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1. Увод 
Настоящият строително технически сертификат (по-нататък само „СТС“ е издаден от 



оторизирано лице (ОЛ) 224 въз основа на заявление на заявителя за оказване на съдействие 
при оценката на съответствията на неговия строителен продукт, съгласно Правителствена 
наредба № 163/2002 Сб. и правителствена наредба № 215/2016 Сб., и измененията ѝ (по-
нататък само „ПН 163“) с оглед на факта, че няма определени норми и технически 
предписания, конкретизиращи от гледна точка на определената употреба на продукта в 
строителството основни изисквания, отнасящи се към продукта. Ограничава техническите 
показатели на продукта, тяхното ниво и действията за установяването им във връзка с 
основните изисквания, посочени в приложение №1 на ПН 163, и определя обсега на 
използване на продукта в строителството. 
 
2. Идентификация на оторизираното лице 
Настоящият строително-технически сертификат се издава от Оторизирано лице ОЛ 224, 
Институт за тестване и сертифициране а.с., Злин. ОЛ има право да извършва оторизиране 
за този тип строителни продукти  въз основа на Решение на ИНМИ №2/2014 от 10.03.2014 
г. Идентификационните данни на ОЛ 224 са следните: 
 
Институт за тестване и сертифициране а.с. 
бул. "Томаш Батя" 299, Лоуки, 763 02 Злин, Чешка република 
ИН 47910381 
ИН по ЗДДС CZ47910381 
телефон 577 601 612, факс 577 104 855, e-mail director@itczlin.cz 
 
3. Идентификация на заявителя и производителя 
 
3.1. Идентификация на заявителя 
 
Заявлението за съдействие при оценката на съответствията е подадено от фирма 
BOCHEMIE a. s. 
 
Идентификационните данни на заявителя са следните: 
 
BOCHEMIE WOOD CARE с.р.о. 
ул. Лидицка 326,  Нови Бохумин, 735 81 Бохумин, Чешка република  
ИН 06248675 
ИН по ЗДДС CZ06248675 
Телефон: +420 596 091 111, факс: +420 596 013 462, e-mail bochemie@bochemie.cz 
 
3.2. Идентификация на производителя 
 
Адрес на производителя: 
 
BOCHEMIE а.с. 
ул. "Лидицка" 326,  Нови Бохумин, 735 81 Бохумин, Чешка република 
 
4. Идентификация на продукта и определяне на начина на употребата му в 
строителството 
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4.1. Идентификация и описание на продукта 
 
Bochemit Estetik Profi защитен маслен импрегнант на дърво, за защитно нанасяне върху 
дървени повърхности и продукти с „променливи размери“ (перголи, греди, огради, 
облицовки и др.), вградени в интериор (клас на употреба 1. и 2. съгласно ČSN EN 335) и 
екстериор (клас на употреба 3. съгласно ČSN EN 335). 
 
4.2. Обозначаване на продукта 
 
Продуктите се обозначават върху опаковката за потребителите - посочват се данните, 
включващи пълното наименование на продукта, търговското наименование на заявителя. 
 
4.3. Определяне на начина за употреба в строителството 
 
Bochemit Estetik Profi защитен маслен импрегнант на дърво, за защитно нанасяне върху 
дървени повърхности и продукти с „променливи размери“ (перголи, греди, огради, 
облицовки и др.), вградени в интериор (клас на употреба 1. и 2. съгласно ČSN EN 335) и 
екстериор (клас на употреба 3. съгласно ČSN EN 335). 
 
В сграден екстериор (клас на употреба 3. съгласно ČSN EN 335) и сграден интериор, 
където влажността на предпазваното дърво може да превиши 20% (клас на застрашаване 2 
съгласно ČSN EN 335), е подходящо дървото преди това да бъде третирано с подходящ 
имрегнант с проверен защитен ефект против вредители по дървото, вредни за дървото  
гъби , плесени (например Bochemit QB, Bochemit Optimal Forte). 
 
