
    

BULGARKONTROLA S.A. SOFIA, 
Conformity Assessment Directorate

23 Sitnyakovo bulv. 1505 Sofia,  Bulgaria

Входящ / Ingoing №……….……/………………

ЗАЯВЛЕНИЕ / Application
За СЕ сертификация на строителен продукт 

В съответствие с Регламент 305/2011/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета на ЕС от 9 март 2011  ( Регламент за Строителни продукти или CPR )  

For СЕ certification of construction product 
in  accordance with Regulation 305/2011 /EU of the European Parliament and of the Council

T4  
of 9 March 2011  (the Construction Products Regulation or CPR)  

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

Наименование на производителя 
Name of the Manufacturer

Адрес на производствената площадка 
Address of the Manufacturer 
ЕИК/ID Nr ДДС No /VAT :

Тел\Tel: Факс\Fax: E-mail:

Наименование на продукта
Product name

Tърговска марка на продукта 
Тrade mark of the product

Стандарт 
Standard 

Съществени характеристики
Essential characteristic
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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

Наименование на документа
Name of the documents

Код на документа/дата
Cod of the document/date

Наръчник покачеството
Quality Manual
Списък на документите от системата по 
качеството ( процедури, инструкции)
List of the documents from QMS (procedures, 
instructions)
План за изпитване 
Testing plan
Протокол от изпитване на типа
Test Report for type testing
Списък на основните материали за 
производство
List of row materials
Списък на използваните стандарти за 
технически изисквания и методи за 
изпитване
List of the used standards and test methods
Инструкция за приложение и 
експлоатация
Instruction for using
Документи за фирмена регистрация
Document for Company registration

Лице за контакт / Contact person:.............................................................................................
( Име, фамилия/ Name, family name)

telephone, fax and е-mail..................................................................................................  

Place………………, Date…………….

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