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БИМ Вх. № / Number of Application (BIM) /

ДО 
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ

З А Я В Л Е Н И Е 
за оценяване на съответствието 

APPLICATION FOR CONFORMITY ASSESSMENT

Заявената процедура по оценяване на съответствието е съгласно

Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие 
(Директива 2014/31/ЕС)
Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средства за измерване  
(Директива 2014/32/ЕС)

1. Заявител / Applicant:

Фирма / Company name:

БУЛСТАТ / ID

Адрес / Address: 

Тел/Tel: , Факс/Fax:

E-mail:

2. Процедура за оценяване на съответствието: 
Purpose of Examination

Модул B: ЕС изследване на типа 
EC Type-Examination

Желая да присъствам по време на изпитването за оценяване на съответствието по 
процедура  „Изследване на типа” 
I would like to attend during the test for the conformity assessment procedure "Type-Examination”

да / yes не / no

Модул D: Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството 
EC declaration of conformity
Модул F: Съответствие с типа въз основа на проверка на продукта 
EC Verification
Модул G: Съответствие въз основа на проверка на единичен продукт 
EC Unit Verification

3. Производител / Manufacturer:

Фирма / Company name:

Адрес / Address: 

Тел/Tel: , Факс/Fax:

E-mail:

4. Описание на типа/система по качество (тип СИ) 
Description of measuring instrument/quality system (type of instrument)

5. Списък на приложените документи: 
List of Enclosed Documentation
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6. Декларация 
Declaration
от / from

6.1. Потвърждавам верността на информацията в заявлението, както и че не е подадено заявление за оценяване 
на съответствието към друг нотифициран орган. 
I confirm that the information provided in this application is correct. I also confirm that I have not applied to any other 
notified body for conformity assessment.

6.2. Запознат съм с изискванията и условията на нотифицирания орган. 
I agree to comply with the requirements and conditions of the notified body.

6.3. За неверни данни, нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
I understand that I bear criminal liability for any incorrect data, according to article 313 of the Penal Code of Republic of 
Bulgaria

Дата / Date: Декларатор (подпиs) / Applicant (signature): 

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 01.03.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)
7. Договор / Agreement: 
 
7.1 Задължавам се да предоставям всяка необходима информация, необходима за целите на оценяване на 
съответствието. 
7.2 Стойността на услугите по оценяване и надзор ще заплащам в сроковете и по реда, определени в ценоразписа 
на услугите. 
7.3 За всеки член на екипа по оценяване или по надзор за всеки отделен случай ще заплащам пътни, дневни и 
квартирни пари, съгласно Наредбата за командировките в страната или Наредбата за служебните командировки и 
специализации в чужбина. 
7.4 Съгласен съм издадените сертификати/одобрения на СУ да бъдат включени в регистъра на нотифицирания 
орган. 
7.5 Задължавам се да представя приложените документи на български език. 
7.6 Съгласен съм, че процедурата започва след като е представена пълната техническа документация, необходима 
за целите на оценяване на съответствието. 
7.7. Задължавам се да изпълнявам изискванията на нотифицирания орган, посочени в приложението към 
заявлението (А.2) 

Дата/Date:  Подпис / Signature:

Име и длъжност / Name and Position in Company:

Председател на БИМ:

Дата/Date:  Подпис / Signature:

Име:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ 
A.1 Информация за процедурите 
 
Дейносттите по оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие със съществените изисквания на 
Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие, 
транспонираща в българското законодателство Директива 2014/31/ЕC, както и при  оценяване на съответствието на 
водомери, разходомери за газ и коригиращи устройства за обем, електромери, топломери и системи за непрекъснато 
и динамично измерване на количество течности, различни от вода  със съществените изисквания на Наредбата за 
съществените изисквания и оценяване на съответствието на средства за измерване, транспонираща в българското 
законодателство Директива 2014/32/ЕС се извършват при спазване на изискванията на ЗТИП и съгласно 
разрешението за оценяване на съответствието, издадено от председателя на Държавната агенцията за 
метрологичен и технически надзор.
Нотифицираният орган предоставя на заявителя цялата необходима информация за процедурите, включително 
детайлен списък на документацията, която трябва да представи. За всяка процедура за оценяване на 
съответствието се: 
 
