
 Стр 1 от 2URI 2212

Образец №4 
Приложение №1 към образец №4 

Справка за оценяваните продукти по реда на Регламент (ЕС) № 305/2011

На:
(наименование на лицето)

по т. 2.1, буква „г” от процедурата съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 3 от НУРВСПСРБ и  
чл. 43, параграф 6, букви „б” и „в” и параграф 7, буква „б” от Регламент (ЕС) № 305/2011

Продукт/
Продуктова  

област 

Хармонизиран стандарт/
хармонизирана техническа 

спецификация 

Съществена 
характеристика/ 
Експлоатационен 

показател 

Метод за изпитване/  
Метод за изчисление  

(стандарт за изпитване/

изчисление)

Лаборатория, № на сертификат за 
акредитация (ако има такъв)  

№ на сключен  
договор за подизпълнител

+ -

Дата: Подпис:

(име и фамилия)



 Стр 2 от 2URI 2212

Приложение № 2 към образец №4 

Справка за оценяваните продукти за съответствие с националните изисквания  
по реда на чл. 3, т. 2 от НУРВСПСРБ  

На:
(наименование на лицето)

по т. 2.1, буква „г” от процедурата съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 3 от НУРВСПСРБ 

Продукт/
Продуктова 

област 

Номер и дата на 
заповедта, с която са 

определени 
националните изисквания 

и пореден номер на 
продукта, под който е 
включен в заповедта;  
Стандарт/Национално 

изискване  

Съществена 
характеристика/ 
Експлоатационен 

показател  

Метод за изпитване/  
Метод за изчисление  

(стандарт за изпитване/

изчисление)

Лаборатория, № на сертификат за 
акредитация (ако има такъв)  

№ на сключен  
договор за подизпълнител

+ -

Дата: Подпис:

(име и фамилия)

Версия 1 Дата на създаване 07.07.2021 г.
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