
                                                                                                 /Д. Дончев/

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”.

гр. Хасково                           Управител на фирмата: ..................................

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

че продуктът:

1. Модел CD-102 Занимателен панел - Магазин;

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;

www.cozirog.com

ISO 9001/Сертификат № 0008/24.03.2010г./; ISO 14001 /Сертификат № 0145/15.09.2015г./
BS OHSAS 18001/Сертификат № 0146/15.09.2015г./

email: info@cozirog.com; office@cozirog.com; cozirogofficial@gmail.com
Телефон: 038 64 20 24 - офис; 0884 13 84 94; 0887 91 09 99

адрес: гр. Хасково ,ул. Бузлуджа 1 В - офис

“КОЗИРОГ - Д” ООД



                                                                                           /Diyan Donchev/
     Haskovo                                                 Manager: ..................................

Certificate No. 0008 / 24.03.2010 confirming that the quality managment 
system implemented is in compliance with the requirements of the 

standard ISO 9001 for the following scope: "Managment and installation of 
Play system and garden and park equipment. "

The declaration is issued based on:

 -  БДС EN 1176-3  Playground equipment and surfacing - Part 3: 
Additional specific safety requirements and test methods for slides 

-  БДС EN 1176-1 Playground equipment and surfacing - Part 1: General 
safety requirements and test methods

 
to which this declaration relates, has been manufactured under the 

conditions of a quality management system in place and maintained by the 
manufacturer in accordance with the requirements of ISO 9001 and in 

accordance with the following standards and regulations:

- Regulation №1 from 12.01.2009 г. for the device terms and conditions 
and the safety of playgrounds.

1. Model CD-102 Interactive panel - Shop;

following product:
Haskovo declare under my sole responsibility, that the 

I, Diyan Donchev, in my capacity of Manager of “Cozirog - D” LTD,

address: Haskovo ,str. Buzludzha 1 В - office

“COZIROG - D” LTD

Telephone: +359 38 64 20 24 - office; +359 884 13 84 94; +359 887 91 09 99
e-mail: info@cozirog.com; office@cozirog.com; cozirogofficial@gmail.com

ISO 9001/Certificate № 0008/24.03.2010г./; ISO 14001/Certificate № 0145/15.09.2015г./
BS OHSAS 18001/Certificate № 0146/15.09.2015г./



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”.

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

че продуктът:

1. Модел CD-104 Занимателен панел - Морски шах;

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;

                                                                                                 /Д. Дончев/
гр. Хасково                           Управител на фирмата: ..................................
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ISO 9001/Сертификат № 0008/24.03.2010г./; ISO 14001 /Сертификат № 0145/15.09.2015г./
BS OHSAS 18001/Сертификат № 0146/15.09.2015г./
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 -  БДС EN 1176-3  Playground equipment and surfacing - Part 3: 
Additional specific safety requirements and test methods for slides 

-  БДС EN 1176-1 Playground equipment and surfacing - Part 1: General 
safety requirements and test methods

 
to which this declaration relates, has been manufactured under the 

conditions of a quality management system in place and maintained by the 
manufacturer in accordance with the requirements of ISO 9001 and in 

accordance with the following standards and regulations:

- Regulation №1 from 12.01.2009 г. for the device terms and conditions 
and the safety of playgrounds.

1. Model CD-104 Interactive panel - OXO;

following product:
Haskovo declare under my sole responsibility, that the 

I, Diyan Donchev, in my capacity of Manager of “Cozirog - D” LTD,

                                                                                           /Diyan Donchev/
     Haskovo                                                 Manager: ..................................

Certificate No. 0008 / 24.03.2010 confirming that the quality managment 
system implemented is in compliance with the requirements of the 

standard ISO 9001 for the following scope: "Managment and installation of 
Play system and garden and park equipment. "

The declaration is issued based on:

ISO 9001/Certificate № 0008/24.03.2010г./; ISO 14001/Certificate № 0145/15.09.2015г./
BS OHSAS 18001/Certificate № 0146/15.09.2015г./

e-mail: info@cozirog.com; office@cozirog.com; cozirogofficial@gmail.com
Telephone: +359 38 64 20 24 - office; +359 884 13 84 94; +359 887 91 09 99

address: Haskovo ,str. Buzludzha 1 В - office

“COZIROG - D” LTD



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”.