1. Извършва преглед, който да установи, че: 
 • изискванията са ясно определени, документирани и разбрани. При необходимост се изисква от заявителя 
да поясни и/или уточни информацията в заявлението; 
 • за всички възникнали спорове и неуредени въпроси между нотифицирания орган и кандидата е постигнато 
взаимно споразумение; 
 • нотифицираният орган може да извърши услугите по оценяване на съответствието по отношение обхвата, 
местоположение и всички други специални изисквания, включително езика използван от кандидата. Всички 
документи се представят на български език.

2. Изготвя план на дейностите по оценяване. 
3. Определя подходящо компетентен и безпристрастен персонал. 
4. Осигурява необходимата документация за персонала 
 
A.1.1 Информация за цените 
Председателят на Българския институт по метрология определя със заповед размера на цените за оценяване на 
съответствието съгласно чл. 10 б, ал. 1, т. 10 от Закона за измерванията и чл. 4, ал. 4, т. 2 от Устройствения 
правилник на БИМ. Ценоразписът се публикува на електронната страница на БИМ.

2. Изготвя план на дейностите по оценяване. 
3. Определя подходящо компетентен и безпристрастен персонал. 
4. Осигурява необходимата документация за персонала 
 
A.1.1 Информация за цените 
Председателят на Българския институт по метрология определя със заповед размера на цените за оценяване на 
съответствието съгласно чл. 10 б, ал. 1, т. 10 от Закона за измерванията и чл. 4, ал. 4, т. 2 от Устройствения 
правилник на БИМ. Ценоразписът се публикува на електронната страница на БИМ.

A.1.2 Жалби и възражения 
Реда за разглеждане на молби, жалби и възражения е регламентиран в процедура Р 7 ”Процедура за разглеждане 
на молби, жалби и възражения”. Възражение с едномесечен срок. Възражението се подава в писмена форма в срок 
от 14 дни от датата, на която доставчикът/клиентът е получил или е подписал обратната разписка за получаване на 
оспорваното решение. 
 
A.2 Права и задължения на заявителя 
1. Да изпълнява нормативните изисквания и условията за извършване на оценяване на съответствието. 
2. Да осигури всичко необходимо за извършване на дейностите по оценяване на съответствието, включително 
документация, достъпа до всички области, записи и необходимия персонал. 
3. Да предявява възражения само за обхвата на оценяване на съответствието. 
4. Да не използва оценяването на съответствието по начин, който уронва престижа на нотифицирания орган, или да 
изказва подвеждащи или неправомерни твърдения. 
5. При преустановяване, ограничаване или отнемане на сертификат/одобрение да върне всички издадени документи 
за оценяване на съответствието и преустанови употребата им с рекламна цел. 
6. Да използва сертификатите/одобренията само за да покаже съответствието на СИ с приложимите нормативни 
изисквания.
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7. Да се стреми да гарантира, че сертификатите, одобренията, докладите и която и да е част от документацията не 
се използва по неправомерен начин. 
8. Представянето на СИ в средствата за комуникация, документи, реклами е в съответствие с изискванията на 
нотифицирания орган. 
9. Да поиска и получи разясняване на конкретна програма. 
10. Да му бъде предоставена при поискване допълнителна информация относно процедура за оценяване на 
съответствието. 
11. Да нанася коректно идентификационния номер на нотифицирания орган, когато това се изисква в т. 6 от 
Наръчника по качество (NK) за съответната процедура за оценяване на съответствието. 
 
Допълнителни задължения на заявителя при одобрена система за управление по процедура за оценяване на 
съответствието “Осигуряване качеството на производството”. 
 
