
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

1.Уникален индентификационен код на типа на продукт: 

ЧУГУНЕНО СТЪПАЛО ЗА РЕВИЗИОННА ШАХТА 

2.Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 

строителният продукт съгласно изискванията на чл. 11 параграф 4: 

ЧУГУНЕНО СТЪПАЛО ЗА РЕВИЗИОННА ШАХТА БДС EN 13101:2003 и БДС EN 1561:2012 

3.Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 

хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

За вграждане в канализационни ревизионнаи шахти 

4.Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 

производителя съгласно изискванията на чл. 11 параграф 5:   

Завод „Резбарска ”при  „РЕЛИКС ВИБРО”АД, София, ул. „Резбарска” №7. 

5.Когато е приложимо, име и адрес за контакт с упълномощения представител, чието пълномощие 

включва задачите, посочени в чл. 12 параграф 2: 

лице за контакти, тел. 0878 50 15 34 – П. Горанова 

6.Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 

строителния продукт, когато са изложени в РСП приложение V: 

Система 4 

7.В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 

хармонизиран стандарт: 

Типът на продукта е определен от производителя въз основа на изпитване на типа и извършване 

на произведствен контрол в предприятието. 

8.Декларирани експлоатационни показатели: 

Съществени характеристики Експлоатационни 

показатели 

Хармонизирана техническа              

спецификация 

 

    Деформация при 

максималното  

натоварване от 2 kN 

 

 

          ≤ 10.00 mm 

              

          

            БДС EN 13101:2003 

Стъпала за входовете на 

подземни шахти. 

 

 

      Твърдост по 

     Brinell 

 

 

             145 

          

               БДС EN 1561:2012 

            Леярство. Сив чугун. 

 
 

9.Представянето на продукта , посочени в точки 1 и 2, е в съответствие с декларираните 

експлоатационни характеристики в точка 8.  
 

Настоящата декларация за изпълнение е издадена на пълната отговорност на производителя, посочени 

в т.4. 
 

Подписано за и от името на производителя от:                                   инж.Св.Великов ...................... 

гр. София                                                                                                             /Директор производство/ 

 

Маркировката „СЕ“ е поставена за първи път на продукта през 2012 г. 

Декларацията се отнася за произведените и доставени на:  
 

Фирма:................................................. 

данъчна фактура №: .............................. 

брой: ............................                      
 


