
Подробен план за изпитване за пригодност Code: PTS-F 4.4-1

Подробен план за изпитване за пригодност

Име, номер и вид на схемата на изпитване за пригодност

➢ Изпитване за пригодност № PTS 23/01
➢ Схемата, по която ще се проведе изпитването за пригодност ще бъде “изпитване на

разделен на части пробен образец (схема за изпитване на разделна проба/split sample
testing schemes)”. Изходният материал ще се разпредели едновременно между
участниците.

Име и адрес на PT провайдъра

Наименование: РТ Провайдър PTS Bulgaria при “ПТС България” ООД

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

ЕИК: 206225550

ДДС номер: BG 206225550

Управител: инж. Валентин Беловски

Персонал, участващ в създаването и изпълнението на схемата на изпитване за
пригодност

Име и фамилия Заемана позиция и изпълнявана функция по отношение на
схемата на изпитване за пригодност

инж. Валентин Беловски Управител на РТ Провайдър PTS Bulgaria при “ПТС България”
ООД и Ръководител на изпитване за пригодност № PTS 23/01

инж. Атанас Атанасов Мениджър по качеството на РТ Провайдър PTS Bulgaria при
“ПТС България” ООД и Координатор на изпитване за пригодност

№ PTS 23/01

д-р инж. Иванка Добрева Инженер по материалите

инж. Атанас Атанасов Метролог

инж. Валентин Беловски Експерт събиране и кодиране на данните

инж. Атанас Атанасов Технически експерт

Членовете на екипа на РТ Провайдър PTS Bulgaria при “ПТС България” ООД са в договорни
отношения с “ПТС България” ООД. За техен адрес може да се счита адреса на “ПТС България”
ООД.
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Информация за подизпълнителите и дейностите, които са възложени по отношение на
настоящата схема на изпитване за пригодност

➢ Вземането на проба, нейното хомогенизиране, редуциране на подпроби (наричани
по-нататък само проби) и тяхното опаковане ще бъде извършено от Строително
Изпитвателен Център към “ТРА” ЕООД, подизпълнител на РТ провайдър PTS Bulgaria
при “ПТС България” ООД.

➢ Изпитванията за установяване на хомогенност и стабилност на пробите ще бъдат
извършени от Строително Изпитвателен Център към “ТРА” ЕООД, подизпълнител на
РТ провайдър PTS Bulgaria при “ПТС България” ООД.

Критерии за участие в настоящата схема на изпитване за пригодност

В изпитването за пригодност може да участват лаборатории от област строителство,
независимо от това дали са акредитирани или не, или са в процес на акредитация.

Брой и вид на очакваните участници в схемата на изпитване за пригодност

Очакваният брой лаборатории е над 10, всички от област строителство.

ВАЖНО!!!

➔ Изпитване за пригодност № PTS 23/01 ще се проведе при заявили минимум 5
участника за една от характеристиките.

Избор на методи за вземане на проба/изпитване, определяни характеристики, обхват
на очакваните стойности и методи за подготовка на пробите

➔ Обект на изпитването ще бъде продукт “Втвърден бетон” по стандартни методи и
характеристики, както следва:

Обект на изпитване Код на стандарта Изпитвани
характеристики

Обхват на
очакваните
стойности

“Втвърден бетон”
*БДС EN 12390-3 Якост на натиск (5 -35) MPa

*БДС EN 12390-7 Плътност (1900 -2800) kg/m³

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

Бележка: Всички продукти и характеристики са в обхвата на акредитация на РТ провайдър PTS Bulgaria
при “ПТС България” ООД.
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Потенциални основни източници на грешки

➔ Непознаване на процедурите на съответните методи за изпитване и редуциране.
➔ Неправилно прилагане на процедурите съгласно съответните методи за изпитване и

редуциране.
➔ Използване на неподходящи технически средства.
➔ Използване на дефектни или некалибрирани технически средства.
➔ Грешно оценяване на неопределеността на измерване.
➔ Грешно пренасяне на данните и информацията в предоставените от РТ провайдъра

форми.

Изисквания относно производството, контрола на качеството, съхранението и
разпространението на обектите на изпитване за пригодност

➔ За целите на изпитването за пригодност се използват сертифицирани материали,
произведени от фирми, които имат внедрена система за производствен контрол и тези
материали се влагат в производството на строителни суровини и продукти.

