
 
Р Е Г И С Т Ъ Р 

НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО 
 
 

Орган 
издал  

разреше
нието 

Наименование и адрес на лицето 
получило разрешение 

Идентифик
ационен №  
на лицето 

Наредба / наименование Обхват Наименование на процедурите за 
оценяване на съответствието 

№ и дата на 
издаване на 
разрешението 

Срок на 
валидност на 
разрешението 

1. 2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  
 

ДАСМ 
 

“ЕТАЛОН - 99” ООД 
гр.Габрово 

бул."Априлов”№8 
тел: 066 / 80 85 19 
факс: 066 / 80 48 10 

Е-mail: etalon99@abv.bg 
 
 

 
001 

 
Наредба за съществените 
изисквания и оценяване на 

съответствието на 
газовите уреди ДВ 

бр.75/2000 г. 

 
пълен 

 
1."Изследване на типа" Приложение№1, 
 
2."Съответствие с типа" Приложение№2, 
 
3."Проверка на продукта" Приложение№5, 
 
4."Проверка на единичен продукт" 
 Приложение№6 
 

 
001/02.07. 

2001г. 
. 

 
02.07.2004 г. 

 

 
ДАСМ 

 
ЕТАЛОН - 99” ООД 

гр.Габрово; бул."Априлов”№8 
тел: 066 / 80 85 19 
факс: 066 / 80 48 10 

Е-mail: etalon99@abv.bg 
 

 
001 

 
Наредба за съществените 
изисквания и оценяване на 

съответствието на 
газовите уреди ДВ 

бр.75/2000 

 
пълен 

 
“Съответствие с типа – осигуряване 
качеството на производството” 
  Приложение №3 
 
 “Съответствие с типа – 
осигуряване качеството на продукта”  
 Приложение №4 
 

 
001-Д/ 13.08. 

2001г. 

 
13.08.2004 г. 

 
ДАСМ 

 
ВЕЛМАР СЕРТИФИКАЦИЯ ООД 

гр.Варна 
кв. “Чайка” 

до бл. 25; ет2; офис 21 
тел: 052/ 30 11 99 

тел./факс: 052/ 30 34 59 
г-н Продан Проданов – управител 

E-mail: v_cert@nat.bg 
 

 
002 

 
Наредба за съществените 
изисквания и оценяване на 

съответствието на 
газовите уреди; ДВ 75/ 

2000 г. 

 
пълен 

 
1."Изследване на типа” Приложение№1, 
 
2."Съответствие с типа” Приложение№2, 
 
3." Съответствие с типа-Осигуряване 
качеството на производството” 
Приложение№3, 
 
4."Съответствие с типа-Осигуряване 
качеството на продукта” Приложение№4, 
 
5."Проверка на продукта" Приложение№5, 
 
6." Проверка на единичен продукт"  
 Приложение№6, 

 

 
002-ОС/ 

03.06.2002 г. 

 
03.06.2005 г. 

 
МРРБ 

 
“СЖС България” ЕООД гр.София; 

община Средец; бул.Цар 
Освободител №25 А; 

тел: 02 / 9 10 15 
0888 391275; 

089385284 
E-mail: sgs_bulgaria@sgs.com 

 
003 

 
Наредба за съществените 
изисквания и оценяване на 

съответствието на 
строителните продукти ;ДВ 
бр.93/2000г.изм. и доп. ДВ 

75/2001г. 

 
Частичен 

 
Продукти: 

Цимент;бетон; хидравлични строителни 
разтвори; 

Добавки; Влакна; продукти за защита и 
ремонт на бетон; тухли; блокове;сухи 

мазилки; продукти от геотекстил 
 
 

 
Системи за оценяване на съответствието 
(съгласно приложение №2 към чл.21; ал.3):  
 
Цимент 1+; бетон1+; хидравлични строителни 
разтвори 2+; Добавки 1+.2+; Влакна 1; 
продукти за защита и ремонт на бетон 2+; 
тухли, блокове 1;сухи мазилки2; продукти от 
геотекстил 2+;. 

 
№ РОССП – 

01/01.07 
.2002 г. 

 
01.07.2007 г. 

mailto:etalon99@abv.bg
mailto:etalon99@abv.bg
mailto:v_cert@nat.bg
mailto:sgs_bulgaria@sgs.com


 
МРББ 

 
“Ен Джи Ен” ООД 

гр. Хасково; 
площад Градска болница 1, 

Търговски комплекс ХХІ век, етаж 4, 
офис 5 

038/ 60-24-23 
GSM 088-45-66-83 
E-mail: njn@dir.bg 
www.njn-cert.com 

 
004 

 
Наредба за съществените 
изисквания и оценяване на 

съответствието на 
строителните продукти ;ДВ 
бр.93/2000г.изм. и доп. ДВ 

75/2001г. 

 
Частичен 
Продукти: 
 
 
1.Бетони І - 2 
2.Добавъчни материали І - 8 
3. Тухли, блокове VІІІ - 1 
4. Фабрични строителни разтвори за 
зидария VІІІ - 2 
5. Трошен камък; ломен камък; речна 
баластра;и пясък за пътища, улици и 
летища ХХІІ - 6 
6. Трошен камък за железопътни линии 
ХХІІІ - 1 

 
Системи за оценяване на съответствието 
(съгласно приложение №2 към чл.21; ал.3): 
 
1.Бетони 1+ 
2.Добавъчни материали 1+ 
3. Тухли, блокове 1 
4. Фабрични строителни разтвори за зидария 
2+  
5. Трошен камък; ломен камък; речна 
баластра;и пясък за пътища, улици и летища 
2+ 

6. Трошен камък за железопътни линии 1+ 

 
№РОССП – 03/ 

12.11.2002 г. 

 
12.11.2007 г. 

 

МРББ  
“Ен Джи Ен” ООД 

гр. Хасково; 
площад Градска болница 1, 

Търговски комплекс ХХІ век, етаж 4, 
офис 5 

038/ 60-24-23 
GSM 088-45-66-83 
E-mail: njn@dir.bg 
www.njn-cert.com 

 

004  
Наредба за съществените 
изисквания и оценяване на 

съответствието на 
строителните продукти ;ДВ 
бр.93/2000г.изм. и доп. ДВ 

75/2001г. 
 

 
Частичен 
Продукти: 
 
1.Цимент І - 1 

2.Стоманени изделия за армировка в 
бетон І - 10 

3.Сглобяеми продукти от обикновен 
бетон и от бетон с леки добавъчни 
материали ІІ - 2 

4.Вар – калциева, доломитна, хидратна 
VІІІ - 6 

5.Продукти от естествен камък за 
облицовка на външни стени XIV – 1 

6.Тръби и фасонни части от различни 
видове материали за инсталации и 
мрежиXIX – 1 

7.Продукти с изисквания за висока 
степен на безопасност XXII – 6 
 

 
Системи за оценяване на съответствието 
(съгласно приложение №2 към чл.21; ал.3): 

1.Цимент 1+ 

2.Стоманени изделия за армировка в бетон 1+ 

3.Сглобяеми продукти от обикновен бетон и от 
бетон с леки добавъчни материали 2+ 

4.Вар – калциева, доломитна, хидратна 2 

5.Продукти от естествен камък за облицовка 
на външни стени 2 

6.Тръби и фасонни части от различни видове 
материали за инсталации и мрежи 1 

7.Продукти с изисквания за висока степен  
на безопасност 2+ 

 
 

 
(допълнение) 
№РОССП – 03/ 

12.11.2002 г. 
 

 
12.11.2007 г. 

 
 

 
МРББ 

 
“Научноизследователски институт 
по строителни материали” ЕООД 
гр. София, община Искър, ул. “Илия 

Бешков” № 1, 
тел: 02/ 973 27 87 

02/ 79-74-49 
E-mail: niism@abv.bg 

 
005 

 
Наредба за съществените 
изисквания и оценяване на 

съответствието на 
строителните продукти ;ДВ 
бр.93/2000г.изм. и доп. ДВ 

75/2001г 

 
Частичен 
Продукти: 
 
1.Цимент І – 1; 
2.Бетон, приготвен в заводски условия І 
– 2; 
3.Бетон, приготвен на строителната 
площадка І – 3;  
4.Добавъчни материали за бетони и 
разтвори І – 8;  
5.Тухли и блокове за зидария - 
керамични, бетонни и газобетонни  VІІІ – 
1 ; 
6.Фабрични строителни разтвори за 
зидария – сухи смеси  VІІІ – 2;  
7.Цимент за зидарии VІІІ – 5;  
8. Вар VІІІ – 6;  
9. Строителен гипс и гипсови състави 

 
Системи за оценяване на съответствието 
(съгласно приложение №2 към чл.21; ал.3): 
 
1. Цимент  1+ 
2. Бетон, приготвен в заводски условия  1+ 
3. Бетон, приготвен на строителната 

площадка  3 
4. Добавъчни материали за бетони и 

разтвори  1+ 
5. Тухли и блокове за зидария -  

керамични, бетонни и газобетонни   1 

6. Фабрични строителни разтвори за 
зидария – сухи смеси   2+ 

7. Цимент за зидарии   1+ 
8. Вар   2 
9. Строителен гипс и гипсови състави   3 
10. Бои, лакове, китове и грундове за 

       1 

 
№ РОССП – 

04/12.11. 
2002 г. 