Прилагане: 
четка, валяк 
време за изсъхване: 
- температура 20 °C и относителна влажност на въздуха макс. 65 %  
-     възможност за второ нанасяне: след около 6-16 часа 
- влажност на дървото: макс. 12 % 
 
типова система покрития за дърво в интериора без биоцидна защита: 
 1-2x покрития Bochemit Estetik Profi - препоръчително количество за едно нанасяне  60 ± 
10 g/m2 
 
4.4. Ограничение на употребата на продукта 
 
Продуктът не е предназначен за покрития, които влизат в директен контакт с храни, 
фуражи и питейна вода, както и за покритие на детски мебели и играчки. Препаратът и 
остатъците от него не трябва да попадат във водата, почвата и канализацията. 
 
5. Документи, предоставени от производителя: 
 
Заедно със заявлението, заявителят предостави и следните документи: 
- Технически лист 
- Информационен лист за безопасност 
 



 
 
6. Използвани технически предписания, стандарти, научни и технически 
източници, данни за придобит от практиката опит 
 
За изготвянето и издаването на настоящия СТС са използвани следните документи: 
 
– ČSN 490600-01 
– ČSN ISO 2409 
– ČSN EN 335 
– ČSN EN 599-1+A1 
– ČSN EN 927-1,2,3,5 
– Закон № 258/2000 Сб. за опазването на общественото здраве и измененията му. 
– Закон № 350/2011 за химичните вещества и химичните смеси и за промяната на някои 
закони (химичен закон) 
– Регламент 1907/2006/ЕО  на Европейския парламент и съвета за регистрацията, оценката, 

разрешенията и ограниченията на химичните вещества 
– Закон № 477/2001 Сб. за опаковките и измененията му. 
 
7. Класификация на продукта и процедури за оценката на съответствията съгласно 
ПН 163 
 
7.1. Класификация на продукта съгласно ПН 163, изменена с ПН 312 
 
Bochemit Estetik Profi – защитен маслен импрегнант на дърво е специфициран строителен 
продукт. В рамките на приложение 2 на ПН 163 спада в група № 5.14. 
 
7.2. Определени процедури за оценка на съответствията 
За продуктите от група 5, подгрупа 14, приложение 2 на ПН 163, изменено с ПН 312, 
определя процедури за оценка на съответствията съгласно §5 (сертифициране). 
 
7.3. Приложени технически указания. 
 
В рамките на действията по координиране за посочената група продукти ИНМИ, изготви 
Техническо указание 05_14_03, което е изходна точка за определяне на обсега на 
проследяваните показатели и методите за установяването им. 
 
7.4. Отклонения от техническото указание 
 
Техническият лист, цитиран в чл. 7.3. от настоящия СТС, е използван при изготвянето на 
СТС за конкретния тип продукт. С оглед на декларациите за употребата на продукта, е 
декларирана устойчивост на атмосферни влияния за продукти с променливи размери и 
адхезия. Не е деклариран пряк контакт с питейна вода и хранителни продукти. 
 
8. Определяне на техническите показатели, свързани с основните изисквания, и 
начините за установяването им. 
 
8.1. Основни изисквания и определяне на техническите показатели. 



 
Определянето на техническите показатели, проследявани във връзка с основните 
изисквания, е в съответствие с членове 7.3. и 7.4. от настоящия СТС, и е посочено във 
втората колона на следващата таблица №1 
 
Таблица № 1 Определяне на техническите показатели и определяне на процедурите за 
изпитване 
№ Название на 

техническия показател: 
Процедура за 

изпитване 
Предмет на 
изпитване: 

Брой 
образци 

Изискуема 
стойност: 

С Д 

1 Устойчивост на 
атмосферни влияния ČSN EN 927-3 

изпитва се общото 
защитно покритие, 

нанесено върху 
дърво 

1 - нестабилен 

2 
Водопропускливост в 

течната фаза на 
покритието 

ČSN EN 927-5 образец от 
продукта 1 - нестабилен    > 30 

g/m2 
3 Адхезия ČSN EN ISO 2409 образец от 

продукта 1 1 
макс. 1 (Д) 

4 Безопасност за здравето – 
VOC емисии 

ČSN EN ISO 16000-9 
ČSN EN ISO 16000-10 
ČSN EN ISO 16000-11 
метод за изпитване на 

специализираната 
лаборатория 

образец от 
продукта 1 - 

 
 

лимити съгласно ПН 
6/2003 Сб. 

