христова Шинева – управител
адрес за контакти:
6000 гр. Стара Загора
ул. Индустриална № 2, п.к.131
тел: 042/ 62-03-68
087 598-697
E-mail: ctec@ctec-sz.com

49.

ДАМТН

“МИНПРОЕКТ” ЕАД
със седалище и адрес на
управление:
1756 София,
район “Студентски”,
бул. Кл. Охридски №14,
представлявано от Хубен
Хубенов – изпълнителен
директор,
адрес за контакти:

CENTER FOR TESTING AND
EUROPEAN CERTIFICATION Ltd.
2, Industrialna Str. post box 131
6000 Stara Zagora

1871

2004/108/EC
Electromag
netic
compatibilit
y

Phone : +359 (42) 620 368; +359
(42) 630 476
Fax : +359 (42) 602 377

Electric and electronic appliances
Equipment, i.e. apparatus and
fixed installations, with electrical
and/or electronic parts liable to
generate electromagnetic
disturbances or liable to be
affected by such disturbances
Evaluation of technical
Documentation Annex III

Email : ctec@ctec-sz.com
Website : www.ctec-sz.com

НАРЕДБА за
съществените
изисквания и
оценяване на
съответствието за
електромагнитна
съвместимост

електрически и електронни
съоръжения

№ 047 – ОС/
12.01.2016г.

По процедура:
„Изготвяне на становище за
определени аспекти от
съществените изисквания за
ЕМС“ - съгласно чл. 11, ал. 2
(Приложение № 2)

Отпаднал,
поради отмяна
на наредбата с
ПМС № 47

Приета с ПМС №
76 от 6.04.2007 г.,
обн., ДВ, бр. 32 от
17.04.2007 г., в
сила от 20.07.2007
г., изм., бр. 50 от
17.06.2014 г.

CENTER FOR TESTING AND
EUROPEAN CERTIFICATION Ltd.
2, Industrialna Str. post box 131
6000 Stara Zagora

1871

Phone : +359 (42) 620 368; +359
(42) 630 476
Fax : +359 (42) 602 377

Directive
2014/30/EU
Electromagn
etic
compatibility

Email : ctec@ctec-sz.com
Website : www.ctec-sz.com

"MINPOEKT" JSC - Division
"Scientific and Research Activity"
"MINPOEKT" JSC Division "Scientic
and Research Activity"
2351 Dragichevo
Phone : +359 (7718) 22 40
+359 887827050
Email : minproektvv@abv.bg
Website : www.minproekt.com

Electromagnetic compatibility
Electric and electronic appliances
(apparatus with electrical and/or
electronic parts liable to generate
electromagnetic disturbances or
liable to be affected by such
disturbances)
- EU type examination procedure
(Module B) - Annex III [EU type
examination procedure (Module B)
followed by Conformity to type based
on internal production control
(Module C)]
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Directive
93/15/EEC
Explosives
for civil uses

Explosives for civil uses
- detonating cords and safety
fuses
- high explosives
EC Type-examination Annex II.1
Unit verification Annex II.6
Conformity to type Annex II.2
Product verification Annex II.5
Production quality assurance Annex

Наредбата за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието за
електромагнитна
съвместимост
обн. ДВ. бр. 23 от
25.03.2016 г

Наредбата за
съществените
изисквания и
оценяване на
съответствието на
взривните
вещества за
граждански цели
ДВ
бр.26/12.03.2002г
изм. ДВ. бр.24 от

Електромагнитна
съвместимост,

№ 112 – ОС /
16.06.2016 г.

по модул :
- Модул В: ЕС изследване на
типа - Приложение № 2, Раздел
II.

Експлозиви за граждански
цели
 детониращи шнурове и
детонатори;
 бризантни взривни
вещества.
По процедури:

№ 041 – ОС –
ПР* /
26.06.2008г.
Отпаднал,
поради отмяна
на наредбата с
ПМС № 47

1. "Изследване на типа"
(приложение № 1)
2. "Съответствие с типа"
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2351 ДРАГИЧЕВО,
общ. Перник
тел: 07718/2240
+359 887827050
E-mai:l minproektvv@abv.bg
Website : www.minproekt.com
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ДАМТН

“МИНПРОЕКТ” ЕАД
със седалище и адрес на
управление:
1756 София,
район “Студентски”,
бул. Кл. Охридски №14,
представлявано от Хубен
Хубенов
инж. Стойо Тодоров Боснев –
изпълнителен директор,
адрес за контакти:
2351 ДРАГИЧЕВО,
общ. Перник
тел: 07718/2240
+359 887827050
E-mai:l minproektvv@abv.bg
Website : www.minproekt.com

"MINPOEKT" JSC - Division
"Scientific and Research Activity"
"MINPOEKT" JSC Division
"Scientic and Research Activity"
"MINPOEKT" EAD - Division
"Scientific and Research Activity"
"MINPOEKT" EAD Division "Scientic
and Research Activity"
2351 Dragichevo
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Directive
2014/28/EU
Explosives
for civil uses

Phone : +359 (7718) 22 40
+359 887827050
Email : minproektvv@abv.bg
Website : www.minproekt.com

Explosives for civil uses, defined
as materials and articles
considered to be explosives in the
UN Recommendations on
the Transport of Dangerous Goods
(TDG) and falling within
class 1 of those recommendations,
but excluding explosives
intended for use by the armed
forces or the police, pyrotechnic
articles and ammunition.

21 Март 2006г.

(приложение № 2)
3. "Осигуряване качеството
на производството" (модул
D) съгласно приложение № 3
4. "Проверка на продукта"
(приложение № 5)
5. "Проверка на единичен
продукт" (приложение № 6)

Наредбата за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието на
взривните
вещества за
граждански цели,
обн. ДВ. бр. 23 от
25.03.2016 г.

Експлозиви за граждански
цели, определени в клас 1 от
Препоръките на ООН за
превоз на опасни товари:

EU-type examination (Module B) Annex III

Product verification (Module F) Annex III
Unit verification (Module G) - Annex
III

ДАМТН

“МИНПРОЕКТ” ЕАД
със седалище и адрес на
управление:
1756 София,

"MINPOEKT" JSC - Division
"Scientific and Research Activity"
"MINPOEKT" JSC Division "Scientic
and Research Activity"
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Directive
94/9/EC
Equipment
and

Equipment in equipment groups I
and II, categories M2, 2 and 3, as
follows
- Non electrical equipment

като прилага следните модули
на процедурите за оценяване
на съответствието:

Писмо за
промяна вх. №
67-00159/15.02.2018
г.
Писмо за
промяна вх. №
67-0036/24.01.2017 г.

• Модул B: ЕС изследване на
типа - Приложение № 3, Раздел
I;
• Модул С2: Съответствие с
типа въз основа на вътрешен
производствен контрол с
надзор на проверката на
продукта на случайни
интервали - Приложение № 3,
Раздел II;
• Модул D: Съответствие с
типа въз основа на осигуряване
на качеството на
производството - Приложение
№ 3, Раздел III;
• Модул F: Съответствие с
типа въз основа на проверка на
продукта - Приложение № 3,
Раздел V;
• Модул G: Съответствие въз
основа на проверка на
единичен продукт Приложение № 3, Раздел VI.

Internal production control plus
supervised product checks at
random intervals (Module C2) Annex III
Production process quality
assurance (Module D) - Annex III

51.

- Бризатни взривни
вещества;
- Детониращи шнурове и
огнепроводни шнурове,

№ 110 – ОС /
08.06.2016 г.

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване

1.
Група ІІ, газ,
електрически.
По процедури:

№ 046 – ОС –
ПР*/
26.06.2008г.
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район “Студентски”,
бул. Кл. Охридски №14,
представлявано от Хубен
Хубенов – изпълнителен
директор,
адрес за контакти:
2351 ДРАГИЧЕВО,
общ. Перник
тел: 07718/ 23 40
+359 887827050
E-mail: minproektvs@abv.bg
Website : www.minproekt.com

2351 Dragichevo
Phone : +359 (7718) 23 40
+359 887827050
Email : minproektvs@abv.bg
Website : www.minproekt.com

protective
systems
intended for
use in
potentially
explosive
atmospheres

- Protective systems
- Components
- Machines
- Autonomous protective
systems
- Internal combustion engines
- Electrical equipment
- Safety devices, controlling
devices and regulating devices
- Components and
subassemblies
- Electrical equipment for use in
the presence of combustible dust
Unit verification Annex IX
Conformity to type Annex VI
EC Type-examination Annex III
Production quality assurance Annex
IV
Non-electrical equipment with the
types of protection: mechanically
generated sparks, hot surfaces
and electromagnetic waves
- Components
- Machines
Unit verification Annex IX
Conformity to type Annex VI
Product verification Annex V
EC Type-examination Annex III
Production quality assurance Annex
IV
Non-electrical equipment with the
types of protection: mechanically
generated sparks, hot surfaces
and electromagnetic waves
- Internal combustion engines
Unit verification Annex IX
Conformity to type Annex VI
EC Type-examination Annex III
Production quality assurance Annex
IV
Non-electrical equipment with the
types of protection: mechanically
generated sparks, hot surfaces
and electromagnetic waves
- Safety devices, controlling
devices and regulating devices
Group II dust electrical

съответствието на
съоръжения и
системи за
защита,
предназначени за
експлоатация в
потенциално
експлозивна
атмосфера,
приета с ПМС №
205 /12.09.2001г.,
обн., ДВ, бр. 81 от
21 септември 2001
г., посл. изм., бр.24
от 21 Март 2006г

"Изследване на типа"
"Проверка на продукта"
"Съответствие с типа"
Проверка
на
единичен
продукт"
"Осигуряване качеството на
производството"

Отпаднал,
поради отмяна
на наредбата с
ПМС № 47

2.
Група ІІ, прах,
електрически.
По процедури:
"Изследване на типа"
"Проверка на продукта"
"Съответствие с типа"
Проверка
на
единичен
продукт"
"Осигуряване качеството на
производството"
3.
Група ІІ, газ,
неелектрически.
По процедури:
"Изследване на типа"
"Проверка на продукта"
"Съответствие с типа"
Проверка
на
единичен
продукт"
"Осигуряване качеството на
производството"
4.
Група ІІ, прах,
неелектрически.
По процедури:
"Изследване на типа"
"Проверка на продукта"
"Съответствие с типа"
Проверка
на
единичен
продукт"
"Осигуряване качеството на
производството"
5.
Съоръжения поставени
в съоръжения от групи І и ІІ,
категории М2, 2 и 3, както
следва:

неелектрически
съоръжения;

защитни системи;
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- Protective systems
- Safety devices
- Category 1 equipment
Unit verification Annex IX
Conformity to type Annex VI
Product verification Annex V
EC Type-examination Annex III
Production quality assurance Annex
IV
Non-electrical equipment with the
types of protection: mechanically
generated sparks, hot surfaces
and electromagnetic waves
- Safety devices, controlling
devices and regulating devices
Group II dust electrical
- Protective systems
- Safety devices
- Category 1 equipment
Unit verification Annex IX
Conformity to type Annex VI
Product verification Annex V
EC Type-examination Annex III
Production quality assurance Annex
IV
Group II dust electrical
- Category 2 equipment
- Category 3 equipment
Unit verification Annex IX
Conformity to type Annex V
EC Type-examination Annex III
Production quality assurance Annex
IV
Group II dust non-electrical
- Protective systems
- Safety devices
- Category 1 equipment


елементи;

машини;

автономни защитни
системи;

двигатели с вътрешно
горене;

електрически
съоръжения;

устройства за
безопастност, контролиращи
устройства и управляващи
устройства;

елементи и монтажни
възли.
По процедури:
"Изследване на типа"
"Съответствие с типа"
Проверка
на
единичен
продукт"
"Осигуряване качеството на
производството"
6.
Неелектрически
съоръжения с видове
защита: механично
произведени искри,
нагорещени повърхности и
електромагнитни вълни:

Елементи;

Машини;

двигатели с вътрешно
горене;

По процедури:
"Изследване на типа"
"Проверка на продукта"
"Съответствие с типа"
Проверка
на
единичен
продукт".
"Осигуряване качеството на
производството"

Unit verification Annex IX
Conformity to type Annex VI
Product verification Annex V
EC Type-examination Annex III
Production quality assurance Annex
IV
Group II dust non-electrical
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- Category 2 equipment
- Category 3 equipment
Unit verification Annex IX
Conformity to type Annex VI
EC Type-examination Annex III
Production quality assurance Annex
IV
Group II gas electrical
- Protective systems
- Safety devices
- Category 1 equipment
Unit verification Annex IX
Conformity to type Annex VI
Product verification Annex V
EC Type-examination Annex III
Production quality assurance Annex
IV
Group II gas electrical
- Category 2 equipment
- Category 3 equipment
Unit verification Annex IX
Conformity to type Annex VI
EC Type-examination Annex III
Production quality assurance Annex
IV
Group II gas non-electrical
- Protective systems
- Safety devices
- Category 1 equipment
Unit verification Annex IX
Conformity to type Annex VI
Product verification Annex V
EC Type-examination Annex III
Production quality assurance Annex
IV

52.

ДАМТН

“МИНПРОЕКТ” ЕАД
със седалище и адрес на
управление:
1756 София,

"MINPOEKT" JSC - Division
"Scientific and Research Activity"
"MINPOEKT" JSC Division "Scientic
and Research Activity"

1877

Directive
2014/34/EU
Equipment
and

Group II gas non-electrical
- Category 2 equipment
- Category 3 equipment
Unit verification Annex IX
Conformity to type Annex VI
EC Type-examination Annex III
Production quality assurance Annex
IV
Group I electrical:
- - Category M2 equipment
- - Protective systems
- - Safety devices, controlling

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване на

Група I електрически:
- категория М2
- системи за защита;
- устройства за безопасност,

№ 109 – ОС /
07.06.2016 г.
Писмо за
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район “Студентски”,
бул. Кл. Охридски №14,
представлявано от Хубен
Хубенов
инж. Стойо Тодоров Боснев –
изпълнителен директор,
адрес за контакти:
2351 ДРАГИЧЕВО,
общ. Перник
тел: 07718/ 23 40
+359 887827050
E-mail: minproektvs@abv.bg
Website : www.minproekt.com

"MINPOEKT" EAD - Division
"Scientific and Research Activity"
"MINPOEKT" EAD Division "Scientic
and Research Activity"
2351 Dragichevo
Phone : +359 (7718) 23 40
+359 887827050
Email : minproektvs@abv.bg
Website : www.minproekt.com

protective
systems
intended for
use in
potentially
explosive
atmosphere
s (recast)

devices and regulating devices
- - Components
Group I non-electrical:
- - Category M2 equipment
- - Protective systems
- - Safety devices, controlling
devices and regulating devices
- - Components
Group II gas electrical:
- - Category 1 equipment
- - Category 2 equipment
- - Category 3 equipment
Group II dust electrical:
- - Category 1 equipment
- - Category 2 equipment
- - Category 3 equipment
Group II gas non-electrical:
- - Category 1 equipment
- - Category 2 equipment
- - Category 3 equipment
Group II dust non-electrical:
- - Category 1 equipment
- - Category 2 equipment
- - Category 3 equipment
EU-type examination (Module B) Annex III
Conformity to type based on quality
assurance of the production process
(Module D) - Annex IV
Conformity to type based on
product verification (Module F) Annex V
Conformity to type based on
internal production control plus
supervised product testing (Module
C1) - Annex VI
Conformity based on unit
verification (Module G) - Annex IX

съответствието на
съоръжения и
системи за
защита,
предназначени за
използване в
потенциално
експлозивна
атмосфера, обн.
ДВ. бр. 23 от
25.03.2016 г.

устройства за управление
и
устройства
за
регулиране;
- компоненти,
Група I неелектрически:
- категория М2
- системи за защита;
- устройства за безопасност,
устройства за управление
и
устройства
за
регулиране;
- компоненти,

промяна вх. №
67-0059/15.02.2018 г.
Писмо за
промяна вх. №
67-0036/24.01.2017 г.

Група II газ електрически:
- категория 1;
- категория 2;
- категория 3,
Група II прах електрически:
- категория 1;
- категория 2;
- категория 3,
Група II газ неелектрически:
- категория 1;
- категория 2;
- категория 3,
Група
II
неелектрически:
- категория 1;
- категория 2;
- категория 3.

прах

Като
прилага
следните
модули
на
процедурите за оценяване
на съответствието:
•
Модул
B:
ЕС
изследване на типа Приложение № 3, Раздел II;
•
Модул
C1:
Съответствие с типа въз
основа
на
вътрешен
производствен контрол с
надзор на изпитването на
продукта - Приложение № 3,
Раздел III;
•
Модул
D:
Съответствие с типа въз
основа на осигуряване на
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качеството
на
производството
Приложение № 3, Раздел IV;
•
Модул
F:
Съответствие с типа въз
основа на проверка на
продукта - Приложение № 3,
Раздел VI;
•
Модул
G:
Съответствие въз основа
на проверка на единичен
продукт - Приложение № 3,
Раздел VII.
Group I electrical
Category M1 equipment
Module B: EU-Type Examination
Annex III;
Module D: Conformity to type based
on quality assurance of the
production process Annex IV;
Module F: Conformity to type based
on product verification Annex V;
Module G: Conformity based on unit
verification Annex IX ;
Group I non-electrical:
- - Category M2 equipment
- - Protective systems
- - Safety devices, controlling
devices and regulating devices
- - Components
Group II gas non-electrical:
- - Category 2 equipment
Group II dust non-electrical:
- - Category 2 equipment
Internal Production Control
(Module A) and the communication
of the technical documentation as
Art. 13.1(b)(ii)

Група I, категория М1
Като
прилага
следните
модули
на
процедурите за оценяване
на съответствието:
•
Модул
B:
ЕС
изследване на типа Приложение № 3, Раздел II;
•
Модул
D:
Съответствие с типа въз
основа на осигуряване на
качеството
на
производството
Приложение № 3, Раздел IV;
•
Модул
F:
Съответствие с типа въз
основа на проверка на
продукта - Приложение № 3,
Раздел VI;
•
Модул
G:
Съответствие въз основа
на проверка на единичен
продукт - Приложение № 3,
Раздел VII.

Заповед № А209/21.03.2017
г.

да съхранява техническата
документация по т. 2 на
„модул
А:
Вътрешен
производствен
контрол“,
раздел I от приложение №3,
съгласно чл. 10, ал. 1, т. 3 от
Наредбата, за следните
продукти:
•
неелектрически
съоръжения от I група,
категория М2;
•
неелектрически
съоръжения от II група,
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категория 2;
53.

ДАМТН

„БИЗНЕС ИНОВАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР - ИЗОТ” АД,
представлявано от:
- Стефан Стефанов-прокурист
Катя Маркова Танева-Орманова

"BUSINESS INNOVATION CENTRE
- IZOT" Co. - Directorate
"Conformity Assessment"
133, Tzarigradsko Shosse Blvd.,
Sofia 1784
Phone : +359 (2) 809 04 35
Fax : +359 (2) 809 02 84
Email : lab@izotbg.net

LVD
Body

Directive
2006/95/EС
(ex73/23/EEC)
Low voltage
directive

Петър Христов Георгиев
със седалище и адрес на
управление:
гр. София; общ. “Младост”; бул.
“Цариградско шосе” № 133; 7-ми
километър
02/ 809 04 35
факс: 02/ 809 02 84
E-mail: bic-izit@bg400.bg

Appliances for control and
electrictricity distribution
- electrical equipment of machines
- low voltage switchgear and
controlgear assemblies
Audio, video and multimedia systems
and equipment
Electrical equipment in the fields of
telecommunications, information
technology and power supplies
Electrical safety of electrical
equipment and installations
Luminaires and associated
equipment
Machines and appliances for
household and similar purposes
Small power transformers, reactors,
supply units and similar products

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване на
съответствието на
електрически
съоръжения,
предназначени
за използване в
определени
граници на
напрежението
обн. ДВ. бр.62 /
13.07.01г., посл.
изм. ДВ. бр.37 /
08.05.07г

1.Устройства за контрол и
разпределение на
електроенергия:
електрообзавеждане на
машини
възли за ниско напрежение от
прекъсвачи и предавателни
устройства
2.Аудио, видео и мултимедийни
системи и оборудване

№ 017- ОС/
10.01.2009

3.Електрически съоръжения в
областта на
телекомуникациитер
4.Електрическа безопасност на
електрически съоръжения и
инсталации

Разрешението
е прекратено
съгласно зап.
№ А-846
/20.10.2015 г.
на
председателя
на ДАМТН по
желание на
БИЗНЕС
ИНОВАЦИОНЕ
Н ЦЕНТЪР ИЗОТ” АД

5.Осветители и свързано с тях
оборудване

Report consequent on a challenge
(Art 8)

6.Машини и устройства за
битови и подобни цели

Вх. №67-00925/06.06.2012г
Вх. №67005453/14.06.201
3г.

7.Малки силови
трансформатори, .реактори,
електозахрнващи устройства и
подобни продукти

54.

ДАМТН

„БИЗНЕС ИНОВАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР - ИЗОТ” АД,
представлявано от:
-Стефан Стефанов-прокурист
Катя Маркова Танева-Орманова
със седалище и адрес на
управление:
гр. София; общ. “Младост”; бул.
“Цариградско шосе” № 133; 7-ми
километър
02/ 809 04 35
факс: 02/ 809 02 84
E-mail: bic-izit@bg400.bg

"BUSINESS INNOVATION CENTRE
- IZOT" Co. - Directorate
"Conformity Assessment"
133, Tzarigradsko Shosse Blvd.,
Sofia 1784
Phone : +359 (2) 809 04 35
Fax : +359 (2) 809 02 84
Email : lab@izotbg.net

1887

2009/48/EC
Safety of
toys

Toys referred to in article 2
EC Type-examination
Art. 20

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване на
съответствието на
Играчките
ПМС № 300 от
13.12.2010 г.
ДВ. бр.99 от 17
Декември 2010г.

По процедура:
“Изготвяне на експертен доклад
за съответствието”
Продукти, съгласно чл. 2, ал. 1
По процедура съгласно чл. 82:
“ЕО Изследване на типа –
модул В” – приложение №4

№ 034 –
OC/30.01.2012г.
Вх. №67-00925/06.06.2012г
Разрешението
е прекратено
съгласно зап.
№ А-845
/20.10.2015 г.
на
председателя
на ДАМТН по
желание на
БИЗНЕС
ИНОВАЦИОНЕ
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55.

