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Междулабораторен технически проект 

МС 01/2021 
 

 

 

 

 

        До Ръководителите на лаборатории     

        за изпитване на строителни материали 
 

 

 

 

ПП  ОО  КК  АА  НН  АА  
 
 

За участие в междулабораторно сравнение и изпитване за пригодност  

съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17043:2010. 
 

 

   Уважаеми Колеги, 

 

                 РТ провайдър ССЛСБ Ви кани да участвате в Междулабораторен технически проект 

МС 01/2021. Обекти на изпитването ще бъдат: Цимент, Строителни почви или нефракциониран 

скален материал , Скални/Добавъчни материали (едрозърнести) и Стомана за армиране на 

стоманобетонни конструкции, съгласно посочените стандарти и характеристики в следната 

таблица: 
 

Обект на 

изпитване 
Код на стандарта Наименование на стандарта 

Вид на изпитване / 

характеристика 

Цимент 

БДС EN 196-1:2016 
Методи за изпитване на цимент. Част 1: 

Определяне на якост. 
Якост на натиск /ua/ 

БДС EN 196-3:2016, 

точка 6 

Методи за изпитване на цимент. Част 3: 

Определяне на време на свързване и на 

обемопостоянство. 

Времена на свързване 

/Време на начало на свързване и 

време на край на свързване/ /ua/ 

БДС EN 196-3:2016, 

точка 7 

Методи за изпитване на цимент. Част 3: 

Определяне на време на свързване и на 

обемопостоянство. 

Обемопостоянство /ua/ 

БДС EN 196-3:2016, 

точка 5 

Методи за изпитване на цимент. Част 3: 

Определяне на време на свързване и на 

обемопостоянство. 

Стандартна консистенция /ua/ 

Скални/ 

Добавъчни 

материали 

(едрозърнести) 

БДС EN 933-3:2012 

Изпитвания за определяне на геометричните 

характеристики на скалните материали. Част 3: 

Определяне на формата на зърната. Индекс за 

плоски зърна. 

Общ индекс за плоски зърна /ua/ 

БДС EN 933-4:2008 

Изпитвания за определяне на геометричните 

характеристики на скалните материали. Част 4: 

Определяне на формата на зърната. Коефициент 

на формата. 

Коефициент на формата /ua/ 

БДС EN 1097-3:2000 

Изпитване за определяне на механични и 

физични характеристики на скалните 

материали. Част 3: Определяне на плътност в 

свободно насипно състояние и на празнини. 

Насипна обемна плътност  /ua/ 

БДС EN 1097-6:2013 

Изпитване за определяне на механични и 

физични характеристики на скалните 

материали. Част 6: Определяне на плътността на 

зърната и абсорбцията на вода.  

Плътност на зърната, (ρа) /ua/ 

БДС EN 1097-6:2013 

Изпитване за определяне на механични и физични 

характеристики на скалните материали. Част 6: 
Определяне на плътността на зърната и абсорбцията 

на вода.  

Абсорбция на вода, (WA24)  /ua/ 

http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=53388
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Обект на 

изпитване 
Код на стандарта Наименование на стандарта 

Вид на изпитване / 

характеристика 

Строителни почви 

или нефракциони-

ран скален 

материал 

БДС EN 13286-

47:2012 

Несвързани и хидравлично свързани смеси. 

Част 47: Метод за изпитване за определяне на 

Калифорнийския показател за 

носимоспособност (CBR), показателя за 

непосредствена носимоспособност и линейното 

набъбване. 

Калифорнийски показател за 

носимоспособност /CBR/ /ua/ 

БДС EN 13286-

2:2011, т. 7.1 

Несвързани и хидравлично свързани смеси. 

Част 2: Методи за изпитване за определяне на 

стандартна плътност при оптимално водно 

съдържание в лабораторни условия. 

Уплътняване по Proctor 

Определяне на 

сравнителната 

плътност и 

съдържанието 

на вода по 

метод 

Проктор /ua/ 

 

Максимална 

обемна 

плътност на 

скелета/ua/ 

Оптимално 

водно  

съдържание/ua/ 

Стомана за 

армиране на 

стоманобетонни 

конструкции 

БДС EN 10080:2005 

Стомани за армиране на стоманобетонни 

конструкции. Заваряема армировъчна стомана. 

Общи положения (т.7.3) 

Маса на линеен метър /oa/ 

БДС EN ISO  

15630-1:2019 

Стомана за армиране и предварително 

напрягане на бетон. Методи за изпитване. Част 

1: Пръти, тънки пръти и тел за армиране (ISO 

15630-1:2019), т.5 Якост на опън /oa/ 

БДС EN  

ISO 6892-1:2020 

Метални материали. Изпитване на опън. Част 1: 

Метод за изпитване при стайна температура 

(ISO 6892-1:2019), Метод В 

БДС EN ISO  

15630-1:2019 

Стомана за армиране и предварително 

напрягане на бетон. Методи за изпитване. Част 

1: Пръти, тънки пръти и тел за армиране (ISO 

15630-1:2019), т.5 
Относително удължение след 

разрушаване /oa/ 

БДС EN  

ISO 6892-1:2020 

Метални материали. Изпитване на опън. Част 1: 

Метод за изпитване при стайна температура 

(ISO 6892-1:2019), Метод В 

/ua/ - под акредитация; /oa/ - извън акредитация 

 

 Всяка лаборатория участва с продукти и показатели в зависимост от попълнената заявка 

(QF 4.4-4). 

