ДO ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА АКРЕДИТАЦИЯ НА ОРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА ЛИЦА
(Уникален идентификатор на административната услуга - 922)
В съответствие с критериите на БДС EN ISO/IEC 17024: 2012, ние заявяваме:

Разширяване на акредитацията

Акредитация

Преакредитация

До 35%

Над 35%

В нова област (офис/помещение, виртуални местонахождения*)
Рег. № на валиден сертификат:

№ на заповед - приложение към сертификата

Наименование/идентификация на Органа за сертификация на продукти:

при
(наименование на юридическото лице)

Адрес/и на офисите, за които се заявява акредитация:
Населено място
П.К

жк./ул./бул.
тел. (вкл. код на населеното място):

e-mail:

Виртуални местонахождения*, за които се заявява акредитация (ако има такива):

(изброяват се всички офиси и виртуални местонахождения, за които се заявява акредитация)

Видове компетентност (методи) и производствени области, за които се заявява акредитация, с приложимите
стандарти/ нормативни актове:
Компетентност

Сертификационна схема
Методи за изпитване/
Методи за заваряване

Стандарт
/Нормативен акт

1

2

3

+

-

Инструкция за попълване на таблицата:
КОЛОНА 1 – посочват се видовете компетентност в зависимост от сертификационната схема (нива при необходимост).
КОЛОНА 2 – посочва се заявената компетентност, която ще се сертифицира с еднозначна идентификация и приложимост
съгласно изискванията на сертификационната схема (напр. методите за БРК за области по отношение на продуктите и по
отношение на индустрията, процеси на заваряване, материали).
КОЛОНА 3 – посочват се документите, в които са описани изискванията на сертификационната схема.
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Заявявам, че Кандидатът за акредитация желае

провеждане на предварителна оценка на място.

Желая да получа резултат от административна услуга:

РЪКОВОДИТЕЛ НА ОСС - Подпис:
Име и фамилия:
Дата:

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ - Подпис:
Име и фамилия:
Уникален номер на заявката:

Версия 1

Дата на създаване 22.11.2021 г.

State e-Government
Agency

Digitally signed by State eGovernment Agency
Date: 2021.11.22 15:58:34
+02'00'

Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се
автоматично при избор на дата)

* Виртуално местонахождение - Виртуалното местонахождение е онлайн среда, позволяваща на персонала да
изпълнява процеси, например в “облачна среда”.
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