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1. ЦЕЛ
Тази процедура е разработена в съответствие с Регламент (ЕС) 305 / 2011 на
Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г., въведена в българското
законодателство с част трета на Наредбата за съществените изисквания към строежите и
оценяване съответствието на строителните продукти и приложение №1 към чл.1, т.2.
Процедурата регламентира реда и правилата за оценяване съответствието на
строителни продукти, предназначени за трайно влагане в строежите, попадащи в
система за оценяване на съответствието „3” съгласно Регламент (ЕС) 305 / 2011 на
Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година и Наредба № РД -02-20-1 от 5
февруари 2015 година.
За оценяване на експлоатационните показатели на строителен продукт въз основа на
изпитвания, изчисления, таблични стойности или описания е разработена и утвърдена
работна процедура съгласно ръководството на групата на нотифицираните лица (GNB) ,
ръководствата за прилагане на CPD и приложимите европейски технически
спецификации. Настоящата процедура се прилага неразделно с работната процедура за
съответния строителен продукт или група строителни продукти.
2. ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВА
При система за оценяване „3“ отговорността за вземане на проби за изпитване за
определяне на типа на продукта в съответствие с изискванията, определени в
техническата спецификация, е на производителя. Той има задължението да осигури
представителни проби за продукта, който ще пуска на пазара.
Изпитвателната лаборатория носи отговорност за всички действия при изпитването
на продукта и издаване на протокол от изпитване за определяне на типа на продукта
съгласно правилата, определени в настоящата процедура.
Участниците в процеса на изпитване отговарят за опазване на професионална тайна
относно информацията, която получават по време на извършване на дейността си.
3. ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СЪКРАЩЕНИЯ
Регламент 305 (ЕС) /2011 година на Европейския парламент и на Съвета от 9 март
2011.
НУРВСПСББ – Наредба № РД-02-20-1от 5 февруари 2015 година за условията и
реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България
Лице за оценяване на съответствието (ЛОС) – юридическо лице, получило
разрешение за оценяване на съответствието на строителни продукти по европейски
технически спецификации и/или български технически спецификации.
GNB – Group of Notified Bodies – група от нотифицирани лица
Производител – юридическо или физическо лице, кандидатстващо директно или чрез
упълномощен свой представител за оценяване на съответствието на произвежданите от
него строителни продукти
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Мандат – документ, разработен от ЕК, който представлява задание за изработване на
хармонизиран стандарт или европейско техническо одобрение
Първоначално изпитване на типа на продукта – цялостна система от изпитване или
други процедури (например изчисления), описани в технически спецификации,
определящи експлоатационните характеристики на представителни за типа на продукта
пробни образци.
Протокол от изпитване – документ, който представя резултатите от изпитването и
друга информация, свързана с изпитването
СПК – система за производствен контрол
Документация на системата за производствен контрол – документи, които
предоставят информация за контрола на процеса на производство в завода, извършван
от производителя, за да се осигури съответствието на строителния продукт с
изискванията на съответната техническа спецификация.
Оценяване на съответствието – система от процедури за доказване, че определените
изисквания, отнасящи се до продукта и/или системата, са изпълнени.
4. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Задължение на Изпитвателната лаборатория:
 Оценяване на експлоатационните показатели въз основа на изпитвания,
изчисления, таблични стойности или описателна документация на строителния
продукт.
4.1. Етапи при оценяване на съответствието
4.1.1. Етап 1 – подаване на заявление и сключване на договор
 Приемане и регистриране на заявление за оценяване на съответствието;
 Преглед на получените документи;
 Сключване на договор.
4.1.2. Етап ІІ – изпитване или изчисляване за определяне на типа на продукта
 Регистриране на взетите и предоставени от Възложителя представителни
проби;
 Провеждане на изпитването/нията.
4.1.3. Етап ІІІ – Издаване на протокол
4.2. Заявление за първоначално изпитване на типа на продукта
За откриване на процедура по оценяване на съответствието, възложителят попълва
заявление по образец /ФК 7.4.6-xx/, предоставен му от ЛОС. Заявлението трябва да
съдържа най-малко следната информация:
 име и адрес на производителя и на неговия упълномощен представител (ако има
такъв) и място на производство на продукта;
 идентификация на конкретния продукт или група продукти – наименование, тип,
търговска марка, приложима техническа спецификация, съществени
характеристики, дата на производство, партида, производствена линия (ако е
приложимо);
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 декларация, че пробата е представителна за продукта и е взета в съответствие с
изискванията на съответната техническа документация;
 декларация, че не е направено възлагане за първоначално изпитване на типа на
същия продукт към друго ЛОС.
Към заявлението се прилагат:
 документ за регистрация на фирмата;
 техническа документация за строителния (-ите) продукт (-и);
 указания за приложение (когато е приложимо).
След прегледа на приложените към заявлението документи, в случай, че
документацията отговаря на изискванията на Наредбата и/или техническата
спецификация за продукта, ЛОС изпраща до заявителя предложение за сключване на
договор /ФК 7.4.6-2/ не по-късно от 10 дни след получаването им.