 
12.11.2007 г. 

mailto:njn@dir.bg
http://www.njn-cert.com/
mailto:njn@dir.bg
http://www.njn-cert.com/
mailto:niism@abv.bg


VІІІ – 7;  
10. Бои, лакове, китове и грундове за 
антисептиране и защита от корозия  ІХ – 
1;  
11. Бои, лакове, китове и грундове за 
декоративни покрития  ІХ – 2; 
12. Продукти за топло-изолационни 
системи за външни и вътрешни стени  
 Х – 1 ; 
13. Продукти за звукоизолация  
14.Хидроизолационни покривни 
мембрани  ХІ – 1;   15. Течни 
хидроизолационни продукти ХІ – 2; 
16.Керамични, мозаични и 
киселиноустойчиви плочки за подови 
покрития  ХІІ – 1;  
17.Глинени и бетонни покривни 
керемиди  ХІІІ – 1; 
18.Продукти за облицовка на външни 
стени - керамични плочки, плочки на 
циментова основа, сухи мазилки  ХІV – 
1;  
19.Продукти за облицовка на вътрешни 
стени - керамични плочки, плочки на 
циментова основа, сухи мазилки, 
гипсофазер и гипсокартон   
ХІV – 2; 
20.Каменинови и полимерни тръби  ХІХ 
– 1; 
21.Дренажни тръби  ХІХ – 2; 
22.Продукти за пещостроителни работи  
 ХХІV – 1; 
23.Лепила за плочки  ХХVІ – 2; 

 

антисептиране и защита от корозия   1 
11. Бои, лакове, китове и грундове за 

декоративни покрития   3 
12. Продукти за топлоизолационни системи 

за външни и вътрешни стени   1, 2+ 
13. Продукти за звукоизолация  
14. Хидроизолационни покривни мембрани    

2+  
15. Течни хидроизолационни продукти  3 
16. Керамични, мозаични и 

киселиноустойчиви плочки за подови 
покрития   3 

17. Глинени и бетонни покривни керемиди   
3 

18. Продукти за облицовка на външни стени 
- керамични плочки, плочки на 
циментова основа, сухи мазилки   2 

19. Продукти за облицовка на вътрешни 
стени - керамични плочки, плочки на 
циментова основа, сухи мазилки, 
гипсофазер и гипсокартон  3 

20. Каменинови и полимерни тръби  1 
21. Дренажни тръби  3 
22. Продукти за пещостроителни работи   1+ 
23. Лепила за плочки ; 3 
 

 
МТС 

 
“ИСП – ЦИЛ ООД” 

София 1309, 
Ул.”Кукуш” №1 

тел./факс : 02 / 821 13 67; 
GSM: 0888 791 686 

Нина Караманова – Р-л ЛОС 
E-mail: ICPCIL@yahoo.com 

 

 
006 

 
Наредба за съществените 
изисквания и оценяване на 
съответствието на радио 
съоръжения и крайни 
далекосъобщителни 

устройства; 
ДВ бр. 79/16.08.2002г. 

 
Частичен 
Продукти: 
Радиосъоръжения и крайни устройства 
за свързване към обществената 
далекосъобщителна мрежа  

 
По процедури: 
 
“Вътрешен производствен контрол плюс 
специфични  изпитвания на устройството” 
 
“Вътрешен производствен контрол плюс 
специфични  изпитвания на устройството и 
проверка на техническото досие”; 

 
№3/ МТС 

29.11. 
2002г. 

 
29.11.2007г 

 
МТС 

 
“ИСП – ЦИЛ ООД” 

София 1309, 
Ул.”Кукуш” №1 

тел./факс : 02 / 821 13 67; 
GSM: 0888 791 686 

Нина Караманова – Р-л ЛОС 
E-mail: ICPCIL@yahoo.com 

 

 
006 

 
Наредба за съществените 
изисквания и оценяване на 

съответствието на 
електромагнитна 
съвместимост;  

ДВ бр. 78/11.09.2001 г. 

 
Частичен 
Продукти: 
 
Радио съоръжения за връзка с подвижни 
обекти; Радиотелефонна за подвижни и 
търговски обекти; медицинска и научна 
апаратура; устройства използвани при 
обработка на информацията ; 
домакински електрически уреди и битова 
електроника; промишлени устройства 
среда (без такива с трифазно 
захранващо напрежение); 
далекосъобщителни мрежи и 
устройства. 

 
По процедури: 
 
“Изследване на типа” 
 

 
№4/ МТС 

29.11.2002г. 

 
29.11.2007г 

mailto:ICPCIL@yahoo.com
mailto:ICPCIL@yahoo.com


  
 

МТС 
 

Изпълнителна агенция 
“Изпитвания и контролни 

измервания” на въоръжение, 
техника и имущества”;отдел: 
Техническа документация и 
оценка на съответствието” 

София 1592; 
бул: ”Професор Цветан Лазаров” 

тел: 02/ 9 221 377 
9 713 094 

Н. Михайлов – Р-л ЛОС 
 

 
007 

 
Наредба за съществените 
изисквания и оценяване на 
съответствието на радио 
съоръжения и крайни 
далекосъобщителни 

устройства 
;ДВ бр. 79/16.08.2002г.  

 
Частичен 
Продукти: 
 
Радиотелефони за граждански обхват с 
ъглова модулация ; радиостанции за 
наземна подвижна служба с вътрешен и 
външен високочестотен съединител, 
предназначен предимно за аналогова 
реч; радиоустроиства с малък обсег на 
действие ; предаватели и приемници за 
подвижна служба, работещи на УКВ 
обхвата 

 
По процедури: 
 
“Вътрешен производствен контрол плюс 
специфични  изпитвания на устройството”; 
 
“Вътрешен производствен контрол плюс 
специфични  изпитвания на устройството и 
проверка на техническото досие”; 
 

 
№1/ МТС 

29.11.2002г. 

 
29.11.2007г 

 
МТС 

 
Изпълнителна агенция 

“Изпитвания и контролни 
измервания” на въоръжение, 
техника и имущества”;отдел: 
Техническа документация и 
оценка на съответствието” 

София 1592; 
бул: ”Професор Цветан Лазаров” 

тел: 02/ 9 221 377 
9 713 094 

Н. Михайлов – Р-л ЛОС 
 

 
007 

 
Наредба за съществените 
изисквания и оценяване на 

съответствието на 
електромагнитна 

съвместимост; ДВ бр. 
78/11.09.2001г 

 
Частичен 
Продукти: 
 
Електротехнически съоръжения за 
използване в жилищна, търговска, леко 
промишлена и промишлена среда (без 
такива с трифазно захранващо 
напрежение); електронни съоръжения за 
използване в жилища, търговска, леко 
промишлена и промишлена среда (без 
такива с трифазно захранващо 
напрежение); уредби с електродвигатели 
(без такива с трифазно захранващо 
напрежение); 
 Промишлени уреди с електродвигатели 
(без такива с трифазно захранващо 
напрежение); апаратури и системи, 
отделни устройства или системи в 
корпуси на апаратури; електрически 
осветителни и подобни на тях 
устройства 
 

 
По процедури: 
 
“Изследване на типа” 
 

 
№2/ МТС 

29.11.2002г. 

 
29.11.2007г 

 
ДАМТН 

 
“МИНПРОЕКТ” ЕАД 

направление “Научно приложна 
дейност”, 

с адрес: 2351 ДРАГИЧЕВО 
общ. Перник 

тел: 07718/2240 
07718/2911 

E-mail: minpron@infotel.bg 
 

 
008 

 
Наредбата за 

съществените изисквания 
и оценяване на 

съответствието на 
взривните вещества за 

граждански цели 
ДВ бр.26/12.03.2002г. 