 

 С цел изчисляване на неопределеността от измерването и статистическата обработка на 

резултатите,  в случаите в които методът на изпитване изисква определяне  на по-малко 

от три резултата, броят им може да бъде минимум 3, когато това е изрично поискано 

от РТ провайдъра! 
 

 Пробите ще бъдат взети, хомогенизирани, редуцирани, изпитани за хомогенност и 

стабилност от подизпълнител на РТ провайдър ССЛСБ, под неговия мониторинг. 

 

 Пробите ще бъдат разпратени на участниците до 15.05.2021 г. 

 

 Статистическата обработка на резултатите и докладът ще бъдат изготвени от 

техническия експерт на РТ провайдър ССЛСБ  доц. д-р инж. Любомир Бракалов. 

 

 Период на провеждане: 01.2021 г. ÷ 06.2021 г. 
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Такса за участие:  
 

 Цимент 

 
 

Основна цена +  

една характеристика 

Основна цена + 

две 

характеристики 

Основна цена + 

три 

характеристики 

Основна цена + 

четири 

характеристики 

Редовна цена 300 лв. 330 лв. 380 лв. 420 лв. 

Цена за членове на 

ССЛСБ 
270 лв. 290 лв. 330 лв. 360 лв. 

 Забележка: Посочените в таблицата цени са без включен ДДС. 

 
 

 Скални/Добавъчни материали (едрозърнести) 
 

 Основна цена + 

една 

характеристика 

Основна цена + 

две 

характеристики 

Основна цена + 

три 

характеристики 

Основна цена + 

четири 

характеристики 

Основна цена +  

пет 

характеристики 

Редовна цена 300 лв. 330 лв. 380 лв. 420 лв. 460 лв. 

Цена за 

членове на 

ССЛСБ 
270 лв. 290 лв. 330 лв. 360 лв. 390 лв. 

 Забележка: Посочените в таблицата цени са без включен ДДС. 

 
 

 Строителни почви или нефракциониран скален материал 
 

 
Основна цена +  

една характеристика 

Основна цена + 

две 

характеристики 

Основна цена + 

три 

характеристики 

Редовна цена 320 лв. 350 лв. 390 лв. 

Цена за членове на 

ССЛСБ 
280 лв. 300 лв. 340 лв. 

 

 Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции 
 

 Основна цена +  

една 

характеристика 

Основна цена + 

две 

характеристики 

Основна цена + 

три 

характеристики 

Редовна цена 290 лв. 330 лв. 350 лв. 

Цена за членове на 

ССЛСБ 
270 лв. 290 лв. 300 лв. 

 

 Забележка: Посочените в таблицата цени са без включен ДДС. 
 

 

Посочените по-горе суми са нето и подлежат на облагане с ДДС! 
 

 

 

Цената включва такса за участие, подготовка на обектите за изпитване, изпитвания за 

хомогенност и стабилност, опаковане, изпращане, обработка на резултатите, получаване на 
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доклад /QF 4.8-1/ (по електронен път) и сертификат за участие /QF 4.9-1/ в междулабораторното 

сравнение и изпитване за пригодност. 

 

Заявките за участие (QF 4.4-4) ще се приемат най-късно до 01 март 2021 г. 

 

Ще бъдете информирани посредством email за провеждането на междулабораторен технически 

проект МС 01/2021 по продукти и характеристики, в зависимост от подадените заявки, най-

късно до 05.03.2021 г. Таксата за участие ще се превежда от 05 до 19 март 2021 г. по следната 

банкова сметка: 

 

Сдружение „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България” 

гр. Габрово 5300 

ул. ”Иван Димов” №6 

БУЛСТАТ: BG 175864757 

МОЛ: инж. Илиян Илиев  

по сметка: 

IBAN: BG05FINV91501204438754 

BIC: FINVBGSF 

 

След получаване на превода ще ви бъде издадена оригинална фактура. 

 

Моля, при желание за участие, да попълните Заявката за участие в междулабораторно сравнение 

и изпитване за пригодност (QF 4.4-4 ) и да я изпратите на имейл адреса по-долу най-късно до 

01.03.2021 г.!!!!!! 

 

На същата електронна поща да се изпрати и сканиран документ за внесена такса (платежно 

нареждане) най-късно до 19.03.2021 г.!!!!!! 

 

За допълнителна информация по провеждането ползвайте координатите посочени по-долу. 

 

На включилите се в проекта пожелаваме успешно представяне! 

 

ВНИМАНИЕ! 

 Междулабораторен технически проект МС 01/2021 ще се проведе, ако минимум 5 

участника заявят участие за една от характеристиките на съответния продукт. 

 Минималният брой участници по даден параметър/характеристика е 5! 

 Всички участници ще получат инструкции в процеса на реализирането на съответната РТ 

схема. 

 Само превелите такса за участие ще бъдат включени в проекта! 

 

 

За контакти: 

 

инж. Илиян Илиев –  Ръководител на проекта и Управител  на РТ провайдър ССЛСБ;  

GSM:  0877 144 413 

e-mail: sslsb@abv.bg;  

website: www.ptprovider.sslsb.org;  

http://ptprovider.sslsb.org/bg/pt-schemes/  

 

mailto:sslsb@abv.bg
http://www.ptprovider.sslsb.org/
http://ptprovider.sslsb.org/bg/pt-schemes/

