
До Ръководител  ОТН на СПО 

при “Медико Инженеринг” ООД, гр. Враца 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ГАЗОВИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ 

От фирма заявител/ползвател: 
 

Адрес на фирмата: 
 

Мястото на монтажа и/или 

експлоатацията на 

съоръжението: 
 

Наименование, тип, марка:  

Съоръжението е: Ново    В експлоатация   Година на производство  

Производител и/или лицето 

монтирало съоръжението:  

Лице за контакти:  

Телефон на заявителя:  

e-mail на заявителя:  

Към заявлението прилагам следните документи: 

  Ревизионна книга 

  Копия от инструкциите за ползвателя, чертежи, схеми 

  Декларация за съответствие 

 За съоръжения за които няма наредби по чл. 7 ЗТИП 

 
Копие от проекта, когато такъв се изисква, и/или проект заснемане, и/или копие от заверената 
конструкторска документация от органите за технически надзор 

 
Сертификати на устройствата за непосредствено ограничаване на налягането, регулаторите на налягане, 
предпазно-отсекателните клапани и арматурата или ЕО декларацията за съответствие 

 
Копия от удостоверенията за качество на материалите, използвани при производството на елементите 
под налягане 

 
Протоколи за резултатите от изпитванията на якост на съоръжението и от изпитванията и контрола на 
неразглобяемите му съединения 

 За стационарни съоръжения, които са демонтирани и монтирани на ново място 

 
Чертежи, изчисления, протоколи от извършени изпитвания и документи за извършени ремонти или 
преустройства 

 При промяна на органа за технически надзор 

 Документите, представени при регистрацията пред органа за надзор, който ги снема от регистрация 

 Актовете за технически прегледи и/или други документи, издадени от органите за технически надзор 

 



 

 За газови уреди 

 Общо описание на газовия уред 

 Техническа инструкция за монтаж, предназначена за лицето, което монтира уреда 

 Инструкция за ползване и поддържане, предназначена за ползвателя 

 

Инструкция за експлоатация - за газови уреди, пуснати на пазара на Република България преди 
влизането в сила на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на газовите 

уреди, приета с Постановление № 174 на Министерския съвет от 2000 г. (отм.) 

Други документи, за които в наредбите е предвидено да се съхраняват в досието: 

 

 

 

 

Дата:  Заявител:   
       

............................. 
/подпис/    

Дата:  Приел заявката: ....................... 
                                   /подпис/    
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