 
пълен 
 
с изключение на ракетни горива 
 

 
По  процедури: 
 
“Изследване на типа” Приложение№1, към 
чл.13 т.1 
“Съответствие с типа” Приложение№2, към 
чл.13 т.1, буква “а” 
“Проверка на продукта” 
Приложение№5, към чл.13 т.1 буква “б” и “г”; 
“Проверка на единичен продукт” 
Приложение№6, към чл.13 т.2 
 

 
№ 003 – 

ОС/26.03. 2003г. 
 

 
26.03.2006г. 

mailto:minpron@infotel.bg


ДАМТН МИНПРОЕКТ” ЕАД 
направление “Научно приложна 

дейност”, 
с адрес: 2351 ДРАГИЧЕВО 

общ. Перник 
тел: 07718/2240 

07718/2911 
E-mail: minpron@infotel.bg 

008 Наредба за съществените 
изисквания и оценяване 

съответствието на 
съоръжения и системи  за 
защита, предназначени за 

експлоатация в 
потенциално експлозивна 
атмосфера, приета с 

Постановление № 205 на 
Министерския съвет от 12 
септември 2001 г., обн., 

ДВ, бр. 81 от 21 септември 
2001 г., попр., бр. 90 от 19 
октомври 2001 г.; изм., 

бр.13 от 11 февруари 2003г 

Частичен 
1. Съоржения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално 

експлозивна атмосфера от І група – категория М1 и М2 и ІІ група – категории 1, 2 и 3  
На съоръжения от І група, категория М1 и от ІІ група категория 1 да извършва 

оценка на съответствието по процедури: 
“Изследване на типа”;и 
“Проверка на продукта”; или 
“Проверка на единичен продукт” 
На съоръжения І група категория М2 и ІІ група категория 2 да извършва оценка на 

съответствието по процедури: 
“Изследване на типа”;и 
“Съответствие с типа”; или 
“Проверка на единичен продукт” 
На съоръжения ІІ група категория 3 да извършва оценка на съответствието по 

процедура: 
“Проверка на единичен продукт” 
 

2. Защитните, управляващите и регулиращите устройства, предназначени за 
експлоатация извън потенциално експлозивна атмосфера, които са необходими или 
допринасят за безопасната работа на съоръженията и системите за защита от І група 
– категории М1 и М2 и ІІ група категории 1, 2 и 3  

 
3. Комлонентине предназначени за вграждане в съоръженията и системите за 

защита от І група – категории М1 и М2 и ІІ група – категории 1, 2 и 3  
На компоненти да извършва оценка на съответствието по процедура: 

“Изследване на типа”; 
 

4. Транспортни средства, които се използуват в потенциално експлозивна среда от І 
група, категория М1 и М2 и ІІ група категории 1, 2 и 3  
На транспортни средства от І група, категория М1 и от ІІ група категория 1 да 

извършва оценка на съответствието по процедури: 
“Изследване на типа”;и 
“Проверка на продукта”; или 
“Проверка на единичен продукт” 
На транспортни средства І група категория М2 и ІІ група категория 2 да извършва 

оценка на съответствието по процедури: 
“Изследване на типа”;и 
“Съответствие с типа”; или 
“Проверка на единичен продукт” 
На транспортни средства ІІ група категория 3 да извършва оценка на 

съответствието по процедура: 
“Проверка на единичен продукт” 

 

№ 008 – 
ОС/18.12.2003 

 

18.12.2006г 

 
МРРБ 

 
“Център за изпитване и 

европейска сертификация” ЕООД 
седалище и адрес на управление: гр. 

Стара Загора, бул. Патриарх 
Евтимий № 23, представлявано от 
Благовеста Христова Шинева – 

управител 
тел: 042/ 62-03-68 

087 598-697 
E-mail: ctec@stz.orbitel.bg 

 
009 

 
Наредба за съществените 
изисквания и оценяване 

съответствието на 
строителните продукти 

(обн. ДВ бр. 93 от 2000 г., 
изм. и доп. ДВ бр. 75 от 

2001 г.) 

 
Частичен 
Продукти: 

1. Бетон, приготвен в заводски условия І 
– 2  

2. Бетон, приготвен на строителната 
площадка І – 3  

3. Добавъчни материали за бетони и 
разтвори І – 8  

4. Стоманени изделия – заварени мрежи 
и вбетонирани части І – 10 

5. Обикновени и кухи тухли VІІІ – 1  

 
Системи за оценяване на съответствието 
(съгласно приложение №2 към чл.21; ал.3):  

1. Бетон, приготвен в заводски условия   1+ 

2. Бетон, приготвен на строителната площадка   
3 

3. Добавъчни материали за бетони и разтвори   
1+ 

4. Стоманени изделия – заварени мрежи и 
вбетонирани части   1+ 

5. Обикновени и кухи тухли   1 
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6. Фабрични строителни разтвори за 
зидария VІІІ – 2  

7. Вар – калциева, доломитна, хидратна 
VІІІ – 6  

8. Строителен гипс, сухи мазилки и 
шпакловки VІІІ – 7  

9. Битумни хидроизолационни мушами с 
основа стъклен воал или конопена тъкан 
ХІ – 1  

10. Продукти за съоръжения за 
отпадъчни води извън сгради – тръби 
бетонни и стоманобетонни, елементи на 
сглобяеми дренажни канали, 
стоманобетонни тръби за пътни и 
железопътни водостоци ХІХ – 2  

11. Естествен камък, пясък и баластра 
ХХІІ – 6  

12. Трошен камък за железопътни и 
трамвайни линии ХХІІІ – 1 

13. Елементи за комини от лек бетон и 
керамика в жилищни и обществени 
сгради ХХV – 1 
 

6. Фабрични строителни разтвори за зидария   
2+ 

7. Вар – калциева, доломитна, хидратна   2 

8. Строителен гипс, сухи мазилки и шпакловки   
3 

9. Битумни хидроизолационни мушами с 
основа стъклен воал или конопена тъкан   2+ 

10. Продукти за съоръжения за отпадъчни 
води извън сгради – тръби бетонни и 
стоманобетонни, елементи на сглобяеми 
дренажни канали, стоманобетонни тръби за 
пътни и железопътни водостоци   3 

11. Естествен камък, пясък и баластра   2+ 

12. Трошен камък за железопътни и 
трамвайни линии   1+ 

13. Елементи за комини от лек бетон и 
керамика в жилищни и обществени сгради   2+ 
 

 
ДАМТН 

 
“Център за изпитване и 

европейска сертификация” ЕООД 
седалище и адрес на управление: гр. 

Стара Загора, бул. Патриарх 
Евтимий № 23, представлявано от 
Благовеста Христова Шинева – 

управител 
тел: 042/ 62-03-68 

087 598-697 
E-mail: ctec@stz.orbitel.bg 

 
009 

 
Наредба за съществените 
изисквания и оценяване 

съответствието на 
машините 

(обн.ДВ, бр.91/23.10.2001) 

 
частичен: 
 
продукти: 
ВИДОВЕ МАШИНИ И ЗАЩИТНИ 
ЕЛЕМЕНТИ 
 
І. МАШИНИ: 
 
1.Еднодискови и многодискови 
циркуляри за обработка на дървени и 
подобни на дървените материали или за 
обработка на месо, или подобни на 
месните материали. 
 
1.1.Отрезни машини с непреместващ се 
по време на работа инструмент, с 
неподвижна маса и с ръчно подаване на 
обработвания детайл или с 
демонтируем подавателен апарат. 
 
1.2.Отрезни машини с непреместващ се 
по време на работа инструмент, с 
пендел носач или шейна с възвратно – 
постъпателно движение с ръчно 
подаване. 
 
1.3.Отрезни машини с непреместващ се 
по време на работа инструмент, с 
вградено устройство за механизирано 

 
По  процедури: 

“Изследване на типа” 
”Пълно съответствие с техническото досие” 
“Съхранение на техническото досие” 
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подаване на обработваните детайли и с 
ръчно зареждане или снемане. 
 
1.4.Отрезни машини с непреместващ се 
по време на работа инструмент, с 
механично подаващо устройство и с 
ръчно задвижване и/или снемане. 
 
2.Рендосвачни машини за дървен 
материал с ръчно подаване (абрихти). 
 
3.Едностранни рендосвачни машини за 
постигане на определена дебелина, с 
ръчно зареждане и/или снемане за 
обработка на дървен материал 
(щтрайхмуси). 
 
