
РЕШЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 

от 12 май 2011 година 

относно процедурите за установяване на съответствието на строителните продукти съгласно член 
20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета по отношение на силовите кабели, кабелите за 

управление и комуникационните кабели 

(нотифицирано под номер C(2011) 3107) 

(текст от значение за ЕИП) 

(2011/284/ЕС) 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския 
съюз, 

като взе предвид Директива 89/106/ЕИО на Съвета от 
21 декември 1988 г. относно сближаването на законовите, 
подзаконовите и административните разпоредби на държавите- 
членки по отношение на строителните продукти ( 1 ), и по- 
специално член 13, параграф 4 от нея, 

след консултация с Постоянния комитет по строителство, 

като има предвид, че: 

(1) По отношение на двете процедури за удостоверяване на 
съответствието на даден продукт съгласно член 13, 
параграф 3 от Директива 89/106/ЕИО от Комисията се 
изисква да избере най-малко обременителната процедура, 
съвместима с изискванията за безопасност. Това означава, 
че е необходимо да се реши дали за даден продукт или 
група продукти съществуването на система за фабричен 
производствен контрол, осъществяван от производителя, 
е необходимо и достатъчно условие за удостоверяване 
на съответствие, или по причини, свързани с удовлетворя 
ването на критериите, изложени в член 13, параграф 4 от 
посочената директива, е необходима намесата на одобрен 
орган по сертифициране. 

(2) Член 13, параграф 4 от Директива 89/106/ЕИО изисква 
така определената процедура да бъде задължително 
посочена във възлаганията и в техническите специ 
фикации. Следователно понятието продукти или група 
продукти е желателно да се дефинира така, както се упот 
ребява във възлаганията и техническите спецификации. 

(3) Двете процедури, предвидени в член 13, параграф 3 от 
Директива 89/106/ЕИО, са описани подробно в 
приложение III към посочената директива. Следователно 
е необходимо да се определят ясно методите, чрез които 
да се прилагат двете процедури, съгласно приложение III, 
за всеки отделен продукт или група продукти, тъй като в 
приложение III се отдава предпочитание на определени 
системи. 

(4) Процедурата, посочена в член 13, параграф 3, буква а) от 
Директива 89/106/ЕИО, отговаря на системите, посочени 
в първа възможност, без постоянен надзор, и във втората 
и третата възможност от раздел 2, подточка ii) от 
приложение III към Директива 89/106/ЕИО. Процедурата, 
посочена в член 13, параграф 3, буква б), съответства на 
системите, посочени в приложение III, раздел 2, подточка 
i) и в първата възможност, с постоянен надзор, от 
приложение III, раздел 2, подточка ii), 

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: 

Член 1 

Съответствието на продуктите и групите продукти, посочени в 
приложение I, се удостоверява чрез процедура, при която един 
ствено производителят носи отговорност за система за фабричен 
производствен контрол, която гарантира, че продуктът е в съот 
ветствие със съответните технически спецификации. 

Член 2 

Съответствието на продуктите и групите продукти, посочени в 
приложение II, се удостоверява чрез процедура, при която освен 
система за фабричен производствен контрол, управлявана от 
производителя, в оценката и надзора на производствения 
контрол или на самия продукт се включва и оправомощен 
орган по сертифициране.
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( 1 ) ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 12.



Член 3 

Изборът на процедура по удостоверяване на съответствие съгласно приложение III се посочва в съответните 
технически спецификации. 

Член 4 

Адресати на настоящото решение са държавите-членки. 

Съставено в Брюксел на 12 май 2011 година. 

За Комисията 

Antonio TAJANI 
Заместник-председател 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Силови кабели, кабели за управление и комуникационни кабели ( 1 ) 

За употреба в сгради и други строителни обекти, които са обект на разпоредби за опасни вещества и/или за запалимост, без 
тези за продукти, изработени от материали, класифицирани в класове A ca , B1 ca , B2 ca , C ca . 

( 1 ) Силовите кабели, кабелите за управление и комуникационните кабели, проектирани за употреба при стойности на напрежението между 
50 и 1 000 V за променлив ток и между 75 и 1 500 V за прав ток, са обект на разпоредбите на Директива 73/23/ЕИО на Съвета, 
известна още като „Директива за ниското напрежение“ (ОВ L 77, 26.3.1973 г., стр. 29). 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Силови кабели, кабели за управление и комуникационни кабели ( 1 ): 

За употреба в сгради и други строителни обекти, които са обект на разпоредбите за запалимост по отношение на продукти, 
изработени от материали, класифицирани в класове A ca , B1 ca , B2 ca , C ca , и/или на разпоредбите за огнеустойчивост. 

( 1 ) Силовите кабели, кабелите за управление и комуникационните кабели, проектирани за употреба при стойности на напрежението между 
50 и 1 000 V за променлив ток и между 75 и 1 500 V за прав ток, са обект на разпоредбите на Директива 73/23/ЕИО на Съвета, 
известна още като „Директива за ниското напрежение“ (ОВ L 77, 26.3.1973 г., стр. 29).
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

Забележка: За продуктите с повече от едно предназначение, специфицирани в следните групи, задачите на одобрения орган, 
произтичащи от съответните системи за удостоверяване на съответствие, са кумулативни. 