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

че продуктът:

1. Модел CD-107 Занимателен панел - Сметало;

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;

                                                                                                 /Д. Дончев/
гр. Хасково                           Управител на фирмата: ..................................

www.cozirog.com

ISO 9001/Сертификат № 0008/24.03.2010г./; ISO 14001 /Сертификат № 0145/15.09.2015г./
BS OHSAS 18001/Сертификат № 0146/15.09.2015г./

email: info@cozirog.com; office@cozirog.com; cozirogofficial@gmail.com
Телефон: 038 64 20 24 - офис; 0884 13 84 94; 0887 91 09 99

адрес: гр. Хасково ,ул. Бузлуджа 1 В - офис

“КОЗИРОГ - Д” ООД



 -  БДС EN 1176-3  Playground equipment and surfacing - Part 3: 
Additional specific safety requirements and test methods for slides 

-  БДС EN 1176-1 Playground equipment and surfacing - Part 1: General 
safety requirements and test methods

 
to which this declaration relates, has been manufactured under the 

conditions of a quality management system in place and maintained by the 
manufacturer in accordance with the requirements of ISO 9001 and in 

accordance with the following standards and regulations:

- Regulation №1 from 12.01.2009 г. for the device terms and conditions 
and the safety of playgrounds.

1. Model CD-107 Interactive panel - Abacus;

following product:

I, Diyan Donchev, in my capacity of Manager of “Cozirog - D” LTD,
Haskovo declare under my sole responsibility, that the 

Certificate No. 0008 / 24.03.2010 confirming that the quality managment 
system implemented is in compliance with the requirements of the 

standard ISO 9001 for the following scope: "Managment and installation of 
Play system and garden and park equipment. "

The declaration is issued based on:

                                                                                           /Diyan Donchev/
     Haskovo                                                 Manager: ..................................

ISO 9001/Certificate № 0008/24.03.2010г./; ISO 14001/Certificate № 0145/15.09.2015г./
BS OHSAS 18001/Certificate № 0146/15.09.2015г./

e-mail: info@cozirog.com; office@cozirog.com; cozirogofficial@gmail.com
Telephone: +359 38 64 20 24 - office; +359 884 13 84 94; +359 887 91 09 99

address: Haskovo ,str. Buzludzha 1 В - office

“COZIROG - D” LTD



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

че продуктът:

1. Модел CD-116 Занимателен панел - Часовник;

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;

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”.

гр. Хасково                           Управител на фирмата: ..................................
                                                                                                 /Д. Дончев/

www.cozirog.com

ISO 9001/Сертификат № 0008/24.03.2010г./; ISO 14001 /Сертификат № 0145/15.09.2015г./
BS OHSAS 18001/Сертификат № 0146/15.09.2015г./

“КОЗИРОГ - Д” ООД
адрес: гр. Хасково ,ул. Бузлуджа 1 В - офис

email: info@cozirog.com; office@cozirog.com; cozirogofficial@gmail.com
Телефон: 038 64 20 24 - офис; 0884 13 84 94; 0887 91 09 99



Certificate No. 0008 / 24.03.2010 confirming that the quality managment 
system implemented is in compliance with the requirements of the 

standard ISO 9001 for the following scope: "Managment and installation of 
Play system and garden and park equipment. "

Haskovo declare under my sole responsibility, that the 
following product:

                                                                                           /Diyan Donchev/

The declaration is issued based on:

1. Model CD-116 Interactive panel - Clock;
 

to which this declaration relates, has been manufactured under the 
conditions of a quality management system in place and maintained by the 

manufacturer in accordance with the requirements of ISO 9001 and in 
accordance with the following standards and regulations:

- Regulation №1 from 12.01.2009 г. for the device terms and conditions 
and the safety of playgrounds.

I, Diyan Donchev, in my capacity of Manager of “Cozirog - D” LTD,

-  БДС EN 1176-1 Playground equipment and surfacing - Part 1: General 
safety requirements and test methods

 -  БДС EN 1176-3  Playground equipment and surfacing - Part 3: 
Additional specific safety requirements and test methods for slides 

     Haskovo                                                 Manager: ..................................

ISO 9001/Certificate № 0008/24.03.2010г./; ISO 14001/Certificate № 0145/15.09.2015г./
BS OHSAS 18001/Certificate № 0146/15.09.2015г./

e-mail: info@cozirog.com; office@cozirog.com; cozirogofficial@gmail.com
Telephone: +359 38 64 20 24 - office; +359 884 13 84 94; +359 887 91 09 99

address: Haskovo ,str. Buzludzha 1 В - office

“COZIROG - D” LTD
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