4.Лентови триони (банцизи) с 
неподвижна или подвижна маса и 
лентови триони с подвижна шейна с 
ръчно задвижване и/или снемане за 
обработване на дървени или подобни 
материали, или за обработване на месо 
и подобни материали. 
 
5.Комбинирани машини от видовете по 
т.1 – 4 и 7 за обработване на дървени и 
подобни материали. 
 
6.Многовретенни фрезови машини за 
обработване на дървен материал с 
ръчно подаване. 
 
7.Фрези с вертикална ос за обработване 
на дървени и подобни материали. 
 
8.Преносими верижни триони за 
обработване на дървен материал. 
 
9.Преси за студена обработка на 
метали, включително преси за огъване с 
ръчно зареждане и снемане, чиито 
подвижни работни елементи имат ход по 
- голям от 6 mm и скорост по – висока от 
30 mm/s. 
 
10.Машини за шприцоване или 
формоване под налягане на пластмаси с 
ръчно зареждане или снемане. 
 
11.Машини за шприцоване или 
формоване под налягане на каучук с 
ръчно зареждане или снемане. 
 
12.Сметосъбиращи машини за битови 
отпадъци с ръчно товарене и механизъм 
за пресоване без ДВГ. 
 



ІІ. ЗАЩИТНИ ЕЛЕМЕНТИ 
 
1.Електрочувствителни устройства, 
предназначени да откриват хора, за да 
се осигури безопастността им 
(нематериални бариери, сензорни 
пътеки, електромагнитни детектори и 
др.). 
 
2.Логически възли, осигуряващи 
безопасна работа при работа с две 
ръце. 
 
3.Автоматично преместващи се екрани 
за обезопасяване на машините по 
раздел І, т.13 – 15. 
 
4.Конструкция за защита от падащи 
предмети (FOPS). 
 

 
ДАМТН 

 
“БУЛГАРКОНТРОЛА” ЕАД 

седалище и адрес на управление: гр. 
София, община Средец, 

ул. Парчевич № 42 
представлявано от Николай 

Атанасов – изпълнителен директор, 
чрез дирекция “Оценяване на 

съответствието” представлявана от 
Т. Любенова 

тел. 02/ 988 27 94 
02/ 989 40 70 

E-mail: cert@bulgarkontrola.com 
 
 

 
010 

 
Наредба за съществените 
изисквания и оценяване на 

съответствието на 
играчките, (обн., ДВ, бр. 62 
от 13 юли 2001 г., в сила от 

14 юли 2002 г.) 

 
пълен 

 

“Изследване на типа” 
 

№ 006 – ОС / 
30.05.2003 

 
30.05.2006г. 

 
МРРБ 

 
“БУЛГАРКОНТРОЛА” ЕАД 

седалище и адрес на управление: гр. 
София, община Средец, 

ул. Парчевич № 42 
представлявано от Николай 

Атанасов– изпълнителен директор; 
чрез дирекция “Оценяване на 

съответствието” представлявана от 
Т. Любенова 

тел. 02 / 988 27 94 
02/ 989-40-70 

E-mail: cert@bulgarkontrola.com 

 
010 

 
Наредбата за 

съществените изисквания 
и оценяване 

съответствието на 
строителните продукти 

(обн. ДВ бр. 93 от 2000 г., 
изм. и доп. ДВ бр. 75 от 

2001 г.) 

 
Частичен 
Продукти: 
 
1. Цимент І – 1  

2. Бетон, приготвен в заводски условия І 
– 2 

3. Добавки за бетон за конструкции, 
варов разтвор и рядък строителен 
разтвор І – 5 

4. Добавъчни материали за бетони и 
разтвори І – 8 

5. Битумни смеси и асфалт за пътища, 
улици и летища ХХІІ – 6 
 

 
Системи за оценяване на съответствието 
(съгласно приложение №2 към чл.21; ал.3):  

 

1. Цимент   1+ 

2. Бетон, приготвен в заводски условия   1+ 

3. Добавки за бетон за конструкции, варов 
разтвор и рядък строителен разтвор   1+ 

4. Добавъчни материали за бетони и разтвори   
1+ 

5. Битумни смеси и асфалт за пътища, улици и 
летища   2+ 
 

 
№ РОССП – 

07/09.05.2003 

 
09.05.2008г. 

 

МРРБ “БУЛГАРКОНТРОЛА” ЕАД 
седалище и адрес на управление: гр. 

София, община Средец, 
ул. Парчевич № 42 

представлявано от Николай 

010 Наредбата за 
съществените изисквания 

и оценяване 
съответствието на 

строителните продукти 

1.Хидравлични строителни разтвори  
I – 4  
 
2.Стоманени изделия (пръти, тел, 
въжета,предварително напрегнати 

1.Хидравлични строителни разтвори 2+ 
 
2.Стоманени изделия (пръти, тел, въжета, 
предварително напрегнати кабел-ивици) 1+ 
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07/09.05.2003 
(допълнение) 

 
09.05.2008г 

mailto:cert@bulgarkontrola.com
mailto:cert@bulgarkontrola.com


Атанасов– изпълнителен директор 
чрез дирекция “Оценяване на 

съответствието” представлявана от 
Т. Любенова 

тел. 02/9882794 
02/ 989-40-70 

E-mail: cert@bulgarkontrola.com 
 

(обн. ДВ бр. 93 от 2000 г., 
изм. и доп. ДВ бр. 75 от 

2001 г.) 

кабел-ивици) I – 10 
 
3.Сглобяеми продукти от обикновен 
бетон и от бетон с леки добавъчни 
материали за конструкции II – 2 
 
4.Тухли и блокове VIII – 1 
 
5.Вар – калциева, доломитна, хидратна 
VIII – 6 
 
6.Продукти за антисептиране и защита 
от корозия IX – 1 
 
7.Хидроизолации на покриви в сгради и 
съоръжения XI – 1 
 
8.Сухи мазилки, смеси, облицовки от 
естествен камък, плочки за външни 
стени XIV – 1 
 
9.Инсталации и мрежи за сгради и 
съоръжения XIX – 1 
 
10.Продукти за маркиране на пътища 
XXII – 1 
11.Продукти за пътно строителство XXII 
– 6 
12.Огнеупорни тухли и блокове, смеси за 
зидане и футеровка XXIV – 1 

3.Сглобяеми продукти от обикновен бетони от 
бетон с леки добавъчни материали за 
конструкции 2+ 
 
4.Тухли и блокове 1 
 
5.Вар – калциева, доломитна, хидратна 2 
 
6.Продукти за антисептиране и защита от 
корозия 1 
 
7.Хидроизолации на покриви в сгради и 
съоръжения 2+ 
 
8.Сухи мазилки, смеси, облицовки от 
естествен камък, плочки за външни стени 2 
 
9.Инсталации и мрежи за сгради и 
съоръжения 1 
 
10.Продукти за маркиране на пътища 1 
 
11.Продукти за пътно строителство 2+ 
12.Огнеупорни тухли и блокове, смеси за 
зидане и футеровка 1+ 
 

 
МРРБ 

 
“Научноизследователски 

строителен институт - НИСИ” 
ЕООД 

седалище и адрес на управление гр. 
София, община Овча купел, бул. 

Никола Петков № 36, 
представлявано от Румен Стефанов 

Гуглев - управител 
тел: 02/ 856-10-82 

02/ 856 69 40 
02/ 955 73 05 

факс 02/ 955 96 38 
E-mail: nisi_sofia@abv.bg 
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Наредба за съществените 
изисквания и оценяване 

съответствието на 
строителните продукти 

(обн. ДВ бр. 93 от 2000 г., 
изм. и доп. ДВ бр. 75 от 

2001 г.) 

