ДO ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА АКРЕДИТАЦИЯ НА ОРГАН ЗА ВАЛИДАЦИЯ И ВЕРИФИКАЦИЯ
(Уникален идентификатор на административната услуга - 1377)

В съответствие с критериите на БДС EN ISO 14065 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 Орган за валидация и верификация:
при
(наименование на юридическото лице/едноличния търговец)

Адрес за кореспонденция:
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/помещения и виртуални местонахождения, в които се извършва валидация и верификация
или дейности, свързани със валидацията и верификацията)
* Виртуално местонахождение - виртуалното местонахождение е онлайн среда, позволяваща на персонала да изпълнява процеси,
например в “облачна среда”.

I.

Обхват на акредитация:

№

Дейност

Обхвати на акредитация

1

2

3*

+

Географски области, в които
извършва или планира да
извършва дейност
4

-

* Приложение I от Регламент (ЕС) № 2018/2067

II.

Обхват на акредитация

№

Дейност

Обхвати на акредитация

1

2*

3

+

-

*Съгласно член 31 от ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/2072 НА КОМИСИЯТА от 22 септември 2016 година относно дейностите по
проверка и акредитацията на проверяващи органи съгласно Регламент (ЕС) 2015/757 на Европейския парламент и на Съвета относно
мониторинга, докладването и проверката на емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт, обхватът на акредитацията обхваща
оценката на плановете за мониторинг и проверката на докладите за емисиите.
URI

1377
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Заявявам, че Кандидатът за акредитация желае

провеждане на предварителна оценка на място.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ОРГАНА ЗА ВАЛИДАЦИЯ И ВЕРИФИКАЦИЯ - Подпис:
Име и фамилия:
Дата:

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