
 

 

 

Декларация за характеристиките на строителен продукт 

№. 71020320/27.02.2020г. 

 

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:  

Тръби и фитинги от PP-H, Ф32 до Ф160 mm 

 

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: 

ISO 9001:2015 

ISO 14001:2015 

ISO/IEC 270001:2013 

ISO 45001:2018 

 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните 
изисквания, както е предвидено от производителя: 

Системи за водопровод и канализация. 

 

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

PESTAN d.o.o, Serbia (Пещан, Сърбия) 

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо): 

“Рубин 2001” ЕООД, гр. СОФИЯ, ж.к. Люлин, ул. Фортов път № 15 ет.2 ап.2 

 

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

TUV SUD Сертификат: 12 100 59527 TMS - 16.02.2020г. – ISO 9001:2015 

TUV SUD Сертификат: 12 104 59527 TMS - 17.02.2020г. – ISO 14001:2015 

BUREAU VERITAS Сертификат: CZE-190063 – 15.07.2019 - ISO 27001:2013 

TUV SUD Сертификат: 12 117 59528 TMS - 17.02.2020г. – ISO 45001:2015 



 

 

 

(сертификат за съответствие, протоколи от изпитвания/изчисления (в зависимост от 
приложимото) 

 

 

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт: 

TUV SUD Сертификат: 12 100 59527 TMS - 16.02.2020г. – ISO 9001:2015 

TUV SUD Сертификат: 12 104 59527 TMS - 17.02.2020г. – ISO 14001:2015 

BUREAU VERITAS Сертификат: CZE-190063 – 15.07.2019 - ISO 27001:2013 

TUV SUD Сертификат: 12 117 59528 TMS - 17.02.2020г. – ISO 45001:2015 

 

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи 
на декларираните съгласно т. 7. 

 

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на 
отговорността на производителя съгласно т. 4 или на упълномощения представител съгласно 
т. 5. 

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител): 

Александър Джамбазов - управител 

(име, длъжност) 

Гр. София, 27.02.2020г.                                    ……………………………………………. 

(място и дата на издаване)                                                  (подпис) 

 
 
 
 
 


