
. 



ЦИЕС ДНЕС КОЛЕГИ 

СПЕЦИАЛИСТИ

50+

ГОДИНИ ОПИТ
18

КЛИЕНТИ

4500 +
ВЪНШНИ ОДИТОРИ
40+

АКРЕДИТИРАНИ
ЛАБОРАТОРИИ

2

НОТИФИЦИРАН 

ОРГАН

NB1871 

БИЗНЕС 

НАПРАВЛЕНИЯ

9
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ЦИЕС- ЧЛЕНСТВА

Асоциация на 

Нотифицираните органи 

за строителни продукти

Форум на 

Нотифицираните 

органи в България

Българска асоциация на 

електротехниката и 

електрониката (БАСЕЛ) 

Българска 

браншова камара 

по машиностроене

Българска асоциация на 

индустриалния капитал

Българска търговско-

промишлена палата

25 технически комитета 

за стандартизация

Българска асоциация на 

производителите вносителите 

и търговци на ЛПС

Българска търговско-

промишлена палата



ЧЛЕНСТВА НА УПРАВИТЕЛЯ НА ЦИЕС

ЧЛЕН

Националния съвет по 

метрология към    

Министъра на 

икономиката

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Форум на 

нотифицираните 

органи в 

България

ПРЕДСТАВИТЕЛ

Индустрията в 

Съвета по 

акредитация към ИА 

БСА 

Българския 

институт за 

стандартизация

ЧЛЕН НА УС

ТПП Стара Загора

ЧЛЕН НА УС



ЕКСПЕРТИЗА

ЦИЕС СЪДЕЙСТВА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ 

ОПЕРАТОРИ ДА ПОСТИГНАТ НАЦИОНАЛНИТЕ 

И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА 

ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

НИЕ СМЕ В ПОЛЗА НА ИНДУСТРИЯТА И 

БИЗНЕСА, КАТО ПРЕДЛАГАМЕ КАЧЕСТВЕНИ 

УСЛУГИ И НЕПРЕКЪСНАТО ПОДДЪРЖАМЕ И 

ПОВИШАВАМЕ КОМПЕТЕНТНОСТТА СИ.

ЧРЕЗ НАШАТА ДЕЙНОСТ ПРЕДОСТАВЯМЕ 

ЕКСПЕРТИЗА ЗА ПОЧТИ ВСИЧКИ СЕКТОРИ НА 

ИКОНОМИКАТА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ХРАНИТЕ 

И ГОРИВАТА.

www.ctec-sz.com



НАШИТЕ УСЛУГИ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

Изпитване на 

строителни 

продукти

Сертификация 

на строителни 

продукти

Сертификация 

а управление 

(ISO)

Изпитване на 

машини, 

съоръжения и 

устройства

Сертификация 

на системи за 

управление 

(ISO)

Сертификация 

на машини и 

ел.съоръжения

www.ctec-sz.com



НАШИТЕ УСЛУГИ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

продукти
Контрол на 

фактори на 

раб.среда

www.ctec-sz.com

Специализирани 

семинари и 

обучения

Обследване 

за енергийна 

ефективност

Технически 

надзор на 

съор. с 

повишена 

опасност



ВЪНШЕН ПАЗАР ЦИЕС 2019 г.

14%

Босна

17%

Сърбия

17%

Румъния

11%

Гърция

10%

Русия

6%

Косово

6%

Турция

4%

Албания

4%

Македония

1%

Унгария

1%

Беларус

3%

Израел

1%

Полша

1%

Хърватия

1%

Великобритания

0,3%

Китай

0,2%

Германия

0,2%

Молдова
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ЦИЕС – Услуги като NB
NB 1871