 
Частичен  
продукти: 

1. Цимент І – 1 

2. Бетон, приготвен в заводски условия І 
– 2 

3. Бетон, приготвен на строителната 
площадка І – 3 

4. Хидравлични строителни разтвори І – 
4 

5. Добавки (химични и активни 
минерални) за бетони, разтвори и 
инжекционни разтвори   І – 5 

-за конструкции 

 - за други приложения 

6. Оцветители за приложение в бетони и 
разтвори   І – 6 

7. Влакна за бетони, разтвори и 
инжекционни разтвори   І – 7 

-за конструкции  

 - за други приложения  

 
Системи за оценяване на съответствието 
(съгласно приложение №2 към чл.21; ал.3):  
 

1. Цимент   1+ 

2. Бетон, приготвен в заводски условия   1+ 

3. Бетон, приготвен на строителната площадка   
3  

4. Хидравлични строителни разтвори   2+ 

5. Добавки (химични и активни минерални) за 
бетони, разтвори и инжекционни разтвори  

-за конструкции   1+ 

 - за други приложения    2+ 

6. Оцветители за приложение в бетони и 
разтвори   3 

7. Влакна за бетони, разтвори и инжекционни 
разтвори  

-за конструкции    1 

 - за други приложения  3 

8. Добавъчни материали   1+ 
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8. Добавъчни материали   І – 8 

9. Продукти за защита и ремонт на бетон   
І – 9 

10. Стоманени изделия за армировка в 
бетони   І – 10 

11. Комплекти за предварително 
напрягане на конструкции след 
бетониране   І – 11 

12. Метални закотвящи приспособления 
за влагане в бетон   І - 13 
- за закрепване и/или подпиране на 
тежки или конструктивни елементи; - за 
спомагателно закрепване и/или 
подпиране 

13. Пластмасови закотвящи 
приспособления за влагане в бетон и 
зидария   І – 14 

14. Неносещ оставащ кофраж – кухи 
блокчета от изолационен материал или 
комбинация от изолационен материал и 
други материали   І – 15 

15. Неносещ оставащ кофраж – панели 
от изолационен материал или 
комбинация от изолационен материал и 
други материали   І – 16 

16. Лагери и опори на конструкции   ІІ - 1 
-лагери и опори на конструкции, чието 
разрушаване води до разрушаване на 
конструкцията или части от нея 
- лагери и опори на конструкции, чието 
разрушаване не може да доведе до 
разрушаване на конструкцията или части 
от нея  

17. Сглобяеми продукти от обикновен 
бетон и от бетон с леки добавъчни 
материали ІІ – 2 

18. Горещовалцувани, 
студеноформувани или по друг начин 
произведени стоманени профили, тръби, 
ламарини, шини, листове ІV – 1 

19. Материали за заваряване и 
съединителни средства за метални 
елементи ІV – 2 

20. Готови метални елементи за 
конструкции (стоманени греди, ферми, 
колони, пилоти и др)   V - 1 
- за скелети (рамки) 
- за други приложения 

21. Продукти за дървени конструкции 
(  б     

9. Продукти за защита и ремонт на бетон   2+ 

10. Стоманени изделия за армировка в бетони   
1+ 

11. Комплекти за предварително напрягане на 
конструкции след бетониране   1+ 

12. Метални закотвящи приспособления за 
влагане в бетон 
-за закрепване и/или подпиране на тежки или 
конструктивни елементи;   1  
- за спомагателно закрепване и/или подпиране   
2+ 

13. Пластмасови закотвящи приспособления 
за влагане в бетон и зидария   2+ 

14. Неносещ оставащ кофраж – кухи блокчета 
от изолационен материал или комбинация от 
изолационен материал и други материали   1 

15. Неносещ оставащ кофраж – панели от 
изолационен материал или комбинация от 
изолационен материал и други материали   2+ 

16. Лагери и опори на конструкции 

-лагери и опори на конструкции, чието 
разрушаване води до разрушаване на 
конструкцията или части от нея   1 
- лагери и опори на конструкции, чието 
разрушаване не може да доведе до 
разрушаване на конструкцията или части от 
нея   3 

17. Сглобяеми продукти от обикновен бетон и 
от бетон с леки добавъчни материали   2+ 

18. Горещовалцувани, студеноформувани или 
по друг начин произведени стоманени 
профили, тръби, ламарини, шини, листове   2+ 

19. Материали за заваряване и съединителни 
средства за метални елементи   2+ 

20. Готови метални елементи за конструкции 
(стоманени греди, ферми, колони, пилоти и 
др) 
- за скелети (рамки)   1 
- за други приложения   2+ 

21. Продукти за дървени конструкции (греди, 
бичмета, дъски и талпи, дървесни плоскости, 
шперплат и др.)  
за носещи конструкции в сгради   1 
за неносещи конструкции в сгради   3 

22. Връзки на дървени елементи – зъбчати 
съединения, съединителни плочи   2+ 

23. Масивни дървени продукти; строителни 
комплекти за дървени пространствени 



(греди, бичмета, дъски и талпи, 
дървесни плоскости, шперплат и др.)   VІ 
- 1 
за носещи конструкции в сгради 
за неносещи конструкции в сгради 

22. Връзки на дървени елементи – 
зъбчати съединения, съединителни 
плочи   VІ – 2 

23. Масивни дървени продукти; 
строителни комплекти за дървени 
пространствени конструкции на сгради   
VІІ – 1; 

24. Дървени стълбове   VІІ – 2 

25. Лепени дървени продукти VІІ – 3 

26. Съединителни средства за дърво – 
дюбели, винтове, болтове, клечки, 
клинове и др.VІІ – 4 

27. Панели на основата на дървесина – 
носещи VІІ – 5 

28. Панели на основата на дървесина – 
неносещи VІІ – 6 

29. Леки комбинирани греди и колони на 
основата на дървесина VІІ – 7 

30. Тухли и блокове за зидани 
конструкции VІІІ – 1 

31. Фабрични строителни разтвори за 
зидария, вкл. сухи смеси VІІІ – 2 

32. Продукти за зидарии, които 
съдържат топлоизолационни материали 
VІІІ – 4 

33. Цимент за зидарии VІІІ – 5; 

34. Вар VІІІ – 6 

35. Строителен гипс, гипсови смеси VІІІ – 
7 

36. Стоманени закрепващи 
приспособления за зидарии VІІІ – 8 

37. Стоманени стяги (скоби), опорни 
ъглови профили, армировка на възли и 
щурцове VІІІ – 9 

38. Бои, лакове, китове, грундове за 
антисептиране и защита от корозия ІХ – 
1 

39. Бои, лакове, китове, грундове за 
декоративни покрития ІХ – 2 

40. Продукти за топлоизолационни 
системи Х - 1 

конструкции на сгради   1 

24. Дървени стълбове   2+ 

25. Лепени дървени продукти   1 

26. Съединителни средства за дърво – 
дюбели, винтове, болтове, клечки, клинове и 
др.   3 

27. Панели на основата на дървесина – 
носещи   1 

28. Панели на основата на дървесина – 
неносещи   3 

29. Леки комбинирани греди и колони на 
основата на дървесина   1 

30. Тухли и блокове за зидани конструкции   1 

31. Фабрични строителни разтвори за зидария, 
вкл. сухи смеси   2+ 

32. Продукти за зидарии, които съдържат 
топлоизолационни материали   2 

33. Цимент за зидарии   1+ 

34. Вар   2 

35. Строителен гипс, гипсови смеси   3 

36. Стоманени закрепващи приспособления за 
зидарии   1 

37. Стоманени стяги (скоби), опорни ъглови 
профили, армировка на възли и щурцове   3 

38. Бои, лакове, китове, грундове за 
антисептиране и защита от корозия   1 

39. Бои, лакове, китове, грундове за 
декоративни покрития   3 

40. Продукти за топлоизолационни системи 
- за външни стени   1 
за вътрешни стени   2+; 
 
41. Продукти за звукоизолационни системи   2 

42. Хидроизолационни покривни мембрани   
2+ 

43. Течни хидроизолационни продукти   3 

44. Продукти за дилатационни фуги за пътни 
мостове   1 

45. Продукти за подови покрития -  
мозаечни плочи, плочи от скални материали, 
керамични плочки, киселиноустойчиви плочки, 
пластмасови рулонни и плочести покрития, 
състави за саморазливни и шпакловъчни 
подови покрития   3 



- за външни стени 
за вътрешни стени  
 
41. Продукти за звукоизолационни 
системи   Х – 2 

42. Хидроизолационни покривни 
мембрани   ХІ – 1 

43. Течни хидроизолационни продукти   
ХІ – 2 

44. Продукти за дилатационни фуги за 
пътни мостове   ХІ – 3 

45. Продукти за подови покрития -  
мозаечни плочи, плочи от скални 
материали, керамични плочки, 
киселиноустойчиви плочки, пластмасови 
рулонни и плочести покрития, състави за 
саморазливни и шпакловъчни подови 
покрития   ХІІ – 1 

46. Продукти и системи за покрития на 
покриви ХІІІ – 1;3 

47. Продукти за облицовка на външни 
стени -сухи смеси за мазилки и 
шпакловки, пастообразни смеси за 
мазилки и шпакловки, плочи от скални 
материали, керамични плочки и др. 
облицовъчни продукти ХІV – 1 