В случай, че документацията, съпровождаща заявлението, е непълна, заявителят се
уведомява писмено в 10-дневен срок да допълни или да коригира документацията.
Договор се сключва след представяне на необходимите документи.
След сключване на договор, ръководителят на ЛОС при „Евротест-контрол“ ЕАД
възлага на Дирекция изпитвателна лаборатория извършването на първоначалното
изпитване на типа на продукта.
Производителят/упълномощеното лице предоставя на изпитвателната лаборатория
представителна проба от продукта в количество, определено от техническата
спецификация. Всички проби трябва да бъдат подходящо маркирани с траен надпис.
Маркировката трябва да включва най-малко следните данни: партида, производствена
линия (когато е приложимо), дата и час на вземане на пробата, които за осигуряване на
по-добра проследимост трябва да се включват във протоколите от изпитване (за
различните основни изисквания).
Пробата се завежда във входящо-изходящ дневник и получава уникален лабораторен
номер, който съпровожда всички записи, свързани с изпълнение на поръчката.
4.3. Първоначално изпитване на продукта
При първоначалното изпитване на типа се определят експлоатационните стойности
на характеристиките на продукта, свързани с едно или няколко съществени изисквания
към строежите, както следва:
-съгласно приложение ZA, когато за продукта има хармонизиран стандарт;
-съгласно Европейско техническо одобрение (ЕТО), когато за продукта има издадено
ЕТО;
-съгласно БДС, еквивалентен стандарт или Българско техническо одобрение (БТО) за
продукти, чието съответствие се оценява по реда на НУРВСПСББ – Наредба № РД-0220-1от 5 февруари 2015 година за условията и реда за влагане на строителни продукти в
строежите на Република България
Изпитването на пробата се извършва по методите в съответните технически
спецификации, така че да бъдат изпитани всички характеристики на продукта, които
осигуряват дадено съществено изискване.
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4.4. Издаване на протокол
След приключване на изпитването, при положителни резултати, изпитвателната
лаборатория издава протокол от първоначално изпитване на типа на продукта по
образец (ФК 7.4.6-4). Протоколът се издава в три екземпляра – два се предоставят на
възложителя, а един се съхранява съгласно СУ на изпитвателната лаборатория.
Протоколът от изпитване съдържа най-малко следната информация:
- идентификация на производителя и производственото предприятие;
- идентификация на строителния продукт съгласно съответната техническа
спецификация – наименование, тип, търговска марка, дата на производство,
партида, производствена линия (когато е приложимо);
- съществени изисквания, по които изпитвателната лаборатория извършва
изпитвания;
- дата и място на вземане на пробата;
- количество на пробата;
- период на провеждане на изпитването;
- използвани методи за изпитване;
- резултати от изпитване;
- място и дата на издаване на протокола;
- идентификация на организацията, извършила изпитването;
- регистрационен номер на изпитвателната лаборатория/нотифицирано лице;
- подписи на ръководителя на изпитвателната лаборатория и ръководителя на
направлението, извършило изпитванията.
При положителни резултати въз основа на протокола (-ите) от първоначално изпитване
на типа, производителят има право да издава Декларация за съответствие и да поставя
СЕ маркировка за съответствие съгласно НУРВСПСББ – Наредба № РД-02-20-1от 5
февруари 2015 година за условията и реда за влагане на строителни продукти в
строежите на Република България и Наредбата за маркировките, в случай че
произвежданият от него продукт съответства на хармонизирана техническа
спецификация (EN или ЕТО).
При незадоволителни резултати от изпитването, ЛОС уведомява писмено
производителя и протокол от първоначално изпитване на типа на продукта не се издава.
При несъгласие от страна на производителя, последният прави писмено възражение.
Възражението се разглежда от ръководителя на Изпитвателната лаборатория в срок от
10 дни. В случай, че аргументите се приемат за основателни, се прави изпитване на
повторна проба, като се като се допуска определяне само на характеристиките, обект на
възражението. Резултатите от това изпитване се считат за окончателни.
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5. ДОКУМЕНТАЦИЯ
Копие от протокола от изпитване, както и всечки документи, свързани с
първоначалното изпитване на типа но продукта, се съхраняват в досие на фирматапроизводител, идентифицирано по подходящ начин.
Всички документи, свързани с дейността по първоначалното изпитване на типа на
продукта на хартиен или магнитен носител, се управляват съгласно СУ на „Евротестконтрол“ ЕАД.

6. СЪПЪТСТВАЩИ ДОКУМЕНТИ
- Регламент 305 (ЕС) / 2011 година
-

НУРВСПСББ – Наредба № РД-02-20-1от 5 февруари 2015 година за условията и
реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България
Ръководства за издаване на Европейски технически одобрения
ФК 7.4.6-х „Заявление за оценяване на съответствие на …………..“
ФК 7.4.6-2 „Договор за оценка на съответствието на строителен продукт по
система 3“
ФК 7.4.6-4 Протокол за определяне типа на продукт
РПК 7.4.6-1 Работна процедура за оценяване съответствието на строителни
лепила
РПК
7.4.6-2 – Работна процедура за оценяване съответствието на
водонепропускливи продукти (покрития)
Регистър на издадените протоколи
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