ДАМТН

„БИЗНЕС ИНОВАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР - ИЗОТ” АД,
представлявано от:
Петър Георгиев – изпълнителен
директор със седалище и адрес
на управление:
гр. София; общ. “Младост”; бул.
“Цариградско шосе” № 133; 7-ми
километър

"BUSINESS INNOVATION CENTRE
- IZOT" Co. - Directorate
"Conformity Assessment"
133, Tzarigradsko Shosse Blvd.,
Sofia 1784
Phone : +359 (2) 809 04 35
Fax : +359 (2) 809 02 84
Email : lab@izotbg.net

1887

2004/22/EC
Measuring
Instruments
Directive

Taximeters (Annex MI-007)
Type-examination - Annex B
Declaration of conformity to type
based on product verification Annex F

ПМС № 253 от
15.09.2006 г., обн.,
ДВ, бр. 80 от
3.10.2006 г.,
изм., бр. 50 от
17.06.2014 г.

02/ 809 04 35
факс: 02/ 809 02 84
E-mail: bic-izit@bg400.bg
56.

57.

ДАМТН

ДАМТН

„БИЗНЕС ИНОВАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР-ИЗОТ“ АД
ЕИК 831901036,
със седалище и адрес на
управление:
гр. София 1113, бул.
„Цариградско шосе“ № 133,
представлявано от
Анна Симеонова Благоева –
изпълнителен директор,
тел. : +359 (2) 809 04 35
Fax : +359 (2) 971 83 76
Email : lab@izotbg.net
Website
„БИЗНЕС ИНОВАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР - ИЗОТ” АД,
представлявано от:
-Стефан Стефанов-прокурист
със седалище и адрес на
управление:
гр. София; общ. “Младост”; бул.
“Цариградско шосе”; 7-ми
километър
тел: 02/ 919 69
02/ 971 80 94
факс: 02/ 971 83 78
E-mail: bic-izit@bg400.bg

Наредбата за
съществените
изисквания и
оценяване на
съответствието на
средствата за
измерване

"BUSINESS INNOVATION CENTRE
- IZOT" Co. - Directorate "Conformity
Assessment"
133, Tzarigradsko Shosse Blvd.,
Sofia 1784
Bulgaria
Phone : +359 (2) 809 04 35
Fax : +359 (2) 971 83 76

1887

Directive
2014/32/EU
Measuring
Instruments
Directive

Taximeters (Annex IX MI-007)

-

EU type-examination
- Annex II - Module B;
Conformity to type based
on instrument verification
- Annex II - Module F.

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване на
съответствието на
средствата за
измерване , обн.
ДВ. бр. 23 от
25.03.2016 г.

Email : lab@izotbg.net
Website

"BUSINESS INNOVATION CENTRE
- IZOT" Co. - Directorate
"Conformity Assessment"
133, Tzarigradsko Shosse Blvd.,
Sofia 1784
Phone : +359 (2) 809 04 35
Fax : +359 (2) 971 83 76
Email : lab@izotbg.net

1887

Directive
88/378/EEC
Safety of
toys

Toys referred to in article 1
- except chemical toys (sets) other
than experimental sets
- except experimental sets for
chemistry and related activities
- except finger paints
- except swings
Toys referred to in article 1 (fabric
toys)
EC type-examination(Art.10)

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване на
съответствието на
играчките
обн. ДВ. бр.62 /
13.07.01г., посл.
изм. ДВ. бр.24 /
21.03.06г.

Таксиметрови апарати
•
"Изследване на
типа - модул В" - приложение
№ 15;
•
"Деклариране на
съответствие с типа, основано
на проверка на продукта модул F" - приложение № 22.

Таксиметрови апарати

Н ЦЕНТЪР ИЗОТ” АД
№ 046-ОС
/01.12.2015 г.
Отпаднал,
поради отмяна
на наредбата с
ПМС № 47

№ 106 – ОС /
08.06.2016 г.

•
Модул B: ЕС
изследване на типа Приложение № 11, Раздел III;
•
Модул F:
Съответствие с типа въз основа
на проверка на продукта Приложение № 11, Раздел X

1.

2.

3.

4.

Дрънкалки,
залъгалки за масаж
на венци и играчки,
издаващи звук при
стискане;
Залъгалки за масаж
на венци,
напълнени с
течност;
Меки пълнени
играчки, плюшени
мечета и меки
кукли;
Играчки,
предназначени да
се използуват в
детски колички,
люлки и детски
креватчета;

№ 016-ОС /
27.11.2008
Отпаднал,
поради отмяна
на наредбата
20.07.2011г.
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5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.

Кукли с твърдо
тяло, дрехи и
аксесоари за кукли;
Къщички за кукли и
обзавеждане за тях;
Играчки,
предназначени да
се теглят от дете и
играчки със шнур;
Конструктори,
кубчета;
Топки;
Балони;
Играчки,
задействувани с
уста;
Стационарни
играчки за яздене;
Играчки за яздене с
колела (велосипеди
с три колела,
тротинетки и коли);
Играчки със
сгъващи се
механизми;
Играчки, в които
детето може да
влезе (палатки,
къщички за игра),
играчки-сандъци;
Играчки велосипеди;
Тежки неподвижни
играчки;
Играчки с колела,
които не са
предназначени за
яздене
(електрически и
механични);
Играчки с колела,
които не са
предназначени за
яздене (задвижвани
от дете);
Летящи играчки;
Водни играчки;
Карнавални
костюми;
Пъзели, игри,
играещи се на
дъска и книги;
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24.

58.

ДАМТН

“Ен Джи Ен” ООД
представлявано от
Николай Атанасов Атанасов –
управител
със седалище и адрес на
управление:
гр.Хасково
ул. Светлина № 43, ет. 1

"NJN" Ltd.
Trade center XXI cetury; fl. 4, office 5
Haskovo 6300
Country : Bulgaria
Phone : +359 (38) 602 423
Fax : +359 (38) 602 423
Email : njn@dir.bg
Website : www.njn-cert.com

1888

BULGARIAN INSTITUTE OF
METROLOGY
52-B "G. M. Dimitrov" Blvd.
Sofia 1040

1957

Directive
88/378/EEC
Safety of
toys

Toys referred to in article 1
except finger paints
Toys referred to in article 1 (fabric
toys)
EC Type-examination procedure

адрес за контакти:
гр.Хасково
площад “Градска болница” №1,
Търговски комплекс ΧΧΙ век,
ет. 4, офис №5
E-mail: njn@dir.bg
www.njn-cert.com
59.

ДАМТН

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО
МЕТРОЛОГИЯ
със седалище и адрес на
управление:
гр. София 1040, бул. Г. М.
Димитров № 52-Б
представлявано от Димка
Иванова – ИД председател,
тел : +359 (2) 970 2790
Fax : +359 (2) 970 2754
Email : bim@bim.government.bg;
GD_MIU@bim.government.bg
Website : www.bim.government.bg

Phone : +359 (2) 970 2790
Fax : +359 (2) 970 2754
Email : bim@bim.government.bg;
GD_MIU@bim.government.bg
Website : www.bim.government.bg

Directive
90/384/EEC
Nonautomatic
weighing
instruments

Non-automatic weighing
instruments
EC declaration of type conformity
(quarantee of production quality)
Annex II.2
EC verification Annex II.3
EC Type-examination Annex II.1
EC unit verification Annex II.4

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване на
съответствието на
играчките
обн. ДВ. бр.62 /
13.07.01г., посл.
изм. ДВ. бр.24 /
21.03.06г.

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване на
съответствието на
везни с
неавтоматично
действие, приета
с ПМС № 114/
30.05.03г., обн.
ДВ. бр.52 /
06.06.03г., посл.
изм. ДВ. бр.37 /
08.05.07г.

Играчки с движещи
се части (механични
и електрически);
25. Играчки, издаващи
звук (механични и
електрически);
26. Музикални играчки
(задействувани от
дете);
27. Играчки хвърчила;
28. Играчки,
съдържащи
източник на
топлина;
29. Играчки,
съдържащи стъкло.
По процедура:
“Изследване на типа”
Играчки съгласно чл. 2 на
наредбата
с изключение на боички за
рисуване с пръсти
По процедура:
“Изследване на типа”

1. везни с неавтоматично
действие, клас на точност І
специален, максимален
товар 3кг.;
2. везни с неавтоматично
действие, клас на точност ІІ
висок, максимален товар
100 кг.;
3. везни с неавтоматично
действие, клас на точност
ІІІ среден, максимален
товар 100 000 кг.;
4. везни с неавтоматично
действие, клас на точност
ІІІІ обикновен, максимален
товар 300 кг.;
5. везни, оценени по

№ 035 – ОС/
08.03.2006г.
заличен
съгласно
заповед № А070/18.02.2011
г. на
председателя
на ДАМТН по
собствено
желание

№ 002 – ОС/
18.09.2007г.
Отпаднал,
поради отмяна
на наредбата с
ПМС № 47
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“модулен подход”
максимален товар 200 000
кг.
По процедури:
1. "Изследване на типа"
2. "Осигуряване качеството
на производството"
3. "Проверка на продукта"
4. "Проверка на единичен
продукт"
60.

ДАМТН

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО
МЕТРОЛОГИЯ
ЕИК 175092070
със седалище и адрес на
управление:
гр. София 1040, бул. Г. М.
Димитров № 52-Б
представлявано от Паун
Атанасов Илчев – ИД
председател,
тел : +359 (2) 970 2790
Fax : +359 (2) 970 2754
Email : bim@bim.government.bg;

BULGARIAN INSTITUTE OF
METROLOGY
52-B "G. M. Dimitrov" Blvd.
Sofia 1040

1957

Phone : +359 (2) 970 2790
Fax : +359 (2) 970 2754
Email : bim@bim.government.bg;

Directive
2014/31/EU
Nonautomatic
weighing
instruments

GD_MIU@bim.government.bg
Website : www.bim.government.bg

Website : www.bim.government.bg

ДАМТН

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО
МЕТРОЛОГИЯ
със адрес на управление:
гр. София, п.к. 1000, р-н
„Средец“, ул. „6-ти септември“
№ 21
и седалище:

BULGARIAN INSTITUTE OF
METROLOGY
52-B "G. M. Dimitrov" Blvd.
Sofia 1040
Phone : +359 (2) 970 2790
Fax : +359 (2) 970 2754

-

EU type-examination Annex II - Module B;

Conformity to type based
on quality assurance of
the production
Process - Annex II Module D;
Quality assurance of the
production process Annex II - Module D1;
Conformity to type based
on product verification Annex II - Module F;
Conformity based on
product verification
Annex II - Module F1;Conformity based on unit
verification - Annex II - Module F1.
-

GD_MIU@bim.government.bg

61.

Non-automatic weighing
instruments

1957

Directive
2004/22/EC
Measuring
Instruments

1.Water Meters (Annex MI-001)
Gas Meters and Volume
Conversion Devices (Annex MI002)
- Gas Meters
2.Active Electrical Energy Meters
(Annex MI-003)

Наредба
за
съществените
изисквания
и
оценяване
съответствието
на везни с
неавтоматично
действие , обн.
ДВ. бр. 23 от
25.03.2016 г.

Наредбата за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието
на средствата за
измерване (обн.

Везни с неавтоматично
действие

№ 103 – ОС /
08.06.2016 г.

Като прилага следните модули
на процедурите за оценяване
на съответствието:
• Модул В: ЕС изследване
на типа - Приложение № 2,
Раздел I;
• Модул D: Съответствие с
типа въз основа на
осигуряване на качеството на
производството Приложение № 2, Раздел II;
• Модул D1: Осигуряване
на качеството на
производството Приложение № 2, Раздел III;
• Модул F: Съответствие с
типа въз основа на проверка
на продукта - Приложение №
2, Раздел IV;
• Модул F1: Съответствие
въз основа на проверка на
продукта - Приложение № 2,
Раздел V;
• Модул G: Съответствие
въз основа на проверка на
единичен продуктПриложение № 2, Раздел VI.
- Водомери;
- Разходомери за газ и
коригиращи устройства за
обем;
- Електромери за активна
енергия;
- Топломери и

№ 039 – ОС/
20.02.2014г.
Отпаднал,
поради отмяна
на наредбата с
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гр. София 1040, бул. Г. М.
Димитров № 52-Б
представлявано от д-р
Димитър Костов Станков –
председател,
тел : +359 (2) 970 2790
Fax : +359 (2) 970 2754
Email :
bim@bim.government.bg;
GD_MIU@bim.government.bg
Website :
www.bim.government.bg

Email : bim@bim.government.bg
GD_MIU@bim.government.bg
Website : www.bim.government.bg

Heat Meters (Annex MI-004)
- Heat meter complete
- Flow sensor (heat meter
subassembly)
- Temperature sensor pair
- Calculator (type of temperature
sensors)
Measuring Instruments for Liquids
Other than Water (Annex
MI-005)
- Fuel dispensers
- not liquefied gases
- liquefied gases
Declaration of conformity to type
based on quality assurance of the
production process – Annex D
Declaration of conformity to type
based on product verification – Annex
F
3.Gas Meters and Volume
Conversion Devices (Annex MI002)
- Volume Conversion Devices
(subassembly)
- gas meter subassembly
4. Measuring Instruments for
Liquids Other than Water (Annex
MI-005)
- Measuring systems on pipeline
and systems for loading
ships - all liquids
- All other measuring systems [not
stated elsewhere] – all
liquids
- Measuring systems on pipeline
(accuracy class 0,3)
- All measuring systems (accuracy
class 0,5), in particular:
- fuel dispensers (not for liquefied
gases)
- measuring systems on road
tankers for liquids of low
viscosity (<20 mPa.s)
- measuring systems for
(un)loading ships and rail and road
tankers
- measuring systems for milk
- measuring systems for refuelling
aircraft
- Measuring systems for liquefied

ДВ. бр.80 /
03.10.2006г.,
посл. изм. ДВ.
бр.48 /
25.06.2010г.)

компоненти за топломери и
- Измервателни системи
за непрекъснато и
динамично измерване на
количества течности,
различни от вода, съгласно
:
Тип на измервателната
система (ИС)
0,3*ИС върху
тръбопроводи
0,5*Всички ИС, ако не е
посочено друго в
тази таблица, в
частност:
Бензиномерни колонки
(различни от LPG);
ИС на автоцистерни за
течности с малък
вискозитет (< 20 mPa.s);
ИС за
товарене/разтоварване на
танкери и авто- и жп
цистерни(1);
ИС за мляко;
ИС за презареждане на
самолети.
1,0*ИС за втечнени газове
под налягане, измервани
при температура, равна
или по-голяма от минус 10
°С;
ИС, обикновено от клас
0,3* или 0,5*, но използвани
за течности:
- чиято температура е
по-малка от минус 10 °С
или по-голяма от 50 °С;
- чийто динамичен
вискозитет е по-голям от
1000 mPa.s;
- чийто максимален
обемен разход е не поголям от 20 l/h.
1,*5 ИС за втечнен
въглероден двуокис;
ИС за втечнени газове
под налягане, измервани
при температура под минус
10 °С (различни от
криогенни течности).
*клас на точност

ПМС № 47
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gases under pressure
measured at a temperature equal
to or above -10* (accuracy
class 1,0):
- measuring systems normally in
class 0,3 or 0,5 but used
for liquids whose temperature is
less than -10*C or greater
than 50*C
- measuring systems normally in
class 0,3 or 0,5 but used
for liquids whose dynamic
viscosity is higher than 1 000
mPa.s
- measuring systems normally in
class 0,3 or 0,5 but used
for liquids whose maximum
volumetric flowrate is not
higher than 20 L/h
- Measuring systems for liquefied
carbon dioxide (accuracy
class 1,5):
- measuring systems for liquefied
gases under pressure
measured at a temperature below 10*C (other than
cryogenic liquids)
Declaration of conformity to type
based on quality assurance of the
production process – Annex D

„Деклариране на
съответствие с типа,
основано на осигуряване
качеството на
производството – модул D”
- Водомери за студена вода
с постоянен разход Q3 до
25 m3/h и Pmax до 16 bar и
- Водомери за топла и
водомери за топла и
студена вода с постоянен
разход Q3 до 10 m3/h и
Pmax до 16 bar;
-Разходомери за газ –
диафрагмени, ротационни
и турбинни – клас на
точност 1; 1,5 и с разход Q
от 0,025 m3/h до 70 m3/h;
-Електромери за активна
енергия А, В, С,
Максимален ток Imax=120A;
-Топломери класове на
точност – 2; 3. Qmax = 15
m3/h, θmax = 800C
-изчислителен блок за
топломери - θmin=100C;
θmax= 1800C; Δθmin= 2K; Δ
θmax = 170 K;
-преобразуватели на
температура за топломери
- Pt 100, Pt 500; θmin = 00C
и θmin ≥ 300C, θmax =
1950C;
- преобразуватели на
разход за топломери класове на точност – 2; 3,
Qmax = 15 m3/h, θmax =
800C ;
-Измервателни системи за
непрекъснато и динамично
измерване на количества
течности, различни от
вода:
- Бензиномерни и LPG
колонки.
„Деклариране на
съответствие с типа,
основано на проверка на
продукта – модул F”
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62.

ДАМТН

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО
МЕТРОЛОГИЯ
ЕИК 175092070
със седалище и адрес на
управление:
гр. София 1040, бул. Г. М.
Димитров № 52-Б
представлявано от Паун
Атанасов Илчев – ИД
председател,
тел : +359 (2) 970 2790
Fax : +359 (2) 970 2754
Email : bim@bim.government.bg;
GD_MIU@bim.government.bg
Website : www.bim.government.bg

BULGARIAN INSTITUTE OF
METROLOGY
52-B "G. M. Dimitrov" Blvd.
Sofia 1040
Phone : +359 (2) 970 2790
Fax : +359 (2) 970 2754
Email : bim@bim.government.bg;
GD_MIU@bim.government.bg
Website : www.bim.government.bg

1957

Directive
2014/32/EU
Measuring
Instruments
Directive

Water Meters (Annex III MI-001)
Gas Meters (Annex IV MI-002)
- Volume conversion device - gas
meter subassembly
Active Electrical Energy Meters
(Annex V MI-003)
Thermal Energy Meter (Annex VI MI004)
- Thermal Energy meter complete
- Flow sensor (heat meter
subassembly)
- Temperature sensor pair
- Calculator (type of temperature
sensors)
Measuring Instruments for Liquids
Other than Water (Annex VII
MI-005)
- Fuel dispensers:
- For liquids (other than liquified
gases)
- For liquified gases

- Conformity to type based on

quality assurance of the production
process - Annex II - Module D;
- Conformity to type based on
instrument verification - Annex II Module F.
Thermal Energy Meter (Annex VI
MI-004)
- Thermal Energy meter complete
- Flow sensor (heat meter
subassembly)
- Temperature sensor pair
- Calculator (type of temperature
sensors)
Measuring Instruments for Liquids
Other than Water (Annex VII
MI-005)
- Measuring systems on pipeline and
systems for loading
ships - all liquids
- All other measuring systems [not
stated elsewhere] – all
liquids

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване на
съответствието на
средствата за
измерване , обн.
ДВ. бр. 23 от
25.03.2016 г.

Средствата за измерване

№ 102 – ОС /
08.06.2016 г.

Като прилага следните модули
на процедурите за оценяване
на съответствието:
Модул D: Съответствие с
типа въз основа на
осигуряване на качеството
на производството

Заповед
№ А-330/
24.04.2018 г.

Водомери (MI-001) Приложение № 1 към чл. 2 на
Наредбата;
Разходомери за газ и
коригиращи устройства за
обем (MI-002) - Приложение
№ 2 към чл. 2 на Наредбата;
Електромери за активна
енергия (MI-003) Приложение № 3 към чл. 2 на
Наредбата;
Електромери за активна
енергия класове А, В, С,
максимален ток Imax = 120 A;
Средства за измерване на
термална енергия (MI-004) Приложение № 4 към чл. 2 на
Наредбата;
Измервателни системи за
непрекъснато и динамично
измерване на количества
течности, различни от вода
(MI-005) - Приложение № 5
към чл. 2 на Наредбата:
Клас на точност
Тип на
измервателната система
(ИС)
0,3 Измервателни системи
върху тръбопроводи
0,5 Всички измервателни
системи, освен ако не е
указано друго в настоящата
таблица
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- Measuring systems on pipeline
(accuracy class 0,3)
- All measuring systems (accuracy
class 0,5), in particular
- fuel dispensers (not for liquefied
gases)
- measuring systems on road tankers
for liquids of low
viscosity (<20 mPa.s)
- measuring systems for (un)loading
ships and rail and road
tankers
- measuring systems for milk
- measuring systems for refuelling
aircraft
- Measuring systems for liquefied
gases under pressure
measured at a temperature equal to
or above -10* (accuracy
class 1,0)
- measuring systems normally in
class 0,3 or 0,5 but used
for liquids whose temperature is less
than -10*C or greater
than 50*C
- measuring systems normally in
class 0,3 or 0,5 but used
for liquids whose dynamic viscosity is
higher than 1 000
mPa.s
- measuring systems normally in
class 0,3 or 0,5 but used
for liquids whose maximum
volumetric flowrate is not
higher than 20 L/h
- Measuring systems for liquefied
carbon dioxide (accuracy
class 1,5)
- measuring systems for liquefied
gases under pressure
measured at a temperature below 10*C (other than
cryogenic liquids)
Conformity to type based on quality
assurance of the production process Annex II - Module D.

