Направление „Оценяване на съответствието” ФК 08-1-2, ред.04

ЗАЯВКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА
СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ /
ORDER FOR CONFORMITY ASSESSMENT
OF PRESSURE EQUIPMENT
Дата/Date:..............................................................
Производител/ Упълномощен представител/ Manufacturer/ Authorized representative
Наименование/Name:..........................................................................................................................
Правен статут/ Legal status:................................................................................................................
Адрес/ Address:....................................................................................................................................
ЕИК/ ID Code ……………………………………………….
Моля, да бъде извършено оценяване на съответствието на ……………………………
…………………………………....................................................................... , за което заявяваме/ I
would like a conformity assessment of …………………………………….., of which I request::
първоначална оценка/ initial assessment
продължаване срока на валидност на сертификата/ одобрението/
extension of certificate/approval validity time
разширяване/ промяна в обхвата на оценяване/ expansion/modification of scope of assessment
по следната процедура съгласно изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяване на
съответствието на съоръжения под налягане/ according to the following procedure meeting the requirements of the
Ordinance of essential requirements and conformity assessment of pressure equipment: *
Вътрешен производствен контрол с надзор на крайното оценяване – Модул А1/
Internal production control with monitoring of final assessment - Module A1
ЕО Изследване на типа - Модул В / EC Type Examination - Module B
ЕО Изследване на проекта - Модул В1/ EC Design examination - Module B1
Съответствие с типа - Модул С1 / Conformity to type - Module C1
Осигуряване качеството на производството-Модул D/ Production Quality Assurance - Module D
Осигуряване качеството на производството - Модул D1/ Production Quality Assurance - Module D1
Осигуряване качеството на продукта - Модул Е/ Product Quality Assurance –Module E
Осигуряване качеството на продукта - Модул Е1 / Product Quality Assurance –Module E1
Проверка на продукта-Модул F / Product Verification - Module F
Изследване на единичен продукт-Модул G / Unit Verification - Module G
Пълно осигуряване на качеството– Модул Н / Full quality assurance–Module Н
Пълно осигуряване на качеството с изследване на проекта и специален надзор на крайното оценяване Модул Н 1/ Full quality assurance with design examination and special surveillance of the final
assessment–Module Н1
* Модулът се избира съгласно категорията на съоръжението./ Module shall be selected according to the equipment category.
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Параметри на съоръжението под налягане/функционалната група/ pressure equipment/ functional
group details:
1. Наименование/ Name:.............................................................................................................
2. Вид, марка, модификация/ Type, brand, modification:..........................................................
3. Производствен (идентификационен номер), дата/ Serial (identification) number, date:
..................................................................................................................................................
4. Флуид/ Fluid: ...……………...................................................................................................
5. Работен обем/ Working volume, l............................................................................................
6. Максимално допустимо работно налягане/ Max. permissible working pressure, MPa.......
7. Максимална работна температура/ Max. working temperature, °С.....................................
8. Категория на съоръжението/ Category of equipment.............................................................
9. Други/ Other...............................................................................................................................
/при необходимост се прилага отделен лист с описание на пълните технически данни/
if needed, a separate sheet of full technical data shall be attached/
Приложение/ Attachments:
Техническо досие/ Technical record;
Декларация по ФК 08-2/ Statement to QF 08-2;
Документация на системата по качеството/ Quality system documentation;
Сертификат за ЕО изследване на типа/ EC Type Examination certificate;
Сертификат за ЕО изследване на проекта/ EC Design examination certificate

Заявил/ Ordered by:………………………………………………..… Тел./Tel:…………...
Дата/ Date ………………….

Подпис/ Signature……………….

Приел заявката/ Order accepted by:………………………………………………………...
Дата/ Date ………………….

Подпис/ Signature……………….

Декларирам, че е оценен риска за безпристрастността и конфликт на интереси на Направление „Оценяване на съответствието” и няма
взаимовръзки на основа: собственост, ръководство, управление, персонал, споделени ресурси, финанси, договори, маркетинг (включително
създаване на търговска марка) и плащане на комисионни или други стимули за привличане на нови клиенти между НОС (включително и
неговия персонал) и обекта на оценяване на съответствието/ лицето за сертифициране на персонал. Цялата информация, получена в процеса на
оценяване и сертификация е конфиденциална. / I declare that assessed the risk of impartiality and conflict of interest of Department "Conformity
Assessment" and no relationships based on ownership, governance,management, personnel, shared resources, finances, contracts, marketing (including
branding), and payment of a sales commission or other inducement for the referral of new clients, etc. All information obtained during the evaluation and
certification is confidential.

Ръководител на НОС/
Head of Department CA ……………….