 
Забележка: (Д) декларирано от заявителя 
 
8.2. Определяне на начина за оценка на техническите показатели 
 
В таблицата по-горе  са посочени и списък с нормативните предписания, използвани за 
определяне на начина за оценка на отделните проследявани технически показатели, 
необходим брой образци от продукта за сертифициране (С) и надзор над системата за 
управление на производството и проверка на спазването на определените изисквания за 
продукта (Д). 
 
8.3. Изискуемо ниво на техническите показатели 
 
За определената употреба на продукта в строителството, описана в членове 4.3. и 4.4. от 
настоящия СТС, са определени изискуеми стойности за отделните показатели, посочени в 
последната колона на таблицата по-горе. 
 
8.4. Други технически предписания, прилагани за продукта 
 
За  потребителските, груповите и транспортните опаковки се прилагат изискванията на 
закон № 477/2001 Сб. за опаковките и измененията му. 
 
За продукта се прилага и Регламент 1907/2006/ЕО  на Европейския парламент и съвета и 
измененията му (REACH), по-специално приложение XVII, с което се определя списъкът 
на опасните химични вещества и опасните химични препарати, чието предлагане на пазара 
е забранено, или чието предлагане на пазара, в обръщение или употреба са ограничени. 
Производителят има право да използва единствено добавки (стабилизатори, вещества, 



които забавят горенето, пигменти и др.), чиято употреба не е ограничена от Регламент 
REACH. 
 
9. Уточняващи изисквания за оценката на системата за управление на 
производството 
 
 
Изискванията за системата за управление на производството за посочени в приложение 
№3 на ПП 163, изменено с ПП 312 и са задължителни за производителя на посочените 
строителни продукти. 
 
9.1. Задължения на производителя, свързани със системата за управление на 
производството 
 
Производителят е задължен да осигури такава система за управление на производството 
(по-нататък само „СУП“), която да гарантира, че всички продукти, които предлага на 
пазара, отговарят на техническата документация и по-специално, че изпълняват основните 
изисквания. Минималният обхват на изискванията за осигуряване на СУП от 
производителя е посочен в следващата таблица № 2: 
 
Таблица № 2 Минимален обхват на изискванията за осигуряване на СУП от 
производителя 
Пор. 
№ 

Област на системата за 
качество Уточняващи изисквания 

1 Отговорност за  
производството 

Производителят има специално определени работници, които 
отговарят за закупуване на суровините, материалите и продуктите, 
които оказват влияние върху качеството на продукта, за 
управлението на, производствения процес, за проверката и 
изпитването, за контролните, измервателните и изпитателните 
съоръжения, за освобождаването на продукта за експедиция. 

2 Отговорност за общото 
управление на качеството 

Определен е член на ръководството, който отговаря за общото 
управление на качеството, включително за преразглеждане и 
отговорност за коригиращи и превантивни мерки 

3 Технологична процедура 
на производството 

Производителят има достатъчно подробно изготвена технологична 
процедура на производството. Актуалните технологични или 
производствени предписания са на разположение на съответните 
работни места 

4 Технически спецификации Производителят има определени технически спецификации за 
продукта, подробно описание на техническите показатели на 
продукта и има определения начин за употребата на продукта в 
строителството 

5 Водене на отчетност Производителят води отчет за показателите на входящите суровини, 
материали и продукти, за производството, за производствените и 
контролните изпитвания, за проверката и калибрирането на 
измервателните средства и отчет за оплакванията от качеството на 
продукта. Отчетите са четливи, могат да бъдат идентифицирани и са 
безопасно архивирани. 

6 Производствени работни 
съоръжения 

Производителят следи за правилното състояние на необходимото 
работно оборудване. 



