ИНСТРУКЦИЯ
ЗА АКРЕДИТАЦИЯ НА ОРГАНИ ЗА
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТ
Име на документа

(ЕС) № 305/2011
ОТ 9 МАРТ 2011 ГОДИНА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
ХАРМОНИЗИРАНИ УСЛОВИЯ

Версия:

1

Ревизия:

2

ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА НА
СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ЗА ОТМЯНА
НА ДИРЕКТИВА 89/106/ЕИО НА СЪВЕТА
Код на документа
Утвърдил

BAS QI 2.4

Дата:

15.10.2021

Изпълнителен директор на ИА БСА:
инж. Ирена Бориславова

ИНСТРУКЦИЯ
ЗА АКРЕДИТАЦИЯ НА ОРГАНИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011
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

Версия: 1,
Ревизия: 2
Дата:15.10.2021
стр. 1/14

Списък на измененията:

№ по

Дата на

ред

изменение

Версия, ревизия

1

16.04.2021

Версия 1, Ревизия 1

2

20.07.2021

Версия 1, Ревизия 2

3

13.09.2021

Версия 1, Ревизия 2

Причина за изменение

Изменение
във
връзка
с
публикуване на нова ревизия на
EA-2/17
Изменение
във
връзка
с
партньорска оценка от ЕА
Изменение на датата на влизане в
сила на документа във връзка с
доклад
от
отговорника
по
качеството
Вх.
№
2002/005/В/13.09.2021

В сила от:

16.04.2021
15.09.2021

15.10.2021

Версия: 1,
Ревизия: 2
Дата:15.10.2021
стр. 2/14

СЪДЪРЖАНИЕ

№
по
ред
1.

Раздел

стр.

ЦЕЛ И ОБХВАТ

4

2.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОЗНАЧЕНИЯ И СЪКРАЩЕНИЯ

4

3.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

6

4.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЛИЦАТА, УЧАСТВАЩИ В ПРОЦЕСА ПО АКРЕДИТАЦИЯ
ЗА ЦЕЛИТЕ НА НОТИФИКАЦИЯ

7

5.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ И ОТКРИВАНЕ
АКРЕДИТАЦИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА НОТИФИКАЦИЯ

8

6.

ОЦЕНЯВАНЕ

7.

РЕШЕНИЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ
НОТИФИКАЦИЯ ДО МРРБ

ЗА

13

8.

ПОДДЪРЖАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯТА НА АКРЕДИТИРАНИЯ НОТИФИЦИРАН
ОРГАН

13

9.

АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

14

10.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

14

11.

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

14

12.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

14

НА

ПРОЦЕДУРА

ЗА

9
И

ПОДАВАНЕ

НА

ЗАЯВЛЕНИЕ

Версия: 1,
Ревизия: 2
Дата:15.10.2021
стр. 3/14

1.

ЦЕЛ И ОБХВАТ

Тази инструкция определя специфичните правила за акредитация на органи за
оценяване на съответствието (ООС), които желаят да получат нотификация, съгласно
изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 от 9 март 2011 година за определяне на
хармонизирани условия за прилагането на пазара на строителни продукти и за отмяна
на Директива 89/106/ЕИО на Съвета.
Тази инструкция е разработена на основание на Меморандум за сътрудничество
между Министерство на регионалното развитие и благоустройство и ИА БСА РД 02-3011/11.04.2018 г. и се прилага от ИА БСА и компетентния за нотификацията орган,
съгласно българското законодателство.
Целта на тази инструкция е да изясни специфичните изисквания, произтичащи от
Регламент (ЕС) № 305/2011, които допълват изискванията на приложимите стандарти за
акредитация към органите за оценяване на съответствието (ООС) на строителни
продукти, желаещи да получат акредитация за целите на нотификацията.
Тази инструкция се прилага съвместно с Общите правила за оценяване и
акредитация на ООС, които са определени в BAS QR 2 Процедура за акредитация и в
BAS QI 2 Инструкция за определяне на времетраенето на оценката на място. Влияещи
фактори.
Оценката на специфичните процедури, записани в чл. 38 и чл. 46 от Регламент
(ЕС) № 305/2011 не е от компетентността на ИА БСА и е извън обхвата на настоящата
инструкция.
Нотификацията на органи за оценяване и проверка на постоянството на
експлоатационните показатели на строителните продукти, съгласно изискванията на
Регламент (ЕС) № 305/2011 попада в правната рамка на Решение № 768/2008 и
Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета, относно обща рамка
за предлагането на пазара на продукти.
Решение № 768/2008/ЕО определя изискванията към нотифицираните органи.
Регламент (ЕС) № 305/2011 включва изискванията от Решение № 768/2008/ЕО,
но ги адаптира към терминологията и изискванията, описани в Регламента.
2.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОЗНАЧЕНИЯ И СЪКРАЩЕНИЯ