48. Продукти за облицовка на вътрешни 
стени и тавани - сухи смеси за мазилки и 
шпакловки, пастообразни смеси за 
мазилки и шпакловки, керамични плочки, 
облицовъчни плоскости от дървесни 
частици, хартиени, текстилни, 
пластмасови, коркови и др. облицовки 
ХІV – 2 

49. Окачени тавани   ХV – 1 

50. Врати и порти – външни   ХVІ – 1 

51. Врати и прегради – вътрешни   ХVІ – 
2 

52. Прозорци от всички видове 
материали   ХVІ – 4 

53. Капаци и прегради   ХVІ – 5 

54. Каменинови тръби и фасонни части, 
безнапорни бетонни и стоманобетонни 
тръби, напорни стоманобетонни тръби 
за канализационни инсталации и мрежи   
ХІХ – 1 

55. Тръби дренажни бетонни, тръби 
бетонни безнапорни за отпадъчни води 
извън сгради   ХІХ – 2 

46. Продукти и системи за покрития на 
покриви    3 

47. Продукти за облицовка на външни стени -
сухи смеси за мазилки и шпакловки, 
пастообразни смеси за мазилки и шпакловки, 
плочи от скални материали, керамични плочки 
и др. облицовъчни продукти   2 

48. Продукти за облицовка на вътрешни стени 
и тавани - сухи смеси за мазилки и шпакловки, 
пастообразни смеси за мазилки и шпакловки, 
керамични плочки, облицовъчни плоскости от 
дървесни частици, хартиени, текстилни, 
пластмасови, коркови и др. облицовки   3 

49. Окачени тавани   2+ 

50. Врати и порти – външни   1 

51. Врати и прегради – вътрешни   3 

52. Прозорци от всички видове материали   1 

53. Капаци и прегради   3 

54. Каменинови тръби и фасонни части, 
безнапорни бетонни и стоманобетонни тръби, 
напорни стоманобетонни тръби за 
канализационни инсталации и мрежи   1 

55. Тръби дренажни бетонни, тръби бетонни 
безнапорни за отпадъчни води извън сгради   
3 

56. Резервоари от всички видове материали   
1 

57. Бои за пътна маркировка   1 

58. Стълбове за осветление   1 

59. Предпазни съоръжения за намаляване на 
шума от пътния трафик   3 

60. Хидроизолационни продукти и комплекти 
за покрития на мостове   2+ 

61. Стълбове за електрификация на железо-
пътни линии   1+ 

62. Траверси и панели от стоманобетон за 
железопътни и трамвайни линии; дървени 
траверси; трошен камък за ж.п.линии   1+ 

63. Продукти за комини   2+ 

64. Лепила за конструкции на база епоксидни, 
полиуретанови, акрилови и фенолни смоли   
2+ 

65. Лепила за плочки, в т.ч. фугиращи смеси 
за плочки, лепила за газобетонни и други 
блокчета,за подови и стенни покрития, за 



56. Резервоари от всички видове 
материали   ХХ – 1 

57. Бои за пътна маркировка   ХХІІ – 1 

58. Стълбове за осветление   ХХІІ – 3 

59. Предпазни съоръжения за 
намаляване на шума от пътния трафик   
ХХІІ – 5 

60. Хидроизолационни продукти и 
комплекти за покрития на мостове   ХХІІ 
– 8 

61. Стълбове за електрификация на 
железо-пътни линии   ХХІІІ – 1 

62. Траверси и панели от стоманобетон 
за железопътни и трамвайни линии; 
дървени траверси; трошен камък за 
ж.п.линии ХХІІІ – 1 

63. Продукти за комини   ХХV – 1 

64. Лепила за конструкции на база 
епоксидни, полиуретанови, акрилови и 
фенолни смоли ХХVІ – 1 

65. Лепила за плочки, в т.ч. фугиращи 
смеси за плочки, лепила за газобетонни 
и други блокчета,за подови и стенни 
покрития, за дървесина, 
топлоизолационни плочи, гипсови 
елементи и др.   ХХVІ – 2 

66. Продукти от геотекстил   ХХVІІ – 1 
 

дървесина, топлоизолационни плочи, гипсови 
елементи и др.   3 

66. Продукти от геотекстил   2+ 
 
 

 
ДАМТН 

 
“ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ, 

ОЦЕНЯВАНЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ - 
София” 

с адрес на управление: 1000 София, 
ул. Уйлям Гладстон №3, 

представляван от Владимир 
Мухтаров – управител 

тел:02/ 953 00 31 
02/ 953 02 09 

 

 
012 

 
Наредба за съществените 
изисквания и оценяване на 

съответствието на 
играчките, (обн., ДВ, бр. 62 
от 13 юли 2001 г., в сила от 

14 юли 2002 г.) 

 
пълен 

 
По процедура: 
 
“Изследване на типа” 

 
№004 – ОС 
30.05.2003 

 
30.05.2006г. 

 
ДАМТН 

 
“ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ, 

ОЦЕНЯВАНЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ - 
София” 

с адрес на управление: 1000 София, 
ул. Уйлям Гладстон №3, 

представляван от Владимир 
Мухтаров – управител 
тел: 02/ 953 00 31 

02/ 953 02 09 
 

 
012 

 
Наредба за съществените 
изисквания и оценяване 

съответствието на 
съдовете под налягане, 

(обн., ДВ, бр. 85 от 2 
октомври 2001 г., в сила от 

3 октомври 2002 г.) 

 
пълен 

 
По процедури: 
 
1.“Изследване на типа” 
 
2.“Проверка на продукта” 
 
3.“Производствен контрол с надзор на 
крайното оценяване” 
 
4. “Оценяване на съответствието на 
техническото досие” 

 
№005 – ОС/ 
30.05.2003 

 
30.05.2006г. 



МРРБ “Контрол” ООД 
седалище и адрес на управление  

гр. Хасково,  
ул. “Шести септември” № 1, 

представлявано от Райчо Зафиров 
Димитров – управител 
тел.038 / 66 16 33 
факс: 038 / 66 50 32 

E-mail: control@haskovo.spnet.net 
 

013 Наредба за съществените 
изисквания и оценяване 

съответствието на 
строителните продукти 

(обн. ДВ бр. 93 от 2000 г., 
изм. и доп. ДВ бр. 75 от 

2001 г.) 

Частичен 
Продукти: 

1. Цимент  І - 1 

2. Бетон, приготвен в заводски 
условия  І – 2 

3.  Бетон, приготвен на строителната 
площадка  І – 3 

4.  Хидравлични строителни разтвори 
І – 4 

5.  Добавъчни материали за бетони и 
разтвори І – 8  

6. Стоманени изделия за армировка в 
бетон І – 10  

7.  Тухли и блокове за зидани 
конструкции VІІІ – 1  

8. Фабрични строителни разтвори за 
зидария VІІІ – 2  

9.  Вар – калциева, хидратна VІІІ – 6  

10.  Хидроизолационни покривни 
мембрани ХІ – 1  

11.  Покривни керемиди ХІІІ – 1 

12.  Трошен камък, пясък и баластра 
ХХІІ – 6  

13.  Трошен камък за железопътни и 
трамвайни линии ХХІІІ – 1  

 

Системи за оценяване на съответствието 
(съгласно приложение №2 към чл.21; ал.3): 
 

1. Цимент1+ 

2. Бетон, приготвен в заводски условияІ – 1+ 

3.  Бетон, приготвен на строителната 
площадка  3 

4.  Хидравлични строителни разтвори  2+ 

5.  Добавъчни материали за бетони и 
разтвори  1+ 

6. Стоманени изделия за армировка в бетон  
1+ 

7.  Тухли и блокове за зидани конструкции  
1 

8. Фабрични строителни разтвори за 
зидария  2+ 

9.  Вар – калциева, хидратна  2 

10.  Хидроизолационни покривни мембрани  
2+ 

11.  Покривни керемиди  3 

12.  Трошен камък, пясък и баластра  2+ 

13.  Трошен камък за железопътни и 
трамвайни линии  1+ 

 

№ РОССП – 
10/25.11.2003 

 
 

25.11.2008 
 

 
ДАМТН 

 
“ТЕРМОЛА” ЕООД 

представлявана от Васил Николов – 
управител, чрез дирекция 

“Оценяване на съответствието” – 
представлявана от Петър Детински с 

адрес на управление: 
1360 СОФИЯ 

ул. “Адам Мицкевич” № 4 
тел. 927 11 11 
факс:925 20 20 

E-mail: termola@gbg.bg 
 

 

 
014 

 
Наредба за съществените 
изисквания и оценяване на 

съответствието на 
газовите уреди ДВ 
бр.100/14.11.2003 г. 

