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Образец № 1

Регистрационен индекс при подаване на заявление

№ /

Брой приложения: Брой страници: Подпис:

(попълва се служебно)

г.

  ДО  
  МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО  
  РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И  
  БЛАГОУСТРОЙСТВОТО     

З А Я В Л Е Н И Е

за откриване на процедура за                                 ** на разрешение за оценяване на строителни продукти 
съгласно чл. 18, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на 
Република България (НУРВСПСРБ) и/или**

за нотификация съгласно чл. 48 от Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 
2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти  
и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета

ДА* НЕ*

Разрешение за оценяване и проверка на  
постоянството на експлоатационните показатели на  

строителни продукти и за нотификация пред  
Европейската комисия и държавите - членки на  

Европейския съюз, като:  

съгласно чл. 18, ал. 1 от НУРВСПСРБ и чл. 48 от 
Регламент (ЕС) № 305/2011

орган за сертифициране на продукти
съгласно параграф 2, ал. 1 от Приложение V на 
Регламент (ЕС) № 305/2011 

орган за сертифициране на производствен контрол в  
предприятие 

съгласно параграф 2, ал. 2 от Приложение V на 
Регламент (ЕС) № 305/2011 

лаборатория
съгласно параграф 2, ал. 3 от Приложение V на 
Регламент (ЕС) № 305/2011 

Хоризонтална нотификация по съществени  
характеристики: 

съгласно параграф 3 от Приложение V на Регламент 
(ЕС) No 305/2011 

реакция на огън
съгласно параграф 3, ал. 1 от Приложение V на 
Регламент (ЕС) № 305/2011 

пожароустойчивост
съгласно параграф 3, ал. 2 от Приложение V на 
Регламент (ЕС) № 305/2011 

поведение при пожар отвън 
съгласно параграф 3, ал. 3 от Приложение V на 
Регламент (ЕС) № 305/2011 

акустични показатели 
съгласно параграф 3, ал. 4 от Приложение V на 
Регламент (ЕС) № 305/2011 

емисии на опасни вещества 
съгласно параграф 3, ал. 5 от Приложение V на 
Регламент (ЕС) № 305/2011 

Разрешение за оценяване на съответствието на 
строителните продукти с националните изисквания 

съгласно чл. 16, ал. 1, т. 3 и ал. 2 и чл. 18, ал. 1 от 
НУРВСПСРБ

  
* Вярното се отбелязва с „Х”. 
** Моля попълнете само текста, който отговаря на Вашето желание. 
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От

(наименование на лицето, регистрирано по Търговския закон/създадено с акт на Министерския съвет)

ЕИК

(седалище и адрес на управление)

(представлявано от)

(адрес за кореспонденция)

Тел./Факс Мобилен телефон Електронен адрес: Електронна страница:

Г-жо/Г-н Министър

Моля да откриете процедура за издаване на: 

разрешение за оценяване на строителни продукти и/или

         съгласно приложения списъкна Разрешение* №
  Декларирам, че съм запознат(а) със Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), с Регламент (ЕС) № 
305/2011, с НУРВСПСРБ и с процедурата по чл. 17, ал. 3 от НУРВСПСРБ.  
  С подписването на това заявление се задължавам да предоставям всяка информация, необходима за получаването 
на заявеното разрешение/разширение и/или за актуализация на издадено разрешение за оценяване на строителни 
продукти.  
  Прилагам необходимите документи съгласно т. 2 от процедурата по чл. 17, ал. 3 от НУРВСПСРБ. 

Дата: Подпис:

(име и фамилия)

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 07.07.2021 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при подписване)
 

* Моля попълнете само текста, който отговаря на Вашето желание.
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Приложение № 1 към образец № 1 

Кандидатствам за:

получаване на разрешение или

                               * на издадено разрешение
за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителни продукти по реда 
на чл. 18, ал. 1 от НУРВСПСРБ и за нотификация пред Европейската комисия и държавите - членки на 
Европейския съюз, на основание чл. 48 от Регламент (ЕС) № 305/2011 в технически спецификации: 

№
Номер на решение на Европейската комисия, 
наименование и пореден номер на групата 
строителни продукти съгласно решението

Наименование на продукта, номер и 
заглавие на българския стандарт, 

въвеждащ хармонизиран европейски 
стандарт, европейски документ за 

оценяване

Система за 
оценяване и  
проверка на 

постоянството на 
експлоатационните 

показатели

+ -

№ Съществена характеристика*** Спесификация*** Функция  на лицето***

+ -

На основание чл. 46 от Регламент (ЕС) № 305/2011 моля да бъде оценена компетентността за използване на 
технически средства извън посочените лаборатории за изпитване в образец №4 **. 
  
