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*Забележка: Този документ е собственост на РТ провайдър ССЛСБ и ако цялото съдържание или части от 

него бъдат използвани в документи от други юридически или физически лица, ще бъдат предприети 

съответните законови мерки! 

 

Междулабораторен технически проект 

МС 03/2022 
 

 

 До Ръководителите на лаборатории     

  за изпитване  на строителни материали 
 

 

ПП  ОО  КК  АА  НН  АА  
 

За участие в междулабораторносравнение 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 

03/2022. Обекти на изпитването ще бъдат: Минерално брашно и Продукти от бетон – Бетонни блокчета 

за настилки, съгласно посочените стандарти и показатели в следната таблица: 

 
 

Обект на 

изпитване 
Код на стандарта Наименование на стандарта 

Изпитвани 

показатели 

Минерално 

брашно 

БДС EN 933-1 

Изпитвания за определяне на геометричните 

характеристики на скалните материали. Част 1: Определяне 

на зърнометричния състав. Метод чрез пресяване. 

Зърнометричен 

състав/ua/ 

БДС EN 1097-7  

Изпитвания за определяне на механични и физични 

характеристики на скалните материали. Част 7: Определяне 

на плътността на частиците на фин пълнител. 

Пикнометричен метод. 

Плътност на 

частиците на фин 

пълнител. 

Пикнометричен 

метод, /ua/ 

БДС EN 933-9 

Изпитвания за определяне на геометрични характеристики 

на скални материали. Част 9: Оценяване на фина фракция. 

Изпитване чрез метиленово синьо. 

Оценяване за финост. 

Метиленово синьо /ua/ 

БДС EN 1744-1 

т. 7 

Изпитвания за определяне на химични характеристики на 

скални материали. Част 1: Химичен анализ. 

Съдържание на 

водоразтворими 

хлориди/ua/ 

БДС EN 1744-1  
 т. 12 

Изпитвания за определяне на химични характеристики на 

скални материали. Част 1: Химичен анализ. 

Съдържание на 

киселинноразтворими 

сулфати/ua/ 

Продукти от 

бетон – Бетонни 

блокчета за 

настилки  

БДС EN1338  

Анекс F 
Бетонни блокчета за настилки. Изисквания и методи за изпитване. Якост на разцепване/ua/ 

БДС EN 1338, 

 Анекс F 
Бетонни блокчета за настилки. Изисквания и методи за изпитване. 

Разрушаващо 

натоварване/ua/ 

БДС EN 1338,  

Анекс Е 
Бетонни блокчета за настилки. Изисквания и методи за изпитване. Абсорбция на вода/ua/ 

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

 

Изпитванията по горепосочените стандарти ще се осъществява по последната актуална версия 

 Всяка лаборатория може да участва с два или с един от продуктите 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! 
 

http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=53388
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 Пробите ще бъдат взети, хомогенизирани, редуцирани, изпитани за хомогенност и стабилност от 

подизпълнител на РТ провайдър ССЛСБ, под неговия мониторинг. 

 

 Участниците ще получат своите проби, след като РТ провайдър ССЛСБ е установил подходящо 

ниво на хомогенност,което позволява получаване на повторими и възпроизводими резултати. 

 

 С попълването и изпращането на заявката за участие (QF 4.4-4 ), всеки участник се съгласява и 

приема доказаната хомогенност и представителността на всяка една проба за целите на 

изпитването за пригодност в настоящия междулабораторен технически проект. 

 

 Пробите ще бъдат разпратени на участниците до 20.05.2022 г. 

 

 Статистическата обработка на резултатите и окончателният доклад ще бъдат изготвени от 

техническия експерт на РТ провайдър ССЛСБ  доц. д-р инж. Любомир Бракалов до 31 юли 2022г. 

и изпратен по e-mail на участниците най-късно до 15 август 2022г. 
 

 

Период на провеждане: 03.2022  ÷ 07.2022 г. 

Такса за участие:  

 

 Минерално брашно 

 Основна цена 

+ една 

характеристика 

Основна цена + 

две 

характеристики 

Основна цена + 

три 

характеристики 

Основна цена + 

четири 

характеристики 

Основна цена + 

пет 

характеристики 

Редовна 
цена 230 лв. 270 лв. 300 лв. 330 лв. 350 лв. 

Цена за 

членове 

на 
ССЛСБ 

190 лв. 220 лв. 240 лв. 270 лв. 290 лв. 

 

 

 Забележка: Посочените в таблицата цени са без включен ДДС. 
 

 

 Продукти от бетон – Бетонни блокчета за настилки  

 

 Основна цена + 

една 

характеристика 

Основна цена + 

две 

характеристики 

Основна цена + 

три 

характеристики 

Редовна 

цена 330 лв. 370 лв. 400 лв. 

Цена за 

членове 
на ССЛСБ 

290 лв. 320 лв. 350 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 доклад (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 20 Април 2022 г. 
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Таксата за участие ще се превежда от 20 април до 10  май  2022 г. по следната банкова сметка: 
 

„ПТ  ПРОВАЙДЪР  ССЛСБ” ЕООД 

гр. Габрово 5300 

ул.”Иван Димов” №6 

булстат: BG 206627780 

мол: инж.Илиян Илиев  

по сметка: 

IBAN :BG40FINV91501017572086 

BIC :FINVBGSF 

 

ВНИМАНИЕ! 

 Междулабораторен технически проект МС 03/2022 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! 

 Важно : За повече подробности около участието и условията за участие,изготвяне, доклад и 

статистическа обработка вижте QF 4.4-1 Подробен план за изпитване за пригодност. 
 

 

След получаване на превода ще ви бъде издадена оригинална фактура. 

Моля, при желание да участвате 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 20.04.2022г. 

На същата поща да се изпрати и сканиран документ за внесена такса (платежно нареждане) най-късно до 

10.05.2022г. 

На включилите се в проекта пожелаваме успешно представяне! 

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

 

 

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;  
 

 

 

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