 
пълен 

 
По процедури: 
 
1."Изследване на типа”, 
2."Съответствие с типа”, 
3."Осигуряване качеството на 
производството”, 
4."Осигуряване качеството на продукта”, 
5."Проверка на продукта", 
6."Проверка на единичен продукт", 
 

 
№007 – ОС/ 
17.12.2003г. 

 
17.12.2006г. 

 
МРРБ 

 
“СТРОЙКОНТРОЛ 2003” ЕООД 

гр. София 
седалище и адрес на управление  

гр. София,  
община Красно село 

 ул. Костенец № 12, представлявано 
от Ваня Пешева Пешева – 

управител 

 
015 

 
Наредба за съществените 
изисквания и оценяване на 

съответствието на 
строителните продукти ;ДВ 
бр.93/2000г.изм. и доп. ДВ 

75/2001г 

 
частичен: 

Продукти: 

1. Бетон, приготвен в заводски условия   
І - 2 

2. Влакна за бетони и разтвори І - 7 

3. Добавъчни материали за бетони и 

 
Системи за оценяване на съответствието 
(съгласно приложение №2 към чл.21; ал.3): 
 

1. Бетон, приготвен в заводски условия 1+ 

2. Влакна за бетони и разтвори 1 

3. Добавъчни материали за бетони и разтвори 
1+ 

№ РОССП – 
11/23.12.2003 
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тел: 02 / 52 62 80 
Е-mail: vpe_@abv.bg  

 

разтвори І - 8 

4. Продукти за защита и ремонт на 
бетонІ - 9 

5. Стоманени изделия за армировка на 
стоманобетонни конструкции 
(с изключение на предварително 
напрегнати)І - 10 

6. Сглобяеми продукти от обикновен 
бетони бетон с леки добавъчни 
материалиІІ - 2 

7. Готови метални изделия за 
конструкции V - 1 

8. Тухли, блокове VІІІ - 1 

9. Фабрични разтвори, проектирани за 
зидария, доставени като сухи смеси или 
готов разтвор VІІІ - 2 

10. Продукти за топлоизолация Х - 1 
за външни стени 
за вътрешни стени 

11. Битуми и битумни смеси ХХІІ – 6 

12. Продукти за комини ХХV - 1 
 

 

1+ 

4. Продукти за защита и ремонт на бетон 2+ 

5. Стоманени изделия за армировка на 
стоманобетонни конструкции (с изключение на 
предварително напрегнати) 1+ 

6. Сглобяеми продукти от обикновен бетони 
бетон с леки добавъчни материали 2+ 

7. Готови метални изделия за конструкции 2+ 

8. Тухли, блокове 1 

9. Фабрични разтвори, проектирани за 
зидария, доставени като сухи смеси или готов 
разтвор 2+ 

10. Продукти за топлоизолация 
за външни стени 1 
за вътрешни стени 2+ 

11. Битуми и битумни смеси 2+ 

12. Продукти за комини 2+ 
 
 

 
ДАМТН 

 
“СЕЕ”ООД 

с адрес на управление: 1582 София, 
жк. “Дружба - 2”;  

ул. “Делийска воденица” №1, 
представлявано от инж. Венета 

Стефанова – управител 
тел/факс: 02 / 978 3749 
E-mail: venstef@abv.bg 

 
 

 
016 

 
Наредба за съществените 
изисквания и оценяване на 

съответствието на 
играчките, (обн., ДВ, бр. 62 
от 13 юли 2001 г., в сила от 

14 юли 2002 г.) 

 
пълен 

 
По процедура: 
 
“Изследване на типа” 

 
№ 010 – ОС / 

02.03.2004 
 

 
02.03.2007г. 

МРРБ  “ОТС” ООД 
със седалище и адрес на 

управление: 
 гр. София, район “Слатина”,  
ул. “102-ра” № 6-8, вх.1, ет. 1, 

офис 2 
 представлявано от Вера Христова 

Цветкова – управител 
тел: (02) 987 48 68 
E-mail: otc@solo.bg 

017 Наредба за съществените 
изисквания и оценяване на 

съответствието на 
строителните продукти ;ДВ 
бр.93/2000г.изм. и доп. ДВ 

75/2001г; изм. и доп. ДВ 
109/16.12.03г. 

частичен 

Продукти: 

1. Строителна вар 1.5  

2. Бетон, изготвен в заводски условия2.1 

3. Добавъчни материали за бетони и 
разтвори3.1 и 3.5 

4. Химични добавки 4.1 

5. Стоманени продукти за армировка на  
стоманобетонни конструкции 

6. Предварително изготвени бетонни и 
стомано-бетонни продукти от обикновен 
бетон, от бетон с леки добавъчни 
материали и от автоклавен газобетон 6.1 

Системи за оценяване на съответствието 

1. Строителна вар 2 

2. Бетон, изготвен в заводски условия 1+ 

3. Добавъчни материали за бетони и разтвори 
2+ 

4. Химични добавки 2+ 

5. Стоманени продукти за армировка на  
стоманобетонни конструкции 1+ 
 
6. Предварително изготвени бетонни и 
стомано-бетонни продукти от обикновен 
бетон, от бетон с леки добавъчни материали и 
от автоклавен газобетон 2+ 

7. Тухли и блокове от І категория 2+ 
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7. Тухли и блокове от І категория 7.1 

8. Строителни разтвори, произведени в 
заводски условия, проектирани за 
зидария и доставяни като суха смес или 
готов разтвор 7.2 

9. Тухли и блокове за зидария с 
вградени топлоизолационни материали 
откъм страната,изложена на огън 7.7 

10. Метални профили за метални 
конструкции и за комбинирани стомано-
стоманобетонни конструкции 8.1 

11. Метални елементи за метални 
конструкции 8.2 

12. Материали за заваряване 8.3 

13. Съединителни средства за 
съединения на метални конструкции 8.4 

14. Хидроизолационни листове за 
покриви 16.2 

15. Комплекти хидроизолационни 
покривни мембрани с механично 
закрепване 16.5 

16. Комплекти водонепропускливи 
покрития за подове и стени в мокри 
помещения 16.6 

17. Сглобяеми комплекти за 
топлоизолация на фасадни стени 199.2 

18. Външни топлоизолационни 
комбинирани системи/комплекти с мазилка
19.3 

19. Геопродукти 23.1 

20. Неносещ оставащ кофраж – 
комплекти/ системи за запълване с 
обикновен бетон или със стоманобетон 
30.1 

21. Метални закотвящи устройства 
(анкери) тежък тип за влагане в бетон 
33.1 

22. Метални закотвящи устройства 
(анкери) лек тип за влагане в бетон 33.2 
 

8. Строителни разтвори, произведени в 
заводски условия, проектирани за зидария и 
доставяни като суха смес или готов разтвор 2+ 

9. Тухли и блокове за зидария с вградени 
топлоизолационни материали откъм страната, 
изложена на огън 2+ 
 
10. Метални профили за метални конструкции 
и за комбинирани стомано-стоманобетонни 
конструкции 2+ 

11. Метални елементи за метални конструкции 
2+ 

12. Материали за заваряване 2+ 

13. Съединителни средства за съединения на  
метални конструкции 2+ 
 
14. Хидроизолационни листове за покриви 2+ 

15. Комплекти хидроизолационни покривни  
мембрани с механично закрепване 2+ 
 
16. Комплекти водонепропускливи покрития  
за подове и стени в мокри помещения 2+ 

17. Сглобяеми комплекти за топлоизолация 
на фасадни стени 1 

18. Външни топлоизолационни комбинирани  
системи/комплекти с мазилка1 или 2+ 

19. Геопродукти 2+ 

20. Неносещ оставащ кофраж – комплекти/ 
системи за запълване с обикновен бетон или 
със стоманобетон 2+ 

21. Метални закотвящи устройства (анкери)  
тежък тип за влагане в бетон 1 

22. Метални закотвящи устройства (анкери)  
лек тип за влагане в бетон 2+ 
 

ДАМТН “ОТС” ООД 
със седалище и адрес на 

управление: 
 гр. София, район “Слатина”,  
ул. “102-ра” № 6-8, вх.1, ет. 1, 

офис 2 
 представлявано от Вера Христова 

017 Наредба за съществените 
изисквания и оценяване 

съответствието на 
машините 

(обн.ДВ, бр.91/23.10.2001) 

частичен: 
продукти: 
 
ВИДОВЕ МАШИНИ 
І. МАШИНИ: 
1. Еднодискови и многодискови 
циркуляри за обработка на дървени и 

По процедури: 
 
1.“Съхранение на техническото досие”; 
2. “Пълно съответствие на техническото 
досие” 

 

№ 011-
ОС/19.05.2004г. 