– колонки за течни
горива (различни от тези за
втечнени газове);
– измервателни системи
за автоцистерни за течности
с нисък вискозитет (< 20
mPa.s);
– измервателни системи
за товарене (разтоварване)
на кораби, жп и автоцистерни
– измервателни системи
за мляко;
– измервателни системи
за презареждане на
летателни апарати.
1,0 Измервателни системи за
втечнени газове под
налягане, измервани при
температура, равна или повисока от -10 °C ;
Измервателни системи,
обикновено от клас 0,3 или
0,5, но използвани за
течности:
– с температура, пониска от -10 °C или по-висока
от 50 °C;
– с динамичен
вискозитет, по-висок от 1000
mPa.s;
– с максимален обемен
разход не повече от 20 L/h
1,5 Измервателни системи за
втечнен въглероден диоксид;
Измервателни системи за
втечнени газове под
налягане, измервани при
температура, по-ниска от -10
°C (различни от криогенни
течности).
Модул F: Съответствие с
типа въз основа на
проверка на продукта
Водомери (MI-001) Приложение № 1 към чл. 2 на
Наредбата:
Водомери за студена вода с
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постоянен разход Q3 до 25
m3/h и Pmax до 16 bar;
Водомери за топла вода с
постоянен разход Q3 до 10
m3/h и Pmax до 16 bar;
Водомери за топла и студена
вода с постоянен разход Q3
до 10 m3/h и Pmax до 16 bar;
Разходомери за газ и
коригиращи устройства за
обем (MI-002) - Приложение
№ 2 към чл. 2 на Наредбата:
Разходомери за газ –
диафрагмени, ротационни и
турбинни – клас на точност 1
и 1,5 с разход Q от 0,025
m3/h до 70 m3/h; разход Q от
0,5 m3/h до 2500 m3/h
Електромери за активна
енергия (MI-003) Приложение № 3 към чл. 2 на
Наредбата:
Електромери за активна
енергия класове А, В, С,
максимален ток Imax = 120 A;
Средства за измерване на
термална енергия (MI-004) Приложение № 4 към чл. 2 на
Наредбата:
Средства за измерване на
термална енергия с класове
на точност 2 и 3; Qmax = 15
m3/h, θmax = 80 ºC
Калкулатор - θmax = 180 ºC;
θmin = 10 ºC; Δθmin = 2 K;
Δθmax = 170 K;
Двойката преобразуватели
на температура Pt 100, Pt
500; θmin = 0 ºC и θmin ≥ 30
ºC, θmax = 195 ºC
Преобразуватели на разход с
класове на точност 2 и 3;
Qmax = 15 m3/h, θmax = 80
ºC;
Измервателни системи за
непрекъснато и динамично
измерване на количества
течности, различни от вода
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63.

ДАМТН

“ТЮФ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
със седалище и адрес на
управление:
гр. София, р-н “Витоша”
кв. “Павлово”; ул. "Преки път" №
16-18; офис 5
представлявано от Славчо
Йосифов Дулев – управител
Phone : +359 (56) 84 27 88; +359
(2) 855 56 04; +359 (88) 845 41 71
Fax : +359 (56) 84 27 88; +359 (2)
855 56 04
Email : slavcho_dulev@abv.bg

"TYUF INGENERING" Ltd.
square "Pavlovo"; 16-18, "Preki pat"
Str., A; office Nr. 5
Sofia

1963
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Directive
99/36/EC
Transportabl
e pressure
equipment

Transportable pressure equipment
- receptacles
- cylinders
Conformity to type Annex IV, Part I Module C1
Conformity reassessment procedure
Annex IV, Part II
Transportable pressure equipment
- receptacles
- bundles of cylinders
- tanks
- tanks of tank vehicles
ЕC type examination – Module B
Product verification Annex IV, Part I Module F
EC unit verification Annex IV, Part I Module G
Conformity reassessment procedure
Annex IV, Part II

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието на
транспортируеми
съоръжения под
налягане
Приета с ПМС №
264 от 06.12.2005
г.
изм. ДВ. бр.40 от
16 Май 2006г.

(MI-005) - Приложение № 5
към чл. 2 на Наредбата;
Колонки за течни горива
(втечнени газове)
Колонки за течни горива (без
втечнени газове)
Транспортируеми
съоръжения под налягане
произведени от стомани с
работно налягане до 400 bar
без бутилки за
транспортиране на ацетилен,
както следва:
-Цистерни
- автоцистерни
По процедури:

№ 004 – ОС/
02.10.2007г.
Заповед за
разширение
на обхвата
№ А278/29.05.08г.
Отпаднал,
поради отмяна
на наредбата
01.07.2011г.

„Изследване на типа”модул В
"Проверка на продуктамодул F"
"Проверка на единичен
продукт – модул G"
.Резервоари
– бутилки
- батерии от бутилки

Cylinders
- except cylinders for acetylene
ЕC type examination – Module B
Conformity to type Annex IV, Part I Module C1
Conformity reassessment procedure
Annex IV, Part II

По процедури:
„Изследване на типа”модул В
"Проверка на продуктамодул F"
"Съответствие с типамодул С1"
“Проверка на единичен
продукт- модул G"
“Повторно оценяване на
транспортируеми
съоръжения под
налягане”

64.

ДАМТН

“МУЛТИТЕСТ” ООД
със седалище и адрес на
управление:

"MULTITEST" Ltd.
1, Atanas Dalchev Str.,
P.O. Box 161

1977

Directive
99/36/EC
Transportabl

Transportable pressure equipment
- receptacles
- tanks

Наредба за
съществените
изисквания и

Транспортируеми
съоръжения под налягане:
 Резервоари

№ 006 – ОСПР*/
23.06.2008г.
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гр. Варна 9009; кв. “Западна
промишлена зона”;
ул. "Атанас Далчев" № 1
представлявано от:
Христо Павлов Чукачев –
управител;

9009 Varna
Phone : +359 52 574 030; +359 52
574 031; +359 52 574 032
Fax : +359 52 574 040
Email : multitest@multitest.bg
Website : www.multitest.bg

e pressure
equipment

Valves and others accessories
EC Type-examination Annex IV, Part
I - Module B
Production quality assurance Annex
IV, Part I - Module D
Product verification Annex IV, Part I Module F
EC unit verification Annex IV, Part I Module G
Conformity reassessment procedure
Annex IV, Part II

Phone : +359 52 574 030; +359 52
574 031; +359 52 574 032
Fax : +359 52 574 040
Email : multitest@multitest.bg
Website : www.multitest.bg

оценяване
съответствието на
транспортируеми
съоръжения под
налягане
Приета с ПМС №
264 от 06.12.2005
г.
изм. ДВ. бр.40 от
16 Май 2006г.

 Цистерни
Вентили
или
арматура
,
свързани
безопастността
По процедури:

1.
2.

tanks of tank wagons*
tanks of tank vehicles*

3.

Periodic inspection of products Annex
IV, Part III - Module 1*

4.
5.
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ДАМТН

“МУЛТИТЕСТ” ООД
със седалище и адрес на
управление:
гр. Варна 9009; кв. “Западна
промишлена зона”;
ул. "Атанас Далчев" № 1
представлявано от:
Христо Павлов Чукачев –
управител;
Phone : +359 52 574 030; +359 52
574 031; +359 52 574 032
Fax : +359 52 574 040
Email : multitest@multitest.bg
Website : www.multitest.bg

"MULTITEST" Ltd.
1, Atanas Dalchev Str.,
P.O. Box 161
9009 Varna
Phone : +359 52 574 030; +359 52
574 031; +359 52 574 032
Fax : +359 52 574 040
Email : multitest@multitest.bg
Website : www.multitest.bg

1977

Directive
2010/35/EU
Transportabl
e pressure
equipment

Pressure receptacles including
gas cartridges, their valves and
other accessories when
appropriate
Tanks, battery vehicles/wagons,
multiple-element gas
containers (MEGCs), their valves
and other accessories when
appropriate.
-Conformity assessment activities Section I.1 of Annex I, Section II.1of
Annex II, and Section III.1 ofAnnex III
to Directive 2008/68/EC;
-Exceptional check -Section I.1 of
Annex I,Section II.1of Annex II, and
Section III.1 ofAnnex III to Directive
2008/68/EC;
-Intermediate inspectins - Section I.1
of Annex I,Section II.1of Annex II,
and Section III.1 ofAnnex III to
Directive 2008/68/EC;
-Periodic inspections -Section I.1 of
Annex I, Section II.1of Annex II, and
Section III.1 ofAnnex III to Directive
2008/68/EC;
-Reassessment of conformity - Annex
III to Directive 2010/35/EU.

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието на
транспортируемо
оборудване под
налягане ПМС №
271 от 29.09.2011г.
ДВ. Бр. 18 от
2011г.

друга
пряко
с

"Изследване на типа модул В";
“Осигуряване качеството
на производството – модул
D”;
"Проверка на продукта модул F";
"Проверка на единичен
продукт – модул G";
“Повторно оценяване на
транспортируеми
съоръжения под налягане”
да извършва следните
дейности:
1.Оценяване
съответствието.
2.Периодични проверки.
3.Междинни проверки.
4.Извънредни прегледи.
5.Ново
оценяване
съответствието.

за тази
процедура
лицето
притежава
лицензия
№ 480/
11.12.2007г.
Отпаднал,
поради отмяна
на наредбата
01.07.2011г.

№ 033 – ОС /
24.01.2012г.
на

на

за продуктов обхват, съгласно §
1, т. 24 от Допълнителните
разпоредби на Наредба за
съществените изисквания и
оценяване съответствието на
транспортируемо оборудване
под налягане:
a) Всички съдове под
налягане, техните клапани и
ако е приложимо, други
допълнителни
средства,
обхванати от глава 6.2 на
приложенията към Директива
2008/68/ЕО – ADR, RID и ADN;
б)Цистерни,
батерийни
превозни средства, вагонибатерии,
многоелементни
газови контейнери (MEGC),
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техните клапани и ако е
приложимо,
други
допълнителни
средства,
обхванати от глава 6.8 на
приложенията към Директива
2008/68/ЕО - ADR, RID и ADN,
когато посоченото в букви
„а” или „в” оборудване се
използва в съответствие с
посочените приложения за
превоз на газове от клас 2, с
изключение на газове или
предмети,
чийто
класификационен
код
съдържа цифрите 6 или 7, и
за
превоз
на
опасни
вещества от други класове,
посочени в приложение № 2;
в) Газови патрони (ООН №
2037), но не и аерозоли (ООН
№ 1950), отворени криогенни
съдове, газови бутилки за
дихателни
апарати,
пожарогасители (ООН №
1044),
транспортируемо
оборудване под налягане,
което е изключено съгласно
т. 1.1.3.2 от ADR, RID и ADN,
както и транспортируемо
оборудване под налягане, за
което
не
се
прилагат
правилата за изработката и
тестването
на
опаковки
съгласно
специалните
разпоредби в т. 3.3. от ADR,
RID и ADN.
66.

ДАМТН

“МУЛТИТЕСТ” ООД
със седалище и адрес на
управление:
гр. Варна; кв. “Западна
промишлена зона”;
ул. "Атанас Далчев" № 1
представлявано от:
Христо Павлов Чукачев –
управител;
Phone : +359 52 574 030; +359 52
574 031; +359 52 574 032
Fax : +359 52 574 040
Email : multitest@multitest.bg
Website : www.multitest.bg

"MULTITEST" Ltd.
1, Atanas Dalchev Str.,
P.O. Box 161
9009 Varna
Phone : +359 52 574 030; +359 52
574 031; +359 52 574 032
Fax : +359 52 574 040
Email : multitest@multitest.bg
Website : www.multitest.bg

1977

Directive
97/23/EC
Pressure
equipment

Pressure-cookers
Pressure equipment and
assemblies except for portable fire
extinguishers and bottles for
breathing apparatus
Components for water and gas fire
suppression and extinguishing
systems
Pressure equipment and
assemblies of categories II, III, IV
as parts of LPG and water
installations
Pressure equipment and
assemblies of categories II, III, IV
as parts of refrigeration

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието на
съоръжения под
налягане, обн. ДВ.
бр.87 / 13.09.02г.,
изм. ДВ. бр.24 /
21.03.06г.

Съдове
за
сгъстени,
втечнени или разтворени под
налягане газове, пари или
течности,
при
които
налягането на парите при
максималната
допустима
температура е по-голямо от
0,05 МРа, над нормалното
атмосферно налягане;

№ 014 – ОС /
12.09.2008г.

Съдове за течности, при
които налягането на парите
при максималната допустима
температура не надвишава с
повече
от
0,05
МРа,
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installations
Conformity assessment of
‛hermetically sealed’ compressor
units used in refrigeration systems
Pressure equipment as referred to
in 1.1, 1.3 and 1.4 of Article 3 and
assemblies as referred to in 2.2
and 2.3 of Article 3, made from
ferritic materials with wall
temperatures of -40°C to 250°C, or
from austenitic materials with wall
temperatures of -200°C to 300°C,
applying a calculation method in
accordance with the first indent of
2.2.3(a) of Annex I, or a design
method in accordance with 2.2.4 of
Annex I in combination with the
first indent of 2.2.3(a)
Pressure equipment and
assemblies as defined in Article 1
for use exclusively in fire-fighting
plant, excluding fired or otherwise
heated pressure equipment
presenting a risk of overheating
Pressured tanks
Safety accessories
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ДАМТН

“МУЛТИТЕСТ” ООД
със седалище и адрес на
управление:
гр. Варна; кв. “Западна
промишлена зона”;
ул. "Атанас Далчев" № 1
представлявано от:
Христо Павлов Чукачев –
управител;
Phone : +359 52 574 030; +359 52
574 031; +359 52 574 032
Fax : +359 52 574 040
Email : multitest@multitest.bg
Website : www.multitest.bg

"MULTITEST" Ltd.
1, Atanas Dalchev Str.,
P.O. Box 161
9009 Varna
Phone : +359 52 574 030; +359 52
574 031; +359 52 574 032
Fax : +359 52 574 040
Email : multitest@multitest.bg
Website : www.multitest.bg
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Directive
97/23/EC
Pressure
equipment

Procedures:
EC type-examination Annex III Module B;
EC unit verification Annex III - Module
G;
Product verification Annex III Module F;
Production quality assurance Annex
III - Module D;
Pressure-cookers
Pressure equipment and
assemblies except for portable fire
extinguishers and bottles for
breathing apparatus
Components for water and gas fire
suppression and extinguishing
systems
Pressure equipment and
assemblies of categories II, III, IV
as parts of LPG and water
installations
Pressure equipment and
assemblies of categories II, III, IV
as parts of refrigeration
installations

нормалното
налягане;

атмосферно

Тенджери под налягане;
Тръбопроводи за сгъстени,
втечнени или разтворени под
налягане газове, пари или
течности,
при
които
налягането на парите при
максималната
допустима
температура е по-голямо от
0,05 МРа, над нормалното
атмосферно налягане;
Тръбопроводи за течности,
при които налягането на
парите при максималната
допустима температура не
надвишава с повече от 0,05
МРа,
нормалното
атмосферно налягане;
По процедури:
"Изследване на типа - модул
В";
“Осигуряване качеството на
производството – модул D”;
"Проверка на продукта - модул
F";
"Проверка на единичен
продукт – модул G";
Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието на
съоръжения под
налягане, обн. ДВ.
бр.87 / 13.09.02г.,
изм. ДВ. бр.24 /
21.03.06г.

Съдове
за
сгъстени,
втечнени или разтворени под
налягане газове, пари или
течности,
при
които
налягането на парите при
максималната
допустима
температура е по-голямо от
0,05 МРа, над нормалното
атмосферно налягане;

№ 020 – ОС /
24.02.2009г.

Съдове за течности, при
които налягането на парите
при максималната допустима
температура не надвишава с
повече
от
0,05
МРа,
нормалното
атмосферно
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Conformity assessment of
‛hermetically sealed’ compressor
units used in refrigeration systems
Pressure equipment as referred to
in 1.1, 1.3 and 1.4 of Article 3 and
assemblies as referred to in 2.2
and 2.3 of Article 3, made from
ferritic materials with wall
temperatures of -40°C to 250°C, or
from austenitic materials with wall
temperatures of -200°C to 300°C,
applying a calculation method in
accordance with the first indent of
2.2.3(a) of Annex I, or a design
method in accordance with 2.2.4 of
Annex I in combination with the
first indent of 2.2.3(a)
Pressure equipment and
assemblies as defined in Article 1
for use exclusively in fire-fighting
plant, excluding fired or otherwise
heated pressure equipment
presenting a risk of overheating
Pressured tanks
Safety accessories
Procedures:
Internal manufacturing checks with
monitoring of the final assessment Annex III - Module A1
EC design-examination - Annex III Module B1
Conformity to type - Annex III Module C1
Production quality assurance - Annex
III - Module D1
Product quality assurance - Annex III
- Module E1
Product quality assurance - Annex III
- Module E
Approval of permanent joining
procedures - Annex I, 3.1.2
Approval of permanent joining
personnel - Annex I, 3.1.2
Pressure equipment and
assemblies as defined in Article 1
for use exclusively in fire-fighting
plant, excluding fired or otherwise
heated pressure equipment

налягане;
Тенджери под налягане;
Тръбопроводи за сгъстени,
втечнени или разтворени под
налягане газове, пари или
течности,
при
които
налягането на парите при
максималната
допустима
температура е по-голямо от
0,05 МРа, над нормалното
атмосферно налягане;
Тръбопроводи за течности,
при които налягането на
парите при максималната
допустима температура не
надвишава с повече от 0,05
МРа,
нормалното
атмосферно налягане;

По процедури:
"Вътрешен производствен
контрол с надзор на крайното
оценяване - модул А1";
"Изследване на проекта модул В1;
"Съответствие с типа модул С1";
"Осигуряване на качеството
на производството - модул
D1";
"Осигуряване на качеството
на продукта - модул Е" ;
"Осигуряване на качеството
на продукта - модул Е1);
Одобрение на процедури и
персонал за изпълнение на
неразглобяеми съединения за
съоръжения под налягане по
чл. 33, ал.4, т.2 от наредбата;
Съоръжения под налягане с
обем над 2L, застрашени от
прегряване чрез нагряване с

73

presenting a risk of overheating

пламък или по друг начин, за
производство на пара или
гореща вода

Procedures:
Internal manufacturing checks with
monitoring of the final assessment Annex III - Module A1
EC design-examination - Annex III Module B1
EC type-examination Annex III Module B;
Conformity to type - Annex III Module C1
Production quality assurance Annex
III - Module D;
Production quality assurance - Annex
III - Module D1
Product quality assurance - Annex III
- Module E1
Product quality assurance - Annex III
- Module E
Product verification Annex III Module F;
EC unit verification Annex III - Module
G;

По процедури:
Вътрешен производствен
контрол с надзор на крайното
оценяване - модул А1
Изследване на проекта - модул
В1
Изследване на типа - модул В
Съответствие с типа - модул
С1
Осигуряване на качеството на
производството - модул D
Осигуряване на качеството на
производството - модул D1
Осигуряване на качеството на
продукта - модул Е
Осигуряване на качеството на
продукта - модул Е1
Проверка на продукта - модул
F
Проверка на единичен продукт
- модул G

Full quality assurance Annex III Module H
Full quality assurance with design
examination and special surveillance
of the final assessment Annex III Module H1
Approval of non-destructive testing
personnel Annex I, 3.1.3

68.

ДАМТН

“МУЛТИТЕСТ” ООД
ЕИК 813141496
със седалище и адрес на

"MULTITEST" Ltd.
1, Atanas Dalchev Str.,
P.O. Box 161
9009 Varna

1977

Directive
2014/68/EU
Pressure
equipment

Pressure equipment
- Pressure equipment
- Pressure-cookers
- Portable fire extinguishers
- Safety accessories

"Пълно осигуряване на
качеството - модул H"
(приложение № 21)
Пълно осигуряване на
качеството с изследване на
проекта и специален надзор
на крайното оценяване - модул
H1" (приложение № 22).
Одобрение на персонал,
извършващ изпитване без
разрушаване на съоръжения
под налягане III и IV
категория, съгл. чл. 34 от
наредбата
Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване на
съответствието на

Съоръжения под налягане и
функционални групи,

Заповед за
разширение на
обхвата
№ А087/28.02.2013г
.
Отпаднал,
поради отмяна
на наредбата
на 26 април
2016г.

№ 124 – ОС /
03.08.2016 г.

Като прилага следните модули
на процедурите за оценяване
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управление:
гр. Варна 9009; кв. “Западна
промишлена зона”;
ул. "Атанас Далчев" № 1
представлявано от:
Христо Павлов Чукачев –
управител;
Phone : +359 52 574 030; +359 52
574 031; +359 52 574 032
Fax : +359 52 574 040
Email : multitest@multitest.bg
Website : www.multitest.bg

Phone : +359 52 574 030; +359 52
574 031; +359 52 574 032
Fax : +359 52 574 040
Email : multitest@multitest.bg
Website : www.multitest.bg

- Pressure equipment and
assemblies except for portable fire
extinguishers and bottles for
breathing apparatus
- Pressure equipment and
assemblies of categories II, III, IV
as parts of LPG and water
installations
- Pressure equipment and
assemblies of categories II, III, IV
as parts of refrigeration
installations
- Conformity assessment of
#hermetically sealed’ compressor
units used in refrigeration systems
- Pressure equipment as referred
to in 1(a), 1(c) and 1(d) of Article 4
and assemblies as referred to in
2(b) of Article 4
- Pressure equipment and
assemblies as defined in Article 2
for use exclusively in fire-fighting
plant, excluding fired or otherwise
heated pressure equipment
presenting a risk of overheating
- Pressured tanks
-Conformity to type based on internal
production control plus supervised
pressure equipment checks at
random intervals-Annex III - Module
C2
-Quality assurance of final pressure
equipment inspection and testing Annex III - Module E1
-Conformity to type based on
pressure equipment quality
assurance- Annex III - Module E
-Quality assurance of the production
process-Annex III - Module D1
-Conformity to type based on quality
assurance of the production processAnnex III - Module D
-Conformity to type based on
pressure equipment verification Annex III - Module F

съоръженията
под налягане,
обн. ДВ, бр. 33 от
26.04.2016 г.

на съответствието:
-Модул A2: Вътрешен
производствен контрол с
надзор на проверката на
съоръжение под налягане на
случайни интервали Приложение № 3, Раздел II;
-Модул B: ЕС изследване на
типа - изследване на типа
произведен
продукт
Приложение № 3, Раздел III;
-Модул В: ЕС изследване на
типа - изследване на проекта
на типа - Приложение № 3,
Раздел IV;
-Модул С2: Съответствие с
типа въз основа на вътрешен
производствен
контрол
с
надзор на проверката на
съоръжение под налягане на
случайни
интервали
Приложение № 3, Раздел V;
-Модул D: Съответствие с типа
въз основа на осигуряване на
качеството на производството Приложение № 3, Раздел VI;
-Модул D1: Осигуряване на
качеството на производството Приложение № 3, Раздел VII;
-Модул Е: Съответствие с типа
въз основа на осигуряване на
качеството на съоръжение под
налягане - Приложение № 3,
Раздел VIII;
-Модул Е1: Осигуряване на
качеството на контрола и
изпитването
на
крайното
съоръжение под налягане Приложение № 3, Раздел IX;
-Модул F: Съответствие с типа
въз основа на проверка на
съоръжението под налягане Приложение № 3, Раздел X;
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-EU-Type examination – production
type- Annex III - Module B

-Модул G: Съответствие въз
основа на проверка на
единичен продукт - Приложение
№ 3, Раздел XI;

-Conformity based on unit
verification- Annex III - Module G
-EU-Type examination – design type
- Annex III - Module B

-Модул H: Съответствие въз
основа на пълно осигуряване
на качеството - Приложение №
3, Раздел XII;

- Conformity based on full quality
assurance plus design examination Annex III - Module H1

-Модул H1: Съответствие въз
основа на пълно осигуряване
на качеството с изследване на
проекта - Приложение № 3,
Раздел XIII.

