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Аз, Диян Димитров Дончев, в качеството ми на Управител на 
“Козирог - Д” ООД, град Хасково декларирам на собствена отговорност, 

че продуктът:

1. Модел CJ-121 Детско съоръжение серия JUMBO;

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на 
 въведена и поддържана от производителя Система за управление на 

качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001 и е в 
съответствие със следните стандарти и наредби:

- Наредба №1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и 
безопасността на площадките за игра.

 -  БДС EN 1176-1 Съоръжения за площадки за игра. Част 1: Общи 
изисквания за безопасност и методи за изпитване;

-  БДС EN 1176-3 Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 3: 
Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за 

изпитване на пързалки

Декларацията се издава въз основа на:
Сертификат № 0008/24.03.2010 г. потвърждаващ, че внедрената система

  по качество действа в съответствие с изискванията на стандарта: 
ISO 9001 с обхват на приложение: “Производство и монтаж на 

съоръжения за площадки за игра и градинско и парково оборудване”.
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