
 
 

 

 

 

Pepco Poland Sp. z o.o. 
ul. Strzeszyńska 73a 
60-479 Poznań          
                                                                                                    

 
ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ (№23/TD/02/2022/BG ) 

 
1. Номер на продукта/ Product no   333412 

2. Име и адрес на производителя или на неговия упълномощен представител:  
/ Name and address of the manufacturer or his authorised representative: 
Име: /Name: Pepco Poland Sp. z o.o. 
Адрес: /Adress: ul. Strzeszyńska 73a, 60-479 Poznań 

3. Настоящата декларация за съответствие е издадена на отговорността на 
производителя: /This declaration of conformity is issued under the sole 
responsibility of the manufacturer: 
Име: /Name: Pepco Poland Sp. z o.o. 
Адрес: /Adress: ul. Strzeszyńska 73a, 60-479 Poznań 

4. Предмет на декларацията/ Object of the declaration 

Идентификационен номер (PLU): / ID number: 333412 

Име: /Name: Аксесоари за телефон/Wireless speaker teen 

boombox 

 

 
5. Предметът на декларацията, описан в точка 4, е в съответствие със 

съответното законодателство на Общността за хармонизация / The object of 
the declaration described in point 4 is in conformity with the relevant Community 
harmonisation legislation 
DIRECTIVE 2014/30/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 
February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to 
electromagnetic compatibility   
Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 
2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки 
относно електромагнитната съвместимост 
DIRECTIVE 2011/65/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 
June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical 
and electronic equipment 
Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 
година относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в 
електрическото и електронното оборудване 
 
 
 



 
 

 

 

 

DIRECTIVE 2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 
July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE)  
Директива 2012/19/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 
година относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) 
DIRECTIVE 2006/66/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 6 
September 2006 on batteries and accumulators and waste batteries and 
accumulators and repealing Directive 91/157/EEC  
Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 
2006 година относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и 
акумулатори, и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО 

Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 

on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making 

available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC  

Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 

година за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във 

връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на 

Директива 1999/5/ЕО 
REGULATION (EC) No 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)  
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 
декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикали (REACH) 

6. Позоваване на използваните хармонизирани стандарти или позоваване на 
други технически спецификации, по отношение на които се декларира 
съответствие: / References to the relevant harmonised standards used, or 
references to the specifications in relation to which conformity is declared: 
N/A 
 

7. Hотифицираният орган / notified body 
N/A 
 

8. Oписание на принадлежностите и компонентите, включително софтуер, които 
позволяват на радиосъоръжението да работи по предназначение и които са 
обхванати от ЕС декларацията за съответствие: / Description of additional 
elements or components that enable the radio equipment to function as intended 
and that are covered by the declaration of conformity: 
N/A 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
 
  

9. Допълнителна информация::/ Additional information: 
N/A 
 
 
 

 
Място, дата:/Place, date: 

Poznań, 15.02.2022 r. 
Подписано от или от името на: / Signed for and on behalf of: 

         

Marian Górowiec  

QA Specialis                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