7 Проверка и изпитване Производителят има изготвен план на контролните и изпитателните 
дейности (входящи, междинни и крайни). Проверките и 
изпитванията се извършват съгласно този план. Актуалните 
контролни и изпитателни процедури са на разположение на 
съответните места. Производителят води и съхранява записите от 
изпитванията и проверките. 

8 Измервателни 
съоръжения, използвани 
за осигуряване на процеса 
на производство, 
проверка и изпитване 

За да осигури процеса на производство, проверка и изпитване, 
производителят има определени подходящи измервателни 
съоръжения, води регистър за тях и следи за правилното им 
състояние. Производителят надлежно води и съхранява записите за 
проверката и калибрирането на измервателните съоръжения, 
съгласно закона за метрологията. 

9 Опаковане и 
обозначаване на 
продуктите 

Производителят има осигурен процес на опаковане и обозначаване 
на продуктите в обхвата, необходим за осигуряване на съответствие 
със специфицираните изисквания. 

Пор. 
№ 

Област на системата за 
качество Уточняващи изисквания 

10 
Пространства за 
складиране 

Производителят разполага с пространствата, необходими за 
складирането на входящите суровини, материали и продукти, както и 
за складирането и експедирането на готовите продукти 

11 Инструкции за употреба 
на продукта 

Производителят има изготвено указание за ползване и поддръжка  на 
продукта на чешки език 

12 Осигуряване на основни 
превантивни мерки 

Производителят осигурява основни превантивни мерки (например 
упражнения за работниците, свързани с дейностите, които оказват 
влияние върху качеството на продукта, използването на отчетите за 
качеството и оплакванията на клиентите). 

 
9.2. Отговорност за надзора над системата за управление на производството 
 
9.2.1. Процедури съгласно §5 на ПП 163 – Сертифициране 
 
Производителят носи изключителна отговорност за внедряването, документирането и 
прилагането на СУП, а в случай на дистрибуция на строителните материали, отговорност 
за проверката на предлаганите продукти носи дистрибуторът. 
 
В рамките на крайния контрол производителят извършва изпитвания – на собствени 
разноски, или като осигурява акредитирана изпитателна лаборатория, които са със следния 
минимален обхват: 
 
мирис                                                 всяка партида 
време на изтичане (вискозитет)       всяка партида 
плътност на продукта                       всяка партида 
съдържание на твърди вещества     всяка партида 
оцветяване                                        всяка партида 
 
Производителят взема образците на случаен принцип, след като напуснат технологичната 
линия. 
 
Дистрибуторът и доставчикът са в договорни отношения, които гарантират доставката на 
продукти, изпълняващи изискванията съгласно таблица №1 от настоящия СТС. 
 



В рамките на участието си в процеса на оценката на съответствията Оторизираното лице 
извършва редовен надзор за надлежното функциониране на СУП или за надлежното 
функциониране на проверката на продуктите при заявителя и проверка за спазването на 
определените изисквания при производителя поне веднъж на 12 месеца. Валидността на 
сертификата и възможността за продължаване на разпространението на продукта на пазара 
зависи от положителните резултати от контролните дейности, посочени в доклада, 
предаван на производителя или на заявителя. 
 
Оторизираното лице избира обхвата на надзора над функционирането ба системата за 
управление на производството така, че за три години да бъдат проверени всички елементи 
на СУП, посочени в глави 9.1. и 9.2. 
 
При надзора, осъществяван в рамките на процедурата за оценка на съответствията 
съгласно §5, служител на оторизираното лице събира от производителя или заявителя 
образци, според броя, посочен в таблицата от глава 8.1., с цел проверка на спазването на 
определените изисквания чрез изпитвания, извършвани в лаборатория на оторизираното 
лице, поне в следния обхват: 
 
Адхезия 
 
10. Изпитвания за проверка 
За издаването на СТС не беше необходимо  извършване на изпитвания за проверка. 
 
Изготвил: инж. д-р Петър Птачек 
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