За целите на настоящата инструкция се използват следните определения,
означения и съкращения
2.1. Определения
1. „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
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експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики
на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;
2. „тип продукт“ означава набор от представителни нива или класове на
експлоатационни

показатели

на

строителен

продукт

по

отношение

на

неговите

съществени характеристики, който е произведен при използването на определена
комбинация от суровини или други елементи чрез специфичен производствен процес;
3. „хармонизирани технически спецификации“ означава хармонизирани
стандарти и европейски документи за оценяване;
4. „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;
5. „европейски документ за оценяване“

означава документ, приет от

организацията на органи за техническо оценяване (в текста ОТО) за целите на издаване
на европейски технически оценки;
6. „европейска техническа оценка“ означава документираната оценка на
експлоатационните показатели на строителен продукт по отношение на неговите
съществени характеристики съгласно съответния европейски документ за оценяване;
7. „специфична техническа документация“ означава документация, която
доказва, че методите в рамките на приложимата система за оценяване и проверка на
постоянството на експлоатационните показатели са били заменени с други методи, при
условие че резултатите, получени чрез въпросните други методи, са еквивалентни на
резултатите, получени чрез методите за изпитване от съответния

хармонизиран

стандарт;
2.2

Означения и съкращения

Регламент

Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9

(ЕС) №

март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането

305/2011

на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО
на Съвета

Регламент

Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9

(ЕО) №

юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на

765/2008

пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на
Регламент (ЕИО) № 339/93

Решение №

Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли

768/2008

2008 г. относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за
отмяна на Решение 93/465/ЕИО

НОА

Национален орган по акредитация

ИА БСА

Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация”
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МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

КО, МРРБ

Компетентен

за

нотификацията

орган

за

Република

България

по

Регламент (ЕС) № 305/2011– Министърът на регионалното развитие и
благоустройството е нотифициращ орган, съгласно чл. 40 от Регламент
(ЕС) № 305/2011
НО

Нотифициран орган

ООС

Орган за оценяване на съответствието

BAS QR 2

Процедура за акредитация на ИА БСА

СОППЕП

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните
показатели, съгласно приложение V на Регламент (ЕС) № 305/2011

ЗНАООС

Закон за националната акредитация на органи за оценяване на
съответствието

ЕА-2/17

Документ на Европейската организация за акредитация „Акредитация за

M:2020

целите на нотификация“, задължителен за прилагане от Националните
органи по акредитация, които са страна по многостранното споразумение
EA-MLA. ЕА-2/17 М:2020

EA Document on Accreditation for Notification

Purpose.
3.
3.1

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Общи положения
Съгласно Закона за националната акредитация на органи за оценяване на

съответствието, ИА БСА

извършва акредитация на ООС в регулирана и нерегулирана

област на дейност. В обхвата на дейност на ИА БСА попадат юридически лица заявили
желание да получат акредитация с цел нотификация по Регламент (ЕС) № 305/2011.
Обхватът на акредитация, предоставян на ООС включва елементите, посочени в
Annex A от ЕА-2/17 М:2020. Редът за извършване на акредитация на ООС е съгласно
ЗНАООС, BAS QR 2 и BAS QI 2, които се допълват и прилагат съвместно с настоящата
инструкция.
Настоящата инструкция се отнася за акредитация на ООС, кандидатстващи и/или
получили нотификация по изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011, както следва:
-

