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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ 

ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” 
 
 
 

ОТДЕЛ „ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ“ – ОРГАН ЗА КОНТРОЛ „С“ ЗА ТН НА СПО 

ЛИЦЕНЗИРАН ОРГАН ЗА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР – РЕГ. № 897 

 
бул. “ Мария Луиза” № 110, София 1233                                                                                                                                                   www.rail-infra.bg 
тел.:  (+359 2) 932 6055                                                                                                                                                                       bgrigorov@rail-infra.bg 

факс:(+359 2) 932 3335 

 

ДО 

РЪКОВОДИТЕЛЯ НА                                                           Заведено при „ОКС за ТН на СПО“  

„ОКС за ТН на СПО“ 

                                                                                                     вх. № ............................... / ............... г.         

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 
  ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА .......................................................... 

 

Заявител: ………………………………………………………………………...…………… 

……………………………………………………………………………..……….……………...…… 
                                 (наименование на физическо или юридическо лице ползвател на съоръжението / адрес) 

 

Отговорно лице по чл. ..... на Наредба за ............................................................................................... 

…………………………………………………………………………….……………………………… 
                                                                          (трите имена, длъжност) 

На основание чл. ..... на Наредба ............................................................................................................ 

 

 Ви представям за регистриране................................................................................................ 
                                                                                                           (вид СПО) 

Тип: ………………………………………………………………………..…………………………..… 

…………………………………………………………………………………………..……………..…. 
                                                                           (технически параметри) 

Фабр. № / година на производство ……………………………………………………..……………... 

Производител ………………………………………………………………………………………..….. 

Място на монтажа и/или експлоатацията ………………………………………..…………………… 

Лице, което е мотирало съоръжението …………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 
                                                     (наименование на физическо или юридическо лице / адрес) 

 

Съоръжението има / няма нанесена маркировка за съответствие. 

 

Лице за контакт: ……………………………………...………    тел/факс ……………………………. 

 

Представяме в два екземпляра следните приложения: 

1. Списък на документите. 

2. Техническо досие. 

 

Заявител: …………………………………………..………………………………………………. 
                                                                                              (име, длъжност) 

                                                                              ………………….………………………………… 
                                                                                                                                            (дата, подпис, печат) 



Ф 7.1.1.1 

гръб 

 

Приложение към заявление за регистриране с вх.№................../............... г. 

на ............................................................................................................................................................ 

 

С П И С Ъ К 

на документите на техническото досие на .....................................................................................                                    

с фабр. № …………. / …………. год.,  производител …........…….............................…………… 

 

№ Наименование на документа наличност 

1 Ревизионна книга  

2 Техническо досие съгласно съответната наредба за СИОС:  

2.1 Описание на съоръжението  

2.2 Монтажен и други чертежи  

2.3 Схеми   

2.4 Списък на приложените стандарти  

2.5 Протоколи от проведените изпитвания на съоръжението  

3 За съоръжения произведени преди съответната наредба за СИОС:  

3.1 Паспорт или друг документ на производителя с техническите данни 

и характеристики на съоръжението 
 

3.2 Инструкция на производителя за монтаж и експлоатация  

 копие от заверената конструкторска документация за производство   

3.3 Копия от удостоверенията за качество на материалите  

3.4 Протоколи от проведените изпитвания на съоръжението  

3.5 Протоколи за резултатите от изпитванията и контрола на 

неразглобяемите му съединения  
 

4 Инструкции за експлоатация, поддържане, прегледи и ремонти на 

производителя 
 

5 Декларация за съответствие – когато такава се изисква, и/или  

5.1 Сертификати, или  

5.2 Валиден документ издаден от компетентен орган на друга държава  

6 Копие от инвестиционният проект – когато такъв се изисква  

7 Документите от лицето, което е монтирело съоръжението – когато 

такива се изискват 
 

8 Други документи: 

……………………………………………………………………….. 
 

                               

                                      

                                                             Проверил комплектността на документите: 

Дата:                               ……………………………………………….………………………………… 
                                                                                                        (име и фамилия, длъжност, подпис) 