1. ДИРЕКТИВА 2006/42/ЕО МАШИНИ
2. ДИРЕКТИВА 2014/30/ЕС ЕЛЕКТРОМАГНИТНА 
СЪВМЕСТИМОСТ (EMC)
3. ДИРЕКТИВА 2014/35/ЕС - НИСКОВОЛТОВИ 
СЪОРЪЖЕНИЯ (LVD)
4. ДИРЕКТИВА 2000/14/ЕС - ИЗЛЪЧВАН ШУМ ОТ 
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, КОИТО РАБОТЯТ НА 
ОТКРИТО 
5. РЕГЛАМЕНТ (EС) № 305/2011 - СТРОИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ



ЦИЕС – Орган за сертификация 

на системи за управление (ISO)

ЦИЕС е акредитиран от ИС БСА да 
извършва сертификация на системи за 
управление по следните стандарти:

 ISO 9001 – управление на качеството

 ISO 14001 – управление на околната 
среда

 ISO 45001 – управление на здравето 
е безопасността при работа



Лаборатории на ЦИЕС

Лаборатория за 

изпитване на 

машини, 

съоръжения и 

устройства

Лаборатория за 

изпитване на 

строителни 

продукти

Изпитване и 

класификация за 

реакция на огън

Физико-

механични и 

химични 

изпитвания



ЛИМСУ е акредитирана в 
съответствие с БДС EN ISO/ IEC 17025 
от Изпълнителна Агенция „Българска 
служба за акредитация“ (ИА БСА).

Лабораторията извършва изпитвания 
на безопасност, електромагнитна 
съвместимост, шум, вибрации, 
въздействие на околната среда.

Лаборатория за 

изпитване на машини, 

съоръжения и устройства 

(ЛИМСУ)



Лаборатория за изпитване 

на строителни 

продукти(ЛИСП)

 Физико-механични и химични 
изпитвания 

 Изпитване и класификация по 
реакция на огън- единствената 
нотифицирана лаборатория на 
Балканите.

 Лабораторен контрол на строителни 
обекти.

Нотифицирана лаборатория от ЕК и акредитирана 
от ИА БСА в съответствие с БДС EN ISO / IEC 17025.



Обследване за енергийна ефективност

 Обследване и 
сертифициране 
на сгради

 Оценка за 
постигнати 
енергийни 
спестявания

 Обследване на 
промишлени 
системи

 Проверка за ЕЕ на 
водогрейни котли 
и климатични 
инсталации

 Извършване на 
енергийни одити 
във връзка с 
кандидатстване по 
оперативни 
програми



Електробезопасност Химични фактори Физични фактори Площадки за игра

Орган за контрол от вид А

Органът за контрол от вид А е акредитиран от 
ИА БСА съгласно БДС EN ISO/IEC 17020 



 Повдигателни съоръжения (кранове, автовишки и др.)

 Съдове под налягане (котли и др.)

 Газови съоръжения и инсталации и др.

 Асансьори и др.

SOCIAL MEDIAТехнически надзор на съоръжения с 

повишена опасност

www.ctec-sz.com



Център за компетентност

Организира:
 Обучения за квалификационни 

групи по електробезопасност
 Обучения по безопасност и здраве 

при работа/БЗР
 Задължителни инструктажи

 Правоспособности

 Специализирани семинари



Лични предпазни средства 

(ЛПС)

Личните предпазни средства (ЛПС) 
осигуряват на ползвателя защита от 
рискове, срещани на работното място, 
у дома или по време на извършване на 
различни дейности в свободното 
време

Наличието на CE маркировката върху ЛПС е        
индикация, че те отговарят на  хармонизираните 
изисквания и могат да се продават навсякъде в 
Европейската икономическа зона.

www.ctec-sz.com



Лични предпазни средства 

(ЛПС)- Регламент (ЕС) 2016/425

www.ctec-sz.com

Категория I „Минимални рискове“ повърхностни 

механични наранявания; контакт с почистващи 

средства със слабо действие или продължителен 

контакт с вода; контакт с горещи повърхности, 

чиято температура не надвишава 50 °C; 

увреждане на очите, които не са екстремни и др.

