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                              ДO ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ 

З А Я В Л Е Н И Е 
ЗА АКРЕДИТАЦИЯ НА ПРОВЕРЯВАЩ ПО ОКОЛНА СРЕДА 
(Уникален идентификатор на административната услуга - 950)

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския Парламент и на Съвета, ние 
заявяваме:

 Акредитация  Преакредитация

 Разширяване на акредитацията  До 35%  Над 35%

 В нова област (офис/помещение, виртуални местонахождения*)

Рег. № на валиден сертификат: № на заповед - приложение към сертификата

 Наименование/идентификация на проверяващия по околна среда:

 при
(наименование на юридическото лице/едноличния търговец)

 Наименование/идентификация на Органа по сертификация на системи за управление:

 при
(наименование на юридическото лице)

 Адрес/и на офисите, за които се заявява акредитация:
Населено място жк./ул./бул.

П.К тел. (вкл. код на населеното място): e-mail:

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

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

Кратко описание на обхвата на дейността на кандидата за проверяващ по околна среда, съгласно статистическата 
номенклатура за икономически дейности NACE rev. 2  и приложимите стандарти: 

№ по 
ред NACE rev. 2 Наименование на дейността съгласно статистическата 

номенклатура за икономически дейности NACE rev. 2
1 2 3

+ -

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

 Заявявам, че Кандидатът за акредитация                       провеждане на предварителна оценка на място.  желае
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 Желая да получа резултат от административна услуга:

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОВЕРЯВАЩИЯ/ТЕ ПО ОКОЛНА СРЕДА - Подпис: 

 Име и фамилия:

Дата: РЪКОВОДИТЕЛ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ/
ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ - Подпис: 

 Име и фамилия:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 23.11.2021 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)


 Стр  от 
                                                                      ДO ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ 
З А Я В Л Е Н И Е
ЗА АКРЕДИТАЦИЯ НА ПРОВЕРЯВАЩ ПО ОКОЛНА СРЕДА
(Уникален идентификатор на административната услуга - 950)
В съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския Парламент и на Съвета, ние заявяваме:
 Разширяване на акредитацията
(наименование на юридическото лице/едноличния търговец)
(наименование на юридическото лице)
 Адрес/и на офисите, за които се заявява акредитация:
(изброяват се всички ключови офиси* и виртуални местонахождения**, за които се заявява акредитация)
Кратко описание на обхвата на дейността на кандидата за проверяващ по околна среда, съгласно статистическата номенклатура за икономически дейности NACE rev. 2  и приложимите стандарти: 
№ по ред
NACE rev. 2
Наименование на дейността съгласно статистическата номенклатура за икономически дейности NACE rev. 2
1
2
3
* Виртуално местонахождение - виртуалното местонахождение е онлайн среда, позволяваща на персонала да изпълнява процеси, например в “облачна среда”.
 Заявявам, че Кандидатът за акредитация                       провеждане на предварителна оценка на място.  
 Желая да получа резултат от административна услуга:
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при избор на дата)
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