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ЛЕКТОРИ: 

ИНЖ. КРИСТИНА ЦАЛОВА И ИНЖ. ТАТЯНА ЧЕРВЕНКОВА, 

ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ“ В МРРБ 

 

 

 

 

 

 

 

В таксата за участие влизат работни материали, кафе-паузи, работен обяд и 

Сертификат с логото на БААИК. 

Краен срок за потвърждение: 23 януари, 2017 г. 

 

http://extranet.efca.be/default.asp
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ЧАС ЛЕКЦИЯ 

 
09:30-10:15 Нормативна уредба за влагане на строителни продукти в строежите на Република 

България – нови моменти. 

Основни термини: Основни изисквания към строежите, съществени характеристики 

на строителните продукти, експлоатационни показатели, строителни продукти. 

10:15-11:15 Пускане/предоставяне на пазара на строителни продукти – хармонизиран ред 

съгласно Регламент 305/2011 и взаимно признаване съгласно Регламент (ЕО) 

764/2008. Хармонизирани технически спецификации: Хармонизирани стандарти и 

Европейски документи за оценяване. 

11:15-11:30 Кафе пауза 

11:30-12:30 Оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 

строителните продукти. Основни системи за оценяване. Опростени процедури.  

Оценяване на строителни продукти, за които няма издадени хармонизирани 

технически спецификации. 

12:30-13:30 Обедна почивка (работен обяд) 

13:30-14:30 Декларация и документи, изисквани за влагане на строителните продукти в строежите 

Примери на декларация за експлоатационните показатели и за декларация за 

характеристиките на строителните продукти. 

Изисквания към строителните продукти, които следва да се включат в процедурите за 

избор на изпълнител по ЗОП. 

14:30-15:00 Български национални изисквания за влагането на строителни продукти в строежите - 

Заповед № РД-02-14-1329 от 3 декември 2015 г. на министъра на регионалното 

развитие и благоустройството – предстоящи промени.  

Звено  за контакт относно продукти в строителството. 

15:00-15:30 Икономически оператори и техните задължения съгласно Регламент (ЕС) 305/2011 и 

националното законодателство. Надзор на пазара. 

15:30-16:00 Декларация за експлоатационни показатели и СЕ маркировка за прозорци, външни 

врати, стъклопакети и фасади. 

16:00-16:15 Кафе пауза 

16:15-16:45 Декларация за експлоатационни показатели и СЕ маркировка за топлоизолационни 

продукти. 

 
 

http://extranet.efca.be/default.asp
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Моля, превеждайте таксите на сметката на БААИК: 
 

УНИКРЕДИТ  БУЛБАНК,   
 

BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG47UNCR96601087804103 

http://extranet.efca.be/default.asp