12. При изменения в изискванията за оценяване на съответствието на нотифицирания орган, да предоставя 
възможност за проверка на нотифицирания орган за съответствието му с новите изисквания. 
13. Да приема, когато е необходимо, наблюдатели (например одитори в процес на обучение). 
14. Да информира нотифицирания орган в 7 дневен срок от настъпване на обстоятелства, които могат да повлияят 
на способността на СУ да продължи да отговаря на изискванията, например изменения  свързани със: 
 а) юридическия, търговския и организационния статут или промени в собствеността; 
 б) организационната структура и управлението; 
 в) координати на лицето за контакти и основното му местонахождение; 
 г) обхвата на извършваните дейности в рамките на одобрената система за управление; 
 д) важни изменения в системата за управление и на процесите и др. 
15. Да промени всички рекламни материали в случай на ограничаване на областта на приложение на неговото 
одобрение. 
16. Да не заблуждава, че одобрението се отнася за дейност извън областта на приложение. 
17. Да не използва одобрението си по начин, който може да доведе до накърняване на доброто име на 
нотифицирания орган и/или на системата за оценяване на съответствието и да компроментира общественото 
доверие в него. 


Z/20.04.2016
 Стр  от 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
ДОБЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
З А Я В Л Е Н И Е
за оценяване на съответствиетоAPPLICATION FOR CONFORMITY ASSESSMENT
Заявената процедура по оценяване на съответствието е съгласно
1. Заявител / Applicant:
2. Процедура за оценяване на съответствието:Purpose of Examination
Желая да присъствам по време на изпитването за оценяване на съответствието по процедура  „Изследване на типа”
I would like to attend during the test for the conformity assessment procedure "Type-Examination”
3. Производител / Manufacturer:
4. Описание на типа/система по качество (тип СИ)Description of measuring instrument/quality system (type of instrument)
5. Списък на приложените документи:List of Enclosed Documentation
6. ДекларацияDeclaration
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при избор на дата)
ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧАВАМ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГАТА:
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
7. Договор / Agreement:7.1 Задължавам се да предоставям всяка необходима информация, необходима за целите на оценяване на съответствието.7.2 Стойността на услугите по оценяване и надзор ще заплащам в сроковете и по реда, определени в ценоразписа на услугите.7.3 За всеки член на екипа по оценяване или по надзор за всеки отделен случай ще заплащам пътни, дневни и квартирни пари, съгласно Наредбата за командировките в страната или Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.7.4 Съгласен съм издадените сертификати/одобрения на СУ да бъдат включени в регистъра на нотифицирания орган.7.5 Задължавам се да представя приложените документи на български език.7.6 Съгласен съм, че процедурата започва след като е представена пълната техническа документация, необходима за целите на оценяване на съответствието.7.7. Задължавам се да изпълнявам изискванията на нотифицирания орган, посочени в приложението към заявлението (А.2) 
Председател на БИМ:
ПРИЛОЖЕНИЕИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЯВИТЕЛЯA.1 Информация за процедуритеДейносттите по оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие със съществените изисквания на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие, транспонираща в българското законодателство Директива 2014/31/ЕC, както и при  оценяване на съответствието на водомери, разходомери за газ и коригиращи устройства за обем, електромери, топломери и системи за непрекъснато и динамично измерване на количество течности, различни от вода  със съществените изисквания на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средства за измерване, транспонираща в българското законодателство Директива 2014/32/ЕС се извършват при спазване на изискванията на ЗТИП и съгласно разрешението за оценяване на съответствието, издадено от председателя на Държавната агенцията за метрологичен и технически надзор.
Нотифицираният орган предоставя на заявителя цялата необходима информация за процедурите, включително детайлен списък на документацията, която трябва да представи. За всяка процедура за оценяване на съответствието се:

