
 
 

 

Pepco Poland Sp. z o.o. 

ul. Strzeszyńska 73a 

60-479 Poznań 

 

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ (№ 320699_1/PPE/2021/BG) 

 

1. ЛПС (продуктов, типов, партиден, или сериен номер): 320699 Мъжки очила basic (модел: 

MG01, MG02, MG03) 

2. Име и адрес на производителя и, когато е приложимо, на неговия упълномощен представител: 

PEPCO Poland Sp. z o.o. 

ul. Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznań 

3. Настоящата декларация за съответствие е издадена на отговорността на производителя: 

PEPCO Poland Sp. z o.o., 

ul. Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznań 

 

4. Предмет на декларацията: 320699 Мъжки очила basic (модел: MG01, MG02, MG03). 

 

5. Предметът на декларацията, описан в точка 4, отговаря на съответното законодателство на 

Съюза за хармонизация: 

• РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/425 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 март 2016 

година относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на 

Съвета 

6. Позоваване на съответните използвани хармонизирани стандарти, включително датата на 

стандарта, или позоваване на другите технически спецификации, включително датата на 

спецификацията, по отношение на които се декларира съответствие: 

• EN ISO 12312-1:2013+A1:2015 Защита на очите и лицето -- Слънчеви очила и 

съответстващите ги защити за очи -- Част 1: Слънчеви очила за общо приложение 

 



 
 

 

7. Когато е приложимо, нотифицираният орган … (наименование, номер) … извърши ЕС 

изследване на типа (модул B) и издаде сертификат за ЕС изследване на типа … (посочване на 

този сертификат) - не се отнася 

8.  Когато е приложимо, към ЛПС е приложена процедурата за оценяване на съответствието … 

(или съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол с надзор на проверката 

на продукта на случайни интервали (Модул C2) или съответствие с типа въз основа на 

осигуряване на качеството на производството (модул D) … под надзора на нотифицирания орган 

… (наименование, номер) - не се отнася 

9. Допълнителна информация: не се отнася 

 

Подписано за и от името на: PEPCO Poland Sp. z o. o:  

Poznań, 07.01.2021 

 

Joanna Mikołajczak 

QA Specialist 

 

 

 