➔ За целите на изпитването за пригодност сертифицираните материали може да бъдат
променяни от някой от подизпълнителите по искане на РТ провайдъра с цел да се
постигне по-високо ниво на хомогенност (например за целите на определяне на
характеристиката “зърнометричен състав”).

➔ Контрола на качеството се извършва по определени характеристики от
подизпълнителите по искане на РТ провайдъра.

➔ Съхранението на обектите на изпитване за пригодност се осъществява от
подизпълнителите на РТ провайдъра в подходящи за целта опаковки и помещения.

➔ Разпространението на обектите за изпитване се осъществява в подходящи опаковки от
одобрени за целта доставчици на куриерски услуги.

Конфиденциалност

Участниците се задължават да не обменят информация помежду си по време на изпълнението
на изпитването за пригодност. Ръководителите на съответните органи за оценка на
съответствието се задължават да попълнят “Декларация за конфиденциалност” /PTS-F 4.10-1/.
С цел конфиденциалност, всеки участник ще получи код на лабораторията и код на пробата. Те
ще бъдат написани предварително от ръководителя на проекта в листа с резултати от
изпитване /PTS-F 4.4-7/.
Идентичността на участниците в настоящото изпитване за пригодност ще бъде известна само
на членовете на екипа на РТ Провайдър PTS Bulgaria при “ПТС България” ООД.

График на схемата на изпитване за пригодност и информация за участниците,
включително формата на докладване на резултатите от участниците

❖ График на схемата на изпитване за пригодност
➢ Заявяване на участие - до 28.04.2023 г.;
➢ Изпращане на обектите за изпитване - до 12.05.2023 г.;
➢ Провеждане на изпитванията от участниците - от 26.06 до 29.06.2023 г.;
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➢ Представяне на резултатите от изпитване “Лист с резултати от изпитване”
/PTS-F 4.4-7/ - до 30.06.2023 г.;

➢ Изготвяне на окончателния доклад - до 21.07.2023 г.;
➢ Изпращане на окончателния доклад на участниците и сертификат за участие -

до 30.07.2023 г.;
Подробна информация ще бъде предоставена на участниците посредством “Инструкция за
провеждане на изпитване за пригодност” /PTS-F 4.4-5/, която ще бъде изпратена на
участниците по e-mail.

Методи, които ще се използват за определяне на хомогенността и стабилността на
обектите за вземане на проби/изпитване

➢ Хомогенността на пробите ще бъде определена чрез подходящи изпитвания от
подизпълнителите по искане на РТ провайдъра. След оценката на резултатите от
техническия експерт и удостоверяване на необходимото ниво на хомогенност, пробите
ще бъдат изпратени до участниците. В противен случай, се пристъпва до ново
хомогенизиране съгласно действащите процедури на РТ провайдъра.

➢ Стабилността на пробите ще бъде определена от подизпълнителите по искане на РТ
провайдъра чрез същите изпитвания, които са проведени за определяне на нивото на
хомогенност.

➢ Оценката за нивото на хомогенност и стабилност на пробите ще бъде извършена от
техническия експерт на РТ провайдъра като за целта ще се използват статистическите
модели и информация дадени в БДС EN ISO/IEC 17043:2010, БДС ISO 13258:2015,
стандартните методи, включени в настоящото изпитване за пригодност и др.

Детайлно описание на използвания статистически анализ и критериите за оценка на
представянето на участниците

● Използваният статистически анализ ще бъде съгласно БДС EN ISO/IEC 17043:2010, ISO
13258:2015 и др.

● Приетата стойност и нейната неопределеност ще бъдат получени от техническия
експерт чрез статистическа обработка на всички консенсусни резултати на участниците.

● За премахване на грубите грешки ще се използва критерия на Grubbs, допълнен с
ограничаване на използваните данни чрез критерий три сигма и метода на
междуквартилния интервал (Interquartile Range Method). За проверка дали всички данни
лежат в интервал на нормално разпределение с доверителна вероятност поне 0.95 се
използва критерият на Колмогоров – Смирнов (KS) или Shapiro-Wilk.

● Оценката за достоверност на данните, които се използват за оценка на приетата
стойност и неопределеността ѝ ще бъде направена с помощта на критерия на
Колмогоров и Смирнов или Shapiro-Wilk.

● Средните резултати на участниците ще бъдат оценени по критерии bias – отклонение, z
– оценка и ζ – оценка, съгласно изискванията на БДС ISO 13528:2015.

