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СЕРТИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЕРСОНАЛА 
ПО 

КОНТРОЛ БЕЗ РАЗРУШАВАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ

(Първо заявление; Продължаване; Ресертификация;Друга услуга)

Метод: 

по стандарт

Ниво:

(Име) (Презиме) (Фамилия)

(Name) (Surname)

ЕГН:

Желан език за изпити:

Данни за кандидата:

Производствени сектори по отношение на:
а. продуктите: б. индустрията:

Имена на български: 

Имена на английски: 

Образователно ниво:
(работник, техник, бакалавър-вид инженер, физик, магистър и др.)

(Family)

по специалността:

в
(учебно заведение)

гр. Диплом: / 
(дата на издаване)

Обучение в областта на желаната сертификация: за
(№)

по методи

в и притежавам документи: вид
(книжка, удостоверение)

№ от
(учебно заведение)

№ от № от и документ за програмата, хорариума и преподавателите,

издаден от:
и практически опит съгласно документ 

Място на практикатаУчебно заведение

от
Практика /месеци/

Придобита под 
квалификационен надзор

(попълва се за методите и нивата, които са обект на заявлението)

Притежавам сертификати съгласно сертификационата схема:
за метод: ниво: издаден от: акредитиран от:

акредитиран от:ниво:за метод:

№:

№:
Работя в: длъжност:

   издаден от: 
структ. единица:

Адрес за кореспонденция:
(пощ. код) (улица, №)(град)

(E-mail)

(телефон/GSM)

Място на раждане:
(на български, с печатни букви)

/
(на латиница, с печатни букви)

(пощ. код) (улица, №)(град)
Постоянен адрес:

_________________________Данни за 
Търговско дружество/организация: БУЛСТАТ:

(пощ. код) (улица, №)(град)
Адрес: WEB сайт:

Адрес за кореспонденция:
(пощ. код) (улица, №)(град) (E-mail)(телефон/GSM)

, МОЛ:

С настоящото заявление кандидатствам за
(сертификация/ продължаване на сертификацията/ ресертификация)

а компетентност съгласно обявената от
Сертификационния център на персонала по контрол без разрушаване сертификационна схема
 За предоставените ми услуги ще  плащам  по следния начин:  В брой,  с банков превод
Данни за фактура: Платец

Приемам изискванията на сертификационната схема и публикуваните правила за сертифициране.
Приложения:1.Документите съгласно Приложение 1. 2.Декларация за приемане на правилата за сертифициране.

3.Заявка за ползване на собствена апаратура в изпит по практика
Дата: Кандидат:

(Личен подпис)
Работодател:

(Подпис/Печат)

(телефон/GSM)

(E-mail)

___________________________работодателя

Производствена областДатаНивоМетод

(Само дата на раждане)
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Примерна форма за доказване производствения опит на кандидат за сертифициране/потвърждаване на сертификат/
ресертифиране на персонал по контрол без разрушаване съгласно сертификационните схеми на БДС EN ISO 9712  и 
……………….

Лого, фирма и адресни данни на работодателя (официална бланка на дружеството/търговеца)

Изходящ № /

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА
(УДОСТОВЕРЕНИЕ)

(Презиме) (Фамилия)

С настоящето удостоверяваме, че лицето

с ЕГН: работи в:
(поделение, структурна единица и други на дружеството)(поделение, структурна единица и други на дружеството)

от    и сега работи на
(безсрочен трудов, срочен трудов, граждански, друг)

договор

на длъжност и с допълнително възложена отговорност
(дефектоскопист, изпитател, диагностик, инспектор, лаборант, ръководител на…, друго)

През последните  /5 години лицето практикува методите за контрол без разрушаване без/със значително прекъсване 
както следва (зачертайте/изтрийте невярното):

Година :

 от  до месеци: дни;

 от  до месеци: дни;

 от  до месеци: дни;

- метод

- метод

- метод

- метод  от  до месеци:

- непрекъснато/прекъснато

- непрекъснато/прекъснато

- непрекъснато/прекъснато

- непрекъснато/прекъснато дни;

Година :

 от  до месеци: дни;

 от  до месеци: дни;

 от  до месеци: дни;

- метод

- метод

- метод

- метод  от  до месеци:

- непрекъснато/прекъснато

- непрекъснато/прекъснато

- непрекъснато/прекъснато

- непрекъснато/прекъснато дни;

Година :

 от  до месеци: дни;