- Internal production control plus
supervised pressure equipment
checks at random intervals- Annex III
- Module A2
- Conformity based on full quality
assurance - Annex III - Module H



одобряване на
процедури за
изпълнение на
неразглобяемите
съединения, съгласно т.
3.1.2 от Приложение № 1
на Наредбата;



одобряване на персонал
за изпълнение на
неразглобяемите
съединения, съгласно т.
3.1.2 от Приложение № 1
на Наредбата.

- Approval of permanent joining
personnel - Annex I, 3.1.2
- Approval of permanent joining
procedures - Annex I, 3.1.2
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ДАМТН

“МУЛТИТЕСТ” ООД
ЕИК 813141496
със седалище и адрес на
управление:
гр. Варна 9009; кв. “Западна
промишлена зона”;
ул. "Атанас Далчев" № 1
представлявано от:
Христо Павлов Чукачев –
управител;

70.

ДАМТН

Phone : +359 52 574 030; +359 52
574 031; +359 52 574 032
Fax : +359 52 574 040
Email : multitest@multitest.bg
Website : www.multitest.bg
“МУЛТИТЕСТ” ООД
със седалище и адрес на

"MULTITEST" Ltd.
1, Atanas Dalchev Str.,
P.O. Box 161
9009 Varna
Phone : +359 52 574 030; +359 52
574 031; +359 52 574 032
Fax : +359 52 574 040
Email : multitest@multitest.bg
Website : www.multitest.bg

"MULTITEST" Ltd.
1, Atanas Dalchev Str.,

Recog
nised
thirdparty
organi
sation
PED
Art. 20
Призн
ата
органи
зация трета
незави
сима
страна
1977

Directive
2014/68/EU
Pressure
equipment

Pressure equipment
ALL

Directive
87/404/EEC

Simple pressure vessels

-Approval of non-destructive
testing personnel - Annex I, 3.1.3

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване на
съответствието на
съоръженията
под налягане,
обн. ДВ, бр. 33 от
26.04.2016 г

Наредба за
съществените

Съоръженията под налягане

№ 125 – ОС /
03.08.2016 г.

одобряване на персонал,
който извършва изпитване
без разрушаване, съгласно т.
3.1.3 от Приложение № 1 на
Наредбата

Обикновени съдове под
налягане

№ 029 – ОС /
12.09.2011 г.
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управление:
гр. Варна 9009; кв. “Западна
промишлена зона”;
ул. "Атанас Далчев" № 1
представлявано от:
Христо Павлов Чукачев –
управител;

P.O. Box 161
9009 Varna
Phone : +359 52 574 030; +359 52
574 031; +359 52 574 032
Fax : +359 52 574 040
Email : multitest@multitest.bg
Website : www.multitest.bg

Simple
pressure
vessels

EC Type-examination Article 10
EC declaration of conformity Articles
12, 13 and 14
EC verification Article 11

изисквания и
оценяване
съответствието
на съдовете
под налягане
обн. ДВ. бр.85 /
02.10.01г., посл.
изм. ДВ. бр.24 /
21.03.06г

По процедури:
 "ЕО изследване на типа"
съгласно приложение № 1;
 "ЕО проверка на
продукта" съгласно
приложение № 2;
 "Производствен контрол
с надзор на крайното
оценяване" съгласно
приложение № 3
 “Експертиза на
техническото досие”
(съгласно чл.24, т.1, буква
“а”) .

Simple pressure vessels

Наредбата за
съществените
изисквания и
оценяване на
съответствието
на съдовете
под налягане,
обн. ДВ. бр. 23
от 25.03.2016 г.

Обикновени съдове под
налягане

Phone : +359 52 574 030; +359 52
574 031; +359 52 574 032
Fax : +359 52 574 040
Email : multitest@multitest.bg
Website : www.multitest.bg

71.

ДАМТН

“МУЛТИТЕСТ” ООД
със седалище и адрес на
управление:
гр. Варна 9009; кв. “Западна
промишлена зона”;
ул. "Атанас Далчев" № 1
представлявано от:
Христо Павлов Чукачев –
управител;

"MULTITEST" Ltd.
1, Atanas Dalchev Str.,
P.O. Box 161
9009 Varna
Phone : +359 52 574 030; +359 52
574 031; +359 52 574 032
Fax : +359 52 574 040
Email : multitest@multitest.bg
Website : www.multitest.bg

1977

"ELTEST CERTIFICATION" Ltd.
7-b, Voynishka Str.,
9002 Varna
Phone /Fax : +359 (52) 721 198
GSM: 0888 22 77 70

LVD
Body

Directive
2014/29/EU
Simple
Pressure
Vessels

Phone : +359 52 574 030; +359 52
574 031; +359 52 574 032
Fax : +359 52 574 040
Email : multitest@multitest.bg
Website : www.multitest.bg

72.

ДАМТН

“ЕЛТЕСТ СЕРТИФИКАЦИЯ”
ЕООД
представлявано от
Владимир Василев Тодоров –
управител
със седалище и адрес на
управление:
гр.Варна
ул. “Войнишка” №7, вх. Б,

Email : office@eltestsertification.com
Website : www.eltestsertification.com

Directive
73/23/EEC
Low voltage
directive

EU-Type examination (module B)
Conformity to type based on internal
production control plus supervised
vessel testing (module C1)
Conformity to type based on internal
production control plus supervised
vessel checks at random intervals
(module C2)
Conformity to type based on internal
production control (module C)

Electrical equipment designed for
use within certain voltage limits
Report consequent on a challenge
(Art 8)

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване на
съответствието на
електрически
съоръжения,
предназначени
за използване в

Отпаднал,
поради отмяна
на наредбата с
ПМС № 47

№ 115 – ОС /
20.06.2016 г.

Като прилага следните модули
на процедурите за оценяване
на съответствието:
•
ЕС изследване на
типа (Модул В) - Приложение
№ 2, Раздел I;
•
Съответствие с типа
въз основа на вътрешен
производствен контрол с
надзор на изпитването на съда
(модул С1) - Приложение № 2,
Раздел II;
•
Съответствие с типа
въз основа на вътрешен
производствен контрол с
надзор на проверката на съда
на случайни интервали (модул
С2) - Приложение № 2, Раздел
III;
•
Съответствие с типа
въз основа на вътрешен
производствен контрол (модул
С) – Приложение № 2, Раздел
IV.
Електрическо оборудване
предназначено за използване
в определени граници на
напрежението
По процедури:
“Изготвяне на експертен доклад
за съответствието”

№ 010 – ОС /
10.03.2008г.
Отпаднал,
поради отмяна
на наредбата с
ПМС № 47

77

ет.1, ап.1

73.

ДАМТН

адрес за контакти:
гр.Варна
ул. “Студентска” №1
ТУ Варна
тел./факс 052/ 721 198
GSM: 0888 22 77 70
Email :
office@eltestsertification.com
Website :
www.eltestsertification.com
“ЕЛТЕСТ СЕРТИФИКАЦИЯ”
ЕООД
представлявано от
Владимир Василев Тодоров –
управител
със седалище и адрес на
управление:
гр.Варна
ул. “Войнишка” №7, вх. Б,
ет.1, ап.1

определени
граници на
напрежението
обн. ДВ. бр.62 /
13.07.01г., посл.
изм. ДВ. бр.24 /
21.03.06г

"ELTEST CERTIFICATION" Ltd.
7-b, Voynishka Str.,
9002 Varna
Phone /Fax : +359 (52) 721 198
GSM: 0888 22 77 70

2024

Directive
2004/108/
EC
Electromagn
etic
compatibility

Electric and electronic appliances

Directive
2014/30/EU
Electromagn
etic
compatibility

Electromagnetic compatibility

Evaluation of technical
Documentation Annex III 9(Directive
2004/108)

Email : office@eltestsertification.com
Website : www.eltestsertification.com

адрес за контакти:
гр.Варна
ул. “Студентска” №1
ТУ Варна
тел./факс 052/ 721 198
GSM: 0888 22 77 70
Email :
office@eltestsertification.com
Website :
www.eltestsertification.com
74.

ДАМТН

“ЕЛТЕСТ СЕРТИФИКАЦИЯ”
ЕООД
ЕИК 103552414
представлявано от
Владимир Василев Тодоров –
управител
със седалище и адрес на
управление:
гр.Варна
ул. “Войнишка” №7, вх. Б,
ет.1, ап.1
адрес за контакти:
гр.Варна
ул. “Студентска” №1

"ELTEST CERTIFICATION" Ltd.
7-b, Voynishka Str.,
9002 Varna
Phone /Fax : +359 (52) 721 198
GSM: 0888 22 77 70
Email : office@eltestsertification.com
Website : www.eltestsertification.com

2024

Electric and electronic appliances
(apparatus with electrical and/or
electronic parts liable to generate
electromagnetic disturbances or
liable to be affected by such
disturbances)
EU type examination procedure
(Module B) - Annex III [EU type
examination procedure (Module B)
followed by Conformity to type based
on internal production control
(Module C)]

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване на
съответствието
за
електромагнитна
а съвместимост,
приета с ПМС №
76/06 април
2007г., обн. ДВ.
бр.32 /
17.04.2007г.

електрически и електронни
съоръжения
по
процедура за оценяване на
съответствието,
съгласно Приложение № 2, т. 3
от Наредбата

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието за
електромагнитна
съвместимост
обн. ДВ. бр. 23 от
25.03.2016 г

Електромагнитна
съвместимост,

№ 009 – ОС /
05.03.2008г.
Отпаднал,
поради отмяна
на наредбата с
ПМС № 47

№ 114 – ОС /
20.06.2016 г.

по модул :
- Модул В: ЕС изследване на
типа - Приложение № 2, Раздел
II.
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ТУ Варна
тел./факс 052/ 721 198
GSM: 0888 22 77 70
Email :
office@eltestsertification.com
Website :
www.eltestsertification.com
“ЕЛТЕСТ СЕРТИФИКАЦИЯ”
ЕООД
представлявано от
Владимир Василев Тодоров –
управител
със седалище и адрес на
управление:
гр.Варна
ул. “Войнишка” №7, вх. Б,
ет.1, ап.1

"ELTEST CERTIFICATION" Ltd.
7-b, Voynishka Str.,
9002 Varna
Phone /Fax : +359 (52) 721 198
GSM: 0888 22 77 70

2024

Email : office@eltestsertification.com
Website : www.eltestsertification.com

Directive
99/5/EC
Radio and
telecommuni
cations
terminal
equipment

Radio equipment and
telecommunications terminal
equipment
Internal production control + specific
apparatus tests Annex III
Technical construction file Annex IV

адрес за контакти:
гр.Варна
ул. “Студентска” №1
ТУ Варна
тел./факс 052/ 721 198
GSM: 0888 22 77 70
Email :
office@eltestsertification.com
Website :
www.eltestsertification.com
76.

ДАМТН

“ЕЛТЕСТ СЕРТИФИКАЦИЯ”
ЕООД
ЕИК 103552414
представлявано от
Владимир Василев Тодоров –
управител
със седалище и адрес на
управление:
гр.Варна
ул. “Войнишка” №7, вх. Б,
ет.1, ап.1

"ELTEST CERTIFICATION" Ltd.
7-b, Voynishka Str.,
9002 Varna
Phone /Fax : +359 (52) 721 198
GSM: 0888 22 77 70
Email : office@eltestsertification.com
Website : www.eltestsertification.com

2024

Directive
2014/53/EU
Radio
equipment

Radio equipment
Radio equipment
-Conformity assessment modules B
and C (EU-type examination and
conformity to type based on internal
production control) - Article 17 and
Annex III

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието на
радиосъоръжени
я и крайни
далекосъобщите
лни устройства,
приета с ПМС №
175/ 07.08.02 г.,
обн., ДВ, бр. 79 /
16 .08.02 г., в сила
от 12 септември
2002

Радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни
устройства

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието на
радиосъоръжени
ята, обн. ДВ. бр.
32 от 22.04.2016 г.

Радиосъоръжения,

По процедури:
1. “Вътрешен
производствен контрол плюс
специфични изпитвания на
устройството (съгласно
Приложение № 2 от
наредбата).

№ 021 – ОС/
21.04.2009 г.
Отпаднал,
поради отмяна
на наредбата с
ПМС № 90

2. “Вътрешен
производствен контрол плюс
специфични изпитвания на
устройството и проверка на
техническото досие (съгласно
Приложение № 3 от
наредбата).

№ 119 – ОС /
25.07.2016 г.

по модул:
-Модул В: ЕС изследване на
типа - Приложение № 1, Раздел
II.

адрес за контакти:
гр.Варна
ул. “Студентска” №1
ТУ Варна
тел./факс 052/ 721 198
GSM: 0888 22 77 70
Email :

79

office@eltestsertification.com
Website :
www.eltestsertification.com
77.

ДАМТН

“ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ НА
ЗЕМЕДЕЛСКА,ГОРСКА
ТЕХНИКА И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ”
- Пловдив
представляван от инж-Методи
Величков, изпълнителен
директор
със седалище и адрес на
управление:
4023 Пловдив, ул. “Ягодовско
шосе” № 35
тел : +359 32 632 383;
+359 32 632 384
Fax : +359 32 265 763
Email : testlab@netgroup-bg.com;
gstlab@netgroup-bg.com
Website : www.ctcplovdiv.info

Center for Testing of Agricultural
and Forestry Machinery and Spare
Equipment – Plovdiv
35, Yagodovsko shose Str., P.O. Box
104
4023, Plovdiv
Phone : +359 32 632 383;
+359 32 632 384
Fax : +359 32 265 763
Email : testlab@netgroup-bg.com;
gstlab@netgroup-bg.com
Website : www.ctcplovdiv.info

2076

Directive
98/37/EC
Machinery

Circular saws (single or multiblade)
for working with wood and
analogous materials : (part of section
A1 of annex IV)
- sawing machines with fixed tool
during operation, having a
fixed bed with manual feed of the
workpiece or with a
demountable power feed
- sawing machines with fixed tool
during operation, having a
manually operated reciprocating sawbench or carriage
- sawing machines with fixed tool
during operation, having a
built-in mechanical feed device for
the workpieces, with
manual loading and/or unloading
- sawing machines with movable tool
during operation, with a
mechanical feed device and manual
loading and/or unloading
Circular saws (single or multi-blade)
for working with meat and
analogous materials : (part of section
A1 of annex IV)
- sawing machines with fixed tool
during operation, having a
fixed bed with manual feed of the
workpiece or with a
demountable power feed
- sawing machines with fixed tool
during operation, having a
manually operated reciprocating sawbench or carriage
- sawing machines with fixed tool
during operation, having a
built-in mechanical feed device for
the workpieces, with
manual loading and/or unloading
- sawing machines with movable tool
during operation, with a
mechanical feed device and manual
loading and/or unloading
Hand-fed surface planing machines
for woodworking (section
A2 of annex IV)
Thicknessers for one-side dressing

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието на
машините, приета
с Постановление
№232/ на
Министерския
съвет от
11.10.2001г., обн.
ДВ, бр. 91 от
23.10.2001г., посл.
изм. ДВ, бр.61 от
28.07.2006 г,

По процедура: „Съхранение
на техническото досие”
1. Еднодискови и многодискови
циркуляри за обработка на
дървени и подобни на
дървените материали или за
обработка на месо и подобни
на месните материали.
1.1 Отрезни машини с
непреместващ се по време на
работа инструмент, с
неподвижна маса и с ръчно
подаване на обработваемия
детайл или с демонтируем
подавателен апарат.
1.2 Отрезни машини с
непреместващ се по време на
работа инструмент, с пенделносач или шейна с възвратнопостъпателно движение, с
ръчно подаване.
1.3 Отрезни машини с
непреместващ се по време на
работа инструмент, с вградено
устройство за механизирано
подаване на обработваемите
детайли и с ръчно зареждане
или снемане.
1.4 Отрезни машини с
преместващ се по време на
работа инструмент, с
механично подаващо
устройство и с ръчно
зареждане и/или снемане.
2. Рендосвачни машини за
дървен материал с ръчно
подаване (абрихти).
3. Едностранни рендосвачни
машини за постигане на
определена дебелина с ръчно
зареждане и/или снемане за
обработка на дървен материал
(щрайхмуси).
4. Лентови триони (банцизи) с
неподвижна или подвижна маса
и лентови триони с подвижна
шейна с ръчно зареждане и/или
снемане за обработване на

№ 013 – ОС /
24.07.2008г.
Отпаднал,
поради отмяна
на наредбата
29.11.2009г.
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with manual loading and/or
unloading for woodworking (section
A3 of annex IV)
Band-saws with a fixed or mobile bed
and band-saws with a
mobile carriage, with manual loading
and/or unloading, for
working with wood and analogous
materials or for working with
meat and analogous materials
(section A4 of annex IV)
Combined machines of the types
referred to in 1 to 4 and 7 for
working with wood and analogous
materials (section A5 of
annex IV)
Hand-fed tenoning machines with
several tool holders for
woodworking (section A6 of annex
IV)
Hand-fed vertical spindle moulding
machines for working with
wood and analogous materials
(section A7 of annex IV)
Portable chainsaws for woodworking
(section A8 of annex IV)
Presses, including press-brakes, for
the cold working of metals,
with manual loading and/or
unloading, whose movable working
parts may have a travel exceeding 6
mm and a speed
exceeding 30 mm/s. (section A9 of
annex IV)
Injection or compression plasticsmoulding machines with
manual loading or unloading (section
A10 of annex IV)
Injection or compression rubbermoulding machines with
manual loading or unloading (section
A11 of annex IV)
Machinery for underground working
of the following types :
(section A12 of annex IV)
- machinery on rails: locomotives and
brake-vans
- hydraulic-powered roof supports
- internal combustion engines to be
fitted to machinery for
underground working
Manually-loaded trucks for the

дървени или подобни
материали или за обработване
на месо и подобни материали.
5. Комбинирани машини от
видовете по т. 1 - 1.3 и 3 за
обработване на дървени и
подобни материали.
6. Многовретенни фрезови
машини за обработване на
дървен материал с ръчно
подаване.
7. Фрези с вертикална ос и с
ръчно подаване за
обработване на дървени и
подобни материали.
8. Преносими верижни триони
за обработване на дървен
материал.
9. Преси за студена обработка
на метали, вкл. преси за
огъване с ръчно зареждане и
снемане, чиито подвижни
работни елементи имат ход поголям от 6 mm и скорост повисока от 30 mm/s.
10. Машини за шприцоване или
формоване под налягане на
пластмаси с ръчно зареждане
или снемане.
11. Машини за шприцоване или
формоване под налягане на
каучук с ръчно зареждане или
снемане.
12. Машини за подземна
работа от следните видове:
а) релсови машини: локомотиви
и вагонетки със спирачки;
б) крачещи хидравлични
крепежи;
в) двигатели с вътрешно
горене, предназначени за
монтиране към машини за
подземна работа.
13. Сметосъбиращи машини за
битови отпадъци с ръчно
товарене и механизъм за
пресоване.
14. Защитни прегради и
карданни валове по чл. 90.
15. Подемници за повдигане на
транспортни средства.
16. Повдигателни съоръжения
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collection of household refuse
incorporating a compression
mechanism (section A13 of annex
-Receipt of technical file(Annex VI
Art.8, 2(c), 1st indent);
Guards and detachable transmission
shafts with universal joints
as described in section 3.4.7. (section
A14 of annex IV)
-Certification of adequacy for the
technical file(Annex VI Art.8, 2(c),
2nd indent)
Receipt of technical file(Annex VI
Art.8, 2(c), 1st indent);
Vehicles servicing lifts (section A15 of
annex IV) - -Receipt of technical file
(Annex VI Art.8, 2(c), 1st indent)
Devices for the lifting of persons
involving a risk of falling from a
vertical height of more than 3 metres
(section A16 of annex IV)
-EC type-examination(Annex VI
Art.8, 2(b) and 2c, 3rd
Indent)
-Certification of adequacy for the
technical file (Annex VI Art.8, 2(c),
2nd indent)
-Receipt of technical file
Annex VI Art.8, 2(c), 1st indent
Machines for the manufacture of
pyrotechnics (section A17 of
annex IV)
Electro-sensitive devices designed
specifically to detect
persons in order to ensure their
safety (non-material barriers,
sensor mats, electromagnetic
detectors, etc.) (section B1 of
annex IV)
Logic units which ensure the safety
functions of bi-manual
controls (section B2 of annex IV)
Automatic movable screens to protect
the presses referred to in
9, 10 and 11 (section B3 of annex IV)
Roll-over protection structures
(ROPS) (section B4 of annex IV)
-Receipt of technical file Annex VI
Art.8, 2(c), 1st indent
Falling-object protective structures

за хора, при които съществува
риск от падане от височина поголяма от 3 m.
17. Машини за производство на
пиротехнически изделия.
Защитни елементи
1. Електрочувствителни
устройства, предназначени да
откриват хора, за да се осигури
безопасността им
(нематериални бариери,
сензорни пътеки,
електромагнитни детектори и
др.).
2. Логически възли,
осигуряващи безопасна работа
при управление с две ръце.
3. Автоматично преместващи
се екрани за обезопасяване на
машините по раздел I, т. 9, 10 и
11.
4. Конструкции за защита при
преобръщане (ROPS).
5. Конструкции за защита от
падащи предмети (FOPS).
По процедура:
„Удостоверение за пълно
съответствие на
техническото досие”
1.Повдигателни съоръжения за
хора, при които съществува
риск от падане от височина поголяма от 3 m.- с изключение
на Мачтови повдигателни
работни площадки,
Хидравлични платформи (НР)
за гасене на пожар и
спасителни дейности и
Платформи за наземно
поддържане на летателни
апарати.
2.Карданни валове по чл. 90
2. Защитни елементи.
Конструкции за защита от
падащи предмети (FOPS) - с
изключение на Конструкции за
защита от падащи елементи за
машини за земни работи
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(FOPS) (section B5 of
annex IV)
-EC type-examination(Annex VI
Art.8, 2(b) and 2c, 3rd
indent

По процедура:И
„ЕО изследване на типа”
1. Повдигателни съоръжения за
хора, при които съществува
риск от падане от височина поголяма от 3 m - с изключение
на Мачтови повдигателни
работни площадки,
Хидравлични платформи (НР)
за гасене на пожар и
спасителни дейности и
Платформи за наземно
поддържане на летателни
апарати.
2. Защитни елементи.
Конструкции за защита от
падащи предмети (FOPS) - с
изключение на Конструкции за
защита от падащи елементи за
машини за земни работи

-Certification of adequacy for the
technical file Annex VI Art.8, 2(c),
2nd indent
-Receipt of technical file
Annex VI Art.8, 2(c), 1st indent

78.