Акредитация съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17065:2012 за

органи участващи в оценяването и проверката на постоянството на експлоатационните
показатели (сертифициране на продукт и на производствен контрол в предприятието) по
СОППЕП 1+, 1, 2+;
-

Акредитация съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 за

лаборатории за изпитване по СОППЕП 3.
3.2

Тази инструкция е разработена въз основа на:

Версия: 1,
Ревизия: 2
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•

Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9

юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във
връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93;
•

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 на Съвета;
•

Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП)

•

За да се хармонизира изпълнението на изискванията в Европейския съюз,

следва да се спазват и задължителното ръководство на Европейската организация за
акредитация, ЕА-2/17 М:2020 EA Document on Accreditation for Notification Purpose;
•

Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за

влагане на строителни продукти в строежите на Република България и Процедура за
издаване

на

разрешения

на

лица

за

оценяване на

строителни продукти

и за

упражняване на контрол върху дейността им (Приложение № 2 към чл.17, ал.2 от
Наредба № РД-02-20-1);
•

Правилата за акредитация са посочени в т. 3 от BAS QR 2 и се допълват от

настоящата инструкция.
4. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЛИЦАТА, УЧАСТВАЩИ В ПРОЦЕСА ПО АКРЕДИТАЦИЯ
ЗА ЦЕЛИТЕ НА НОТИФИКАЦИЯ
4.1. Общи критерии за компетентност на водещи оценители, технически
оценители и експерти
Общите критерии за компетентност на водещи оценители, технически оценители
и експерти, включвани в оценки на кандидатите за акредитация за целите на
нотификация по

Регламент (ЕС) № 305/2011

са регламентирани в Приложение 1,

Таблица 1 на BAS QR 7.
4.2

Специфични

критерии

за

квалификация

на

водещи

оценители,

технически оценители и експерти
Посочените по-долу критерии за квалификация са допълнения и изменения на
общите критерии, регламентирани в Приложение 2, Таблица 3 на BAS QR 7
4.2.1 Водещ оценители– без промяна.
4.2.2 Технически оценители и експерти:
В екипите по оценяване се включват технически оценители/технически експерти
от регистъра на ИА БСА и упълномощени от Министъра на регионалното развитие и
благоустройството експерти от отдел „Строителни продукти“ на дирекция „Технически
правила и норми“.
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Редът за оценка на водещи оценители/ технически оценители и експерти е описан в
BAS

QR

7,

като

се

ползва

Карта

за

оценка

на

водещ

оценител/технически

оценител/технически експерт, BAS QF 7.3
5. ПОДАВАНЕ
НА
ЗАЯВЛЕНИЕ
И
ОТКРИВАНЕ
АКРЕДИТАЦИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА НОТИФИКАЦИЯ

НА

ПРОЦЕДУРА

ЗА

5.1. Органите за оценка на съответствието, които желаят да бъдат акредитирани за
целите

на

нотификация

по

Регламент

(ЕС)

№

305/2011

подават

заявление

за

акредитация до ИА БСА по реда, определен в т. 4.1.1 от BAS QR 2 като използват
формуляра на заявление за съответния вид ООС съобразно приложимите СОППЕП по
Регламент (ЕС) № 305/2011.
Заявлението трябва да бъде придружено от подписана декларация от ООС

за

освобождаване от конфиденциалност, който позволява на ИА БСА да споделя свързаната
информация с компетентия орган, МРРБ.
Формулярът на декларация, приложение 1 към BAS QI 2.4. е публикуван на
интернет страницата на ИА БСА заедно с формулярите за кандидатстване.
5.2. В случаите когато акредитиран орган за оценка на съответстието желае да бъде
акредитиран и за целите на нотификация по Регламент (ЕС) № 305/2011, подава
заявление за разширяване на обхвата съгласно т. 7 от BAS QR 2. В този случай,
разширяването на обхвата е в нова област на дейност и се извършва с отделна оценка
за

разширяване.