Подробна информация относно използвания статистически апарат за оценка на резултатите и
допълнително използваната литература ще бъдат дадени в окончателния доклад /PTS-F 4.8-1/.
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Произход, метрологична проследимост и неопределеност на измерването на
преписаната/приета стойност

Приетата стойност, нейното средно квадратично отклонение и нейната неопределеност ще
бъдат получени от техническия експерт чрез статистическа обработка /БДС EN ISO/IEC
17043:2010, БДС ISO 13258:2015/ на всички резултати на участниците, които ще се разглеждат
като равнопоставени.

Публичност на получената от участниците информация и на изготвения окончателен
доклад

Информацията относно изпитването за пригодност може да бъде предоставена на всеки
участник при писмено поискване от негова страна и при спазване на изискванията за
конфиденциалност спрямо другите участници.
Членовете на екипа на РТ Провайдър PTS Bulgaria при “ПТС България” ООД са подписали
декларации за конфиденциалност, с което се задължават да не разпространяват информация
от настоящото изпитване за пригодност под каквато и да е форма, освен ако това не е поискано
за сведение от акредитиращия орган на РТ провайдъра.
Окончателният доклад ще бъде предоставен само на участниците в настоящото изпитване за
пригодност и за сведение на акредитиращия орган на РТ провайдъра, в случай че е поискан от
негова страна.
Няма други заинтересовани страни или регулаторни органи, на които РТ Провайдър PTS
Bulgaria при “ПТС България” ООД трябва да предостави резултатите от настоящото
изпитване за пригодност, за което участниците да бъдат уведомени предварително или
своевременно в писмена форма.

Действия при загубен или повреден обект на вземане на проби/изпитване

➢ Обектите за изпитване достигат до съответния участник от 24 до 48 часа след
изпращането им в рамките на България и от 5 до 20 дена в чужбина. Всички участници
ще бъдат уведомени по e-mail, когато пробите са изпратени. Участниците от чужбина
ще получат по e-mail номер на товарителница за следене на пробата.

➢ При получаването на обекта за изпитване, съответният участник попълва “Протокол за
приемане на проба” /PTS-F 4.4-6/ и го изпраща по e-mail на РТ провайдъра с цел да се
потвърди целостта и годността на съответната проба. В случай, че пробата не е годна
или е повредена, участникът изпраща обективни доказателства /снимки/ заедно с
протокола за приемане на проба. Член от екипа на РТ провайдъра изпраща нова проба
на участника от предвидените за целта резервни проби.

➢ При загуба на обект за изпитване, независимо дали е по вина на РТ провайдъра или
участника, член от екипа на РТ провайдъра изпраща нова проба на участника от
предвидените за целта резервни проби.

Планиране и/или провеждане на технически срещи с участниците

При желание от страна на участник/участници може да се проведе среща за обсъждане начина
на подготовка на пробите, методите на вземане на проба и/или изпитване. Срещата може да се
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проведе и онлайн посредством платформата zoom. Всяка такава среща се записва и запазва
като доказателство за нейното провеждане.
При желание от страна на участник/участници може да бъде проведена среща с цел обсъждане
на първичните и средните резултати, получените оценки и окончателния доклад. Обикновено
това се налага при значително разсейване на резултатите.Срещата може да се проведе и
онлайн посредством платформата zoom. Всяка такава среща се записва и запазва като
доказателство за нейното провеждане.

Обратна връзка и комуникация с участниците

Обратната връзка с участниците се осъществява посредством “Лист за обратна връзка” /PTS-F
5.7-1/. Той се изпраща на участниците по e-mail от член на екипа на РТ провайдъра. Неговото
връщане на e-mail-а на РТ провайдъра се изисква в срок, който се определя в “Инструкция за
провеждане на изпитване за пригодност” /PTS-F 4.4-5/.
През целият период на провеждане на изпитването за пригодност ръководителят и/или
координаторът поддържат връзка с представители на съответните участници. Тази връзка се
осъществява посредством телефонни разговори, писма и e-mail-и.

Контакти

инж. Валентин Беловски
Ръководител на изпитването за

пригодност

инж. Атанас Атанасов
Координатор на изпитването за

пригодност

+359 89 7503980 +359 88 4027975

ptsolutionsbg@gmail.com
office@ptsbg.eu

ptsolutionsbg@gmail.com
office@ptsbg.eu

Утвърдил:

инж. Валентин Беловски

Управител на  РТ Провайдър PTS Bulgaria при “ПТС България” ООД
и Ръководител на изпитването за пригодност
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