
Реалізація Регламенту (ЄС) 305/2011 щодо 

будівельної продукції - 
досвід „Центру тестування та  

європейської сертифікації“ (ЦИЕС) ЕООД, 

Болгарія 

нотифікований орган NB1871 



Основний принцип єдиного 

європейського ринку- 

безпека продукції 



Чому саме вам потрібне маркування       ? 



1. Всі країни-члени ЄС 
зобов'язані дозволити 
продаж будівельних виробів 
із маркуваннями         . 

 

2. За допомогою маркування 

ви гарантуєте, що 

експлуатаційні 
характеристики вашого 

продукту є такі самі, як і були 

оголошені. 
 



 Держави-члени ЄС не можуть відмовитися від 
того, що товар, що несе маркування СЕ, буде 
розміщений на їхньому ринку; 

 Оцінка дійсна у всій Європейській економічній 
зоні - виробник може самостійно вибрати, де 
провести оцінку; 

 Оцінка, зроблена в Державі-члені ЄС  Х, повинна 
бути визнана в Державі-члені ЄС  Y. 

             маркування - умова вільного руху товарів             

на єдиному європейському ринку 

ОДИН 

ПРОДУКТ 

ОДНА 
ОЦІНКА 

БАГАТО 
РИНКІВ 



Коли саме для Вашого будівельного 
продукту потрібне маркування        ? 

 
 
Коли: 

 
 Ваш продукт 

охоплюється 
гармонізованим 
стандартом; 
 

 Ваш продукт отримав 
європейську технічну 
оцінку. 



 Основні принципи та використання  

маркування 

 Застосовується до всіх будівельних виробів, для яких 
виробник склав декларацію за експлуатаційними 
показниками; 

 

 Закріпивши маркування СЕ, виробник бере на себе 
відповідальність за відповідність будівельних виробів згідно з  
задекларованими експлуатаційними показниками; 

 

 Для будівельних виробів, на які поширюються гармонізовані 
технічні характеристики, маркування СЕ є єдиним знаком, що 
підтверджує відповідність заявлених характеристик. 



 Умови та положення для нанесення          маркировки  

 

 видима 

 розбірлива 

 незгладима 

 легка ідентифікація виробника 

 референтний номер гармонізованої технічної 
специфікації 

 номер декларації експлуатаційних показників 

 рівні або класи заявлених експлуатаційних показників 

 передбачуване використання будівельного продукту 

 ідентифікаційний номер зазначеного органу (якщо цей 
орган бере участь у стадії контролю виробництва) 

 застосовується до того, як будівельний продукт буде 
розміщений на ринку 

 

 

 



Правові рамки ЄС для маркетингових 

продуктів 

 

 

• Регламент (ЄС) № 765/2008 Європейського 
Парламенту та Ради від 9 липня 2008 р., Який 
визначає вимоги щодо акредитації та нагляду за 
маркетингом продукції 

• Рішення № 768/2008 / ЄС Європейського 
Парламенту та Ради від 9 липня 2008 р. Про 
загальну основу для реалізації продукції 



Нотифіковані органи 

 

 Нотифіковані органи призначаються нотифікаційними 
органами кожної держави-члена та затверджуються 
Європейською комісією. 

 

 Виробник може звернутися до будь-якого нотифікованого 
органу, затвердженого відповідною Директивою в межах 
Європейської економічної зони. 

 

 Кожен нотифікований орган має ідентифікаційний номер від 
Європейської комісії. 
 

 NANDO (Information System) – офіційний бюлетень 
Європейської комісії, на якому повідомлені нотифіковані 
органи. New Approach Notified and Designated Organizations 



 Безпосереднє застосування в країнах-членах ЄС 

 Маркування CE є обов'язковим при наявності hEN 

 CE маркування - відповідність продукту згідно з декларацією експлуатаційних 

показників 

 7 основних вимог до конструкцій (механічна міцність і стійкість, безпеку в разі 
виникнення пожежі; гігієни, здоров'я та навколишнє середовище, безпеку і доступність у 
використанні, захист від шуму, економія енергія і тепло, раціональне використання 
природних ресурсів)  

 5 систем для оцінки та перевірки стабільності роботи 

 Обов'язки для всіх економічних операторів з усього імпорту, маркетингу та ланцюга 

поставок 

 3 види органи оцінки та перевірки стабільності роботи 

 Контактний пункт відносно продуктів  будівництва 

 

 

Регламент (ЄС) 305/2011 



Виробник бере на себе відповідальність 

за відповідність будівельного виробу 

згідно з декларованими 

експлуатаційними показниками  

Декларація про експлуатаційні 
показники згідно з Регламентом 
(ЄС) 305/2011 щодо будівельних 

виробів 

Декларація експлуатаційних показників 
та маркування 

 



Обов'язки виробника та нотифікованого органу 
залежно від систем оцінки 

             Система 1+ 1 2+ 3 4 

Контроль виробництва (КВ) на підприємстві 

Подальше тестування зразків, взятих на заводі від  

виробника 

Оцінка експлуатаційних показників 

Початковий огляд виробничого майданчика та КВ на 
підприємстві 

Постійний моніторинг, прицінка та оцінка КВ на 
підприємстві 

Аудит - перевірка зразків, прийнятих нотифікованим 

органом 

Виробник 
Нотифікований 
орган 



Основні обов'язки економічних 
операторів 

    Складає декларацію експлоатаційних  показників та прикріплює 
маркування СЕ, збирає та зберігає технічну документацію, підтримує 
контроль виробництва. 

