
 

Оригиналната Декларация се издава за произведени материали, заявени от клиента и вложени в горепосочения 
обект. Декларацията отпада при неспазване на монтажни размери и направени промени по комплектацията на 
изделията.                                                                                                                                                                                Стр. 1 / 1                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ от ПРОИЗВОДИТЕЛ ( ОБРАЗЕЦ ) 
за съответствие с поръчката на клиента 

№  ХХХ / ДД.ММ.ГГ  
Долуподписаният Ивайло Стоянов Камбуров в качеството си на управител на фирма  “ КамТехКом ” ЕООД,  гр. София, 
декларирам на собствена отговорност, че материалите, за които се отнася тази Декларация са произведени за 

Клиент: ………………………………………………………………обект: ………………………………………………………………… 
съгласно:……………………………………………………………  фактура:……………………………………………………………. 
                                   ( Договор, поръчка, заявка ) 

Декларацията се отнася за следните материали ( в оригиналната Декларация се описват заявените материали и 
техните количества ): 

№ Идент. № Наименование на материала Бр. 

1.  З01 001 Заземителна връзка стоманена ф10 с две уши ф18 от горно закрепване до релса х L  ХХ 

2.  З01 004 Заземителна връзка стоманена ф10 с едно ухо ф14 х L 800  ХХ 

3.  З01 005 Заземление Възел 3 - комплект за R49 ХХ 

4.  З01 007 Заземление Възел 3 - комплект за R60 ХХ 

5.  З01 009 Заземителна връзка стоманена ф10 с едно ухо ф14 х L  ХХ 

6.  З01 010 Заземителна връзка стоманена ф10 между закрепване на конзола с две уши ф18 х L  ХХ 

7.  З01 013 Заземителна връзка стоманена ф10 с едно ухо ф18 х L 800  ХХ 

8.  З01 125 Заземителна връзка М12 от Al 70мм² х L  ХХ 

9.  З01 126 Заземителна връзка М16 от Al 70мм² х L  ХХ 

10.  З01 003 Заземителна връзка М16 от стоманено въже с PVC покритие х L  ХХ 

11.  З01 006 Заземителна връзка М12 от стоманено въже с PVC покритие х L  ХХ 

12.  С05 003 Съединител междурелсов от стоманено въже с PVC покритие х L 1900 ХХ 

13.  С05 012 Съединител междупътен от стоманено въже с PVC покритие х L  ХХ 

14.  Н04 002  Нит Ф20х60/55 комплект с шайба и щифт ХХ 

Доставените продукти са произведени съгласно изискванията на клиента в заявената от него комплектация в 
условията на въведена и поддържана Интегрирана Система за Управление, отговаряща на изискванията на: 

 БДС EN ISO 9001 „ Системи за управление на качеството. Изисквания  „ 
 БДС EN ISO 14001 „ Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане „ 
 БДС ISO 45001 „ Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за 

прилагане „ 
Материалите, използвани за производството на изделията, съответстват на стандартите, посочени в 
документите им за качество. 

Материал  Техн. изисквания Документ за качество 

Кабелни обувки DIN 46329 Описва се в оригиналната Декларация 

Въже Ø 12 стоманено  БДС EN 12385-4 Описва се в оригиналната Декларация 

Проводник Al 70 mm2 БДС EN 60228 Описва се в оригиналната Декларация 

Нит Ø 20 DIN 124; БДС EN ISO 1461 Описва се в оригиналната Декларация 

Шайба фасонна за 

заземление ∅22 

Стоманена или 
алуминиева отливка 

Описва се в оригиналната Декларация 

Ø 10; Ø 20 БДС EN 10060 Описва се в оригиналната Декларация 

 
Съгласно: Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и НАРЕДБА № 2 / 23.07.2014 
г. за класификация на отпадъците, произведените продукти след крайната им употреба не образуват опасни или 
масово разпространени отпадъци.  

                          Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК. 
 
Декларатор: ( подпис, печат )                                                                                            Дата, гр. София                                                                                


