BULGARKONTROLA S.A.
Notified Body, Identification № 1814
Registered address: Parchevich str. № 42, 1000 Sofia
Mailing address: Sitnyakovo bul. № 23, 1505 Sofia
tel (+359 2) 988 2794 ; 989 4070 (209, 227, 601); fax: 988 2354; e-mail: cert@bulgarkontrola.bg

Вх./ Incoming. №…….................../..........…….......

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА EO ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТИПА НА ИГРАЧКИ
APPLICATION for EC type examination of toys
Долуподписаният/Signed ________________________________________________________
(Името и презимето на представителя на заявителя/Name and surname of the representative of the applicant )
Представител на/ Representative:___________________________________________________
(пълното наименование на фирмата производител/ the full name of the manufacturer )

Адрес
на
управление
/
Address
____________________________________

of

the

of

the

applicant :

ЕИК/ ID Nr:_______________________ ДДС /VAT №.___________________
в качеството си на / as:

□ производител /manufacturer □ упълн.представител/authorized

representative

Кандидатствам до Булгарконтрола АД като Нотифициран орган за/ Apply to
Bulgarkontrola SA as Notified Body for conformity assessment of:
1. Oценяване на съответствието на играчки по процедура ”ЕО Изследване на типа-модул В”, съгласно
Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките (НСИОСИ),
въвеждаща Директива 2009/48/ЕО/ Toys procedure "EC Type Examination module B" according to the Ordinance on the
essential requirements and conformity assessment of toys, transposing Directive 2009/48/EC

2. Допълнение на ЕО сертификат за изследване на типа No…………...........……..... издаден на ............................
Addition to the EC type examination certificate No…………..........……....оn ............................

3. Преразглеждане на ЕО сертификат за изследване на типа No…………...........……..... издаден
на ............................
Revision of the EC type examination certificate No…………..........……....оn ............................

Наименование на играчката
Name of the toys

Уникален идентификационен код на играчката
Trade mark, model or reference of the toy

Възрастовото предназначение на играчката
Intended age range of toys

Наименование на производителя
Name of the Manufacturer

Адрес на производствената площадка
Address of the Manufacturer

Име на лице за контакт, тел., факс, е-mail
Contact Person, Name, family name,
telephone, fax and е-mail
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Декларирам, че не съм подавал заявление за оценяване на съответствието на
играчки до друг нотифициран орган
и съм запознат с процедурата на
БУЛГАРКОНТРОЛА АД за оценяване на съответствието на играчки
I declare that I have not filed an application for conformity assessment of toys with any other notified body,
and I am familiar with the procedure BULGARKONTROLA S.A. conformity assessment of toys.

В подкрепа на настоящото заявление прилагам :
In support of this statement apply:
Описание/ description

№

1.

Приложени
документи *
documents

Представителен образец на играчката, бр.
Representative sample of the toy , piece

2.

Общо описание на играчката, в т.ч./ General description of the toy, including:

описание на принципа на действие на играчката / description of the principle of operation
of the toy


описание на играчката и на всеки елемент с размери в см и тегло в кг/
description of the toy, and every element with dimensions in cm and weight in kg;





3.

схеми и чертежи на играчката и на всеки елемент / diagrams and drawings of the
toy and every element;
материали от които са изработени и цветови комбинации / materials that are
made and color combinations
схеми на функциониране на играчката / schemes functioning of the toy

За електрически устройства на играчката описание на захранващо
напрежение и мощност, ел.схеми на функциониране
For electrical devices toy description of supply voltage and power el. shame operation

4.

Етикет с наименование, възрастово предназначение, предупреждения
Label with name, age purpose warnings

5.

Инструкция за употреба
Instructions for use

6.

Списък на материалите, използвани в играчката
List of materials used in the toy

7.

Информационни листове за безопасност, предоставени от доставчиците на
използваните химични вещества и смеси в играчката
Safety data sheets provided by the suppliers of the chemical substances and mixtures in toys

8.

Оценка на безопасността при използване на играчката и описание на
процедурата за оценка, съгласно чл. 71 от НСИОСИ
Evaluation of safety in the use of the toy and a description of the evaluation procedure

9.

Списък на хармонизираните стандарти, приложени изцяло или
частично, съгласно чл. 5, ал. 2 от НСИОСИ
List of the harmonized standards applied in full or in part

10. Резултати от извършените проектни изчисления, проведени изследвания и
протоколи от изпитвания
Results of design calculations made, examinations carried out, etc.., and test reports.

11. Описание на процесите и етапите на производството и контрол
Description of the processes and stages of production and control

12. Удостоверение за актуално състояние на фирмата
Company documents

*Приложените документи се означават със знак „х” / *The attached documents are marked with a sign „х”

Дата/ Date:

FC/TSD-7.1-1/01

Заявител/

Aplicant: :_____________________
( подпис, печат/ Signature, print.)
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