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ЗАЯВКА 

ЗА ПРЕИЗДАВАНЕ НА ИЗДАДЕН СЕРТИФИКАТ/ОДОБРЕНИЕ ИЛИ ИЗДАВАНЕ НА ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ 
СЕРТИФИКАТ/ОДОБРЕНИЕ НА СК 

APPLICATION 
FOR REISSUING AN ISSUED CERTIFICATE/APPROVAL OR ISSUING A SUPPLEMENT TO CERTIFICATE/APPROVAL OF THE QUALITY 

SYSTEM 

от.............................................................................................................................................. 
/наименование, адрес, телефон на заявителя/ 

from  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
/name, address, applicant telephone/ 

 

кандидатства ЗА ПРЕИЗДАВАНЕ НА ИЗДАДЕН СЕРТИФИКАТ/ОДОБРЕНИЕ / ИЛИ ИЗДАВАНЕ НА 
ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ СЕРТИФИКАТ/ОДОБРЕНИЕ НА СК 
applies for REISSUING AN ISSUED CERTIFICATE/APPROVAL OR ISSUING A SUPPLEMENT TO CERTIFICATE/APPROVAL OF THE QUALITY 
SYSTEM 

 
на продукт................................................................................................... 

/наименование, на продукта/ 

of a product: ................................................................................................... 
                                                                               /name of the product/ 

 
притежаващ сертификат за съответствие №№ 
оценен по : ……………………………………………… 
possessing a certificate of conformity №№ 

assessed on ……………………………………………… 
Прилагам следните документи, удостоверяващи направените изменения: 
I attach the following documents certifying the changes: 

 
▪  
▪  
▪  
▪  
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. 
I declare that I am familiar with the principles and the procedure for conformity assessment with the essential requirements and 
signing of this application I am obliged to keep the assessment procedure as well as to submit any information necessary for the 
assessment. 

 
Декларирам, че не е подадена заявка за същият продукт пред друг Нотифициран орган, обявен в 
официалния бюлетин на ЕК (NANDO). 
I declare that I have not submitted an application for assessment of the same product at another Notified Body registered in the 
European Commission (NANDO). 

 
 
Дата:      Подпис на заявителя: ................................ 
       /име, фамилия на ръководителя, печат/ 
 

 

Рег. № ………….. 
Reg. № ……………. 

Дата:………………. 
Date:………………. 
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Date:……………               Sign of the applicant: ................................ 
                                                                                             ................................ 
                                                                                          /name, manager surname, stamp/ 

 

 