Зберігає у розпорядженні національних наглядових органів   
декларацію експлоатаційних  показників та технічну документацію. 

Гарантує, що маркування знаком "СЕ" прикріплюється до виробу, коли 
це необхідно, та супроводжується документами відповідно до 
Регламенту (ЄС) 305/2011. 

Розміщує на ринку тільки ті будівельни вироби, що відповідають вимогам, 
згідно до Постанови (ЄС) 305/2011. Гарантує, що виробник виконує оцінку та 
перевірку продуктивності. 

Виробник 

Уповноважений 

представник 

Дистриб'ютор 

Імпортер 



Контактні пункти щодо будівельних продуктів –  

Регламент (ЄС) № 764/2008 та Регламент (ЄС) № 305/2011 

 Кожна держава-член ЄС призначає контактний пункт 

 

 Надає інформацію щодо національних правил, щоб 

відповідати найважливішим вимогам в будівництві, 
що застосовуються до використання кожного 
будівельного продукту 

 
 Забезпечує доступ до національних технічних 

правил(експлоатаційні показники на основні 
характеристики), що застосовується до конкретного 
продукту 
 

 Надає контакти компетентним органам 
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Досвід «Випробувального 
Центру європейської 
сертифікації " 

 



У 2002 році ми 
вирішили, що ми 
збираємось  в поїздку! 



за багатьма 
напрямками ... 



Можливо і 
найкращим 
чином.  



Ми зрозуміли, що 
існують різні 
транспортні засоби 



І завжди є бюджет ... 



Це навіть може бути 
першим класом ... 



бізнес-клас 



... або економ. 



Це ми! Ми 
обираємо 
економ клас. 



Ми почали з перших 
кроків! 



ЦИЕС - Спочатку 

 2002 г. – Заснування компанії 
 

 Власні випробувальні лабораторії для технічних продуктів - 
акредитовані відповідно до БДС EN ISO / IEC 17025 

 2007 г. – ЦИЕС визнано нотифікованим органом NB 1871  
 

 Лабораторія випробувань будівельних виробів - Фізична, 
механічна та фізична ефективність – Нотіфікованна 
Європейською Комісіїєю (ЄК) 
 

 2011 г. – Випробувальна лабораторія для виявлення 

реакцій продуктів на вогонь – нотіфікація перед ЄК 



ЦИЕС - Сьогодні 

 9 бізнес-напрямків у структурі 
 Понад 4000 клієнтів за 16 років у Болгарії 

та за кордоном 

 50 фахівців персоналу 

 Більше 40 зовнішніх аудиторів та  
     експертів 



Послуги ЦИЕС 

Сертифікація будівельної продукції Тестування будівельних виробів Сертифікація машин та електрообладнання Тестування машин та електрообладнання Сертифікація систем управління 

Огляд енергоефективності 
Технічний нагляд за СОП 

Контроль факторів робочого середовища та ігрових майданчиків 

Спеціалізовані семінари та тренінги 

NB 1871 



Членство ЦИЕС 

 Форум нотифікованих органів у Болгарії 
 Асоціація нотифікованих органів будівельних виробів 

  Болгарська промислова асоціація капіталу 

  Болгарська асоціація електротехніки та електроніки (БАСЕЛ)  

 25 комітетів технічної стандартизації 
 Болгарське відділення Палати машинобудування 

 Болгарська торгово-промислова палата 

 Голова Форуму нотифікованих органів Болгарії 
 Член УС Болгарського інституту стандартизації 
 Член Національної метрологічної ради при Міністрі економіки 

  Член УС  ТПП Стара Загора 

ЦИЕС 

Менеджер 

ЦИЕС 



66% - 

Тестування та 
сертифікація 

продукції 

Частка доходів від послуг ЦИЕС за 2017 р.  



Частка реалізованих продажів  ЦИЕС відносно 
болгарського ринку на 2017 рік 



Сертифікат відповідності, виданий 
ЦИЕС ЕООД 

Сертифікат відповідності 
промислового контролю на заводі з 
виробництва гідроізоляційних аркушів, 
відповідно до EN 13969, EN 13969 / A1 

та EN 13707 + A2 

Видано ЦИЕС ЕООД. 



Як ми це зробили? 

 Висококваліфікована команда спеціалістів (будівельники, інженери-
електрики, машинобудівники, теплотехніки, хіміки, юристи та економісти); 

 Постійне технічне обслуговування та підвищення кваліфікації персоналу; 

 Придбання нового лабораторного обладнання за європейськими 
проектами та власним фінансуванням, регулярне оновлення та 
удосконалення випробувальних установок; 

 Калібрування технічних засобів; 

 Поетапне розширення сфери діяльності; 
 Підтримка акредитації та нотифікація - щорічно; 

 Сильний маркетинг та реклама організації. 
 

 

 





Частина корпоративних клієнтів ЦИЕС 



Д я к у ю  з а  у в а г у !  

www.ctec-sz.com 
Инж. Благовеста Шинева  

Центр тестування   європейської  

сертифікаці ї  ЕООД  

 м.:+359  887 598-697 

т. :  +359 42 620 -368 

sh ineva@ctec-sz .com 