ДАМТН

“ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ НА
ЗЕМЕДЕЛСКА,ГОРСКА
ТЕХНИКА И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ”
- Пловдив
представляван от Методи
Величков- изпълнителен
директор
със седалище и адрес на
управление:
4023 Пловдив, ул. “Ягодовско
шосе” № 35
тел : +359 32 632 383;
+359 32 632 384
Fax : +359 32 265 763
Email : testlab@netgroup-bg.com;
gstlab@netgroup-bg.com
Website : www.ctcplovdiv.info

КОНТРОЛНО ТЕХНИЧЕСКА
ИНСПЕКЦИЯ
представлявана от

Center for Testing of Agricultural
and Forestry Machinery and Spare
Equipment – Plovdiv
35, Yagodovsko shose Str., P.O. Box
104
4023, Plovdiv
Phone : +359 32 632 383;
+359 32 632 384
Fax : +359 32 265 763
Email : testlab@netgroup-bg.com;
gstlab@netgroup-bg.com
Website : www.ctcplovdiv.info

Technical Control InspectoratePlovdiv
35, Yagodovsko shose Str., P.O. Box

2076

Directive
2000/14/EC
Noise
emission in
the
environment
by equipment
for use
outdoors

Equipment subject to noise limits
- builders' hoists for the
transport of goods (combustionengine driven)
- compaction machines (only
vibrating and non-vibrating rollers,
vibratory plates and vibratory
rammers)
- compressors (< 350 kW)
- concrete-breakers and picks,
hand-held
- construction winches
(combustion-engine driven)
- dozers (< 500 kW)
- dumpers (< 500 kW)
- excavators, hydraulic or ropeoperated (< 500 kW)
- excavator-loaders (< 500 kW)
- graders (< 500 kW)
- hydraulic power packs
- landfill compactors, loader-type
with bucket (< 500 kW)
- lawnmowers (excluding
agricultural and forestry
equipment, and multi-purpose
devices, the main motorised
component of which has an

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието на
машини и
съоръжения,
които работят на
открито, по
отношение на
шума, излъчван
от тях във
въздуха,
приета с ПМС №
22/29.01.2004г;
обн. ДВ.
бр.11/10.02.2004г.,
изм. ДВ.
бр.37/08.05.2007г.,

1. строителни подемници,
задвижвани с двигатели с
вътрешно горене по
приложение № 1, т. 3
(измерване съгласно
приложение № 2, част Б, т.
II.3);
2. уплътняващи машини
(само вибрационни и
невибрационни валяци,
виброплочи и виброчукове)
по приложение № 1, т. 8
(измерване съгласно
приложение № 2, част Б, т.
II.8);
3. компресори (<350 kW) по
приложение № 1, т. 9
(измерване съгласно
приложение № 2, част Б, т.
II.9);
4. ръчни къртачи и трошачи
по приложение № 1, т. 10
(измерване съгласно
приложение № 2, част Б, т.
II.10);
5. строителни лебедки,
задвижвани с двигатели с

№ 011 – ОС /
11.06.2008г.

ЗАПОВЕД
№ А 546 /
21.12.2011г. за
промяна на
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инж. Георги Иванов Алексиев
изпълнителен директор
със седалище и адрес на
управление:
София 1618, район „Овча купел”,
бул. Цар Борис III, № 136, вх. Б,
ет. 8, ст. 28
инж. Иван Николов Гайдаров
ул. „Лавеле“ № 16, ет. 6
1000 София
адрес за контакти:
4023 Пловдив, ул. “Ягодовско
шосе” № 35
тел : +359 32 632 384
Fax : +359 32 632 384
Email : nos@kti.government.bg;
gdis@abv.bg
Website : www.kti.government.bg

104
4023, Plovdiv
Country : Bulgaria
Phone :; +359 32 632 384
Fax : +359 32 632 384
Email : nos@kti.government.bg;
gdis@abv.bg
Website : www.kti.government.bg

installed power of more than 20
kW)
- lawn trimmers/lawn edge
trimmers
- loaders (< 500 kW)
- lift trucks, combustion-engine
driven, counterbalanced
(excluding "other counterbalanced
lift trucks" as defined in Annex I,
item 36, second indent with a rated
capacity of not more than 10
tonnes)
- mobile cranes
- motor hoes (< 3 kW)
- paver-finishers (excluding
paver-finishers equipped with a
high-compaction screed)
- power generators (< 400 kW)
- tower cranes
- welding generators
Full quality assurance Annex VIII
Internal control of production with
assessment of technical
documentation and periodical
checking Annex VI
Unit verification Annex VII

вътрешно горене, по
приложение № 1, т. 12
(измерване съгласно
приложение № 2, част Б, т.
II.12);
6. булдозери (<500 kW) по
приложение № 1, т. 16
(измерване съгласно
приложение № 2, част Б, т.
II.16);
7. дъмпери (обръщачи) (<500
kW) по приложение № 1, т.
18 (измерване съгласно
приложение № 2, част Б,
т.II.18);
8. багери, хидравлични или
въжени (<500 kW) по
приложение № 1, т. 20
(измерване съгласно
приложение № 2, част Б, т.
II.20);
9. багери-товарачи (<500 kW)
по приложение № 1, т. 21
(измерване съгласно
приложение № 2, част Б, т.
II.21);
10. грейдери (<500 kW) по
приложение № 1, т. 23
(измерване съгласно
приложение № 2, част Б, т.
II.23);
11. хидравлични агрегати по
приложение № 1, т. 29
(измерване съгласно
приложение № 2, част Б, т.
II.29);
12. машини за уплътняване,
тип товарач с кош (<500 kW)
по приложение № 1, т. 31
(измерване съгласно
приложение № 2, част Б, т.
II.31);
13. паркови косачки (с
изключение на земеделска и
горска техника и
многофункционални
устройства, чийто основен
двигателен агрегат има
мощност по-голяма от 20
kW) по приложение № 1, т.
32 (измерване съгласно
приложение № 2, част Б, т.

наименование
то
Писмо
вх. № 67-009521/30.10.201
3 г.
Отнето със
заповед № А1007/19.12.201
6 г. поради
закриване §37, ал. 1 от
ПЗР на ЗИД на
Закона за
регистрация и
контрол на
земеделска и
горска
техника(обн.
ДВ, бр. 95 от
2015 г.)
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II.32);
14. машини за рязане на
трева в парковете
(тримери)/машини за
окантване на трева в
парковете (тримери) по
приложение № 1, т. 33
(измерване съгласно
приложение № 2, част Б, т.
II.33);
15. мотокари-повдигачи,
универсални (с изключение
на "други мотокариповдигачи, универсални",
описани в приложение № 1,
т. 36, второ тире, с
товароподемност,
непревишаваща 10 тона) по
приложение № 1, т. 36
(измерване съгласно
приложение № 2, част Б, т.
II.36);
16. товарачи (<500 kW) по
приложение № 1, т. 37
(измерване съгласно
приложение № 2, част Б, т.
II.37);
17. самоходни кранове по
приложение № 1, т. 38
(измерване съгласно
приложение № 2, част Б, т.
II.38);
18. мотокултиватори (<3
kW) по приложение № 1, т.
40 (измерване съгласно
приложение № 2, част Б, т.
II.40);
19. машини за полагане на
асфалт (с изключение на
машините за полагане на
асфалт, снабдени с
виброрейка) по приложение
№ 1, т. 41 (измерване
съгласно приложение № 2,
част Б, т. II.41);
20. генератори (<400 kW) по
приложение № 1, т. 45
(измерване съгласно
приложение № 2, част Б, т.
II.45);
21. кулокранове по
приложение № 1, т. 53
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(измерване съгласно
приложение № 2, част Б, т.
II.53);
22. генератори за
заваряване по приложение №
1, т. 57 (измерване съгласно
приложение № 2, част Б, т.
II.57).
По процедури:
"Вътрешен производствен
контрол с оценка на
техническото досие и
периодични проверки на
продукта" (приложение № 5);
"Проверка на единичен
продукт" (приложение № 6);
"Пълно осигуряване на
качеството" (приложение № 7).
79.

ДАМТН

“ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ НА
ЗЕМЕДЕЛСКА,ГОРСКА
ТЕХНИКА И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ”
- Пловдив
представляван от инж-Методи
Величков, изпълнителен
директор
със седалище и адрес на
управление:
4023 Пловдив, ул. “Ягодовско
шосе” № 35
тел : +359 32 632 383;
+359 32 632 384
Fax : +359 32 265 763
Email : testlab@netgroup-bg.com;
gstlab@netgroup-bg.com
Website : www.ctcplovdiv.info

Center for Testing of Agricultural
and Forestry Machinery and Spare
Equipment – Plovdiv
35, Yagodovsko shose Str., P.O. Box
104
4023, Plovdiv
Phone : +359 32 632 383;
+359 32 632 384
Fax : +359 32 265 763
Email : testlab@netgroup-bg.com;
gstlab@netgroup-bg.com
Website : www.ctcplovdiv.info

КОНТРОЛНО ТЕХНИЧЕСКА
ИНСПЕКЦИЯ
представлявана от

Technical Control InspectoratePlovdiv
35, Yagodovsko shose Str., P.O. Box
104
4023, Plovdiv
Country : Bulgaria
Phone : +359 32 632 384
Fax : +359 32 632 384
Email : nos@kti.government.bg;
gdis@abv.bg

инж. Георги Иванов Алексиев
изпълнителен директор
със седалище и адрес на
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Directive
2006/42/EC
Machinery

17.Devices for the lifting of
persons and goods involving a
hazard of falling from a vertical
height of more than 3 metres
23.Falling-object protective
structures (FOPS) (section B5 of
annex IV)
Procedures:
EC type-examination Annex IX
Art.12, (3rd) (b) and (4) (a)
Full quality assurance Annex X
Art.12, (3rd) (c) and (4) (b)

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието на
машините, приета
с Постановление
№140/ на
Министерския
съвет от 19 юни
2008г., обн. ДВ, бр.
61 от 8 юли 2008г.,
посл. изм. ДВ,
бр.71 от 12 август
2008 г,

По процедури
„ЕО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТИПА”

№026 – ОС/
29.12.2009г.

1. Повдигателни съоръжения
за хора, при които
съществува риск от падане
от височина по-голяма от 3 m
- с изключение на Мачтови
повдигателни работни
площадки, Хидравлични
платформи (НР) за гасене
на пожар и спасителни
дейности и Платформи за
наземно поддържане на
летателни апарати.
2. Защитни елементи.
Конструкции за защита от
падащи предмети (FOPS) - с
изключение на
Конструкции за защита от
падащи елементи за
машини за земни работи
“ПЪЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА
КАЧЕСТВОТО”
1. Повдигателни съоръжения
за хора, при които
съществува риск от падане
от височина по-голяма от 3 m
- с изключение на Мачтови

ЗАПОВЕД
№ А 547 /
21.12.2011г. за
промяна на
наименование
то
Писмо
вх. № 67-009520/30.10.201
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управление:
София 1618, район „Овча купел”,
бул. Цар Борис III, № 136, вх. Б,
ет. 8, ст. 28

повдигателни работни
площадки, Хидравлични
платформи (НР) за гасене
на пожар и спасителни
дейности и Платформи за
наземно поддържане на
летателни апарати.

Website : www.kti.government.bg

инж. Иван Николов Гайдаров
ул. „Лавеле“ № 16, ет. 6
1000 София

2. Защитни елементи.
Конструкции за защита от
падащи предмети (FOPS) - с
изключение на
Конструкции за защита от
падащи елементи за
машини за земни работи

адрес за контакти:
4023 Пловдив, ул. “Ягодовско
шосе” № 35
тел : +359 32 632 384
Fax : +359 32 632 384
Email : nos@kti.government.bg;
gdis@abv.bg

80.

ДАМТН

“НБ ЛИФТКОНТРОЛ” ООД
със седалище и адрес на
управление:
София, ул. "Пражка пролет”, бл.
213 А, вх. Б
представлявано от
Максим Йочев Димитров –
управител
адрес за контакти:
1606 София;
бул. “Тотлебен” №34,
бл. 5, офис 237
Phone : +359 (2) 954 99 50;
+359 886 803 241;
+359 888 609 232
Fax : +359 (2) 952 17 83; +359 (2)
954 99 50

81.

ДАМТН

Email : office@nbliftcontrol.eu ;
nbliftcontrol@abv.bg
Website : www.nbliftcontrol.eu
“НБ ЛИФТКОНТРОЛ” ООД
ЕИК 175038813
със седалище и адрес на
управление: гр. София 1606, р-н
Сердика, жк. „Фондови жилища“,
ул. „Пражка пролет“ № 213А, вх.
Б, ет. VII, ап. 43
представлявано от Максим
Йочев Димитров – управител,
адрес за контакти:

"NB LIFTCONTROL" Ltd.
34, Totleben Blvd., Building No 5;
P.O.Box No40
1606 Sofia
Phone : +359 (2) 954 99 50;
+359 886 803 241;
+359 888 609 232
Fax : +359 (2) 952 17 83; +359 (2)
954 99 50
Email : office@nbliftcontrol.eu ;
nbliftcontrol@abv.bg
Website : www.nbliftcontrol.eu

2090

"NB LIFTCONTROL" Ltd.
34, Totleben Blvd., Building No 5;
P.O.Box No40
1606 Sofia
Bulgaria
Phone : +359 (2) 954 99 50; +359
886 803 241; +359 888 609 232
Fax : +359 (2) 952 17 83; +359 (2)
954 99 50
Email : office@nbliftcontrol.eu ;

2090

95/16/EC
Lifts

Directive
2014/33/EU
Lifts and
safety
components
for lifts

Lifts
EC type-examination of lifts Annex V
B
Unit verification (for lifts) Annex X
Final inspection (for lifts) Annex VI

Lifts
-Final inspection for lifts -Annex V;
-Conformity based on unit
verification for lifts - Annex VIII;
-EU-type examination of lifts - Annex
IVB.

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието
на асансьорите
и техните
предпазни
устройства
обн. ДВ. бр.94 /
02.11.01г.,
посл. изм. ДВ, бр.
37 / 08.05.2007 г.

Асансьори

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието
на асансьорите
и предпазните
устройства за
асансьори, обн.
ДВ. бр. 23 от

Асансьори

1.”ЕО изследване на типа”,
съгласно приложение № 3;
2.”Краен контрол”, съгласно
приложение № 4;
3.”Проверка на единичен
продукт”, съгласно приложение
№ 7.

Като прилага следните модули
на процедурите за оценяване
на съответствието:

3 г.
Отнето със
заповед № А1008/19.12.201
6 г. поради
закриване §37, ал. 1 от
ПЗР на ЗИД на
Закона за
регистрация и
контрол на
земеделска и
горска
техника(обн.
ДВ, бр. 95 от
2015

№ 012 – ОС /
18.07.2008 г.
Отпаднал,
поради отмяна
на наредбата с
ПМС № 47

№ 111 – ОС /
09.06.2016 г.

-ЕС изследване на типа на
асансьори (Модул B) -
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1606 София;
бул. “Тотлебен” №34,
бл. 5, офис 237

nbliftcontrol@abv.bg
Website : www.nbliftcontrol.eu

25.03.2016 г.

-Съответствие въз основа на

Phone : +359 (2) 954 99 50; +359
886 803 241; +359 888 609 232
Fax : +359 (2) 952 17 83; +359 (2)
954 99 50
Email : office@nbliftcontrol.eu ;
nbliftcontrol@abv.bg
Website : www.nbliftcontrol.eu

82.

“НБ ЛИФТКОНТРОЛ” ООД
със седалище и адрес на
управление:
София, ул. "Пражка пролет”, бл.
213 А, вх. Б
представлявано от
Максим Йочев Димитров –
управител
адрес за контакти:
1606 София;
бул. “Тотлебен” №34,
бл. 5, офис 237

проверка на единичен продукт
за асансьори (Модул G) Приложение № 4, Раздел IV;
-Краен контрол за асансьори Приложение № 4, Раздел VI.
"NB LIFTCONTROL" Ltd.
34, Totleben Blvd., Building No 5;
P.O.Box No40
1606 Sofia
Country : Bulgaria
Phone : +359 (2) 954 99 50; +359
886 803 241; +359 888 609 232
Fax : +359 (2) 952 17 83; +359 (2)
954 99 50
Email : office@nbliftcontrol.eu ;
nbliftcontrol@abv.bg
Website : www.nbliftcontrol.eu
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"NB LIFTCONTROL" Ltd.
34, Totleben Blvd., Building No 5;
P.O.Box No40
1606 Sofia
Country : Bulgaria
Phone : +359 (2) 954 99 50; +359
886 803 241; +359 888 609 232
Fax : +359 (2) 952 17 83; +359 (2)
954 99 50
Email : office@nbliftcontrol.eu ;
nbliftcontrol@abv.bg
Website : www.nbliftcontrol.eu
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Directive
2006/42/EC
Machinery

Procedures:
EC type-examination Annex IX
16. Vehicle servicing lifts
17.Devices for the lifting of
persons and goods involving a
hazard of falling from a vertical
height of more than 3 metres

Phone : +359 (2) 954 99 50;
+359 886 803 241;
+359 888 609 232
Fax : +359 (2) 952 17 83; +359 (2)
954 99 50

83.

ДАМТН

Email : office@nbliftcontrol.eu ;
nbliftcontrol@abv.bg
Website : www.nbliftcontrol.eu
“НБ ЛИФТКОНТРОЛ” ООД
със седалище и адрес на
управление:
София, ул. "Пражка пролет”, бл.
213 А, вх. Б
представлявано от
Максим Йочев Димитров –
управител
адрес за контакти:
1606 София;
бул. “Тотлебен” №34,
бл. 5, офис 237

Приложение № 4, Раздел I;

2000/9/EC
Cableway
installations
designed to
carry
persons

Safety components
EC type-examination - Module B
Product verification - Module F
Unit verification - Module G
Subsystems
EC examination for assessment of
conformity of subsystems -Annex VII

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието на
машините, приета
с Постановление
№140/ на
Министерския
съвет от 19 юни
2008г., обн. ДВ,
бр. 61 от 8 юли
2008г., посл. изм.
ДВ, бр.71 от 12
август 2008 г,
посл. изм. ДВ, бр.
48 / 25.06.2010 г.

Наредба за
съществените
изисквания към
въжените линии
за превоз на хора
и оценяване на
съответствието
на техните
предпазни
устройства и
подсистеми

По процедура
„ЕО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТИПА”

№ 030 – ОС /
12.09.2011 г.

16. Подемници за повдигане
на превозни средства.
17. Повдигателни съоръжения
за хора, при които съществува
риск от падане от височина поголяма от 3 m.

Предпазни устройства
ЕО изследване на типа – Модул
В
Проверка на продукта – Модул
F
Проверка на единичен продукт
– Модул G

№ 118 – ОС /
22.06.2016 г.
Отпаднал,
поради отмяна
на наредбата с
ПМС № 200

Подсистеми
Изследване на подсистемата –
Приложение № 10

Phone : +359 (2) 954 99 50;
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+359 886 803 241;
+359 888 609 232
Fax : +359 (2) 952 17 83; +359 (2)
954 99 50

84.

ДАМТН

Email : office@nbliftcontrol.eu ;
nbliftcontrol@abv.bg
Website : www.nbliftcontrol.eu
“НБ ЛИФТКОНТРОЛ” ООД
със седалище и адрес на
управление:
София, ул. "Пражка пролет”, бл.
213 А, вх. Б
представлявано от
Максим Йочев Димитров –
управител
адрес за контакти:
1606 София;
бул. “Тотлебен” №34,
бл. 5, офис 237

"NB LIFTCONTROL" Ltd.
34, Totleben Blvd., Building No 5;
P.O.Box No40
1606 Sofia
Country : Bulgaria
Phone : +359 (2) 954 99 50; +359
886 803 241; +359 888 609 232
Fax : +359 (2) 952 17 83; +359 (2)
954 99 50
Email : office@nbliftcontrol.eu ;
nbliftcontrol@abv.bg
Website : www.nbliftcontrol.eu
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"Verification Bulgaria" Ltd.
68, Tsar Simeon Str., fl. 1, app. 1
Sofia 1000
Phone : +359 (2)981 94 81;
Fax : +359 (2) 986 28 09
Email : office@verification.bg

2162

Regulation
(EU)
2016/424
Cableway
installations

Safety components

Directive
97/23/EC
Pressure
equipment

Pressure equipment
Pressure-cookers
Pressure equipment and
assemblies of categories II, III, IV
as parts of LPG and water
installations
Pressure equipment and
assemblies of categories II, III, IV
as parts of refrigeration
installations
Conformity assessment of safety
valves fitted to fixed LPG (liquefied
petroleum gas) storage vessels
Conformity assessment of
‛hermetically sealed’ compressor
units used in refrigeration systems
Pressure equipment as referred to
in 1.1, 1.3 and 1.4 of Article 3 and
assemblies as referred to in 2.2
and 2.3 of Article 3, made from
ferritic materials with wall

EU-type examination – production
type - Module B
Conformity to type based on
subsystem or safety component
verification - Module F
Conformity based on unit
Verification - Module G

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието на
подсистемите и
предпазните
устройства за
въжени линии

Предпазни устройства

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието на
съоръженията
под налягане
обн. ДВ. бр.87 /
13.09.02г., изм.
ДВ. бр.24 /
2.03.06г



EC изследване на типа – тип
произведен продукт – Модул В
Съответствие с типа въз основа
на проверка на подсистемата
или предпазното устройство –
Модул F
Съответствие въз основа на
проверка на единичен продукт
– Модул G

Phone : +359 (2) 954 99 50;
+359 886 803 241;
+359 888 609 232
Fax : +359 (2) 952 17 83; +359 (2)
954 99 50

85.