 от  до месеци: дни;

 от  до месеци: дни;

- метод

- метод

- метод

- метод  от  до месеци:

- непрекъснато/прекъснато

- непрекъснато/прекъснато

- непрекъснато/прекъснато

- непрекъснато/прекъснато дни;

1

(Име)

(Само дата на раждане)
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Година :

 от  до месеци: дни;

 от  до месеци: дни;

 от  до месеци: дни;

- метод

- метод

- метод

- метод  от  до месеци: дни;

Година :

 от  до месеци: дни;

 от  до месеци: дни;

 от  до месеци: дни;

 от  до месеци: дни;

- метод

- метод

- метод

- метод

- непрекъснато/прекъснато

- непрекъснато/прекъснато

- непрекъснато/прекъснато

- непрекъснато/прекъснато

- непрекъснато/прекъснато

- непрекъснато/прекъснато

- непрекъснато/прекъснато

- непрекъснато/прекъснато

Използуваните съкращения на методите са съгласно стандарта.

Практическият опит на лицето изчислен на база минимум 35 работни часа на седмица за методите е както следва:

- метод

- метод

- метод

- метод

ниво/категория

ниво/категория

ниво/категория

ниво/категория

общо

общо

общо

общо

дни;

дни;

дни;

дни;

Съгласно изискванията на т.3.38 от БДС EN ISO 9712:2022 
значително прекъсване е отсъствие или промяна на работната дейност, което 
възпрепятства сертифицираното лице да упражнява задълженията, съответстващи на 
нивото в метода и сектора(ите) в рамките на сертифицирания обхват, или за непрекъснат 
период, надвишаващ една година, или два или повече периода за общо време над две 
години

Забележка: Законните празници или периоди на болест или курсове на обучение с 
продължителност по-малка от 30 дни не се вземат предвид при изчисляване на 
прекъсването. 

Настоящото се издава да послужи пред Сертификационния център за персонал по 
контрол без разрушаване.

Длъжностно лице (длъжност):

/имена, подпис, печат/
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ДЕКЛАРАЦИЯ
за приемане на правилата за сертифициране

Тази декларация има статута на договор между Центъра за сертификация на персонала по 
контрол без разрушаване към Националното научно-техническо дружество по дефектоскопия и 
кандидата за сертифициране.

Центърът ще извърши квалифициране и сертифициране на кандидата, съгласно сертификационна 
схема: и/или  по методите за контрол без

 с ЕГН:Долуподписаният    

и постоянен адрес: 

на длъжност към

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Че съм запознат/а, че приемам и че ще спазвам документираните изисквания за процедурите за процесите на
сертификация в Центъра, публикувани в сайта на Центъра;
2. Че познавам, приемам, спазвам и ще спазвам в бъдеще подписания от мен морален/етичен кодекс;
3. Поемам доброволно задължението да спазвам следните основни изисквания към сертифицирания персонал:
“Всеки притежател на сертификат е длъжен с пълно съзнание да се грижи да не допусне вреди на хората и
техниката;
Притежателят на сертификат трябва да поема отговорността да работи в границите на призната със
сертификат компетентност.
При представяне публично или служебно резултати от контрол без разрушаване извън границите на призната
със сертификат компетентност, притежателят на сертификат не трябва по никакъв начин да свързва тези
резултати със своя сертификат”;
4. Ще изпълнявам изискванията на изпитващия (екзаминатора) през време на провеждането на изпитите и
другите процедури за сертификация.
5. Приемам безусловно задължението да не изнасям под никакъв предлог извън помещението за изпити тестове и
протоколи от изпитване на образци за практически изпити и да се грижа като добър стопанин  на техническите
средства на Центъра.

Центърът не носи отговорност за претенции или щети, предизвикани от нарушаване на поетите 
задължения в тази декларация и гарантира безусловно спазване изискванията за процесите за квалификация и 
сертификация, специфицирани в Наръчника за управление, и да даде възможност на декларатора при поискване 
за достъп до приложимите процедури,  документи формуляри за записи за тях.

                                                       Дата:

разрушаване, нива и производствени области в обема на обявените сертификационни програми в 
съответствие с  критериите и документираните процедури за процеса на сертификация и с 
документираната система за управление при спазване на изискванията на БДС EN ISO/IEC 17024 и 
акредитацията на ИА “БСА” в обявените срокове и съгласно обявената/договорена тарифа.

