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1. ЦЕЛ И ОБХВАТ 

 

1.1. Процедурата е разработена в съответствие с Глава шеста на Наредбата за съществените 

изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните 

съдове за лично ползване (обн. ДВ, бр. 4 от 2016 г., доп., бр. 34 от 28.04.2017 г., в сила от 

28.04.2017 г.), по-нататък Наредбата. 

1.2. Процедурата има за цел да регламентира реда и отговорностите, свързани с изпълнение на 

дейностите: 

 определяне на уникален код на производители на плавателни съдове, установени на 

територията на Република България и водене на национален регистър на тези 

производители; 

 определяне и администриране на уникален код на производители на плавателни 

съдове, установени в трета държава; 

 определяне на идентификационен код на нотифициран орган, получил разрешение да 

извършва оценяване на съответствието  на етапа след построяването. 

1.3. Процедурата се изпълнява от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 

(ДАМТН) чрез Дирекция „Разрешения за оценяване на съответствието“ (Д РОС). 

 

2. ОТГОВОРНОСТИ 

 

2.1. Председателя на ДАМТН: 

 

 Определя със заповед отговорници за водене на националния регистър на 

производители на плавателни съдове, установени на територията на Република 

България; за  администриране на уникалния код на производители, установени в трета 

държава и за администриране на идентификационния код на нотифицираните органи, 

по-нататък „отговорник за регистъра“. 

 Издава заповед за определяне на уникален код на производител или на заповед за 

мотивиран отказ. 

 Издава заповед за определяне на идентификационен код на нотифициран орган, 

получил разрешение да извършва оценяване на съответствието  на етапа след 

построяването. 

 Подписва уведомителни писма. 

 

2.2. Дирекция РОС 

 

2.2.1 Директор: 

 Възлага с резолюция на експерт от дирекцията изпълнението на постъпило заявление. 

 Утвърждава доклада на експерта и съгласува проект на заповед за определяне на 

уникален код на производител или на заповед за мотивиран отказ, проект на 

уведомително писмо и ги представя на председателя на ДАМТН.  

 Възлага на отговорника за регистъра вписване на определения уникален код в 

съответния регистър. 

 Възлага на експерт създаване на идентификационен код на нотифициран орган, 

получил разрешение да извършва оценяване на съответствието на етапа след 

построяването.  
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2.2.2 Експерт 

 

 Извършва проверка на подаденото заявление и документите към него. 

 Извършва справка съответно в националния регистър или в регистъра за трети 

държави. 

 Създава уникален код на производител или идентификационен код на нотифициран 

орган. 

 Изготвя доклад до директора на Д РОС, съдържащ резултатите от изпълнените 

дейности и съответните предложения. 

 Изготвя проект на заповед за определяне на уникален код на производител или на 

заповед за мотивиран отказ, на заповед за определяне на идентификационен код на 

нотифициран орган, както и проект на уведомително писмо. 

 

2.2.3 Отговорник за регистъра: 

 

 Вписва производителят, получил уникален код съответно в националния регистър или 

в регистъра на трети държави. 

 Предоставя данните от националния регистъра на разположение на всички държави 

членки в регистъра на държавите членки. 

 Вписва идентификационния код на нотифицирания орган, получил разрешение за 

оценяване на съответствието на етапа след построяването в регистъра на 

нотифицираните органи. 

 

3. РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ  

 

3.1. Производителят подава заявление за определяне на уникален код на производител (Ф-П-

РОС-08.03-01 „Заявление за определяне на уникален код на производител установен на 

територията на Република България“ или Ф-П-РОС-08.03-02 „Заявление за определяне на 

уникален код на производител установен на територията на трета държава“). 

 

3.2.  Председателят насочва заявлението до директора на Д РОС. 

 

3.3. Директорът възлага с резолюция на експерт извършване на проверка на заявлението и 

документите, които го придружават. 

 

3.4. Експертът извършва проверка на постъпилото заявления и придружаващите го документи 

по чл. 56 или чл. 57 от Наредбата.  

 

3.5. При заявление по чл. 57 от Наредбата, експертът извършва справка в регистъра за трети 

държави за наличие или неналичие на кодова комбинация за производителя.  

 

3.6 Експертът създава уникален код на производителя, съставен като трибуквена 

комбинация от латински букви, който не фигурира в националния регистър на Република 

България или съответно в регистъра за трети държави. 
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3.7. Експертът изготвя доклад до директора на Д РОС, съдържащ резултатите от изпълнените 

дейности и съответните предложения, свързани с издаване на заповед за определяне на 

уникален код на производител или на заповед за мотивиран отказ.  

 

3.8. Експертът изготвя проект на заповед за определяне на уникален код на производителя или 

на заповед за мотивиран отказ, както и проект на уведомително писмо. 