1. Извършва преглед, който да установи, че:
	• изискванията са ясно определени, документирани и разбрани. При необходимост се изисква от заявителя да поясни и/или уточни информацията в заявлението;
	• за всички възникнали спорове и неуредени въпроси между нотифицирания орган и кандидата е постигнато взаимно споразумение;
	• нотифицираният орган може да извърши услугите по оценяване на съответствието по отношение обхвата, местоположение и всички други специални изисквания, включително езика използван от кандидата. Всички документи се представят на български език.
2. Изготвя план на дейностите по оценяване.3. Определя подходящо компетентен и безпристрастен персонал.4. Осигурява необходимата документация за персоналаA.1.1 Информация за ценитеПредседателят на Българския институт по метрология определя със заповед размера на цените за оценяване на съответствието съгласно чл. 10 б, ал. 1, т. 10 от Закона за измерванията и чл. 4, ал. 4, т. 2 от Устройствения правилник на БИМ. Ценоразписът се публикува на електронната страница на БИМ.
2. Изготвя план на дейностите по оценяване.3. Определя подходящо компетентен и безпристрастен персонал.4. Осигурява необходимата документация за персоналаA.1.1 Информация за ценитеПредседателят на Българския институт по метрология определя със заповед размера на цените за оценяване на съответствието съгласно чл. 10 б, ал. 1, т. 10 от Закона за измерванията и чл. 4, ал. 4, т. 2 от Устройствения правилник на БИМ. Ценоразписът се публикува на електронната страница на БИМ.
A.1.2 Жалби и възраженияРеда за разглеждане на молби, жалби и възражения е регламентиран в процедура Р 7 ”Процедура за разглеждане на молби, жалби и възражения”. Възражение с едномесечен срок. Възражението се подава в писмена форма в срок от 14 дни от датата, на която доставчикът/клиентът е получил или е подписал обратната разписка за получаване на оспорваното решение.A.2 Права и задължения на заявителя1. Да изпълнява нормативните изисквания и условията за извършване на оценяване на съответствието.2. Да осигури всичко необходимо за извършване на дейностите по оценяване на съответствието, включително документация, достъпа до всички области, записи и необходимия персонал.3. Да предявява възражения само за обхвата на оценяване на съответствието.4. Да не използва оценяването на съответствието по начин, който уронва престижа на нотифицирания орган, или да изказва подвеждащи или неправомерни твърдения.5. При преустановяване, ограничаване или отнемане на сертификат/одобрение да върне всички издадени документи за оценяване на съответствието и преустанови употребата им с рекламна цел.6. Да използва сертификатите/одобренията само за да покаже съответствието на СИ с приложимите нормативни изисквания.
7. Да се стреми да гарантира, че сертификатите, одобренията, докладите и която и да е част от документацията не се използва по неправомерен начин.
8. Представянето на СИ в средствата за комуникация, документи, реклами е в съответствие с изискванията на нотифицирания орган.
9. Да поиска и получи разясняване на конкретна програма.
10. Да му бъде предоставена при поискване допълнителна информация относно процедура за оценяване на съответствието.
11.	Да нанася коректно идентификационния номер на нотифицирания орган, когато това се изисква в т. 6 от Наръчника по качество (NK) за съответната процедура за оценяване на съответствието.

Допълнителни задължения на заявителя при одобрена система за управление по процедура за оценяване на съответствието “Осигуряване качеството на производството”.

12. При изменения в изискванията за оценяване на съответствието на нотифицирания орган, да предоставя възможност за проверка на нотифицирания орган за съответствието му с новите изисквания.
13. Да приема, когато е необходимо, наблюдатели (например одитори в процес на обучение).
14. Да информира нотифицирания орган в 7 дневен срок от настъпване на обстоятелства, които могат да повлияят на способността на СУ да продължи да отговаря на изискванията, например изменения  свързани със:
	а) юридическия, търговския и организационния статут или промени в собствеността;
	б) организационната структура и управлението;
	в) координати на лицето за контакти и основното му местонахождение;
	г) обхвата на извършваните дейности в рамките на одобрената система за управление;
	д) важни изменения в системата за управление и на процесите и др.
15. Да промени всички рекламни материали в случай на ограничаване на областта на приложение на неговото одобрение.
16. Да не заблуждава, че одобрението се отнася за дейност извън областта на приложение.
17. Да не използва одобрението си по начин, който може да доведе до накърняване на доброто име на нотифицирания орган и/или на системата за оценяване на съответствието и да компроментира общественото доверие в него.
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