
ЦНИП при УАСГ 

бул. Хр.Смирненски 1 

Направление  

„Оценяване съответствието 

на строителните продукти и 

издаване на БТО” 

 

ОБЩА ПРОЦЕДУРА 

 

Код :           ОПБТО  

Страница     1 / 7 ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ТЕХНИЧЕСКО 

ОДОБРЕНИЕ  

 

 

 

ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ТЕХНИЧЕСКО ОДОБРЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съдържание 
 

             Страница  

 

1. Цел и обхват на процедурата      2 

 

2. Нормативни основания за разработване и издаване на БТО  2 

 

3. Описание на процедурата       3 

 

4. Съпътстващи документи       7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ЦНИП при УАСГ 

бул. Хр.Смирненски 1 

Направление  

„Оценяване съответствието 

на строителните продукти и 

издаване на БТО” 

 

ОБЩА ПРОЦЕДУРА 

 

Код :           ОПБТО  

Страница     2 / 7 ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ТЕХНИЧЕСКО 

ОДОБРЕНИЕ  

 

1. Цел и обхват на процедурата 

Тази процедура е разработена в съответствие с Наредбата за съществените изисквания към 

строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП), 2006, 

изм.2014г. и определя правилата, които спазват експертите на Лицето за издаване на 

техническо одобрение към ЦНИП при УАСГ, в процеса на издаване на Българско 

техническо одобрение, съгласно глава десета, част трета от НСИСОССП. 

Процедурата е съобразена с процедурите и методите за оценяване и удостоверяване на 

съответствието съгласно: глава четвърта и глава девета от  НСИСОССП.  

Ръководният състав и сътрудниците на изпитвателната лаборатория (ЛИ), както и 

заявителите за БТО (производители, произвеждащи съответния продукт на територията на Р. 

България или упълномощени техни представители) са длъжни да се съобразяват със 

съответните касаещи ги точки от тази процедура.  

 

2. Нормативни основания за разработване и издаване на БТО  

Българско техническо одобрение (БТО), съгласно чл. 57,  част трета от НСИСОССП се 

издава за строителни продукти, които се произвеждат и влагат в строежи на територията на 

Р. България и: 
   за които не съществуват европейски технически спецификации (хармонизирани 

европейски стандарти или национални технически спецификации, чиито номера са 

публикувани в „Официален вестник” на Европейския съюз) 

   за които не съществуват български технически спецификации (национални 

стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти, както и български 

национални стандарти или национални стандарти с еквивалентни на българските методи и 

изисквания) 

   които се различават значително от европейските технически спецификации и от 

българските технически спецификации.   

Българското техническо одобрение е положителна техническа оценка на годността на даден 

строителен продукт за удовлетворяване на съществените изисквания към строежите, в които 

продуктът се влага трайно, в зависимост от неговото предназначение. 

Българските технически одобрения се разработват и издават въз основа на проучвания, 

изпитвания и оценка на годността на строителните продукти за използването им по 

предназначение съобразно ръководствата за европейски технически одобрения ETAG (ако 

има такива) и общите процедурни правила за кандидатстване, изготвяне и издаване на БТО. 

Когато има утвърдено ръководство за ЕТО, БТО се изработват съгласно правилата и 

процедурите в него, а в останалите случаи БТО се издават съобразно съответните 

съществени изисквания към строежите, определени в нормативни актове. 

При изготвяне на БТО се вземат под внимание и критериите за съответствие на даден 

строителен продукт, посочени в съответната работна процедура. Работните процедури са 

изготвени въз основа на изискванията на НСИСОССП, ръководствата за европейски 

технически одобрения, решенията на ЕК и мандатите към CEN и изискванията на 

нормативните актове. 
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3. Описание на процедурата 

БТО се издава за конкретен строителен продукт, произвеждан на територията на Р. България 

от даден производител. 

Процесът на издаване на БТО за даден строителен продукт включва следните етапи: 

    подаване на заявка от производител или негов упълномощен представител по 

образец и документация за продукта; 

    сключване на договор или отказ; 

    провеждане на изпитвания и оценка на резултатите; 

    разработване и издаване на БТО. 

 

3.1 Подаване на заявка и сключване на договор 

За откриване на процедура по разработване и издаване на БТО на продукта, възложителят 

попълва заявка по образец, предоставен му от Лицето за издаване на БТО (ЛИБТО). Заявката 

трябва да съдържа най-малко следната информация: 

    име и адрес на производителя или на неговия упълномощен представител (ако има 

такъв) 

    адрес на предприятието или предприятията, в които се произвежда продуктът; 

    тип на продукта и област на приложение; 

    декларация, че не е отправял същата заявка до друго лице, получило разрешение за 

издаване на БТО и че ще заплати разходите по издаването на БТО. 

Заявителят прилага и следните документи: 

    съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние; 

    техническа документация за строителния продукт; 

    други документи, удостоверяващи качествата на строителния продукт (протоколи от  

изпитвания, ако има такива, експертни оценки и др.). 

