ЗАПОВЕД/ ORDER
№ 05/ 13.03.2020 г.
Във връзка с изискванията на системата за управление съгласно БДС EN ISO/IEC 17065:2012
на Органа за сертификация на строителни продукти „Знак за качество на БАВ" (ОССП) към
БУЛАКВА Стандарт" ЕООД по схема за доброволна сертификация – схема „А“,
невъзможността за изпълнението на планираните дейности по оценяване на съответствието на
строителни продукти и съгласно Решение за обявяване на извънредно положение от народното
събрание по предложение на Министерския съвет и на основание чл. 84, т. 12 от
Конституцията на Република България и във връзка с разрастващата се пандемия от COVID19, публикувано в Държавен вестник, брой 22 от 13 март 2020 г.
In connection with the management system’s requirements according to BDS EN ISO/IEC
17065:2012 of the Certification Body for Construction Products (CBCP) “Quality Mark of BWA” to
“BULAQUA Standart” LTD under the voluntary certification – scheme “A”, the impossibility for
conducting the planned activities for the conformity assessment of construction products and
according to а Decision on declaring a state of emergency by the National Assembly following the
proposal of the Council of Ministers and on the grounds of Art. 84, item 12 of the Constitution of the
Republic of Bulgaria and in connection with the growing pandemic of COVID-19, published in the
State Paper, issue 22 of 13 March 2020

I.

ОПРЕДЕЛЯМ/ I ASSIGN

1. Удължаване на валидността на следните издадени сертификати „Знак за качество на БАВ“
с три месеца от изтичане на срока на действие на сертификата за клиентите на ОССП/
Prolonging the validity of the following issued certificates “Quality Mark of BWA” with three months
from the expiration date for the CBCP’s clients:


Сертификат № SP-002-004/25.04.2019г. с валидност до 24.04.2020г. и удължена до
24.07.2020г. за строителни продукти, произвеждани от Spiral Pipes Technics d.o.o.
(Хърватия)/
Certificate № SP-002-004/25.04.2019 with validity to 24.04.2020 and prolonged to
24.07.2020 for construction products produced by Spiral Pipes Technics d.o.o. (Croatia);



Сертификат № EK-002-005/25.04.2019г. с валидност до 24.04.2020г. и удължена до
24.07.2020г. за строителни продукти, произвеждани от Интер Констракшън ДООЕЛ
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(Северна Македония), с упълномощен представител за Република България – Юроком
2000 ООД/
Certificate № EK-002-005/25.04.2019 with validity to 24.04.2020 and prolonged to
24.07.2020 for construction products produced by Inter Construction DOOEL (North
Macedonia) with official representative in Bulgaria – Eurocom 2000 LTD;


Сертификат № EK-001-006/31.05.2019г. с валидност до 31.05.2020г. и удължена до
31.08.2020г. за строителни продукти, произвеждани от ТД Конти Хидропласт ДООЕЛ
(Северна Македония), с упълномощен представител за Република България – Юроком
2000 ООД/
Certificate№ EK-001-006/31.05.2019with validity 1.05.2020 and prolonged to 31.08.2020
for construction products produced by Konti Hidroplast DOOEL (North Macedonia)with
official representative in Bulgaria– Eurocom 2000 LTD;



Сертификат № EK-001-007/31.05.2019г. с валидност до 31.05.2020г. и удължена до
31.08.2020г. за строителни продукти, произвеждани от ТД Конти Хидропласт ДООЕЛ
(Северна Македония), с упълномощен представител за Република България – Юроком
2000 ООД/
Certificate № EK-001-007/31.05.2019 with validity to 31.05.2020 and prolonged to
31.08.2020 for construction products produced by Konti Hidroplast DOOEL (North
Macedonia) with official representative in Bulgaria – Eurocom 2000 LTD;



Сертификат № SK-003-008/31.05.2019г. с валидност до 31.05.2020г. и удължена до
31.08.2020г. за строителни продукти, произвеждани от Steinzeug-Keramo N.V (Белгия)/
Certificate № SK-003-008/31.05.2019 with validity to 31.05.2020 and prolonged to
31.08.2020 for construction products produced by Steinzeug-Keramo N.V (Belgium);



Сертификат № EK-001-009/18.06.2019г. с валидност до 18.06.2020г. и удължена до
18.09.2020г. за строителни продукти, произвеждани от ТД Конти Хидропласт ДООЕЛ
(Северна Македония), с упълномощен представител за Република България – Юроком
2000 ООД/
Certificate № EK-001-009/18.06.2019 with validity to 18.06.2020 and prolonged to
18.09.2020 for construction products produced by Konti Hidroplast DOOEL (North
Macedonia) with official representative in Bulgaria – Eurocom 2000 LTD;



Сертификат № EK-001-010/09.09.2019г. с валидност до 31.05.2020г. и удължена до
31.08.2020г. за строителни продукти, произвеждани от ТД Конти Хидропласт ДООЕЛ
(Северна Македония), с упълномощен представител за Република България – Юроком
2000 ООД/
Certificate № EK-001-010/09.09.2019 with validity to 31.05.2020 and prolonged to
31.08.2020 for construction products produced by Konti Hidroplast DOOEL (North
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Macedonia) with official representative in Bulgaria – Eurocom 2000 LTD;


Сертификат № SK-003-011/20.09.2019г. с валидност до 31.05.2020г. и удължена до
31.08.2020г. за строителни продукти, произвеждани от Steinzeug-Keramo N.V (Белгия)/
Certificate № SK-003-011/20.09.2019 with validity to 31.05.2020 and prolonged to
31.08.2020 for construction products produced by Steinzeug-Keramo N.V (Belgium).

2. След прекратяване на извънредното положение в Република България да бъдат продължени
дейностите по оценяване по реда, описан в процедура CP 7.0 (A) „Сертификационен процес схема „А“ – доброволна сертификация, като се преразгледат и актуализират Плановете за
дейностите по оценяване (F 7.0-03) на всеки клиент.
After suspension of the State of Emergency in the Republic of Bulgaria the conformity assessment
activities to continue according to the order, stated in the procedure CP 7.0 (A) „Certification
process - scheme „А“ – voluntary certification as well as to revise and update the Assessment
activities plans (F 7.0-03) for each client.

II. НАРЕЖДАМ/ I ORDER
Отговорникът по качеството да информира заинтересованите лица по електронната поща и
чрез изпращане на официален документ (Уведомително писмо) за удължаване валидността на
издадения сертификат „Знак за качество на БАВ“ към всеки клиент.
The Quality Manager to inform the stakeholders via e-mail and to send to each client an official
document (Notification letter) for prolonging the validity of their issued certificate “Quality Mark of
BWA”.

С уважение / Respectfully yours,
/инж. Александър Маринчев
Dipl. Ing Alexander Marinchev/
Ръководител на ОССП към БУЛАКВА
Стандарт ЕООД/
Director of CBCP to BULAQUA Standart
Ltd.
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