Декларатор: Ръководител на Центъра:
/ / / /

Дата:

Давам съгласие Сертификационен център за персонала по контрол без разрушаване да обработва 
личните ми данни по установения в Закона ред

(Само дата на раждане)
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МОРАЛЕН КОДЕКС 
НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕФЕКТОСКОПИСТИ 

ETHICS CODE OF THE NDT PERSONNEL /DEFECTOSCOPISTS/ 
С думи и идеи този морален кодекс трябва да води действията на дефектоскопистите. 

With words and ideas, this ethical code must lead the actions of the NDT specialists. 
Дълг на всеки е да се води от следните принципи: 

Duty of everyone is to follow the next principles: 
1. Винаги да поддържа репутацията на дефектоскописта и да бъде достоен представител на

професията;  
Always to keep the reputation of the NDT personal /defectoscopists and to be respectable 

representative of his profession. 
2. Да спазва професионалната дисциплина и да действа в дух на почтеност по отношение

на всички, с които контактува – служители, висшестоящи , клиенти и конкуренти – в името на 
собственото си достойнство и идеите на общността;  

To follow professional discipline and to act in a spirit of honesty with everyone he meets – 
colleagues, chiefs, clients and concurrents – in the name of his own dignity and the ideas of the 
community. 

3. Да не допуска обвързване с хора и организации, които по някакъв начин биха могли да
компрометират името му или това на дефектоскопистите като цяло; 

Not to allow himself to relay to people and organisations who can affect his name and that one of 
the NDT personal / defectoscopists at all. 

4. Да избягва пряко или непряко засягане на професионалната репутация, перспективите
или бизнеса на други представители на професията;  

To avoid direct or indirect affection of the professional reputation, perspectives or business of 
other representatives of this profession.  

5. Да се изявява само по професионален начин, да избягва ползването на нечестни или
съмнителни средства за решаване на служебните проблеми, както и да отклонява всякакви 
подобни контакти;  

To express himself only professionally, to avoid the use of not honest or doubtful decisions of 
professional problems, also to deviate any similar contacts. 

6. Да информира клиентите си или работниците си при евентуална поява на събития, други
интереси или връзки, които биха засегнали почтената основа на взаимоотношенията им; 

To inform his customers or workers for any emergence of events, that could affect the base of 
decency of their relations. 

7.Да третира като поверителни професионалните и делови познания на своите работници,
клиенти или купувачи и да не ги разгласява без тяхно изрично съгласие;  

To treat as confidential the professional and business information of his workers, customers and 
purchasers and not to broadcast it without their particular agreement. 

8. Да приема финансови или друг вид компенсации за определен вид услуги само от един
източник, освен когато всички заинтересовани страни са информирани и съгласни с противното; 
To accept financial and other compensations for certain services only from one source, except in case 
all other factors of  interests are aware and agree with the opposite.  

9. Да върши работата си по най-професионален начин, като се грижи за живота, сигурността
и здравето на сътрудниците си и въобще на цялото общество;  

To do his job professionally of his best caring of the life, security, health of his cooperates and the 
community at all. 
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10. Да допринася за напредъка на безразрушителния контрол посредством обмен на
информация и опит с другите при най-пълноценно използване на възможностите ,чрез 
симпозиуми, конференции, преса и др.;  

To contribute to the advance of the NDT with information exchange, experience exchange with 
others and most valuable use of the capabilities of symposiums, conferences, press, etc. 

11. Да поощрява и създава възможности за професионално развитие и израстване на
служителите си или на онези, които се намират под негово ръководство; 

To stimulate and create chances for professional growth of his cooperates and those who are 
under his guidance. 

12. Да оценява принадлежността си към професията като отчетлива ангажираност, да
прилага знанията и възможностите си за доброто на всички хора; 

To consider his membership in this profession as distinctive engagement and to apply his 
experience and capabilities for the best of all people; 

13. Да не допуска спрямо или между другите дефектоскописти изявления или постъпки,
представляващи враждебни действия или каквито и да било други форми на заплахи или 
притеснения, независимо от характера им – сексуален, расов, религиозен или етнически.  

Not to allow against or amongst other NDT personal/defectoscopists declarations or deals, which 
confront with hostility or other forms of threats or intimidations of any category – sexually, racially, 
religiously or ethnically. 

Подпис/Signature:          ЕГН/ ID №: 

/ трите имена, names / 

Дата/Date: 
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