ДАМТН

Email : office@nbliftcontrol.eu ;
nbliftcontrol@abv.bg
Website : www.nbliftcontrol.eu
“ВЕРИФИКАЦИЯ БЪЛГАРИЯ”
ООД
със седалище и адрес на
управление: гр. София, район
“Оборище”,
ул. “Стара планина” № 41;
представлявано от
Станислав Николов – управител,
адрес за контакти:
гр. София 1000,
ул. Бачо Киро № 5 Б
ул. „Сердика“ № 13, ет. 2

ул. Цар Симеон № 68, ет. 1, ап. 1
тел: (02) 981 94 81
Fax : +359 (2) 986 28 09
Email: office@verification.bg





Съдове за сгъстени,
втечнени или разтворени
под налягане газове, пари
или течности, при които
налягането на парите
при
максималната
допустима температура е
по-голямо от 0,05 МРа,
над
нормалното
атмосферно налягане;
Съдове за течности, при
които налягането на
парите при максималната
допустима температура
не надвишава с повече от
0,05 МРа, нормалното
атмосферно налягане;
Съоръжения
под
налягане с обем над 2 l,
застрашени
от
прегряване чрез пламък

№ 133 – ОС/
20.02.2018 г.
Разрешението
е прекратено
съгласно зап.
№ А-597
/29.08.2018 г.
на
председателя
на ДАМТН по
желание на „НБ
ЛИФТКОНТРО
Л“ ООД

№ 022 – ОС /
18.05.2009 г.

Писмо
вх. №67-009378
/24.10.2013 г.
Писмо
вх. №67-0010888
/26.06.2015 г.
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temperatures of -40°C to 250°C, or
from austenitic materials with wall
temperatures of -200°C to 300°C,
applying a calculation method in
accordance with the first indent of
2.2.3(a) of Annex I, or a design
method in accordance with 2.2.4 of
Annex I in combination with the
first indent of 2.2.3(a)
Internal manufacturing checks with
monitoring of the final assessment
Annex III - Module A1
EC Type-examination Annex III Module B
Conformity to type Annex III - Module
C1
Production quality assurance Annex
III - Module D1
Product quality assurance Annex III Module E1
EC unit verification Annex III - Module
G
Product verification Annex III Module F
Approval of permanent joining
procedures Annex I, 3.1.2
Full quality assurance with design
examination and special surveillance
of the final assessment Annex III Module H1
Full quality assurance Annex III Module H
Product quality assurance Annex III Module E
Production quality assurance Annex
III - Module D
EC design-examination Annex III Module B1
Approval of non-destructive testing
personnel Annex I, 3.1.3
Approval of permanent joining
personnel Annex I, 3.1.2






или по друг начин, за
производство на пара или
гореща
вода
с
температура над 110°С,
както и всички тенджери
под налягане
Тенджери под налягане;
Тръбопроводи
за
сгъстени, втечнени или
разтворени под налягане
газове,
пари
или
течности,
при
които
налягането на парите
при
максималната
допустима температура е
по-голямо от 0,05 МРа,
над
нормалното
атмосферно налягане;
Тръбопроводи
за
течности,
при
които
налягането на парите при
максималната допустима
температура
не
надвишава с повече от
0,05 МРа, нормалното
атмосферно налягане;

Отпаднал,
поради отмяна
на наредбата
на 26 април
2016г.

По процедури:
"Вътрешен производствен
контрол с надзор на крайното
оценяване - модул А1"
(приложение № 11);
"Изследване на типа - модул В"
(приложение № 12);
"Изследване на проекта модул В1" (приложение № 13);
"Съответствие с типа модул С1" (приложение № 14);
"Осигуряване на качеството
на производството - модул D"
(приложение № 15);
"Осигуряване на качеството
на производството - модул
D1" (приложение № 16);
"Осигуряване на качеството
на продукта - модул Е"
(приложение № 17);
"Осигуряване на качеството
на продукта - модул Е1"
(приложение № 18);
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"Проверка на продукта - модул
F" (приложение № 19);
"Проверка на единичен
продукт - модул G"
(приложение № 20);
"Пълно осигуряване на
качеството - модул H"
(приложение № 21);
"Пълно осигуряване на
качеството с изследване на
проекта и специален надзор на
крайното оценяване - модул
H1" (приложение № 22).
Одобрение на процедури и
персонал за изпълнение на
неразглобяеми съединения за
съоръжения под налягане по
чл. 33, ал.4, т.2 от наредбата;
Одобрение на персонал,
извършващ изпитване без
разрушаване на съоръжения
под налягане по чл. 34 от
Наредбата
86.

ДАМТН

“ВЕРИФИКАЦИЯ БЪЛГАРИЯ”
ООД
ЕИК 175367901
със седалище и адрес на
управление: гр. София, район
“Оборище”,
ул. Цар Симеон № 68, ет. 1, ап. 1
представлявано от
Маргарита Стойнева Любенова Николова– управител,
адрес за контакти:
тел: (02) 981 94 81
Fax : +359 (2) 986 28 09
Email: office@verification.bg

Verification Bulgaria Ltd.
68, Tsar Simeon str. fl. 1
1000 Sofia Bulgaria
Phone : ++359 2 981 94 81
Fax : ++359 2 986 28 09
Email : office@verification.bg

2162

Directive
2014/68/EU
Pressure
equipment

Pressure equipment
-Pressure equipment
-Pressure-cookers
-Pressure equipment and
assemblies of categories II, III, IV
as parts of LPG and water
installations
-Pressure equipment and
assemblies of categories II, III, IV
as parts of refrigeration
installations
-Conformity assessment of safety
valves fitted to fixed LPG (liquefied
petroleum gas) storage vessels
-Conformity assessment of
#hermetically sealed’ compressor
units used in refrigeration systems
-Pressure equipment as referred to
in 1(a), 1(c) and 1(d) of Article 4
and assemblies as referred to in
2(b) of Article 4

- Conformity to type based on internal
production control plus supervised

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване на
съответствието на
съоръженията
под налягане ,
обн. ДВ, бр. 33 от
26.04.2016 г.

Съоръжения под налягане и
функционални групи,

№ 122 – ОС /
03.08.2016 г.

Като прилага следните модули
на процедурите за оценяване
на съответствието:
-Модул A2: Вътрешен
производствен контрол с
надзор на проверката на
съоръжение под налягане на
случайни интервали Приложение № 3, Раздел II;
-Модул B: ЕС изследване на
типа - изследване на типа
произведен
продукт
Приложение № 3, Раздел III;
-Модул В: ЕС изследване на
типа - изследване на проекта
на типа - Приложение № 3,
Раздел IV;
-Модул С2: Съответствие с
типа въз основа на вътрешен
производствен
контрол
с

Разрешението
е прекратено
съгласно зап.
№ А-68
/28.01.2019 г.
на
председателя
на ДАМТН по
желание на
“ВЕРИФИКАЦИ
Я ВЪЛГАРИЯ”
ООД.
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pressure equipment checks at
random intervals- Annex III - Module
C2
- Quality assurance of final pressure
equipment inspection and testingAnnex III - Module E1
- Conformity to type based on
pressure equipment quality
assurance- Annex III - Module E
- Quality assurance of the production
process- Annex III - Module D1
- Conformity to type based on quality
assurance of the production processAnnex III - Module D
- Conformity to type based on
pressure equipment verificationAnnex III - Module F
- EU-Type examination – production
type- Annex III - Module B
- Conformity based on unit
verification- Annex III - Module G
- EU-Type examination – design type
- Annex III - Module B

надзор на проверката на
съоръжение под налягане на
случайни
интервали
Приложение № 3, Раздел V;
-Модул D: Съответствие с типа
въз основа на осигуряване на
качеството на производството Приложение № 3, Раздел VI;
-Модул D1: Осигуряване на
качеството на производството Приложение № 3, Раздел VII;
-Модул Е: Съответствие с типа
въз основа на осигуряване на
качеството на съоръжение под
налягане - Приложение № 3,
Раздел VIII;
-Модул Е1: Осигуряване на
качеството на контрола и
изпитването
на
крайното
съоръжение под налягане Приложение № 3, Раздел IX;
-Модул F: Съответствие с типа
въз основа на проверка на
съоръжението под налягане Приложение № 3, Раздел X;

- Conformity based on full quality
assurance plus design examinationAnnex III - Module H1

-Модул G: Съответствие въз
основа на проверка на
единичен продукт - Приложение
№ 3, Раздел XI;

- Internal production control plus
supervised pressure equipment
checks at random intervals - Annex III
- Module A2

-Модул H: Съответствие въз
основа на пълно осигуряване
на качеството - Приложение №
3, Раздел XII;

- Conformity based on full quality
assurance- Annex III - Module H
- Approval of permanent joining
personnel- Annex I, 3.1.2

-Модул H1: Съответствие въз
основа на пълно осигуряване
на качеството с изследване на
проекта - Приложение № 3,
Раздел XIII.

- Approval of permanent joining
procedures - Annex I, 3.1.2



одобряване на
процедури за
изпълнение на
неразглобяемите
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съединения, съгласно т.
3.1.2 от Приложение № 1
на Наредбата;


87.

ДАМТН

“ВЕРИФИКАЦИЯ БЪЛГАРИЯ”
ООД
ЕИК 175367901
със седалище и адрес на
управление: гр. София, район
“Оборище”,
ул. Цар Симеон № 68, ет. 1, ап. 1
представлявано от
Маргарита Стойнева Любенова Николова– управител,
адрес за контакти:
тел: (02) 981 94 81
Fax : +359 (2) 986 28 09
Email: office@verification.bg

Verification Bulgaria Ltd.
68, Tsar Simeon str. fl. 1
1000 Sofia Bulgaria
Phone : ++359 2 981 94 81
Fax : ++359 2 986 28 09
Email : office@verification.bg

Recog
nised
thirdparty
organi
sation
PED
Art. 20
Призн
ата
органи
зация трета
незави
сима
страна

Directive
2014/68/EU
Pressure
equipment

ALL
Approval of non-destructive
testing personnel - Annex I, 3.1.3

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване на
съответствието на
съоръженията
под налягане,
обн. ДВ, бр. 33 от
26.04.2016 г

одобряване на персонал
за изпълнение на
неразглобяемите
съединения, съгласно т.
3.1.2 от Приложение № 1
на Наредбата.

Съоръженията под налягане
- Одобряване на персонал,
който извършва изпитване
без разрушаване, съгласно т.
3.1.3 от Приложение № 1 на
Наредбата

№ 123 – ОС /
03.08.2016 г.

Разрешението
е прекратено
съгласно зап.
№ А-68
/28.01.2019 г.
на
председателя
на ДАМТН по
желание на
“ВЕРИФИКАЦИ
Я ВЪЛГАРИЯ”
ООД.
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88.

ДАМТН

“ВЕРИФИКАЦИЯ БЪЛГАРИЯ”
ООД
със седалище и адрес на
управление: гр. София, район
“Оборище”,
ул. “Стара планина” № 41;
представлявано от
Станислав Николов – управител,
адрес за контакти:
гр. София 1000,
ул. Бачо Киро № 5 Б
ул. „Сердика“ № 13, ет. 2
ул. Цар Симеон № 68, ет. 1, ап. 1

"Verification Bulgaria" Ltd.
68, Tsar Simeon Str., fl. 1, app. 1
Sofia 1000
Phone : +359 (2)981 94 81;
Fax : +359 (2) 986 28 09
Email : office@verification.bg

2162

Directive
87/404/EEC
Simple
pressure
vessels

Simple pressure vessels
EC Type-examination Article 10
EC declaration of conformity Articles
12, 13 and 14
EC verification Article 11

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието
на съдовете
под налягане
обн. ДВ. бр.85 /
02.10.01г., посл.
изм. ДВ. бр.24 /
21.03.06г

тел: (02) 981 94 81
Fax : +359 (2) 986 28 09
Email: office@verification.bg

89.

ДАМТН

„ВЕРИФИКАЦИЯ БЪЛГАРИЯ”
ООД
със седалище и адрес на
управление: гр. София, район
“Оборище”,
ул. “Стара планина” № 41;
представлявано от
Станислав Николов – управител,
адрес за контакти:
гр. София 1000,
ул. Бачо Киро № 5 Б
тел: (02) 981 94 81
Fax : +359 (2) 986 28 09
Email: office@verification.bg

"Verification Bulgaria" Ltd.
5 B, Bacho Kiro Str.,
Sofia 1000
Phone : +359 (2)981 94 81;
Fax : +359 (2) 986 28 09
Email : office@verification.bg

2162

Directive
99/36/EC
Transportabl
e pressure
equipment

Cylinders
Tubes
Pressure drums
Bundles of cylinders
Demontable tanks
Tank containers
Tank of tank wagons
Tank of tank vehicles
Internal manufacturing checks with
monitoring of the final assessment
Annex IV, Part I - Module A1
EC Type-examination Annex IV, Part
I - Module B
Conformity to type Annex IV, Part I Module C1
Production quality assurance Annex
IV, Part I - Module D
Product quality assurance Annex IV,
Part I - Module E
Product verification Annex IV, Part I Module F
EC unit verification Annex IV, Part I Module G
Full quality assurance Annex IV, Part

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието на
транспортируеми
съоръжения под
налягане
Приета с ПМС №
264 от 06.12.2005
г.
изм. ДВ. бр.40 от
16 Май 2006г.

Обикновени съдове под
налягане
По процедури:
 "ЕО изследване на типа"
съгласно приложение № 1;
 "ЕО проверка на
продукта" съгласно
приложение № 2;
 "Производствен контрол
с надзор на крайното
оценяване" съгласно
приложение № 3
 “Експертиза на
техническото досие”
(съгласно чл.24, т.1, буква
“а”) .

Бутилки
Тръбопроводи/ Тръби
Барабани под налягане
Батерии от бутилки
Цистерни
По процедури:
"Вътрешен производствен
контрол с надзор на крайното
оценяване - модул А1";

№ 023 – ОС /
29.05.2009 г.

Писмо вх.
№67-00-9378
/24.10.2013 г.
Писмо вх.
№67-00-10888
/26.06.2015 г.
Разрешението
е прекратено
съгласно зап.
№ А-253
/16.03.2016 г.
на
председателя
на ДАМТН по
желание на
“ВЕРИФИКАЦ
ИЯ
БЪЛГАРИЯ”
ООД
№ 025ОС/23.10.2009
Отпаднал,
поради отмяна
на наредбата
01.07.2011г.

"Изследване на типа - модул
В";
"Съответствие с типа модул С1";
“Осигуряване качеството на
производството – модул D”;
"Осигуряване на качеството
на продукта - модул Е";
"Проверка на продукта - модул
F";
"Проверка на единичен
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I - Module H
Full quality assurance with design
examination and special surveillance
of the final test Annex IV, Part I Module H1
Conformity reassessment procedure
Annex IV, Part II
Periodic inspection of products,
Annex IVPart III-module 1 for:
Tank of tank wagons
Tank of tank vehicles

90.

ДАМТН

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
– СОФИЯ – ТЕХНОЛОГИИ”
ЕООД,
представлявано от
Никола Калоянов – управител
Иван Кралов - управител
със седалище и адрес на
управление:
гр. София 1756
бул.”Кл.Охридски” 8
Технически университет
Тел/Факс + 359 2 965 2984
E-mail: giliev@tu-sofia.bg

Technical University SofiaTechnologies Ltd
Lift Certificat TU- Sofia
1756 Sofia
8, Kl.Ochridski bld.
Technical University
Bl.4, Lab. 4100
Tel/Fax + 359 2 965 2984
E-mail: giliev@tu-sofia.bg

2201

95/16/EC
Lifts

Lifts
Final inspection (for lifts) Annex VI
Safety components
1. devices for locking landing
doors
2. devices to prevent falls referred
to in Section 3.2 of Annex I to
prevent the car from falling or
unchecked upward movements
3. overspeed limitation devices
4-a) energy-accumulating shock
absorbers
- non-linear
- damping of the return
movements
4-b) energy-dissipating shock
absorbers
5. safety devices fitted to jacks of
hydraulic power circuits where
these are used as devices to
prevent falls
6. electric safety devices in the
form of safety switches containing
electronic components
EC Type-examination of safety
components Annex V A

продукт – модул G";
"Пълно осигуряване на
качеството - модул Н";
"Пълно осигуряване на
качеството с изследване на
проекта и специален надзор на
крайното оценяване - модул
Н1";
“Повторно оценяване на
транспортируеми съоръжения
под налягане”.
“Периодичен контрол на
транспортируеми съоръжения
под налягане”:
Авто и Ж.П Цистерни
Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието
на асансьорите
и техните
предпазни
устройства
обн. ДВ. бр.94 /
02.11.01г.,
посл. изм. ДВ, бр.
37 / 08.05.2007 г.

Асансьори
По процедури:
"Краен контрол" съгласно
приложение № 4
Предпазни устройства:

№ 24-ОС/
22.10.2009

АУ-01904/20.06.2012
г.

1. Устройства за заключване
на врати на шахтите;
2. Устройства, предпазващи
кабината от падане и от
свободно неконтролируемо
движение нагоре;
3. Устройства, ограничаващи
превишаването на скоростта;
4. Буфери с акумулиране на
енергията:
а) с нелинейна
характеристика;
б) с демпфериране на
обратното движение;
5. Буфери с разсейване на
енергията;
6. Предпазни устройства,
монтирани в нагнетателния
тръбопровод на
хидравличния цилиндър,
предотвратяващи свободно
падане на кабината;
7. Електрически предпазни
устройства, съдържащи
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електронни елементи;
По процедури:
"ЕО изследване на типа"
съгласно приложение № 2

EC type-examination of lifts - Annex
VB

„ЕО Изследване на типа –
модул В“ (Приложение № 3);

Unit verification (for lifts) - Annex X

„Проверка на единичен продукт
– модул G“ (Приложение № 7).

91.

ДАМТН

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
– СОФИЯ – ТЕХНОЛОГИИ”
ЕООД,
ЕИК 130506225
представлявано от
Иван Младенов Кралов –
управител
със седалище и адрес на
управление:
гр. София 1756
бул.”Кл.Охридски” 8
Технически университет
Тел/Факс + 359 2 965 2984
E-mail: giliev@tu-sofia.bg
Website : www.liftcertificate.eu

LIFT Certificat TU Sofia
8,Kliment Ochridski, blvd Technical
University block 4, Laboratory 4100
Sofia 1756
Bulgaria
Phone : ++ 3592 965 29 84
Fax : ++ 3592 965 29 84
Email : giliev@tu-sofia.bg
Website : www.liftcertificate.eu

2201

Directive
2014/33/EU
Lifts and
safety
components
for lifts

Lifts
Final inspection for lifts - Annex V
Conformity based on unit
verification for lifts - Annex VIII
EU-type examination of lifts Annex IVB
Safety components
- 1 - devices for locking landing
doors
- 2 - devices to prevent falls
referred to in point 3.2 of Annex I
to prevent the car from falling or
uncontrolled movements
- 3 - overspeed limitation devices
- 4(a) - energy-accumulating
buffers:
- - non-linear
- 4(b) - energy-dissipating buffers
- 5 - safety devices fitted to jacks
of hydraulic power circuits
where these are used as devices to
prevent falls
- 6 - electric safety devices in the
form of safety circuits
containing electronic components
EU-type examination of safety
components for lifts - Annex IVA

Наредбата за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието
на асансьорите
и предпазните
устройства за
асансьори, обн.
ДВ. бр. 23 от
25.03.2016 г.

I. Асансьори (съгласно чл. 2.,
т. 1. от Наредбата)

Отпаднал,
поради отмяна
на наредбата с
ПМС № 47

№ 108 – ОС /
07.06.2016 г.

Като прилага следните модули
на процедурите за оценяване
на съответствието:
•
ЕС изследване на
типа на асансьори (Модул B) Приложение № 4, Раздел I;
•
Съответствие въз
основа на проверка на
единичен продукт за асансьори
(Модул G) - Приложение № 4,
Раздел IV;
•
Краен контрол за
асансьори - Приложение № 4,
Раздел VI.
II. Предпазни устройства
(съгласно Приложение № 1
към чл. 2, т. 2)
1. Устройства за заключване
на вратите на шахтите.
2. Устройства, предпазващи
от падане, посочени в т. 3.2
на приложение № 2, които
възпрепятстват кабината от
падане или неконтролируемо
движение.
3. Устройства, които
ограничават превишаването
на скоростта.
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4. Буфери.
4.1. Буфери с акумулиране на
енергията:
а) с нелинейна
характеристика, или
б) с демпфериране на
обратното движение.
4.2. Буфери с разсейване на
енергията.
5. Предпазни устройства,
монтирани в нагнетателния
тръбопровод на
хидравличния цилиндър,
предотвратяващи свободно
падане на кабината.
6. Електрически предпазни
устройства под формата на
предпазни вериги,
съдържащи електронни
елементи.
Като прилага следните модули
на процедурите за оценяване
на съответствието:
ЕС изследване на типа на
предпазни устройства за
асансьори (Модул B) Приложение № 3, раздел I;
Conformity to type with random
checking for safety components for
lifts - Annex IX

Съответствие с типа чрез
извършване на случайни
проверки на предпазни
устройства за асансьори
(Модул С2) – Приложение №3,
раздел II.

