
 
Декларация за характеристиките на строителен продукт 

съгласно наредба № РД-02-20-1/05.02.2015г. 
 

1.Уникален индентификационен код на типа на продукт: 

Р3ДП РАМКА ТРОЙНА ДЕБЕЛА 183/92/9 см ПОЦИНКОВАНА за капак с размер 60/90/8 см,                                                                     

изработена от горещопоцинкован стоманен равнораменен L-профил с р-р на страната 90 мм 
 

2.Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, 

национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско 

техническо одобрение), приложими за строителния продукт: 

БДС EN 10056-1:2017, БДС EN 10056-2:1999 БДС EN 10025-1:2005/NA:2013,   

БДС EN 10025-2:2019, БДС EN ISO 1461:2009 
 

3.Предвидена употреба или употреби на строителния продукт: 

За изграждане на електро и комуникационни кабелни шахти.  
 

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

на производителя съгласно изискванията на чл. 11, параграф 5: 
"Реликс Вибро“АД, гр. София, ул. Любляна № 69, ет. 2, office@reliks-vibro.com 
 

5.Име и адрес за контакт с упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, 

посочени в чл.12, параграф 2: 

Не е приложимо. 
 

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е 

приложимо): 

Не е приложимо. 
 

7.Декларирани  показатели на характеристиките на строителния продукт: 
 

Характеристика Показател Метод на изпитване/определяне 

Граница на провлачване, Re   305.2 N/mm
2
 БДС EN 10025-1:2005 

Горещовалцувани продукти от 

конструкционна стомана - Част 1 

 

БДС EN 10025-2:2019 
Горещовалцувани продукти от 

конструкционна стомана - Част 2 

Якост на опън, Rm 501.9 N/mm
2
 

Относително удължение 34,6 % 

Заваряемост, CEV 0.22 ≤ 0.38 

Допустими отклонения в 

размерите и формата 
отговаря 

БДС EN 10056-2:1999 
Равнораменни и неравнораменни ъглови 

профили от стомана 

Цинково покритие, 

технически изисквания 
отговаря 

БДС EN ISO 1461:2009 

Горещопоцинковани покрития на 

готови продукти от чугун и стомана 
 

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

характеристики в точка 7.  
 

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

посочени в т. 4. 
 

 

 

 

 

Подписано за и от името на производителя от:                         инж.Емил Ангелов   ...................... 

гр. София , .................г.                                                                                  /Директор производство/ 
 

Декларацията се отнася за произведените и доставени на: 

Фирма:.................... 

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

брой:............................. 