Задължение на заявителя е да предоставя всички необходими документи и да подпомага 

Лицето за издаване на БТО при изпълнение на процедурата по издаването. При подаване на 

заявката заявителят получава информация за процедурата по издаване на одобрението. 

След подаване на заявката, Ръководителят на Направлението, съвместно с Ръководител отдел 

„Издаване на БТО“ проучват представената документация и уведомяват заявителя за 

започване на процедура по одобрението или за отказ. Когато заявката не е приета, Лицето за 

издаване на БТО писмено уведомява заявителя за причините за отказа, след което той може 

да се обърне към друго лице за издаване на БТО.  

След сключване на договор с Производителя и регистрирането му в Административен отдел 

при Направление „Оценяване съответствието на строителните продукти и издаване на БТО”, 

се организират дейностите по издаване на БТО. 

 

3.2 Разработване и издаване на Българско техническо одобрение 

Издаване на БТО въз основа на Ръководство за европейско техническо одобрение (ETAG) 

При наличие на ETAG, дейностите, които Лицето за издаване на БТО извършва, са 

съобразени с изискванията, посочени в съответното ръководство. 
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Експертът прави оценка на предоставените документи и материали относно тяхната пълнота 

и годност да се използват при разработването на БТО и при необходимост се изискват 

допълнителни такива от заявителя. 

Провеждат се изпитвания по техническите характеристики, свързани със съществените 

изисквания, посочени в съответното ETAG. Изпитванията се извършват по описаните в 

ръководството методи или по методи, дадени в техническите доклади на ЕОТА. 

Изпитванията се извършват от Лицето за изпитване на Направлението. За изпитвания, 

изискващи уникална апаратура, с каквато разполага заявителя, е допустимо някои 

изпитвания да се извършат в лабораторията на заявителя под наблюдението на представител 

на ЛИБТО. В случай, че производителят или упълномощеният негов представител е 

предоставил предварителни изпитвания на продукта и те се приемат от водещия експерт, 

допълнителни изпитвания може да не се правят. 

В определени случаи е необходимо Лицето за издаване на БТО да се убеди, че 

производството на продукта (организация, оборудване, компетентност, производствен 

контрол) може да гарантира стабилност на обявените и изпитани характеристики в процеса 

на издаване на БТО. Тогава представител на Лицето за издаване на БТО може ла проведе 

планиран одит на производството и на системата за производствен контрол. По време на 

одита се попълва въпросник, а резултатите от одита се оформят в доклад. Същият може да 

послужи на одитора при оценка на съответствието на продукта. Последният се предава и на 

заявителя. 

На база на конкретните съществени изисквания, заложени в ръководствата за ЕТО, 

резултатите от изпитванията, представените от производителя документи и евентуално 

доклада от проведения одит на производството, водещият експерт извършва анализ относно 

годността на продукта за предвиденото предназначение .  

При положителен резултат от извършения анализ, водещият експерт изготвя Българско 

техническо одобрение по образец.  

 

Издаване на БТО без Ръководство за европейско техническо одобрение (ETAG) 

При липса на ETAG, Българското техническо одобрение се разработва и издава на база 

характеристиките и съществените изисквания, заложени в мандатите на ЕК към CEN, 

изискванията към продукта заложени в действащите национални нормативни актове и 

посочени в работната процедура за оценка на съответствието му. 

Водещият експерт, след преглед на представената от заявителя документация, определя 

техническите характеристики, свързани със съществените изисквания към строежите и 

областта на приложение на продукта. 

Провеждат се изпитвания съобразно определените по-горе характеристики. Изпитванията се 

извършват по стандартизирани методи, дадени в български, европейски или международни 

стандарти. При отсъствие на такива методи, изпитванията се извършват по методики, които 

подробно се описват в БТО. Изпитванията се провеждат от Лицето за изпитване. За 

изпитвания, изискващи уникална апаратура е допустимо някои изпитвания да се извършат в 

лабораторията на заявителя под наблюдението на представител на Лицето за издаване на 

БТО. В случай, че производителят или упълномощеният негов представител е предоставил 

предварителни изпитвания на продукта и те се приемат от водещия експерт, допълнителни 

изпитвания може да не се правят. 
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На базата на изискванията, заложени в действащите национални нормативни актове или 

чужди нормативни документи, както и технически данни за сертифицирани чуждестранни 

продукти с аналогично предназначение, водещият експерт извършва анализ относно 

аспектите, които ще гарантират годността на продукта за предвиденото му предназначение. 

При положителен резултат от извършения анализ, водещият експерт изготвя Българско 

техническо одобрение по образец. 