Разширение
на обхвата
със заповед
№ А656/13.09.2016
г.
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ДАМТН

ДАМТН

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
– СОФИЯ – ТЕХНОЛОГИИ”
ЕООД,
представлявано от
Никола Калоянов - управител
Иван Кралов - управител
със седалище и адрес на
управление:
гр. София 1756
бул.”Кл.Охридски” 8
Технически университет,
Тел/Факс + 359 2 965 2984
E-mail: giliev@tu-sofia.bg

Technical University SofiaTechnologies Ltd

„УНИСИСТ” ООД
Представлявано от Светла
Мирчева Йорданова-управител
със седалище и адрес на
управление:
гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”,
бл. 105
адрес за кореспонденция
1756 София, кв. „Дървеница”, бл.
15, вх. Г, ет. 1; тел. 886 12 03,
886 05 62, 886 32 37;
факс: 02 975 12 36
e-mail: office@unisyst.bg

UNISYST Ltd
Sofia, Acad. G.Bonchev St,
Flat. 105
Coresp. Address:
1756 Sofia, Darvenitza, flat. 15
Entr. G, fl.1
Phones: + 359 2 886 12 03, + 359 2
886 05 62, + 359 2 886 32 37;
fax+ 359 2 975 12 36
e-mail: office@unisyst.bg

2201

Lift Certificat TU- Sofia
1756 Sofia
8, Kl.Ochridski bld.
Technical University
Bl.4, Lab. 4100

2000/9/EC
Cableway
installations
designed to
carry
persons

Safety componentя
ЕC type examination - Modul B
Product verification -- Modul F
Subsystems
EC examination for assessment of
conformity of subsystems-Annex VII

Tel/Fax + 359 2 965 2984

Наредба за
съществените
изисквания към
въжените линии
за превоз на
хора и
оценяване на
съответствието
на техните
предпазни
устройства и
подсистеми

Предпазни устройства
ЕО изследване на типа
Проверка на продукта
Подсистеми
Изследване на подсистемата

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване на
съответствието
на средствата за
измерване

Изследване на типа /модул В/
разходомери – коригиращи
устройства за обем към
разходомери за газ.
топломери – двойка
преобразуватели за
температура,
изчислителен блок за
топломери /калкулатор/.
Материални мерки за дължина

E-mail:giliev@tu-sofia.bg

2341

2004/22/EC
Measuring
Instruments
Directive

Type-examination – Annex B
Gas meters and volume conversion
devices /Annex MI-002/ - volume
conversion devices (subassembly)
Heat meters /Annex MI-004/ temperature sensor pair;
calculator (type of temperature
sensors)
Material measures /Annex MI-008/
Material measure of length
Declaration of conformity to type
based on product verification
Gas meters and volume conversion
devices /Annex MI-002/ - volume
conversion devices (subassembly)
Heat meters /Annex MI-004/ temperature sensor pair;
calculator (type of temperature
sensors)
Active electrical energy meters
/Annex MI-003/
Material measures /Annex MI-008/
Material measure of length

Деклариране на
съответствие с
типа,основано на проверка
на продукта/модул F/
разходомери – коригиращи
устройства за обем към
разходомери за газ.
топломери – двойка
преобразуватели за
температура,
изчислителен блок за
топломери /калкулатор/.
Електромери за активна
електрическа енергия
Материални мерки за дължина

№ 028ОС/26.05.2011
г.
АУ-01904/20.06.2012г
Разрешението
е прекратено
съгласно зап.
№ А-916
/06.12.2017 г.
на
председателя
на ДАМТН по
желание на
„ТЕХНИЧЕСКИ
УНИВЕРСИТЕТ
– СОФИЯ –
ТЕХНОЛОГИИ”
ЕООД
031 –
ОС/14.11.2011

Отпаднал,
поради отмяна
на наредбата с
ПМС № 47
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ДАМТН

„УНИСИСТ” ООД
ЕИК 831103846
Представлявано от Светла
Мирчева Йорданова-управител
със седалище и адрес на
управление:
гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”,
бл. 105
адрес за кореспонденция
1756 София, кв. „Дървеница”, бл.
15, вх. Г, ет. 1; тел. 886 12 03,
886 05 62, 886 32 37;
факс: 02 975 12 36
e-mail: office@unisyst.bg

UNISYST Ltd.
Darvenitza, flat. 15, entr. G, Fl. 1
1756 Sofia Bulgaria
Phone : +359 2 886 12 03;
+359 2 886 05 62; +359 2 886 32 37
Fax : +359 2 975 12 36
Email : office@unisyst.bg

2341

Directive
2014/32/EU
Measuring
Instruments
Directive

Measuring Instruments
Gas Meters (Annex IV MI-002)
- Volume conversion device - gas
meter subassembly
-EU type-examination -Annex II Module B ;
-Conformity to type based on
instrument verification - Annex II Module F

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване на
съответствието
на средствата
за измерване,
обн. ДВ. бр. 23
от 25.03.2016 г.

Средствата за измерване

№ 104 – ОС /
08.06.2016 г.

прилага следните модули:
• Модул В: ЕС изследване на
типа - Приложение № 11,
Раздел III;
Разходомери

за

газ

и

коригиращи устройства за обем
(MI-002) - Приложение № 2 към

Active Electrical Energy Meters
(Annex V MI-003)
-Conformity to type based on
instrument verification- Annex II Module F
Thermal Energy Meter (Annex VI
MI-004)
- Temperature sensor pair
- Calculator (type of temperature
sensors)
Material Measures (Annex X MI-00
)
- Material measure of length
-EU type-examination -Annex II Module B ;
-Conformity to type based on
instrument verification - Annex II Module F

чл. 2 на Наредбата:
-Коригиращи

устройства

за

обем към разходомери за газ
Средства за измерване на
термална енергия (MI-004) Приложение № 4 към чл. 2 на
Наредбата:
-Двойка преобразуватели на
температура
-Калкулатор
Материални мерки за дължина
(MI-008) Приложение № 8 към
чл. 2 на Наредбата
• Модул F: Съответствие с
типа въз основа на проверка
на продукта - Приложение №
11, Раздел X.
Разходомери

за

газ

и

коригиращи устройства за обем
(MI-002) - Приложение № 2 към
чл. 2 на Наредбата:
-Коригиращи

устройства

за

обем към разходомери за газ;
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Средства за измерване на
термална енергия (MI-004) Приложение № 4 към чл. 2 на
Наредбата:
-Двойка преобразуватели на
температура
-Калкулатор
Електромери

за

активна

енергия (MI-003) - Приложение
№ 3 към чл. 2 на Наредбата:
-Електромери

за

активна

енергия класове А, В, С,
максимален ток Imax = 120 A;
Материални мерки за дължина
(MI-008) Приложение № 8 към
чл. 2 на Наредбата
95.

ДАМТН

„КОНТРОЛТЕСТ” ООД
представлявано от
Орлин Досев Пенков –
управител,
Крум Алексиев Алексиев управител
със седалище и адрес на
управление:
1592 гр. София, бул. „Асен
Йорданов“№12,
Тел.: +359 2 978 67 88;
+359 2 978 81 14
Факс: +359 2 978 67 88;
+359 2 978 81 14
e-mail: ndt@controltest.eu
Website : www.controltest.eu

“Controltest” Ltd
12 Asen Yordanov Blvd.
1592 Sofia
Phone : +359 2 978 67 88;
+359 2 978 81 14
Fax : +359 2 978 67 88;
+359 2 978 81 14
Email : ndt@controltest.eu
Website : www.controltest.eu

2413

Directive
2010/35/EU
Transportabl
e pressure
equipment

Pressure receptacles including
gas cartridges, their valves and
other accessories when
appropriate
Tanks, battery vehicles/wagons,
multiple-element gas
containers (MEGCs), their valves
and other accessories when
appropriate.
-Exceptional check -Section I.1 of
Annex I,Section II.1of Annex II, and
Section III.1 ofAnnex III to Directive
2008/68/EC;
-Intermediate inspectins - Section
I.1 of Annex I,Section II.1of Annex II,
and Section III.1 ofAnnex III to
Directive 2008/68/EC;
-Periodic inspections -Section I.1 of
Annex I, Section II.1of Annex II, and
Section III.1 ofAnnex III to Directive
2008/68/EC;

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието на
транспортируемо
оборудване под
налягане ПМС №
271 от 29.09.2011г.
ДВ. Бр. 18 от
2011г.

да извършва следните
дейности:
1.Периодични проверки.
2.Междинни проверки.
3.Извънредни прегледи.
4.Ново
оценяване
съответствието.

№ 035 –
ОС/12.10.2012
г.

на

за продуктов обхват, съгласно §
1, т. 24 от Допълнителните
разпоредби на Наредба за
съществените изисквания и
оценяване съответствието на
транспортируемо оборудване
под налягане:
a) Всички съдове под
налягане, техните клапани и
ако е приложимо, други
допълнителни
средства,
обхванати от глава 6.2 на
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-Reassessment of conformity Annex III to Directive 2010/35/EU.

приложение I.I към Директива
2008/68/ЕО – ADR;
б)Цистерни,
батерийни
превозни
средства,
многоелементни
газови
контейнери (MEGC), техните
клапани и ако е приложимо,
други
допълнителни
средства, обхванати от глава
6.8 на приложение I.I към
Директива 2008/68/ЕО - ADR,
когато посоченото в буква
„а” оборудване се използва в
съответствие с посоченото
приложение за превоз на
газове от клас 2, по смисъла
на АDR с изключение на
газове или предмети, чийто
класификационен код, по
смисъла на АDR, съдържа
цифрите 6 или 7.

да
извършва
дейности:

следните

1. Периодични проверки.
2. Междинни проверки.
3. Извънредни прегледи.
4.
Ново
оценяване
съответствието,

Заповед А –
222/04.06.2013
г.

на

за следното транспортируемо
оборудване под налягане
съгласно § 1, т. 24 от
Допълнителните разпоредби на
Наредбата:
a) Всички съдове под налягане,
техните клапани и ако е
приложимо,
други
допълнителни
средства,
обхванати от глава 6.2 на
приложениe II, раздел II.1 – RID
и приложениe III, раздел III.1ADN
към
Директива
2008/68/ЕО.
б)
Цистерни,
превозни

батерийни
средства,
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многоелементни
газови
контейнери (MEGC), техните
клапани и ако е приложимо,
други допълнителни средства,
обхванати от глава 6.8 на
приложениe II, раздел II.1 – RID
и приложениe III, раздел III.1ADN
към
Директива
2008/68/ЕО.
-Conformity assessment activities
- Section I.1 of Annex I, Section II.1of
Annex II, and Section III.1 ofAnnex III
to Directive 2008/68/EC;

да извършва дейността:
Оценяване на съответствието,
посочена в чл. 20, ал. 1 от
Наредбата:
за следното транспортируемо
оборудване под налягане
съгласно § 1, т. 24 от
Допълнителните разпоредби на
Наредбата:
a) Всички съдове под налягане,
техните клапани и ако е
приложимо,
други
допълнителни
средства,
обхванати от глава 6.2 на
приложениe
I.I–
ADR,
приложениe II, раздел II.1 – RID
и приложениe III, раздел III.1ADN
към
Директива
2008/68/ЕО.
б)
Цистерни,
батерийни
превозни
средства,
многоелементни
газови
контейнери (MEGC), техните
клапани и ако е приложимо,
други допълнителни средства,
обхванати от глава 6.8 на
приложениe
I.I–
ADR,
приложениe II, раздел II.1 – RID
и приложениe III, раздел III.1ADN
към
Директива
2008/68/ЕО.
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96.

ДАМТН

„КОНТРОЛТЕСТ” ООД
представлявано от
Орлин Досев Пенков –
управител,
Крум Алексиев Алексиев управител
със седалище и адрес на
управление:
1592 гр. София, бул. „Асен
Йорданов“№12,
Тел.: +359 2 978 67 88;
+359 2 978 81 14
Факс: +359 2 978 67 88;
+359 2 978 81 14
e-mail: ndt@controltest.eu
Website : www.controltest.eu

“Controltest” Ltd
12 Asen Yordanov Blvd.
1592 Sofia
Phone : +359 2 978 67 88;
+359 2 978 81 14
Fax : +359 2 978 67 88;
+359 2 978 81 14
Email : ndt@controltest.eu
Website : www.controltest.eu

2413

Directive
97/23/EC
Pressure
equipment

Pressure equipment
Internal manufacturing checks
with monitoring of the final
assessment Annex III - Module A1
EC Type-examination Annex III Module B
Conformity to type Annex III Module C1
Production quality assurance
Annex III - Module D1
Product quality assurance Annex
III - Module E1
EC unit verification Annex III Module G
Product verification Annex III Module F
Approval of permanent joining
procedures Annex I, 3.1.2
Full quality assurance with design
examination
and
special
surveillance
of
the
final
assessment Annex III - Module H1
Full quality assurance Annex III Module H
Product quality assurance Annex
III - Module E
Production quality assurance
Annex III - Module D
EC design-examination Annex III Module B1
Approval
of
non-destructive
testing personnel Annex I, 3.1.3
Approval of permanent joining
personnel Annex I, 3.1.2

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието на
съоръженията
под налягане
обн. ДВ. бр.87 /
13.09.02г., изм. ДВ.
бр.24 / 2.03.06г

• Съдове
за
сгъстени,
втечнени или разтворени под
налягане газове, пари или
течности, при които налягането
на парите при максималната
допустима температура е поголямо от 0,05 МРа над
нормалното
атмосферно
налягане.

№ 042 –
ОС/11.12.2014 г.
Отпаднал,
поради отмяна
на наредбата на
26 април 2016г.

• Съдове за течности, при
които налягането на парите при
максималната
допустима
температура не надвишава с
повече от 0,05 МРа нормалното
атмосферно налягане.
• Съоръжения под налягане
с обем над 2 l, застрашени от
прегряване чрез нагряване с
пламък или по друг начин, за
производство на пара или
гореща вода с температура над
110 о С, както и всички
тенджери под налягане, съгл.
чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредбата.
• Тръбопроводи за сгъстени,
втечнени или разтворени под
налягане газове, пари или
течности, при които налягането
на парите при максималната
допустима температура е поголямо с 0,05 МРа над
нормалното
атмосферно
налягане.
• Тръбопроводи за течности,
при които налягането на парите
при максималната допустима
температура не надвишава с
повече от 0,05 МРа нормалното
атмосферно налягане.
•

Устройства за безопасност.

•

Устройства под налягане.

По процедури:
•
“Вътрешен
производствен контрол с
надзор
на
крайното
оценяване-модул
А1“,
съгласно Приложение № 11
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от Наредбата;
•
“ЕО изследване на
типа-модул В“ съгласно
Приложение
№ 12 от
Наредбата;
•
“ЕО изследване на
проекта-модул В1“, съгласно
Приложение
№ 13 от
Наредбата;
•
“Съответствие с типамодул
С1“,
съгласно
Приложение
№ 14 от
Наредбата;
•
“Осигуряване
на
качеството
на
производството-модул
D“,
съгласно Приложение № 15
от Наредбата;
•
“Осигуряване
на
качеството
на
производството-модул D1“,
съгласно Приложение № 16
от Наредбата;
•
“Осигуряване
на
качеството на продуктамодул
Е“,
съгласно
Приложение
№ 17 от
Наредбата;
•
“Осигуряване
на
качеството на продуктамодул
Е1“,
съгласно
Приложение
№ 18 от
Наредбата;
•
“Проверка на продуктамодул
F“,
съгласно
Приложение
№ 19 от
Наредбата;
•
“ЕО
проверка
на
единичен продукт-модул G“,
съгласно Приложение № 20
от Наредбата;
•
“Пълно осигуряване на
качеството-модул
Н“,
съгласно Приложение № 21
от Наредбата;
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•
“Пълно осигуряване на
качеството с ЕО изследване
на проекта и специален
надзор
на
крайното
оценяване-модул
Н1“,
съгласно Приложение № 22
от Наредбата;
•
“Одобряване
на
процедури за изпълнение на
неразглобяеми съединения“,
съгласно чл. 33, ал. 4, т. 2 от
Наредбата;
•
“Одобряване
на
персонал за изпълнение на
неразглобяеми съединения“,
съгласно чл. 33, ал. 4, т. 2 от
Наредбата;
•
“Одобряване
на
персонал за извършване на
изпитвания
без
разрушаване“, съгласно чл.
34 от Наредбата.

97.

ДАМТН

„КОНТРОЛТЕСТ” ООД
ЕИК 831805643
представлявано от
Орлин Досев Пенков –
управител,
Крум Алексиев Алексиев управител
със седалище и адрес на
управление:
1592 гр. София, бул. „Асен
Йорданов“№12,
Тел.: +359 2 978 67 88;
+359 2 978 81 14
Факс: +359 2 978 67 88;
+359 2 978 81 14
e-mail: ndt@controltest.eu
Website : www.controltest.eu

“Controltest” Ltd
12 Asen Yordanov Blvd.
1592 Sofia
Bulgaria
Phone : +359 2 978 67 88; +359 2
978 81 14
Fax : +359 2 978 67 88; +359 2 978
81 14
Email : ndt@controltest.eu
Website : www.controltest.eu

2413

Directive
2014/68/EU
Pressure
equipment

Pressure equipment
-Conformity to type based on
internal production control plus
supervised pressure equipment
checks at random intervals - Annex
III - Module C2
-Quality assurance of final
pressure equipment inspection
and testing - Annex III - Module E1
-Conformity to type based on
pressure equipment quality
assurance - Annex III - Module E
-Quality assurance of the
production process - Annex III Module D1
-Conformity to type based on
quality assurance of the
production process - Annex III Module D
-Conformity to type based on
pressure equipment verification Annex III - Module F
-EU-Type examination –
production type - Annex III - Module
B

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване на
съответствието на
съоръженията под
налягане, обн. ДВ,
бр. 33 от
26.04.2016 г.

съоръжения под налягане и
функционални групи

№ 120 – ОС /
03.08.2016 г.

Като прилага следните модули
на процедурите за оценяване
на съответствието:
• Модул
A2:
Вътрешен
производствен
контрол
с
надзор на проверката на
съоръжение под налягане на
случайни
интервали
Приложение № 3, Раздел II;

• Модул B: ЕС изследване на
типа - изследване на типа
произведен
продукт
Приложение № 3, Раздел III;

• Модул В: ЕС изследване на
типа - изследване на проекта
на типа - Приложение № 3,
Раздел IV;
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-Conformity based on unit
Verification - Annex III - Module G
-EU-Type examination – design
Type - Annex III - Module B;
-Conformity based on full quality
assurance plus design
examination - Annex III - Module H1
-Internal production control plus
supervised pressure equipment
checks at random intervals - Annex
III - Module A2;
-Conformity based on full quality
Assurance - Annex III - Module H;
Approval of permanent joining
Personnel - Annex I, 3.1.2
Approval of permanent joining
Procedures - Annex I, 3.1.2

• Модул С2: Съответствие с
типа въз основа на вътрешен
производствен
контрол
с
надзор на проверката на
съоръжение под налягане на
случайни
интервали
Приложение № 3, Раздел V;

• Модул D: Съответствие с
типа въз основа на осигуряване
на
качеството
на
производството - Приложение
№ 3, Раздел VI;

• Модул D1: Осигуряване на
качеството на производството Приложение № 3, Раздел VII;

• Модул Е: Съответствие с
типа въз основа на осигуряване
на качеството на съоръжение
под налягане - Приложение №
3, Раздел VIII;

• Модул Е1: Осигуряване на
качеството на контрола и
изпитването
на
крайното
съоръжение под налягане Приложение № 3, Раздел IX;

• Модул F: Съответствие с
типа въз основа на проверка на
съоръжението под налягане Приложение № 3, Раздел X;

• Модул G: Съответствие въз
основа на проверка на
единичен продукт - Приложение
№ 3, Раздел XI;

•

Модул H: Съответствие въз
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основа на пълно осигуряване
на качеството - Приложение №
3, Раздел XII;

• Модул H1: Съответствие
въз
основа
на
пълно
осигуряване на качеството с
изследване на проекта Приложение № 3, Раздел XIII.
одобряване на процедури за
изпълнение
на
неразглобяемите
съединения, съгласно т. 3.1.2
от Приложение № 1 на
Наредбата;

одобряване на персонал за
изпълнение
на
неразглобяемите
съединения, съгласно т. 3.1.2
от Приложение № 1 на
Наредбата.
98.

ДАМТН

„КОНТРОЛТЕСТ” ООД
ЕИК 831805643
представлявано от
Орлин Досев Пенков –
управител,
Крум Алексиев Алексиев управител
със седалище и адрес на
управление:
1592 гр. София, бул. „Асен
Йорданов“№12,
Тел.: +359 2 978 67 88;
+359 2 978 81 14
Факс: +359 2 978 67 88;
+359 2 978 81 14
e-mail: ndt@controltest.eu
Website : www.controltest.eu

“Controltest” Ltd
12 Asen Yordanov Blvd.
1592 Sofia
Bulgaria
Phone : +359 2 978 67 88; +359 2
978 81 14
Fax : +359 2 978 67 88; +359 2 978
81 14
Email : ndt@controltest.eu
Website : www.controltest.eu

Recog
nised
thirdparty
organi
sation
PED
Art. 20
Призн
ата
органи
зация трета
незави
сима
страна

Directive
2014/68/EU
Pressure
equipment

ALL
Approval of non-destructive
testing personnel - Annex I, 3.1.3

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване на
съответствието на
съоръженията под
налягане, обн. ДВ,
бр. 33 от
26.04.2016 г.

съоръженията под налягане

№ 121 – ОС /
03.08.2016 г.

одобряване на персонал,
който извършва изпитване
без разрушаване, съгласно т.
3.1.3 от Приложение № 1 на
Наредбата
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99.

ДАМТН

„БЮРО ВЕРИТАС ВАРНА”
ЕООД
представлявано от
Станимир Смилков Смилков –
управител,
със седалище и адрес на
управление:
гр. Варна, ул. Буздлуджа” 7-9
Тел.: +359 (2) 983 60 00;
Факс: +359 (2) 983 60 65
email:
tane.tanev@bureauveritas.com
Website : www.bureauveritas.com

BUREAU VERITAS VARNA LTD.
7-9,Buzludzha Str.
9000 Varna
Phone : +359 (2) 983 60 00
Fax : +359 (2) 983 60 65
еmail:
tane.tanev@bureauveritas.com
Website : www.bureauveritas.com

2429

Directive
94/25/EC
Recreational
craft

Exhaust emissions
Noise emissions
Recreational craft
Personal watercraft
Components
Full quality assurance - Annex XII

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието
на плавателни
съдове за отдих,
приета с ПМС №
12 от 26.01.2006 г.,
обн. ДВ. бр.12 от
7 Февруари
2006г., посл. изм.
ДВ. бр.61 от 28
Юли 2006г.

