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Приложение № 5 към чл. 11, ал. 3  

 

Раздел II 

 

ЕС декларацията за съответствие за асансьори 

ЕС декларацията за съответствие за асансьори съдържа следната информация: 
а) търговско наименование и адрес на лицето, което монтира асансьора; 
б) когато е приложимо, търговско наименование и адрес на упълномощения представител; 
в) описание на асансьора, данни за типа или серията и серийния номер и адреса, на който 
асансьорът е монтиран; 
г) годината на монтиране на асансьора; 
д) всички съответни разпоредби, на които съответства асансьорът; 
е) изявление, че асансьорът е в съответствие със съответното законодателство на Европейския съюз 
за хармонизация; 
ж) когато е приложимо, данните на приложените хармонизирани стандарти; 
з) когато е приложимо, наименованието, адреса и идентификационния номер на нотифицирания 
орган, който е извършил „ЕС изследване на типа на асансьори (Модул B)" съгласно раздел I от 
приложение № 4, и данните на сертификата за ЕС изследване на типа, издаден от този 
нотифициран орган; 
и) когато е приложимо, наименование, адрес и идентификационен номер на нотифицирания орган, 
който е извършил „Съответствие въз основа на проверка на единичен продукт за асансьори (Модул 
G)" съгласно раздел IV от приложение № 4, и данните на сертификата за съответствие, издаден от 
този нотифициран орган; 
к) когато е приложимо, наименование, адрес и идентификационен номер на нотифицирания орган, 
който е извършил „Краен контрол на асансьори" съгласно раздел VI от приложение № 4, и данните 
на сертификата за краен контрол, издаден от този нотифициран орган; 
л) когато е приложимо, наименованието, адреса и идентификационния номер на нотифицирания 
орган, който е одобрил системата по качеството, разработена и въведена от лицето, което монтира 
асансьора съгласно раздел II, раздел III или раздел V от приложение № 4; 
м) име и длъжност на лицето, оправомощено да подписва декларацията от името на лицето, което 
монтира асансьора, или неговия упълномощен представител; 
н) място и дата на подписване; 
о) подпис. 