При

установяване,

че

ООС

съответства

на

изискванията

за

акредитация, ИА БСА преиздава действащия сертификат за срока на неговата валидност.
5.3. Определянето на водещ оценител и откриването на процедурата за акредитация е
по реда на т. т. 4.1.3 от BAS QR 2.
5.4. Комплектът документи по откритата процедура се изпраща по служебен ред на
МРРБ.
6. ОЦЕНЯВАНЕ
6.1 ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ
Следва правилата на т. 4.2 от BAS QR 2.
6.2 ОЦЕНЯВАНЕ
6.2.1 Планиране на оценките на място
При подготовка, планиране и организиране на оценяването, се следва общия ред на BAS
QI 2 със следните изменения и допълнения:

Версия: 1,
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6.2.1.1 След получаването по служебен ред на комплекта документи, КО предлага
технически оценители/експерти, отговарящи на изискванията на т. 4.2.2.
6.2.1.2 Съгласуване на екипа за оценката е по реда на т. 4.3.2 от BAS QR 2.
6.2.2 Оценяване. Общи изисквания
Определеният екип по оценяване на ИА БСА извършва оценка на ООС съгласно
изискванията на приложимия стандарт за акредитация БДС EN ISO/IEC 17065:2012
и/или БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и ЕА-2/17 М:2020 EA Document on Accreditation for
Notification Purpose, всички специфични изисквания, включени в Регламент (ЕС) №
305/2011.
6.2.3 Оценяване. Специфични изисквания, приложими към нотифицираните
органи, по смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011
По време на оценката на място, екипът по оценяване на ИА БСА трябва да оцени
и докладва

изпълнението

на

специфичните

изисквания, посочени

в

настоящата

инструкция.
В тази точка са включени само онези изисквания на Регламент (ЕС) № 305/2011,
които не са или са частично обхванати от стандарта за акредитация (БДС EN ISO/IEC
17065:2012 и БДС EN ISO/IEC 17025:2018)
Задължение

на

техническите

оценители/технически

експерти

от

МРРБ,

включени в екипа на ИА БСА е да оценят спазването на допълнителните
изисквания, определени към кандидатите за нотификация в чл. 43 от Регламент
(ЕС) № 305/2011, както следва:
6.2.3.1 Независимост и безпристрастност
Чл.43, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 305/2011:
Нотифицираният орган е трета страна, независима от организацията или от
строителния продукт, които оценява. Орган, принадлежащ към стопанска асоциация или
професионална

федерация,

които

проектирането,

производството,

представляват

доставката,

предприятия,

сглобяването,

участващи

използването

в
или

поддръжката на строителните продукти, които той оценява, може да се счита за такъв
орган, при условие че неговата независимост и липса на конфликт на интереси са
доказани.
Чл.43, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 305/2011:
Нотифицираният орган, неговото висше ръководство и персоналът, отговорен за
изпълняване на задачите като трета страна в процеса на оценяване и проверка на
постоянството

на

експлоатационните

показатели,

не

могат

да

бъдат

проектант,

производител, доставчик, лице, което монтира, купувач, собственик, ползвател или
осъществяващ

поддръжката на

строителните продукти, които той оценява, нито
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упълномощен представител на някое от тези лица. Това не изключва употребата на
оценявани продукти, които са необходими за работата на нотифицирания орган, или
употребата на продуктите за лични цели.
Нотифицираният орган, неговото висше ръководство и персоналът, отговорен за
изпълняване на задачите като трета страна в процеса на оценяване и проверка на
постоянството на експлоатационните показатели, не могат да вземат пряко участие в
проектирането,

производството

или

изграждането,

предлагането

на

пазара,

монтирането, използването или поддръжката на тези строителни продукти, нито да
представляват лицата, ангажирани в тези дейности. Те не участват в никаква дейност,
която може да е в конфликт с независимостта на тяхната преценка и почтеност, по
отношение на дейностите, за които са били нотифицирани. Това се прилага поконкретно за консултантските услуги;
Нотифицираният
подизпълнители

