
Покана за участие PTS-F 4.4-3

ИЗПИТВАНЕ ЗА
ПРИГОДНОСТ

№ PTS 22/08-1

Изпитване на

“Строителни почви”

ПОКАНА

за участие в изпитване за пригодност посредством междулабораторно
сравнение в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17043:2010.

Период на провеждане:

от 01.08.2022

до 31.03.2023
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Покана за участие PTS-F 4.4-3

Уважаеми Колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим
да участвате в изпитване за
пригодност № PTS 22/08-1

посредством междулабораторно
сравнение, включващо изпитване на

“Строителни почви”.

1. Обект на изпитване:

Обект на изпитването ще бъде продукт “Строителни почви” по стандартни методи и характеристики,
както следва:

Обект на изпитване Код на стандарта Изпитвани характеристики

“Строителни почви”

*БДС EN ISO 17892-1 Съдържание на вода

*БДС EN ISO 17892-3, т. 5.1 (Метод с флуиден пикнометър) Плътност на частиците

*БДС EN ISO 17892-12, т. 5.4 (Метод на Казагранде) Граница на протичане

*БДС EN ISO 17892-12, т. 5.3 (Метод с падащ конус) Граница на протичане

*БДС EN ISO 17892-12, т. 5.5 Граница на източване

*AASHTO T 89
/
*МРРБ „Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018, поправка ДВ
90/2018, Приложение №15 към чл. 160, т. 3

Граница на протичане

*AASHTO T 90
/
*МРРБ „Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018, поправка ДВ
90/2018, Приложение №16 към чл. 160, т. 3

Граница на източване

* Изпитванията ще се проведат по последните валидни версии на посочените стандартни методи!

Бележка: Продуктът и характеристиките са в обхвата на акредитация на РТ провайдър PTS Bulgaria при
“ПТС България” ООД.
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Пояснения:

● Вземането на проба от продукт “Строителни почви”, нейното хомогенизиране, редуциране на
подпроби (наричани по-нататък само проби) и тяхното опаковане ще бъде извършено от Пътна
Строителна Лаборатория към “Пътна Компания” ЕАД, подизпълнител на РТ провайдър PTS
Bulgaria при “ПТС България” ООД.

● Пробите ще бъдат изпратени на участниците, след като бъдат изпитани за доказване на
подходящо ниво на хомогенност, което позволява получаване на повторими и възпроизводими
резултати.

● Всеки участник се съгласява да приеме статистически и/или метрологично доказана хомогенност
и съответно представителност на образците за изпитване. Това се потвърждава чрез
попълването и изпращането/подаването на заявката за участие.

● Изохронно с участниците ще бъдат проведени изпитвания за стабилност, с цел да се потвърди
получаването на стабилни, възпроизводими резултати от момента на изпитването за хомогенност
до момента на изпитването от участниците.

● Изпитванията за установяване на хомогенност и стабилност ще бъдат извършени от Пътна
Строителна Лаборатория към “Пътна Компания” ЕАД, подизпълнител на РТ провайдър PTS
Bulgaria при “ПТС България” ООД.

● Всяка лаборатория може да участва повече от веднъж в изпитването за пригодност, в зависимост
от целите на участието: доказване на техническа компетентност на различни сътрудници,
потвърждаване на метрологичната проследимост на дублиращи се технически средства и т.н. В
такъв случай, лабораторията ще получи повече от един лабораторен код и съответно проби с
различни кодове.

● Пробите за изпитване ще бъдат изпратени на участниците най-късно до 16.12.2022 г.

● РТ провайдър PTS Bulgaria при “ПТС България” ООД си запазва правото да поиска от
участниците да извършат повече от едно изпитване, в случаите в които методът за изпитване
изисква определяне само на един резултат.

● РТ провайдър PTS Bulgaria при “ПТС България” ООД не носи отговорност за това как
лабораторията-участник е разпределила лабораторните кодове със съответните кодове на
пробите между съответните сътрудници, в случаите когато се участва повече от веднъж в
изпитването за пригодност.

Окончателен доклад от изпитване за пригодност № PTS 22/08-1

● В окончателният доклад ще се оценят средните резултати по оценки/критерии bias – отклонение,
z – оценка, ζ – оценка (когато е приложимо), съгласно изискванията на ISO 13528:2015
Статистически методи за използване при изпитване за пригодност чрез междулабораторно
сравнение”.

● Окончателният доклад ще бъде изготвен от инж Мартин Недков - технически експерт на РТ
провайдър PTS Bulgaria при “ПТС България” ООД до 24.03.2023 г. и изпратен по e-mail на
участниците най-късно до 31.03.2023 г.
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2. Финансови условия:
Посочените цени са нето и подлежат на облагане с 20 % ДДС!
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Таксата за участие не включва 20 % ДДС и е дължима до 30.11.2022. Тя може да се преведе на
посочената по-долу банкова сметка преди или след издаването на проформа фактура. След получаване
на превода ще ви бъде издадена оригинална фактура. Таксата за участие включва подготовка на пробите
за изпитване (вземане, хомогенизиране, редуциране, опаковане, изпитване за хомогенност и стабилност),
тяхното изпращане до участника, изготвяне на окончателен доклад, изготвяне на сертификат за участие в
изпитването за пригодност и неговото изпращане. Сертификатът за участие ще бъде изпратен по
имейл (сканирано копие) и по куриер (оригинал).

Информация за сертификатите за участие ще бъде качена в секция “Регистър” на официалната
страница на “ПТС България” ООД www.ptsbg.eu.

Наименование: “ПТС България” ООД

Адрес на управление: град Смолян, ул. “Деспот Слав” № 36

ЕИК: 206225550

ДДС номер: BG 206225550

МОЛ: Валентин Беловски

IBAN: BG12BUIN95611000666455

BIC: BUINBGSF

ВАЖНО!!!
➔ Заявката за участие (PTS-F 4.4-4) в изпитване за пригодност № PTS 22/08-1 може да изпратите

на един от имейлите, посочени по-долу, до 30.11.2022 г.
➔ Изпитване за пригодност № PTS 22/08-1 ще се проведе при заявили минимум 5 участника за

една от характеристиките.
➔ Всеки участник ще получи инструкция за провеждане на изпитване за пригодност (PTS-F 4.4-5),

която ще бъде изпратена по e-mail.
➔ Само участниците, които са платили такса за участие ще бъдат включени в изпитване за

пригодност № PTS 22/08-1!
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➔ Ще бъдете информирани посредством email за провеждането на изпитване за пригодност № PTS
22/08-1, в зависимост от подадените заявки, най-късно до 30.11.2022 г.

3. Контакти:

инж. Валентин Беловски
Управител на

РТ Провайдър PTS Bulgaria
при “ПТС България” ООД

инж. Атанас Атанасов
Отговорник качество на

РТ Провайдър PTS Bulgaria
при “ПТС България” ООД

+359 897 50 39 80 +359 884 02 79 75

ptsolutionsbg@gmail.com
office@ptsbg.eu

ptsolutionsbg@gmail.com
office@ptsbg.eu
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