ГРУПА ПРОДУКТИ 

СИЛОВИ КАБЕЛИ, КАБЕЛИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОМУНИКАЦИОННИ КАБЕЛИ (1/3) 

Системи за удостоверяване на съответствие 

За изредените по-долу продукти и тяхното предназначение от Европейския комитет по стандартизация (CEN) или Евро 
пейския комитет по стандартизация в електротехниката (CENELEC) се изисква да уточни следните системи за удостове 
ряване на съответствие в съответните хармонизирани стандарти: 

Продукт(и) Предназначение Ниво(а) или клас(ове) 
(огнеопасност) 

Система(и) за удостоверяване на 
съответствие 

Силови кабели, кабели за 
управление и комуникационни 
кабели 

За употреба, която е обект 
на разпоредби относно 
запалимостта 

A ca , B1 ca , B2 ca , C ca 1 + 

D ca , E ca 3 

F ca 4 

Система 1 +: Вж. приложение III, раздел 2, подточка i) от Директива 89/106/ЕИО, с контролно изпитване на пробни образци, взети от 
фабриката. 

Система 3: Вж. приложение III, раздел 2, подточка ii) от Директива 89/106/ЕИО, втора възможност. 
Система 4: Вж. приложение III, раздел 2, подточка ii) от Директива 89/106/ЕИО, трета възможност. 

Спецификацията за системата следва да бъде такава, че да може да се прилага, дори когато не е необходимо да се определят 
експлоатационните качества при дадена характеристика поради липсата в най-малко една от държавите-членки на законово 
изискване за такава характеристика (вж. член 2, параграф 1 от Директива 89/106/ЕИО и, където е приложимо, клауза 
1.2.3 от тълкувателните документи). В тези случаи проверката на такава характеристика не трябва да бъде налагана на 
производителя, ако той не желае да декларира експлоатационните качества на продукта в това отношение. 

ГРУПА ПРОДУКТИ 

СИЛОВИ КАБЕЛИ, КАБЕЛИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОМУНИКАЦИОННИ КАБЕЛИ (2/3) 

Системи за удостоверяване на съответствие 

За изредените по-долу продукти и тяхното предназначение от Европейския комитет по стандартизация (CEN) или Евро 
пейския комитет по стандартизация в електротехниката (CENELEC) се изисква да уточни следните системи за удостове 
ряване на съответствие в съответните хармонизирани стандарти: 

Продукт(и) Предназначение Ниво(а) или клас(ове) 
(огнеустойчивост) 

Система(и) за удосто 
веряване на съот 

ветствие 

Силови кабели, кабели 
за управление и кому 
никационни кабели 

За употреба, която е 
обект на противо 
пожарни разпоредби 
относно огнеустойчи 
востта 

P15 – P30 – P60 – P90 – P120 
PH15 (*) – PH (*) 30 – PH (*) 60 – PH (*) 90 – 

PH (*) 120 

1 + 

Система 1 +: Вж. приложение III, раздел 2, подточка i) от Директива 89/106/ЕИО, с контролно изпитване на пробни образци, взети от 
фабриката. 

(*) Прилага се за силови кабели или кабели за управление с малък диаметър, или за системи (диаметър < 20 mm и сечение на проводниците 
≤ 2,5 mm 2 ). 

Спецификацията за системата следва да бъде такава, че да може да се прилага, дори когато не е необходимо да се определят 
експлоатационните качества при дадена характеристика поради липсата в най-малко една от държавите-членки на законово 
изискване за такава характеристика (вж. член 2, параграф 1 от Директива 89/106/ЕИО и, където е приложимо, клауза 
1.2.3 от тълкувателните документи). В тези случаи проверката на такава характеристика не трябва да бъде налагана на 
производителя, ако той не желае да декларира експлоатационните качества на продукта в това отношение. 

ГРУПА ПРОДУКТИ 

СИЛОВИ КАБЕЛИ, КАБЕЛИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОМУНИКАЦИОННИ КАБЕЛИ (3/3) 

Системи за удостоверяване на съответствие 

За изредените по-долу продукти и тяхното предназначение от Европейския комитет по стандартизация (CEN) или Евро 
пейския комитет по стандартизация в електротехниката (CENELEC) се изисква да уточни следните системи за удостове 
ряване на съответствие в съответните хармонизирани стандарти:
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Продукт(и) Предназначение Ниво(а) или клас(ове) Система(и) за удостоверяване на 
съответствие 

Силови кабели, кабели за 
управление и комуникационни 
кабели 

За употреба, която е обект 
на разпоредби за опасни 
вещества 

— 3 

Система 3: Вж. приложение III, раздел 2, подточка ii) от Директива 89/106/ЕИО, втора възможност. 

Спецификацията за системата следва да бъде такава, че да може да се прилага, дори когато не е необходимо да се определят 
експлоатационните качества при дадена характеристика поради липсата в най-малко една от държавите-членки на законово 
изискване за такава характеристика (вж. член 2, параграф 1 от Директива 89/106/ЕИО и, където е приложимо, клауза 
1.2.3 от тълкувателните документи). В тези случаи проверката на такава характеристика не трябва да бъде налагана на 
производителя, ако той не желае да декларира експлоатационните качества на продукта в това отношение.
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