Въпрос: Какво е „Строителн продукт“?
Отговор: „Строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е
произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито
експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики
на строежите по отношение на основните изисквания към строежите.
Въпрос: Как се влага в строежите продукт, който не попада в обхвата на
хармонизиран стандарт?
Отговор: Строителен продукт, който не е обхванат от хармонизиран европейски
стандарт или за него не е издадена ЕТО, се влага в строежите въз основа на съставена
декларация за характеристиките на строителния продукт (ДХСП). Тя следва да
демонстрира съответствие с българските национални изисквания по отношение на
предвидената употреба или употреби, когато такива са определени и да бъде
придружена от инструкция и информация за безопасност на български език. ДХСП се
придружава, в зависимост от случая, от информацията по чл. 31 или чл. 33 на
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември
2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали
(REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали (ОВ, L 396 от 30.12.2006
г.).
Въпрос: Кога се съставя декларация за експлоатационни показатели (ДЕП) и кога
декларация за характеристики на строителния продукт (ДХСП)?
Отговор: Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени
декларации, посочващи тяхната предвидена употреба или употреби, и придружени от
инструкция и информация за безопасност на български език. В зависимост от
техническите спецификации, в съответствие с които са оценени строителните
продукти, декларациите са:
1. декларация за експлоатационни показатели (ДЕП) съгласно изискванията на
Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за
определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни
продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО (ОВ, L 88/5 от 4.4.2011 г.), съставена по
образеца, даден в приложение ІІІ на Делегиран регламент (ЕС) № 574/2014 на
комисията от 21.2.2014 г., когато за строителния продукт има хармонизиран европейски
стандарт или е издадена Европейска техническа оценка (ЕТО);
2. декларация за характеристиките на строителния продукт (ДХСП), когато той
не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО,
съставена по образеца даден в приложение № 1 на Наредба № РД-02-20-1 за условията

и реда за влагане на строителни продукти в строежите на република България.
Съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. ДХСП следва да демонстрира
съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената
употреба или употреби, когато такива са определени.
Въпрос: Какво съдържа декларацията за характеристиките на строителния
продукт (ДХСП), когато за даден продукт няма определени национални
изисквания и кой я съставя?
Отговор:
Съгласно чл. 13, ал. 3 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за
влагане на строителни продукти в строежите на република България, когато за
строителен продукт не са определени национални изисквания, ДХСП се съставя от
производителя или от неговия упълномощен представител въз основа на протоколи от
изпитване или други документи, удостоверяващи характеристиките на продукта.
Образец на ДХСП може да бъде намерен на адрес: Образец и примерен вариант на
попълнена ДХСП, както и подробни указания за попълването й, може да намерите на
сайта на Звеното за контакт относно продукти - раздел „Указания и ръководства“ на
следния адрес: http://cpcp.mrrb.government.bg/cms/assets/FAQ/2.PDF.
Въпрос: Кога и кой изготвя декларацията за експлоатационни показатели (ДЕП) и
кой поставя маркировката „СЕ“?
Отговор: Когато даден строителен продукт е обхванат от хармонизиран стандарт или
отговаря на издадена за него европейска техническа оценка, производителят съставя
декларация за експлоатационни показатели при пускането на такъв продукт на пазара.
Изменен образец на ДЕП е даден в Делегиран регламент (ЕС) №574/2014 на Комисията
от 21 февруари 2014 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕС)
305/2011.
Маркировката „СЕ“ следва да се нанася от производителя върху всички
строителни

продукти,

за

които

производителят

е

съставил

декларация

за

експлоатационни показатели в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011. Когато това
не е възможно или не може да бъде гарантирано поради естеството на продукта, тя се
поставя върху опаковката или в придружаващите документи.
Ако не е съставена декларация за експлоатационните показатели, маркировката
„CE“ не следва да се нанася. За маркировката „CE“ се прилагат основните принципи,
определени в член 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008.
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Въпрос: Кои стандарти са хармонизирани в обхвата на Регламент (ЕС) № 305/2011
на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на
хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за
отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета
Отговор: „Хармонизиран стандарт“ означава стандарт, приет от един от европейските
органи по стандартизация, изброени в приложение I към Директива 98/34/ЕО въз
основа на издадено от Комисията искане в съответствие с член 6 от посочената
директива. Списък на хармонизираните стандарти в обхвата на Регламент (ЕС) №
305/2011 може да бъде намерен на електронната страницата на Европейската комисия
на

адрес

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.092.01.0139.01.BUL&toc=OJ:C:2018:092:TOC )
Въпрос: Кои строителни продукти трябва да имат маркировка „СЕ“?
Отговор: Маркировката „СЕ“ се нанася върху онези строителни продукти, за които
производителят е съставил декларация за експлоатационни показатели в съответствие с
членове 4 и 6 от Регламент (ЕС) № 305/2011.
За всеки строителен продукт, който е обхванат от хармонизиран стандарт или
за който е била издадена европейска техническа оценка, маркировката „СЕ“ е
единствената маркировка, която потвърждава съответствието на строителния продукт с
декларираните

експлоатационни

показатели

по

отношение

на

съществените

характеристики, обхванати от същия хармонизиран стандарт или от европейска
техническа оценка.
Въпрос:

На

какъв

език

трябва

да

бъдат

изготвени

декларацията

за

експлоатационни показатели (ДЕП), инструкции и информация за безопасност?
Отговор: Декларацията за експлоатационни показатели, инструкции и информация за
безопасност се предоставят на езика или езиците, които се изискват в държаватачленка,

където

се

предоставя

продуктът.

В

България това е български език.
Въпрос: Кои са националните изисквания за влагане строителни продукти в
строежите на Република България?
Отговор: Националните изисквания за влагането на строителни продукти в строежите
на република България, в т.ч. за случаите по чл. 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011, се
определят със:
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1. нормативните актове за проектиране, изпълнение, контрол и поддържане на
строежите, когато съдържат изисквания към строителните продукти, и/или
2. националните стандарти, с които се въвеждат европейски или международни
стандарти;
3. българските национални стандарти или националните стандарти с еквивалентни
на българските методи и изисквания, когато няма стандарти по т. 2;
4. българските технически одобрения (БТО);
5. заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка с
предвидената употреба или употреби на продуктите- Заповед № РД-02-14-1329 от
3.12.2015 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за
определяне на Български национални изисквания за влагането на строителни
продукти в строежите във връзка с предвидената им употреба или употреби,
обнародвана

в

ДВ.

бр.

98

от

15

декември

2015

г

(изм.

2017

г.).

(http://cpcp.mrrb.government.bg/cms/subsection-13-bylgarsko_zakonodate.html)
Въпрос: Какви са националните изисквания в държавите членки на Европейския
съюз?
Отговор: За информация относно националните технически правила и действащото
законодателство в държава-членка на ЕС, на чийто пазар възнамерявате да пуснете или
предоставите Вашите продукти, можете да се обърнете към звеното за контакт относно
продукти в строителството в конкретната държава-членка. Звената за контакт са
определени съгласно чл. 10 от Регламент (ЕС) № 305/2011 и предоставят информация
за правилата, приложими при влагането, сглобяването и монтажа на даден тип
строителен продукт. Пълен списък и контакти на звената в държавите-членки може да
намерите на сайта на Звеното за контакт относно продукти в строителството в
Република България в рубриката „Полезни връзки“, бутон „Звена за контакт относно
продукти в строителството на държавите-членки“.
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