Категория III ЛПС с рискове, които могат да 

предизвикат много сериозни последици, като 

смърт или необратимо увреждане на здравето, 

свързани с: вещества и смеси, които са опасни за 

здравето; атмосфера с недостиг на кислород; 

вредни биологични агенти; йонизиращи лъчения; 

и др. 

Категория II включва рискове, различни от тези, 

изброени в категории I и III.



СЕ маркировката и Регламент 

(ЕС) 2016/425

www.ctec-sz.com

За ЛПС Категория I „Минимални рискове“ от 

производителя се изисква само да попълни ЕС 

декларация 

за съответствие, за да потвърди, че неговият 

продукт отговаря на изискванията за 

безопасност на Регламента. 

За ЛПС от категории II и III трябва да бъде 

приложена процедура за оценка на 

съответствието, състояща се от два етапа. 

Първо ЛПС трябва да бъдат подложени на ЕС 

изследване на типа, което се извършва 

от Нотифициран орган. 



Сертификат ЕС 
изследване на типа (от 

Октомври 2016)

Директивата отпада/ Приложим 
е Регламент относно ЛПС

Край на възможността 
да се пускат на пазара 

ЛПС съгласно 
Директивата

Край на валидността на всички ЕС сертификати за 
изследване на типа и решения съгласно 

Директивата

от 10/ 2016 до 03/2018г. от 04/ 2018г. до 04/2019 г. 04/ 2023 г.

ДИРЕКТИВА 89/686/СЕЕ Преходен период
РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/425

Производството на ЛПС и пускането им на пазара 
според Директивата  не е вече възможно

ЛПС 
Кат. I

Само пускане и 
предоставяне на пазара  

според Директивата

Пускане на пазара на ЛПС 
съгласно Директивата и 

Регламента
Пускане на пазара на ЛПС само съгласно Регламента

Предоставяне на пазара е възможно съгласно и Директивата и Регламента

ЛПС 
Кат. II

Само пускане и 
предоставяне на пазара  

според Директивата

Пускане на пазара на ЛПС 
съгласно Директивата и 

Регламента
Пускане на пазара на ЛПС само съгласно Регламента

Предоставяне на пазара (на продукти вече пуснати на пазара) е възможно съгласно и Директивата и 
Регламента

ЛПС 
Кат. III

Само пускане и 
предоставяне на пазара  

според Директивата

Пускане на пазара на ЛПС 
съгласно Директивата и 

Регламента
Пускане на пазара на ЛПС само съгласно Регламента

Предоставяне на пазара (на продукти вече пуснати на пазара) е възможно съгласно и Директивата и 
Регламента

ЛПС 
които 

се 
местят 
от Кат. 

II в 
Кат.III

Само пускане и 
предоставяне на пазара   
на ЛПС Кат. II съгласно 

Директивата 

Пускане на ЛПС на пазара за 
Кат. II съгласно Директивата и  

Кат.III съгл.Регламента

Пускане на пазара на ЛПС Кат.III  само съгласно Регламента. Продуктовия 
контрол по време на производството се извършва 

съгл.Регламента(Модули C2 и D)

Предоставяне на пазара (на продукти вече пуснати на пазара) е възможно за ЛПС Кат. II съгласно 
Директивата и ЛПС Кат.III съгл.Регламента
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ЦИЕС е официално в процедура за 

получаване на нотификация пред ЕК 

съгласно Регламент (ЕС) 2016/425 за 

ЛПС.

До настоящия момент в Бългаpия 

липсва такъв Нотифициран орган. 



Те ни се довериха



БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА 

ВНИМАНИЕТО!

инж. Благовеста Шинева, 

Управител
Център за изпитване и европейска 

сертификация ЕООД

shineva@ctec-sz.com 

тел.: +042 620 368, факс: +042 602 377

www.ctec-sz.com

http://www.ctec-sz.com/