да

орган

не

оказва

гарантира
влияние

дейността
върху

на

неговите

поверителността,

поделения

или

обективността

и

безпристрастността на неговата дейност по оценяване и/или проверка.
Чл.43, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 305/2011:
Нотифицираният орган и неговият персонал изпълняват задачите като трета
страна в процеса на оценяване и проверка на постоянството на експлоатационни
показатели с най-висока степен на почтено професионално поведение и необходима
техническа компетентност в конкретната област и трябва да са напълно свободни от
всякакъв натиск и подбуди, особено финансови, които могат да повлияят на тяхната
преценка или на резултатите от дейността им по оценяване и/или проверка, особено от
лица или групи лица, заинтересовани от резултатите от тези дейности.
Чл.43, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 305/2011:
Безпристрастността на нотифицирания орган, на висшето му ръководство и на
оценяващия му персонал е гарантирана.
Възнаграждението на висшето ръководство на нотифицирания орган и на неговия
персонал, отговорен за оценките, не зависи от броя на извършените оценки или от
резултатите от тях.
6.2.3.2

Компетентност

Чл. 43, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 305/2011:
Нотифицираният орган е способен да изпълнява всички задачи като трета страна
в процеса на оценяване и проверка на постоянството на експлоатационни показатели,
възложени му в съответствие с приложение V, по отношение на които е бил
нотифициран, независимо дали тези задачи се изпълняват от самия нотифициран орган
или от негово име и на негова отговорност.
По всяко време и за всяка система за оценяване и проверка на постоянството на
експлоатационни показатели, и за всеки вид или категория строителни продукти,
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съществени характеристики и задачи, във връзка с които е бил нотифициран,
нотифицираният орган има на разположение следното:
а) необходимия персонал с технически познания и достатъчен и подходящ опит за
изпълнение на задачите като трета страна в процеса на оценяване и проверка на
постоянството на експлоатационни показатели;
б)

необходимото

описание

на

процедурите,

съгласно

които

се

извършва

оценяването на експлоатационните показатели, за да се гарантира прозрачността, и
възможност за повтаряне на тези процедури. Той прилага подходящи политика и
процедури, които да позволяват разграничение между задачите, които изпълнява като
нотифициран орган, и други дейности;
в) необходимите процедури за изпълнение на своите дейности, които надлежно
отчитат размера на дадено предприятие, сектора, в който осъществява дейност,
неговата структура, степента на сложност на съответната технология на продукта и
масовия или сериен характер на производството.
Нотифицираният орган разполага със средствата, необходими за изпълнението по
подходящ начин на техническите и административни задачи, свързани с дейностите, за
които е нотифициран, и с достъп до нужното оборудване или съоръжения.
6.2.3.3

Персонал

Чл.43, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 305/2011:
Персоналът, отговорен за провеждане на дейностите, във връзка с които органът
е бил нотифициран, притежава следното:
а) задълбочено техническо и професионално обучение обхващащо всички задачи
като

трета

страна

в

процеса

на

оценяване

и

проверка

на

постоянството

на

експлоатационни показатели в съответния обхват, за който органът е бил нотифициран;
б) задоволително познаване на изискванията за оценките и проверките, които те
извършват, както и подходящи правомощия за осъществяване на такива действия;
в) подходящо познаване и разбиране на приложимите хармонизирани стандарти и
на съответните разпоредби на регламента;
г) способността, изисквана за изготвянето на сертификати, записи и доклади,
които доказват, че оценките и проверките са били направени..
6.2.3.4

Застраховка за покриване на отговорност

Чл.43, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 305/2011:
Нотифицираният орган сключва застраховка за покриване на отговорността му,
освен ако отговорността се поема от държавата съгласно националното законодателство
или държавата-членка е пряко отговорна за извършваното оценяване и/или проверка.
6.2.3.4 Конфиденциалност
Чл.43, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 305/2011:
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Персоналът на нотифицирания орган е длъжен да пази служебна тайна по
отношение на информацията, получена при изпълнение на задачите по приложение V,
освен по отношение на компетентните административни органи на държавата-членка, в
която осъществява дейността си. Правата на собственост са защитени.
6.2.3.5 Участие в комитети
Чл.43, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 305/2011:
Нотифицираният орган участва във или гарантира, че персоналът, отговорен за
оценките, е информиран за съответните дейности по стандартизация и дейностите на
координационната група на нотифицираните органи, създадена съгласно настоящия
регламент, и прилага като общи насоки административните решения и документи,
издадени в резултат от работата на тази група.
6.2.4 Обхват
Обхватът на акредитация за целите на нотификацията не може да бъде
предоставен гъвкав.
Хармонизираните технически спецификации, стандартите с методи за изпитване и
СОППЕП

