
 НОТИФИЦИРАН ОРГАН  
1877 

Notified Body 
1877 

„МИНПРОЕКТ” ЕАД 
MINPROEKT EAD 

 

  ФОС 07 02-2-1 
стр. 1 от 1 

 

           ЗАЯВКА 
ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ССЗПЕПЕА 

APPLICATION 
APPLICATION FOR CONFORMITY ASSESSMENT OF EQUIPMENT AND PROTECTIVE SYSTEMS INTENDED FOR 
USE IN POTENTIALLY EXPLOSIVE ATMOSPHERES 

................................................................................................................................................. 
/наименование, адрес, телефон на заявителя, производителя, упълномощен представител на заявителя/ 

/name, address, telephone number of the applicant, the manufacturer, authorized representative of the applicant/ 
 

при /at/……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
/фирма организация//company organization/ 

 

кандидатства за оценяване на съответствието на продукт: 
applies for conformity assessment of a product: 

................................................................................................................................................... 
/наименование на продукта//name of the product/ 

По/On: 

 „Модул B: ЕС изследване на типа”, приложение III 

 Module B: EC-type examination" Annex III: 

 „Модул C1: Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол с надзор на изпитването на 

продукта”, приложение VI 

 "Module C1: Conformity to the type based on internal production control plus surveillance of the product testing," Annex VI: 

 „Модул D: Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството”, приложение 

IV 

 "Module D: Conformity to the type based on production quality assurance," Annex IV; 

 „Модул F: Съответствие с типа въз основа на проверка на продукта”, приложение V 
 "Module F: Conformity to the type based on product verification" Annex V 

 Модул G: Съответствие въз основа на проверка на единичен продукт”, приложение IX 
 "Module G: Conformity based on unit verification" Annex IX 

/отбелязва се вярното/ /the correct should be noted/ 

Декларирам, че съм запознат с принципите и процедурата за оценяване на съответствието със съществените 
изисквания и с подписването на настоящата заявка се задължавам да спазвам процедурата по оценяване, както 
и да предоставям всяка информация, необходима за оценяването. Запознат съм с всички условия, които могат 
да доведат до прекратяване на процедура за оценяване и отнемане на сертификат/ одобрение. 
I declare that I am familiar with the principles and the procedure for conformity assessment with the essential requirements and with signing this 
application I am obliged to comply with the assessment procedure as well as to submit any information necessary for the assessment. I am familiar 
with all the conditions that may lead to termination of the assessment procedure and withdrawal of certificate/approval. 

Декларирам, че не е подадена заявка за същият продукт пред друг от Нотифицираните органи обявени в 
официалния регистър на ЕК (NANDO). 
I declare that I have not made an application for the same product in another Notified bodies announced in the official register of EC (NANDO). 
 

Дата: ………………………            Подпис на заявителя:     
Date                                                             Applicant's signature: 

                                               /име, фамилия на ръководителя, печат/ 
                                                                                                                        /name, surname of the head, stamp/ 

Рег. № ………….. 
Reg. № …………… 

Дата:………………. 
Date:……………….. 

 


