
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ 0168/1 – CPR - 2012-08-15/2018-08-15  

 

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:  

Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци  

Плочи за знаци с апликиран материал на лицето на знака 

Кръг с р-ри Ф 450мм., Ф 600мм., Ф 700мм., Ф 900мм. 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 

строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:  

Плочи за знаци с апликиран материал на лицето на знака  

Кръг с р-ри Ф 450мм., Ф 600мм., Ф 700мм., Ф 900мм. 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 

хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:  

За инструкции, указание, предупреждение и насочване на водачи на превозни средства и 

пешеходци. 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за 

контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:  

„КАСТЕЛО” ООД,  

гр. Стара Загора, ул. „Бяло море” №1,  

тел. 042/633 033, факс 042/633 033,  e- mail: kastelo_ltd@abv.bg 

 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието 

пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:  

неприложимо 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните 

показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: 

система 1 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат 

от хармонизиран стандарт:  

EN 12899-1:2008 

 „Център за изпитване и европейска сертификация” ЕООД, Нотифициран орган номер NB 

1871, извърши определяне на типа на продукта въз основа на изпитване на типа, първоначална 

проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, и 

извършва непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол в 

предприятието, 

и е издаден сертификат за съответствие на производствения контрол  1871 – CPD – 

0168/15.08.2012г., настоящо издание 15.08.2018г.  

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който 

е издадена европейска техническа оценка:  

Неприложимо 

 

9. Декларирани експлоатационни показатели – за постоянни пътни знаци 



Съществени 

характеристики 

Експлоатационни показатели Ф450 

Ф600 

Ф700 

Ф900 

Хармонизиран 

стандарт 

 
 
 
 
 
 
 
Устойчивост  
на  
хоризонтални 
натоварвания 

Свързващи елементи –  Издържат Издържат  

 

 

 

 

 

 

EN 12899-1:2008 

Въздействие на вятър WL9 WL8 

Временна деформация при огъване(плоча на 
знака) 

TDB 5 TDB 4 

Временна деформация при огъване(опорна 
конструкция) 

DSL 4 DSL 2 

Огъване  TDB 5 TDB 5 

Усукване  NPD NPD 

Динамично натоварване при снегопочистване  DSL 4 DSL 2 

Натоварване от концентрирани сили  PL 1 PL 1 

Постоянна деформация – Издържа издържа издържа 

Парциален коефициент на въздействие  PAF1 PAF1 

Устойчивост на 
хоризонтални 
натоварвания за 
стълба 

Устойчивост на огъване – Mu 
Устойчивост на усукване - Tu 

NPD NPD 

Поведение при удар от 

превозно средство 

(пасивна безопасност) 

 100.NE.2 100.NE.2 

 
 
 
Характеристики  
на  
зрителната 
работоспособност 
 

Координати на цветност и коефициенти на 
яркост-CR2 

CR2 CR2 

Координати на цветност и коефициенти на 
яркост, с-но Европейски документи за 
оценяване –В 2 

ИЗДЪРЖА 

В2 

ИЗДЪРЖА 

В2 

ETA 12/0478 

Коефициент на обратно отражение – Rа RA1 
RA2 

RA1 
RA2 

EN 12899-1:2008 

Коефициент на обратно отражение Rа, с-но 
Европейски документи за оценяване 

R2 

RA 3B 
R2 

RA 3B 
ETA 12/0478 

ETA 13/0248 

Средна яркост – Е3 Е3 Е3  

 

 

EN 12899-1:2008 

Равномерност на яркостта – UE2 UE2 UE2 

Дълготрайност 
 

Устойчивост на удар за материала за лице на 
знака  

 

издържа издържа 

Устойчивост на 
стареене(три години 
изпитване на ускорено 
естествено стареене) 

-Издържа издържа издържа 

Устойчивост на удар Материал за лице на пътен знак  издържа издържа 

Устойчивост на 
корозия  

Стомана, горещо поцинкована  SP1  SP1 

Ръбове на плочата на 
пътния знак 

Непрекъснат страничен борд с двойно огъване 

на ръба 

Е2 Е2 

 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 

експлоатационни показатели в точка 9.  

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011, 

като отговорността за нея се носи изцяло от производителя, посочен в точка 4:  

Подписано за и от името на производителя от: Калоян Тодоров - Управител 

Стара Загора/15.08.2018г.  


