BULGARKONTROLA S.A. SOFIA,
Conformity Assessment Directorate
23 Sitnyakovo bulv. 1505 Sofia, Bulgaria

Входящ / Ingoing №……….……/………………

ЗАЯВЛЕНИЕ / Application
За сертификация на строителен продукт
В съответствие с български национални изисквания за влагането на строителни
продукти в строежите във връзка с предвидената им употреба
For certification of construction product
in accordance with national requirements of construction products
in the construction works of the Republic of Bulgaria

Долуподписаният/ Undersigned ............................................................................
( Име и длъжност на представляващия фирмата заявител/Name and family name representative of applicant)

Наименование
на фирмата заявител
Name of the Company applicant

Адрес на заявителя
Address of the applicant

ЕИК/ID Nr
Тел\Tel:Tel:

ДДС No /VAT :
Факс\Tel:Fax:

E-mail:

Наименование на продукта
Product name

Стандарт Standard
Tърговска марка на продукта
Тrade mark of the product

Наименование на производителя
Name of the Manufacturer

Адрес на
производствената площадка
Address of the Manufacturer

ЕИК/ID Nr
Тел\Tel:Tel:

FC/CPNR –7-3.1/04

ДДС No /VAT :
Факс\Tel:Fax:

E-mail:
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Декларация/ Declaration
1.

Потвърждавам верността на информацията в заявлението, както и че не е
подадено заявление за оценяване на съответствието към друг ЛОС.
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.

2.

Запознат съм с изискванията и условията на Дирекция „ОС”към
Булгарконтрола АД за оценяване съответствието на продуктите
I agree to comply with the requirements and conditions of the Conformity Assessment
Directorate at Bulgarkontrola S.A.

3. Списък на приложените документи/ List of Enclosed Documentation*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Валиден сертификат по ISO 9001
Valid certificate according to ISO 9001
Общ списък на документите от Системата за управление на
качеството
General list of the documents (Manual, procedures, instructions)
Процедура за входящ, производствен и краен контрол
Рrocedure for therocedure for the incoming, production and final control
Протокол от изпитване на крайния продукт
Test Report
Протоколи от акредитирани лаборатории ( ако има такива)
Test Report of accreditation laboratory ( If any)
Сертификат за акредитация на лабораторията ( ако има)
Certificate for accreditation of laboratory ( If any)
Списък на основните материали за производство и одобрени
доставчици
List of row materials and suppliers
Списък на използваните методи за изпитване
List of the used test methods
Списък на техническите средства за измерване и изпитване на
собствената лаборатория и план за калибриране
List of equipment for measuring and testing of laboratory and calibration plan
Инструкция за приложение и експлоатация на български език
Instruction for using on Bulgarian language
Документи за фирмена регистрация на заявитетеля
Document for Company registration of applicant

* Забележка 1:Вярното се загражда/ correct is enclosed
* Забележка 2: Документите трябва да са на български или английски език / Documents
must be in English or Bulgarian language

Лице

за

контакт

Contact

/

person:.............................................................................................
( Име, фамилия/ Name, family name)

telephone, fax and е-mail..................................................................................................
Place………………, Date………

FC/CPNR –7-3.1/04

. Signature.......................

2/ 2