1.по отношение на
проектирането и построяването
на:
а) плавателните съдове за
отдих, изцяло или частично
завършени;
б) плавателните съдове за
индивидуално използване
(водни ски с водометен
движител);
в) компонентите;
2.по отношение на емисиите от
отработени газове за:
а) двигателите, които се
монтират или са специално
предназначени за монтиране на
или в плавателни съдове за
отдих и плавателни съдове за
индивидуално използване;
б) двигателите, монтирани на
или в плавателни съдове за
отдих и плавателни съдове за
индивидуално използване,
които претърпяват съществени
изменения;
3.по отношение на шума за:

№ 037 –
ОС/11.01.2013
г.
Разрешението
е прекратено
съгласно зап.
№ А-6536
/12.09.2016 г.
на
председателя
на ДАМТН по
желание на
„БЮРО
ВЕРИТАС
ВАРНА” ЕООД

а) плавателните съдове за
отдих с кърмови двигатели с
винто-рулеви комплекс без
вградена изпускателна система
или с бордови двигатели;
б) плавателните съдове за
отдих с кърмови двигатели с
винто-рулеви комплекс без
вградена изпускателна система
или с бордови двигатели, които
са обект на основно
преустройство на плавателния
съд и които се пускат на пазара
впоследствие и до пет години
след преустройството;
в) плавателните съдове за
индивидуално използване
(водни ски с водометен
движител);
г) извънбордовите двигатели и
кърмовите двигатели с винторулеви комплекс с вградена
изпускателна система,
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предназначени за монтиране на
плавателни съдове за отдих.
По процедура:
"Пълно осигуряване на
качеството" (модул H)

100. ДАМТН

„АЛФА М” ЕООД
представлявано от
Димитър Христов Попаров
Стефка Георгиева Попарова–
управител,
със седалище и адрес на
управление:
Ул. „Братя Бъкстон” №66
4004 Пловдив
Тел.: : +359888263873
Email : alfa_mp@abv.bg

"ALFA M" Ltd.

66 "Bratya Bakston" str.
Plovdiv
Bulgaria
Phone : +359888263873
Email : alfa_mp@abv.bg

2440

Directive
2010/35/EU
Transportabl
e pressure
equipment

Pressure receptacles including
gas cartridges, their valves and
other accessories when
appropriate
Tanks, battery vehicles/wagons,
multiple-element gas
containers (MEGCs), their valves
and other accessories when
appropriate.
-Exceptional check -Section I.1 of
Annex I,Section II.1of Annex II, and
Section III.1 ofAnnex III to Directive
2008/68/EC;
-Intermediate inspectins - Section
I.1 of Annex I,Section II.1of Annex II,
and Section III.1 ofAnnex III to
Directive 2008/68/EC;
-Periodic inspections -Section I.1 of
Annex I, Section II.1of Annex II, and
Section III.1 ofAnnex III to Directive
2008/68/EC;
-Reassessment of conformity Annex III to Directive 2010/35/EU.

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието на
транспортируемо
оборудване под
налягане ПМС №
271 от 29.09.2011г.
ДВ. Бр. 18 от
2011г.

да извършва следните
дейности:
1.Периодични проверки.
2.Междинни проверки.
3.Извънредни прегледи.
4.Ново
оценяване
съответствието.

№ 038 –
ОС/05.03.2013

на

Писмо за
промяна Вх.
№ 67-00-686/
10.11.2017 г.

за продуктов обхват, съгласно §
1, т. 24 от Допълнителните
разпоредби на Наредба за
съществените изисквания и
оценяване съответствието на
транспортируемо оборудване
под налягане:

1. Неподвижно монтирани
цистерни
с
максимално
изпитвателно налягане до 28
bar., обхванати от глава 6.8
на приложениe I, раздел I.1 ADR и приложениe II, раздел
II.1 - RID към Директива
2008/68/ЕО
2. Стоманени бутилки за
газове,
различни
от
криогенни,
охладени,
отровни
и
токсични,
попадащи в определенията
от глава 6.2 на приложениe I,
раздел
I.1
- ADR
и
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приложениe II, раздел II.1 RID
към
Директива
2008/68/ЕО с UN маркировка,
с максимално изпитвателно
налягане до 350 bar.
3. Стоманени бутилки за
газове,
различни
от
криогенни,
охладени,
отровни
и
токсични,
попадащи в определенията
от глава 6.2 на приложениe I,
раздел
I.1
- ADR
и
приложениe II, раздел II.1 RID
към
Директива
2008/68/ЕО
без
UN
маркировка, с максимално
изпитвателно налягане до
350 bar.
Транспортируемо
оборудване под налягане
съгласно § 1, т. 24 от
Допълнителните разпоредби
на Наредбата:
а) Всички съдове под
налягане, техните клапани и
ако е приложимо, други
допълнителни
средства,
обхванати от глава 6.2 на
приложениe I, раздел I.1 –
ADR и приложениe II, раздел
II.1 – RID към Директива
2008/68/ЕО, с изключение на
съдове предназначени за
превоз на ацетилен;

Conformity assessment
Activities
Section I.1 of Annex I,Section II.1of
Annex II, and Section III.1 ofAnnex III
to Directive 2008/68/EC;

б)
Цистерни,
батерийни
превозни
средства,
многоелементни
газови
контейнери (MEGC), техните
клапани и ако е приложимо,
други
допълнителни
средства, обхванати от глава
6.8 на приложениe I, раздел
I.1 – ADR и приложениe II,
раздел II.1 – RID към
Директива 2008/68/ЕО
Оценяване
съответствието

Заповед № А278/20.05.2014
г.

Заповед № А924/08.12.2014
г.

на
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съгласно чл. 20, ал. 1 от
Наредбата:

101. ДАМТН

“КЕЙ ДИФУЖЪН” ООД
ЕИК: 130435251
представлявано от
ПАУЛИНА ПЪРВАНОВА –
управител,
адрес: ул. „инж. Георги Белов“ №
2
жк „Младост“ 3, 1712 София
Тел: +359 875 236 805
Факс + : +359 875 236 805
E-mail: office@keydtest.com
Website :
http://www.keydtest.com/

KEY DIFFUSION Ltd.
Residential Area - Mladost 3, 2 Enj
Georgi Belov Str.
1712, Sofia
Country : Bulgaria
Phone : +359 875 236 805
Fax : +359 875 236 805
Email : office@keydtest.com
Website :
http://www.keydtest.com/

2574

Directive
2010/35/EU
Transportab
le pressure
equipment

Pressure receptacles including
gas cartridges, their valves and
other accessories when
appropriate.
Tanks, battery vehicles/wagons,
multiple-element gas containers
(MEGCs), their valves and other
accessories when appropriate.
With the exception of
transportable pressure equipment
for acetylene
Conformity assessment
activities
Section I.1 of Annex I, Section II.1 of
Annex II, and Section III.1 of Annex
III to Directive 2008/68/EC
Exceptional checks
Section I.1 of Annex I, Section II.1 of
Annex II, and Section III.1 of Annex
III to Directive 2008/68/EC
Intermediate inspections
Section I.1 of Annex I, Section II.1 of
Annex II, and Section III.1 of Annex
III to Directive 2008/68/EC
Periodic inspections
Section I.1 of Annex I, Section II.1 of
Annex II, and Section III.1 of Annex
III to Directive 2008/68/EC

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието на
транспортируемо
оборудване под
налягане ПМС №
271 от 29.09.2011г.
ДВ. Бр. 18 от
2011г.

да извършва следните
дейности:
1.
Оценяване
съответствието;
2. Периодични проверки;
3. Междинни проверки;
4. Извънредни прегледи;
5. Ново оценяване
съответствието,

№ 043 –
ОС/22.01.2015
на

на

за следния продуктов обхват:
Транспортируемо
оборудване под налягане,
съгласно § 1, т. 24 от
Допълнителните разпоредби
на НСИОС ТОН и съгласно
изискванията
на
ADR/RID/ADN:
a) Всички съдове под
налягане, техните клапани и
ако е приложимо, други
допълнителни
средства,
обхванати от глава 6.2 на
приложениe I, раздел I.1 –
ADR , приложениe II, раздел
II.1
– RID и приложениe III, раздел
III.1 – ADN към Директива
2008/68/ЕО, с изключение на
съдове предназначени за
превоз на ацетилен;
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Reassessment of conformity
Annex III to Directive 2010/35/EU

102. ДАМТН

„ТЮФ НОРД България“ ЕООД
ЕИК 115311912,
представлявано от
Стоян Йотов – управител,
ул. „Найден Геров“ № 13, 4000
Пловдив

TUV NORD Bulgarien Ltd
13, Nayden Gerov Str.
4000 Plovdiv
Country : Bulgaria

Тел: +359 32 62 42 43
Факс : +359 32 65 08 51

Email : gmintchev@tuev-nord.de

E-mail: gmintchev@tuev-nord.de

2613

Directive
97/23/EC
Pressure
equipment

Pressure equipment
Safety accessories
Pressure accessories
Procedures:

Phone : +359 32 62 42 43
Fax : +359 32 65 08 51
Internal manufacturing checks with
monitoring of the final assessment Annex III - Module A1
Conformity to type - Annex III Module C1
EC unit verification - Annex III Module G
Product verification Annex III - Module F

б)
Цистерни,
батерийни
превозни
средства,
многоелементни
газови
контейнери (MEGC), техните
клапани и ако е приложимо,
други
допълнителни
средства, обхванати от глава
6.8 на приложениe I, раздел
I.1 – ADR, приложениe II,
раздел II.1
– RID и
приложениe III, раздел III.1 –
ADN
към
Директива
2008/68/ЕО, с изключение на
съдове предназначени за
превоз на ацетилен.
Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието на
съоръженията
под налягане
обн. ДВ. бр.87 /
13.09.02г., изм. ДВ.
бр.24 / 2.03.06г

•Ненагреваеми съдове под
налягане
•Криогенни съдове
•Водотръбни котли
•Кожухотръбни котли
• Котли с тръби за дим от
корозионно устойчива стомана,
като прилага следните
модули:

№ 044 –
ОС/28.08.2015
Отпаднал,
поради отмяна
на наредбата
на 26 април
2016г.

•"Вътрешен производствен
контрол с надзор на крайното
оценяване модул А1"
(приложение № 11 от
наредбата);
•"Съответствие с типа модул С1" (приложение № 14
от наредбата);
•"Проверка на продукта модул F" (приложение № 19
от наредбата);
•"ЕО проверка на единичен
продукт
модул
G"
(приложение № 20 от
наредбата).
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103. ДАМТН

„ТЮФ НОРД България“ ЕООД

TUV NORD Bulgarien Ltd

ЕИК 115311912

13, Nayden Gerov Str.
4000 Plovdiv
Country : Bulgaria

представлявано от
Стоян Петров Йотов –
управител,
ул. „Найден Геров“ № 13, 4000
Пловдив
Тел: +359 32 62 42 43
Факс : +359 32 65 08 51
E-mail: bulgaria@tuev-nord.de

Phone : +359 32 62 42 43
Fax : +359 32 65 08 51
Email : bulgaria@tuev-nord.de

2613

Directive
2014/68/EU
Pressure
equipment

Pressure equipment
-Pressure equipment
-Safety accessories
-Pressure accessories
-Conformity to type based on internal
production control plus supervised
pressure equipment checks at
random intervals - Annex III - Module
C2
-Conformity to type based on
pressure equipment verification Annex III - Module F
-Conformity based on unit verification
- Annex III - Module G
-Internal production control plus
supervised pressure equipment
checks at random intervals- Annex III
- Module A2
- EU-Type examination –
production type - Annex III - Module
B
-EU-Type examination – design
Type - Annex III - Module B;
Approval of permanent joining
Personnel - Annex I, 3.1.2
Approval of permanent joining
Procedures - Annex I, 3.1.2

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване на
съответствието на
съоръженията
под налягане,
обн. ДВ, бр. 33 от
26.04.2016 г.

Съоръженията под налягане:
-Ненагреваеми съдове под
налягане;
-Криогенни съдове;
-Водотръбни котли;
-Кожухотръбни котли;
-Котли с тръби за дим от
корозионно устойчива
стомана

№ 126 – ОС /
03.08.2016 г.

Като прилага следните модули
на процедурите за оценяване
на съответствието:
-Модул A2: Вътрешен
производствен контрол с
надзор на проверката на
съоръжение под налягане на
случайни интервали Приложение № 3, Раздел II;
-Модул С2: Съответствие с
типа въз основа на вътрешен
производствен контрол с
надзор на проверката на
съоръжение под налягане на
случайни интервали Приложение № 3, Раздел V;
-Модул F: Съответствие с типа
въз основа на проверка на
съоръжението под налягане Приложение № 3, Раздел X;
-Модул G: Съответствие въз
основа на проверка на
единичен продукт - Приложение
№ 3, Раздел XI.
-Модул В: ЕС изледване на
типа – изследване на типа
произведен продукт Приложение № 3, Раздел III;
-Модул В: ЕС изледване на
типа – изследване на проекта
на типа -Приложение № 3,
Раздел IV;

Заповед за
разширяване
на обхвата №
А651/03.10.2018
г.

одобряване на процедури за
изпълнение
на

113

неразглобяемите
съединения, съгласно т. 3.1.2
от Приложение № 1 на
Наредбата;
одобряване на персонал за
изпълнение на
неразглобяемите
съединения, съгласно т. 3.1.2
от Приложение № 1 на
Наредбата.

104. ДАМТН

„ТЮФ НОРД България“ ЕООД

TUV NORD Bulgarien Ltd

ЕИК 115311912

13, Nayden Gerov Str.
4000 Plovdiv
Country : Bulgaria

представлявано от
Стоян Петров Йотов –
управител,
ул. „Найден Геров“ № 13, 4000
Пловдив

Phone : +359 32 62 42 43
Fax : +359 32 65 08 51
Email : gmintchev@tuev-nord.de

Тел: +359 32 62 42 43
Факс : +359 32 65 08 51
E-mail: gmintchev@tuev-nord.de

2613

Directive
87/404/EEC
Simple
pressure
vessels

Simple pressure vessels
EC Type-examination Article 10
EC declaration of conformity Articles
12, 13 and 14
EC verification Article 11

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието
на съдовете
под налягане
обн. ДВ. бр.85 /
02.10.01г., посл.
изм. ДВ. бр.24 /
21.03.06г

Обикновени съдове под
налягане
По процедури:
 "ЕО изследване на типа"
съгласно приложение № 1;
 "ЕО проверка на
продукта" съгласно
приложение № 2;
 "Производствен контрол
с надзор на крайното
оценяване" съгласно
приложение № 3
 “Експертиза на
техническото досие”
(съгласно чл.24, т.1, буква
“а”) .

№ 045 – ОС /
13.11.2015 г.

Отпаднал,
поради отмяна
на наредбата с
ПМС № 47
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105. ДАМТН

„ДЕТИ“ ООД

“DETI” Ltd.

ЕИК: 104643048,

22, Misya Str.
5000, Veliko Tarnovo
Country : Bulgaria

със седалище и адрес на
управление: гр. Велико Търново,
п.к. 5000, ул. “Мизия” №22А,
представлявано от
Светла Савова Тодорова –
управител,

2706

Directive
2014/32/EU
Measuring
Instruments

Water Meters (Annex III MI-001)
Conformity to type based on
instrument verification
Annex II - Module F

Phone : +359 896 705 870
Email : deti_eood@abv.bg

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване на
съответствието
на средствата
за измерване ,
обн. ДВ. бр. 23
от 25.03.2016 г

Водомери (MI-001) Приложение № 1 към чл. 2 на
Наредбата

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието
на
радиосъоръжен
ията
(Наредбата),
обн. ДВ. бр. 32
от 22.04.2016 г.

Радио съоръжения

№ 132 – ОС /
22.05.2017г

Модул F: Съответствие с типа
въз основа на проверка на
продукта - Приложение № 11,
Раздел X

Тел.:+359 896 705 870
Email : deti_eood@abv.bg

106. ДАМТН

„ОТС България” ЕООД
ЕИК 205056033
със седалище и адрес на
управление:
гр. София 1000;
район “Средец”
ул. “Христо Белчев” №12; ет. 2
представлявано от Вера
Христова Цветкова – управител
тел: (02) 980 04 18
+359 888 139 894
факс: (02) 981 31 39
E-mail: : otc_sofia@abv.bg
Website : www.OTC-bg.com

OTC Bulgaria Ltd.
12, Christo Belchev Str.
1000 Sofia
Bulgaria
Phone : +359 (2) 980 04 18; +359
888 139 894
Fax : +359 (2) 981 31 39
Email : otc_sofia@abv.bg
Website : www.OTC-bg.com

2787

Directive
2014/53/EU
Radio
equipment

Radio equipment
Conformity assessment modules B
and C (EU-type examination and
conformity to type based on
internal production control) - Article
17 and Annex III.

По процедура:

№ 137 – ОС /
04.10.2018г

Модул В: ЕС изследване на
типа - Приложение № 1,
Раздел II.
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107. ДАМТН

“ВБГ СЕРТ” ООД

VBG CERT Ltd.

ЕИК 203588016

68, Tsar Simeon str. fl. 1
1000 Sofia Bulgaria
Phone : ++359 2 981 94 81
Fax : ++359 2 986 28 09
Email : nb@verification.bg

със седалище и адрес на
управление: гр. София, район
“Оборище”,
ул. Цар Симеон № 68, ет. 1, ап. 1
представлявано от
Станислав Орлинов Николов–
управител,
адрес за контакти:
тел: (02) 981 94 81
Fax : +359 (2) 986 28 09
Email: nb@verification.bg

2749

Directive
2014/68/EU
Pressure
equipment

Pressure equipment
-Pressure equipment
-Pressure-cookers
-Pressure equipment and
assemblies of categories II, III, IV
as parts of LPG and water
installations
-Pressure equipment and
assemblies of categories II, III, IV
as parts of refrigeration
installations
-Conformity assessment of safety
valves fitted to fixed LPG (liquefied
petroleum gas) storage vessels
-Conformity assessment of
#hermetically sealed’ compressor
units used in refrigeration systems
-Pressure equipment as referred to
in 1(a), 1(c) and 1(d) of Article 4
and assemblies as referred to in
2(b) of Article 4

- Conformity to type based on internal
production control plus supervised
pressure equipment checks at
random intervals- Annex III - Module
C2
- Quality assurance of final pressure
equipment inspection and testingAnnex III - Module E1
- Conformity to type based on
pressure equipment quality
assurance- Annex III - Module E
- Quality assurance of the production
process- Annex III - Module D1
- Conformity to type based on quality
assurance of the production processAnnex III - Module D
- Conformity to type based on
pressure equipment verificationAnnex III - Module F
- EU-Type examination – production
type- Annex III - Module B

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване на
съответствието
на
съоръженията
под налягане,
обн. ДВ, бр. 33
от 26.04.2016

Съоръжения под налягане и
функционални групи,

№ 138 – ОС /
22.11.2018г

Като прилага следните модули
на процедурите за оценяване
на съответствието:
-Модул A2: Вътрешен
производствен контрол с
надзор на проверката на
съоръжение под налягане на
случайни интервали Приложение № 3, Раздел II;
-Модул B: ЕС изследване на
типа - изследване на типа
произведен
продукт
Приложение № 3, Раздел III;
-Модул В: ЕС изследване на
типа - изследване на проекта
на типа - Приложение № 3,
Раздел IV;
-Модул С2: Съответствие с
типа въз основа на вътрешен
производствен
контрол
с
надзор на проверката на
съоръжение под налягане на
случайни
интервали
Приложение № 3, Раздел V;
-Модул D: Съответствие с типа
въз основа на осигуряване на
качеството на производството Приложение № 3, Раздел VI;
-Модул D1: Осигуряване на
качеството на производството Приложение № 3, Раздел VII;
-Модул Е: Съответствие с типа
въз основа на осигуряване на
качеството на съоръжение под
налягане - Приложение № 3,
Раздел VIII;
-Модул Е1: Осигуряване на
качеството на контрола и
изпитването
на
крайното
съоръжение под налягане Приложение № 3, Раздел IX;
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- Conformity based on unit
verification- Annex III - Module G
- EU-Type examination – design type
- Annex III - Module B

-Модул F: Съответствие с типа
въз основа на проверка на
съоръжението под налягане Приложение № 3, Раздел X;

- Conformity based on full quality
assurance plus design examinationAnnex III - Module H1

-Модул G: Съответствие въз
основа на проверка на
единичен продукт - Приложение
№ 3, Раздел XI;

- Internal production control plus
supervised pressure equipment
checks at random intervals - Annex III
- Module A2

-Модул H: Съответствие въз
основа на пълно осигуряване
на качеството - Приложение №
3, Раздел XII;

- Conformity based on full quality
assurance- Annex III - Module H
- Approval of permanent joining
personnel- Annex I, 3.1.2

-Модул H1: Съответствие въз
основа на пълно осигуряване
на качеството с изследване на
проекта - Приложение № 3,
Раздел XIII.

- Approval of permanent joining
procedures - Annex I, 3.1.2



одобряване на
процедури за
изпълнение на
неразглобяемите
съединения, съгласно т.
3.1.2 от Приложение № 1
на Наредбата;



одобряване на персонал
за изпълнение на
неразглобяемите
съединения, съгласно т.
3.1.2 от Приложение № 1
на Наредбата.
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108. ДАМТН

“ВБГ СЕРТ” ООД

VBG CERT Ltd.

ЕИК 203588016

68, Tsar Simeon str. fl. 1
1000 Sofia Bulgaria
Phone : ++359 2 981 94 81
Fax : ++359 2 986 28 09
Email : nb@verification.bg

със седалище и адрес на
управление: гр. София, район
“Оборище”,
ул. Цар Симеон № 68, ет. 1, ап. 1
представлявано от
Станислав Орлинов Николов–
управител,
адрес за контакти:
тел: (02) 981 94 81
Fax : +359 (2) 986 28 09
Email: nb@verification.bg

Recog
nised
thirdparty
organi
sation
PED
Art. 20
Призн
ата
органи
зация трета
незави
сима
страна

Directive
2014/68/EU
Pressure
equipment

ALL
Approval of non-destructive
testing personnel - Annex I, 3.1.3

Наредба за
съществените
изисквания и
оценяване на
съответствието
на
съоръженията
под налягане,
обн. ДВ, бр. 33
от 26.04.2016

Съоръженията под налягане

№ 139 – ОС /
22.11.2018г

- Одобряване на персонал,
който извършва изпитване
без разрушаване, съгласно т.
3.1.3 от Приложение № 1 на
Наредбата
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