19.05.2007г. 



Цветкова – управител 
тел: (02) 987 48 68 
E-mail: otc@solo.bg 

подобни на дървените материали или за 
обработка на месо, или подобни на 
месните материали. 
 
1.1. Отрезни машини с 
непреместващ се по време на работа 
инструмент, с неподвижна маса и с 
ръчно подаване на обработвания 
детайл или с демонтируем подавателен 
апарат. 
 
1.2. Отрезни машини с 
непреместващ се по време на работа 
инструмент, с пендел носач или шейна с 
възвратно – постъпателно движение с 
ръчно подаване. 
 
1.3. Отрезни машини с 
непреместващ се по време на работа 
инструмент, с вградено устройство за 
механизирано подаване на 
обработваните детайли и с ръчно 
зареждане или снемане. 
 
1.4. Отрезни машини с 
непреместващ се по време на работа 
инструмент, с механично подаващо 
устройство и с ръчно задвижване и/или 
снемане. 
 
2. Рендосвачни машини за дървен 

материал с ръчно подаване 
(абрихти). 

 
3. Едностранни рендосвачни машини 

за постигане на определена 
дебелина, с ръчно зареждане 
и/или снемане за обработка на 
дървен материал (щтрайхмуси). 

 
4. Лентови триони (банцизи) с 

неподвижна или подвижна маса и 
лентови триони с подвижна шейна 
с ръчно задвижване и/или снемане 
за обработване на дървени или 
подобни материали, или за 
обработване на месо и подобни 
материали. 

 
5. комбинирани машини от видовете 

по т.1 – 4 и 7 за обработване на 
дървени и подобни материали. 

 
6. Многовретенни фрезови машини 

за обработване на дървен 
материал с ръчно подаване. 

 
7. Фрези с вертикална ос за 

mailto:otc@solo.bg


обработване на дървени и 
подобни материали. 

 
8. Преносими верижни триони за 

обработване на дървен материал. 
 
9. Преси за студена обработка на 

метали, включително преси за 
огъване с ръчно зареждане и 
снемане, чиито подвижни работни 
елементи имат ход по - голям от 6 
mm и скорост по – висока от 30 
mm/s. 

 
10. Машини за шприцоване или 

формоване под налягане на 
пластмаси с ръчно зареждане или 
снемане. 

11. Машини за шприцоване или 
формоване под налягане на каучук 
с ръчно зареждане или снемане. 

МРРБ “НЕЗАВИСИМА СТРОИТЕЛНА 
ЛАБОРАТОРИЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА” ЕООД 
с идентификационен номер 018 

със седалище и адрес на 
управление: 

 гр. София, район “Витоша”,  
бул. “Цар Борис ІІІ” № 257, 

представлявано от Веселина Данова 
Нинова-Палазова – управител 

тел: (02) 957 05 04; (02) 957 05 10, 
вътр. 704; 707 
labor@pie.bg 

 

018 Наредба за съществените 
изисквания и оценяване на 

съответствието на 
строителните продукти ;ДВ 
бр.93/2000г.изм. и доп. ДВ 

75/2001г, изм. и доп. ДВ 
109/16.12.03г. 

частичен 

Продукти: 

1. Строителна вар 1.5 

2. Бетон, изготвен в заводски условия 
2.1 

3. Добавъчни материали3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.5 и 3.6 

4. Влакна (стоманени) 4.4 

5. Продукти за защита и ремонт на бетон 
4.5 

6. Стоманени продукти за армировка на  
стоманобетонни конструкции 5.1 и 5.2 

7. Тухли и блокове от І категория 7.1 

8. Строителни разтвори, произведени в 
заводски условия, проектирани за 
зидария и доставяни като суха смес или 
готов разтвор 7.2 

9. Стоманени спомагателни елементи за 
зидария 7.6 

10. Продукти от метал за конструкции 8.1 

11. Хидроизолационни листове за 
покриви 16.2  

12. Хидроизолационни покривни 
комплекти, полагани в течно състояние 
16.4 

13. Битуми 22.1  

Системи за оценяване на съответствието: 

1. Строителна вар 2 

2. Бетон, изготвен в заводски условия 1+ 

3. Добавъчни материали 2+ 

4. Влакна (стоманени) 1 или 3 

5. Продукти за защита и ремонт на бетон 2+ 

6. Стоманени продукти за армировка на 
стоманобетонни конструкции 1+ 

7. Тухли и блокове от І категория  2+ 

8. Строителни разтвори, произведени в 
заводски условия, проектирани за зидария и 
доставяни като суха смес или готов разтвор 2+ 

9. Стоманени спомагателни елементи за 
зидария 3 

10. Продукти от метал за конструкции 2+ 

11. Хидроизолационни листове за покриви  2+ 

12. Хидроизолационни покривни комплекти, 
полагани в течно състояние  3 

13. Битуми 2+ 

14. Битумни смеси и продукти за повърхностна  
обработка 1, 2+ или 3 
 
15. Хидроизолационни продукти и комплекти 
за мостове 2+ 

16. Продукти за маркиране на пътища; пътни 
знаци, колонки и маркировъчни стълбове; 
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14. Битумни смеси и продукти за 
повърхностна обработка 22.2, 22.3 и 22.6 

15. Хидроизолационни продукти и 
комплекти за мостове 22.4 

16. Продукти за маркиране на пътища; 
пътни знаци, колонки и маркировъчни 
стълбове; стълбове за осветление на 
пътища; системи за ограничаване на 
движението на превозни средства и 
пешеходци  22.9 

17. Бариери и шумозащитни устройства; 
екрани срещу заслепяване  22.10 

18. Геопродукти 23.1  

19. Метални закотвящи устройства 
(анкери) тежък тип за влагане в бетон 
33.1 

20. Метални закотвящи устройства 
(анкери) лек тип за влагане в бетон 33.2 

21. Комплекти за предварително 
напрягане на конструкции след 
бетониране 34.1 

22. Устройства за дилатационни фуги за 
мостове 36.1 
 

стълбове за осветление на пътища; системи 
за ограничаване на движението на превозни 
средства и пешеходци  1 
 
17. Бариери и шумозащитни устройства; 
екрани срещу заслепяване 3 

18. Геопродукти 2+ 

19. Метални закотвящи устройства (анкери) 
тежък тип за влагане в бетон 

20. Метални закотвящи устройства (анкери) 
лек тип за влагане в бетон 2+ 

21. Комплекти за предварително напрягане  
на конструкции след бетониране 1+ 

22. Устройства за дилатационни фуги за 
мостове 1 
 

МРРБ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
“СЕРТИФИКАЦИЯ И ИЗПИТВАНЕ” 

със седалище и адрес на 
управление гр. София, район 

“Изгрев”, 
жк “Изгрев”, ул. 165 № 3А, 

представлявана от Валери Василев 
Меродийски – изпълнителен 

директор 
тел: (02) 873 54 30; (02) 970 78 91 
Еmail: tecertdiv@sasm.orbitel.bg 

 
 

019 Наредба за съществените 
изисквания и оценяване на 

съответствието на 
строителните продукти ;ДВ 
бр.93/2000г., изм. и доп. ДВ 

75/2001г, ., изм. и доп ДВ 
109/16.12.03г. 

Продукти: 

1. Обикновен цимент 1.1 

2. Специални цименти – 
сулфатоустойчив цименти бял цимент 
1.2 

3. Бетон, изготвен в заводски условия 
2.1 

4. Строителни разтвори, произведени в 
заводски условия, проектирани за 
зидария и доставяни като суха смес или 
готов разтвор 7.2. 

5. Пластмасови тръби и свързващи 
части за газ/гориво 25.4 

6. Пластмасови тръби и свързващи 
части в контакт с вода за човешко 
потребление 26.1 
 

Системи за оценяване на съответствието: 

1. Обикновен цимент 1+ 

2. Специални цименти – сулфатоустойчив 
цименти бял цимент 1+ 

3. Бетон, изготвен в заводски условия 1+ 

4. Строителни разтвори, произведени в 
заводски условия, проектирани за зидария и 
доставяни като суха смес или готов разтвор 2+ 

5. Пластмасови тръби и свързващи части за  
газ/гориво 1 

6. Пластмасови тръби и свързващи части в 
контактс вода за човешко потребление 1 
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