 

3.9. Директорът утвърждава доклада и съгласува проект на заповед за определяне на уникален 

код на производителя или на заповед за мотивиран отказ, както и проект на уведомително 

писмо и ги представя на председателя на ДАМТН. 

 

3.10. След издаването на заповедта за определяне на уникален код на производителя 

директорът на Д РОС възлага на отговорника за регистъра: 

 Вписване в националния регистър на определения код, наименованието и адреса на 

производителя, установен на територията на Република България. 

 Вписване на определения код на производителя, установен в трета държава, в регистъра 

за трети държави чрез платформата за сътрудничество на Комисията. 

 

3.11. След вписването на определения уникален код на производителя в националния 

регистър, отговорникът за регистъра предоставя данните  от националния регистър за 

включване в регистъра на държавите членки в платформата за сътрудничество на Комисията.  

 

3.12. След издаване на разрешение на нотифициран орган за оценяване на съответствието на 

етапа след построяването, директорът на Д РОС възлага на експерт създаване на 

идентификационен код на нотифицирания орган.   

 

3.13. Експертът създава идентификационния код, съставен като трибуквена комбинация от 

латински букви, който не фигурира в регистъра на нотифицираните органи и изготвя проект 

на заповед за определяне на идентификационен код на нотифицирания орган, получил 

разрешение за оценяване на съответствието на етапа след построяването. 

 

3.14. След издаване на заповедта, отговорникът за регистъра вписва определения 

идентификационен код в регистъра на нотифицираните органи на платформата за 

сътрудничество на Комисията. 

 

4. ДОКУМЕНТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕТАПИ НА 

ПРОЦЕДУРАТА 

 

4.1. Заявление за определяне на уникален код на производител, установен на територията на 

Република България (Ф-П-РОС-08.03-01 „Заявление за определяне на уникален код на 

производител установен на територията на Република България“). 

 

4.2. Заявление за определяне на уникален код на производител, установен в трета държава (Ф-

П-РОС-08.03-02 „Заявление за определяне на уникален код на производител установен на 

територията на трета държава“). 
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5. ПОЗОВАВАНЕ 

 

5.1. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на плавателни съдове за 

отдих и на плавателни съдове за лично ползване. 

 

6. ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

За целите на тази процедура се прилагат определенията, съдържащи се в член 2 от Регламент 

за изпълнение (ЕС) 2017/1. 
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Ф-П-РОС-08.03-01 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

за определяне на уникален код 

на производител установен на територията на Република 

България 

 

 
юридическо лице ……………………………………………………………………………… 

(фирма производител) 

ЕИК ………………………………………………………………...........................................,  

 

адрес за кореспонденция с ДАМТН: 

………………………...…………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………. 

лице за контакт:……………………………………………………………………………… 

тел.:.........................................................., E_mail: …………………………………………… 

 

 

 

 

 

Уважаеми г-н Председател, 

 

Във връзка с чл. 56, ал. 1 от Наредбата за съществени изисквания и оценяване на 

съответствието на плавателни съдове за отдих и на плавателни съдове за лично ползване, моля 

да ми бъде определен уникален код на производителя. 

  

Декларирам, че кодът, който съм използвал до сега е: ……………../до сега не съм 

използвал такъв код. 

 

 

 

С уважение,…………………………………………………………………………………….. 

                    /име, фамилия, длъжност, подпис/  
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Ф-П-РОС-08.03-02 

 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УНИКАЛЕН КОД 

НА ПРОИЗВОДИТЕЛ УСТАНОВЕН НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТРЕТА ДЪРЖАВА 

 

 

юридическо лице ……………………………………………………………………………… 

(име на фирмата-производител) 

Държава, в която е установен………………………………………………………………… 

Идентификация за юридическа правосубектност…………………………………………… 

Упълномощен представител……………………………………………….............................. 

/ ако е приложимо/ 

адрес за кореспонденция с ДАМТН: 

………………………………...………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Лице за контакт:……………………………………… тел.:..................................................... 

E_mail:………….……………………………………………………………………………… 

 

 
Уважаеми г-н Председател, 

Във връзка с чл. 57, ал. 1 от Наредбата за съществени изисквания и оценяване на 

съответствието на плавателни съдове за отдих и на плавателни съдове за лично ползване, моля 

да ми бъде определен уникален код на производителя. 

Прилагам: 

 декларация, че не съм подавал заявление за това до национален орган на друга държава-

членка;  

 копие от документ, който доказва, че съм установен на територията на посочената от 

мен държавата (превод на български);  

 пълномощно (ако е приложимо). 

 

 

С уважение,……………………………………………………………………………. 

                    /име, фамилия, длъжност, подпис, дата/  