* Моля попълнете само текста, който отговаря на Вашето желание. 
** По желание на заявителя (кандидата). 
*** Попълва се в случай на хоризонтална нотификация по съществена характеристика. 
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Приложение № 2 към образец № 1 
 

Кандидатствам за:

получаване на разрешение или

                               * на издадено разрешение
по реда на чл. 18, ал. 1 от НУРВСПСРБ за оценяване на съответствието на строителните продукти с 
националните изисквания съгласно чл. 16, ал. 1, т. 3 от НУРВСПСРБ, определени със заповед на министъра 
на регионалното развитие и благоустройството:

№ Наименование на продукта
Номер и дата на заповедта, с която са определени националните 

изисквания, и пореден номер на продукта,  
под който е включен в заповедта

+ -

* Моля попълнете само текста, който отговаря на Вашето желание.


 Стр  от 
Образец № 1
Регистрационен индекс при подаване на заявление
(попълва се служебно)
г.
                  ДО 
                  МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО 
                  РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И 
                  БЛАГОУСТРОЙСТВОТО                                                                                   
З А Я В Л Е Н И Е
ДА*
НЕ*
Разрешение за оценяване и проверка на  постоянството на експлоатационните показатели на  строителни продукти и за нотификация пред  Европейската комисия и държавите - членки на  Европейския съюз, като:  
съгласно чл. 18, ал. 1 от НУРВСПСРБ и чл. 48 от Регламент (ЕС) № 305/2011
орган за сертифициране на продукти
съгласно параграф 2, ал. 1 от Приложение V на Регламент (ЕС) № 305/2011 
орган за сертифициране на производствен контрол в  предприятие 
съгласно параграф 2, ал. 2 от Приложение V на Регламент (ЕС) № 305/2011 
лаборатория
съгласно параграф 2, ал. 3 от Приложение V на Регламент (ЕС) № 305/2011 
Хоризонтална нотификация по съществени  характеристики: 
съгласно параграф 3 от Приложение V на Регламент (ЕС) No 305/2011 
реакция на огън
съгласно параграф 3, ал. 1 от Приложение V на Регламент (ЕС) № 305/2011 
пожароустойчивост
съгласно параграф 3, ал. 2 от Приложение V на Регламент (ЕС) № 305/2011 
поведение при пожар отвън 
съгласно параграф 3, ал. 3 от Приложение V на Регламент (ЕС) № 305/2011 
акустични показатели 
съгласно параграф 3, ал. 4 от Приложение V на Регламент (ЕС) № 305/2011 
емисии на опасни вещества 
съгласно параграф 3, ал. 5 от Приложение V на Регламент (ЕС) № 305/2011 
Разрешение за оценяване на съответствието на строителните продукти с националните изисквания 
съгласно чл. 16, ал. 1, т. 3 и ал. 2 и чл. 18, ал. 1 от НУРВСПСРБ
 
* Вярното се отбелязва с „Х”.
** Моля попълнете само текста, който отговаря на Вашето желание.
 
(наименование на лицето, регистрирано по Търговския закон/създадено с акт на Министерския съвет)
Тел./Факс
Мобилен телефон
Електронен адрес:
Електронна страница:
Г-жо/Г-н Министър
Моля да откриете процедура за издаване на: 
  Декларирам, че съм запознат(а) със Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), с Регламент (ЕС) № 305/2011, с НУРВСПСРБ и с процедурата по чл. 17, ал. 3 от НУРВСПСРБ. 
  С подписването на това заявление се задължавам да предоставям всяка информация, необходима за получаването на заявеното разрешение/разширение и/или за актуализация на издадено разрешение за оценяване на строителни продукти. 
  Прилагам необходимите документи съгласно т. 2 от процедурата по чл. 17, ал. 3 от НУРВСПСРБ. 
(име и фамилия)
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване)
 * Моля попълнете само текста, който отговаря на Вашето желание.
Приложение № 1 към образец № 1  
Кандидатствам за:
за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителни продукти по реда на чл. 18, ал. 1 от НУРВСПСРБ и за нотификация пред Европейската комисия и държавите - членки на Европейския съюз, на основание чл. 48 от Регламент (ЕС) № 305/2011 в технически спецификации: 
№
Номер на решение на Европейската комисия, наименование и пореден номер на групата строителни продукти съгласно решението
Наименование на продукта, номер и заглавие на българския стандарт, въвеждащ хармонизиран европейски стандарт, европейски документ за оценяване
Система за оценяване и  проверка на постоянството на експлоатационните показатели
№
Съществена характеристика***
Спесификация***
Функция  на лицето***
На основание чл. 46 от Регламент (ЕС) № 305/2011 моля да бъде оценена компетентността за използване на технически средства извън посочените лаборатории за изпитване в образец №4 **.
 
* Моля попълнете само текста, който отговаря на Вашето желание.
** По желание на заявителя (кандидата).
*** Попълва се в случай на хоризонтална нотификация по съществена характеристика.
 
Приложение № 2 към образец № 1   
Кандидатствам за:
по реда на чл. 18, ал. 1 от НУРВСПСРБ за оценяване на съответствието на строителните продукти с националните изисквания съгласно чл. 16, ал. 1, т. 3 от НУРВСПСРБ, определени със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството:
№
Наименование на продукта
Номер и дата на заповедта, с която са определени националните изисквания, и пореден номер на продукта,  под който е включен в заповедта
* Моля попълнете само текста, който отговаря на Вашето желание.
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