 

3.3 Съдържание на БТО  

По съдържание БТО е съобразено с изискванията на съответния раздел на ETAG и чл.60, ал.З 

от НСИСОССП, а именно:  

    наименование и адрес на лицето, което издава БТО;  

    номер и дата на издаване;  

    търговско наименование на строителния продукт;  

    тип на продукта, нива и класове (ако има такива); 

    наименование и адрес на производителя; 

    срок на валидност;  

    предприятия на производителя; 

    брой страници и брой приложения; 

    нормативно основание за издаване на БТО; 

   описание и предназначение на продукта (текст и чертежи, дадени в приложение), вид 

на строежа, за който е предназначен продуктът и неговия експлоатационен срок; 

    съществените изисквания към строежите, които определят техническите изисквания 

към продукта; 

    точни и измерими технически характеристики на продукта, свързани с 

удовлетворяване на съществените изисквания към строежите и методи за изпитване и/или 

изчисляване; 

    задължения на производителя (включително изискванията към системата за 

производствен контрол) и на лицата, които оценяват съответствието на продукта; 

    стойности на техническите характеристики и указания за прилагането на продукта, 

ако са необходими; 

    изисквания за квалификация на производствения персонал и за квалификацията на 

персонала, който ще монтира/вгражда продукта в строежа и инструкции за монтаж; 

    указания за експлоатация, поддръжка и ремонт; 

    указания за опаковка, транспорт и съхранение; 

    правила за здравословни и безопасни условия на труд и за опазване на околната 

среда; 

    здравна и екологична оценка на продукта. 

Разработеното БТО и придружаващата го документация, включително протоколите от 

изпитвания, се предават на Ръководителя на Направлението. Същият го преглежда и ако 

няма забележки го подписва и предава в административния отдел, където БТО се регистрира 

в дневник. Копие от БТО се поставя в досието на заявителя. Отговорникът по качеството 

изготвя регистър по образец за издадените БТО, който периодично се предоставя в МРРБ, 

съгласно изискванията на чл.59, ал.2 от НСИСОССП. 
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3.4 Срок на валидност на БТО 

БТО е със срок на валидност пет години, съгласно НСИСОССП, като този срок може да се 

удължава. 

Срокът на валидност на издадено БТО се прекратява преди изтичането на петгодишния срок: 

    след крайната дата, публикувана в „Официален вестник” на Европейския съюз, от 

изтичането на преходния период за съвместно съществуване на хармонизиран стандарт за 

строителния продукт, за който се отнася издаденото БТО, с противоречащи му национални 

спецификации; 

    една година след публикуването на стандарт по чл. 4, ал. 2, т. 2 и 3 от НСИСОССП, 

за строителния продукт, за който се отнася издаденото БТО. 

 

3.5 Изменение на БТО 

Издадено БТО може да се допълва или актуализира в някои от следните случаи: 

    при нови или променени задължителни изисквания, наложени от изменения в 

нормативните актове; 

    при промяна в производството на продуктите (входящи суровини, декларирани 

характеристики от доставчици, оборудване и др.); 

    по желание на възложителя. 

При изменение на БТО по желание на възложителя, последният подава нова заявка до 

Лицето за изготвяне на БТО, в която се посочват обстоятелствата, наложили промяната. При 

издаване на новото БТО процедурата по одобрението засяга само точките, отнасящи се до 

изменението. 

Издаденото БТО се обявява за невалидно и се издава ново БТО, за което се уведомяват 

производителя, МИП, надзорните и контролни органи на пазара.  

   

3.6 Отнемане на БТО 

Издадено БТО може да се отнеме само от Лицето за издаване на техническо одобрение при 

следните обстоятелства: 

    при установяване на несъответствие на строителния продукт със съществените 

изисквания към строежа; 

    по желание на възложителя; 

    при доказани злоупотреби с БТО или с името на одобряващата организация; 

    при сигнали от надзорните и контролни органи. 

При отнемане на издадено БТО, то се обявява за невалидно и  за това се уведомяват 

производителя, МРРБ, надзорните и контролни органи на пазара. 

 

3.7 Продължаване срока на валидност на БТО 

Срокът на издадено БТО може да се удължи от Лицето за издаване на техническо одобрение 

в съответствие с чл.61 от НСИСОССП при условие, че не са настъпили изменения в 

условията, при които то е издадено първоначално. 

Производителят или упълномощеният му представител трябва да подаде писмено заявление 

най-малко три месеца преди изтичане на срока на БТО. Заявлението трябва да бъде 

придружено със съответната техническа документация. 



ЦНИП при УАСГ 

бул. Хр.Смирненски 1 

Направление  

„Оценяване съответствието 

на строителните продукти и 

издаване на БТО” 

 

ОБЩА ПРОЦЕДУРА 

 

Код :           ОПБТО  

Страница     7 / 7 ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ТЕХНИЧЕСКО 

ОДОБРЕНИЕ  

 
При удължаване на срока на БТО се прилагат разпоредбите на т.3, като Лицето за издаване 

на техническо одобрение определя кои изпитвания относно съществените изисквания ще се 

проведат. 

Срокът на валидност може да бъде продължен за пет години. 

 

4. Съпътстващи документи  

    Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието 

на строителни продукти (НСИСОССП), приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г. и обн., ДВ 

бр.106/2006 г., изм. 2014г. 

    Ръководство за европейско техническо одобрение (ETAG) 

    Работна процедура за оценка на съответствието на съответния строителен продукт 

    Нормативни документи, свързани с приложението на продукта 

 
 