по

които

се

извършва

хоризонтална

нотификация

са

определени

със

съответните решения на Европейската комисия.
Методите

за

изпитвания

за

целите

на

нотификацията

са

определени

в

хармонизираните технически спецификации.
6.2.5 Наблюдение на дейността
Наблюдението на дейността се провежда, съгласно Приложение С и Таблица 6 от
ЕА-2/17 М:2020 и Приложение 9 към BAS QI 2.
6.2.6 Докладване след оценката
Следва изискванията на т. 4.3.4 до 4.3.6.2 от BAS QR 2.
7. РЕШЕНИЕ

ЗА

АКРЕДИТАЦИЯ

И

ПОДАВАНЕ

НА

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА

НОТИФИКАЦИЯ ДО МРРБ
След получаване на сертификат за акредитация от ИА БСА, акредитираният за целите на
нотификацията

орган

за

оценяване

на

съответствието

трябва

официално

да

кандидатства за получаване на нотификация по Регламент (ЕС) № 305/2011 пред
Министъра на регионалното развитие и благоустройството по реда, определен от МРРБ.
8. ПОДДЪРЖАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯТА НА АКРЕДИТИРАНИЯ НОТИФИЦИРАН
ОРГАН
Следва изискванията на т.5.1 от BAS QR 2 със следните изменения и допълнения:
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-

В екипите за планов надзор се включват технически оценители/технически
експерти от регистъра на ИА БСА и упълномощени от Министъра на регионалното
развитие и благоустройството експерти от отдел „Строителни продукти“ на
дирекция „Технически правила и норми“, отговарящи на критериите, посочени в
т.4.2.2 от настоящата инструкция.

-

След приключване на надзорните оценки, ИА БСА представя по служебен ред
докладите с резултатите от оценяването на акредитираните за целите на
нотификация органи на нотифициращия орган.

9. АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ
Следва изискванията на т.5.4 от BAS QR 2
10. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
Следва изискванията на т. 8.3 е) от BAS QR 2 със следните изменения и допълнения:
- ИА БСА публикува и поддържа актуални данни за акредитираните за целите на
нотификацията ООС на своята интернет страница.
- ИА БСА публикува на интернет страницата си информация за акредитираните от нея
нотифицирани органи.
11. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ
ИА БСА изпраща по служебен ред докладите от оценяването на акредитираните
НО на КО МРРБ.
ИА

БСА

уведомява

своевременно

Министъра

на

регионалното

развитие

и

благоустройството, когато акредитирания нотифициран орган вече не съответства на
изискванията за акредитация.
КОМПЕТЕНТЕН НОТИФИЦИРАЩ ОРГАН
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Дирекция „Технически правила и норми"
Отдел „Строителни продукти“
Адрес: гр. София 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19
Тел: 02 94 05 900, 02 94 05 238
факс: 02 987 25 17
Интернет страница: http://mrrb.government.bg;
http://cpcp.mrrb.government.bg
12. СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ:
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BAS QR 2

Процедура за акредитация на ИА БСА

BAS QI 2

Инструкция за управление на програмите за оценяване

BAS QI 2.3

Инструкция за акредитация за целите на нотификация

BAS QA 2.1.1 Заявление за акредитация на лаборатории за изпитване
BAS QA 2.3.1 Заявление за акредитация на органи за сертификация на продукти
Приложение 1

Декларация за освобождаване от конфиденциалност

Закон за техническите изисквания към продуктите
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 на Съвета
Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на
строителни продукти в строежите на Република България и Процедурата за издаване на
разрешения на лица за оценяване на строителни продукти и за упражняване на контрол
върху дейността им (Приложение № 2 към чл.17, ал.2 от Наредба № РД-02-20-1);
Ръководства на групата на нотифицираните органи
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