
 

„Ен Джи Ен“ ООД 
6300 Хасково, пл. „Градска Болница“ №1 

Комплекс 21 век, етаж 4, офис 5 
 

 

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 

№ 05 – НУРВСПСРБ – 3918 

Издава се на основание чл. 14, ал. 1 и/или ал. 2 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за 

условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България 

(НУРВСПСРБ) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 

строителния продукт 

ТРЪБИ  
от полиетилен висока плътност (HDPE 100) 

търговска марка „Hakan” 
Предназначени за изграждане на инсталации за водоснабдяване, отводняване, напорна 

канализация и други цели с асортимент, работно налягане и размери,съгласно приложение 

№1 на този сертификат, 

пуснат на пазара от: 

”GeorgFischer Hakan Plastik Boru ve Profil San. Tic. A.S., TURKEY 

Org.San.Bolg.Gaziosmanpasa Mh. 3Cd. No:11-13 Cerkezköy/ TEKIRDAG/ ТURKEY 

и произведен в завод 

”GeorgFischer Hakan Plastik Boru ve Profil San. Tic. A.S., 

Република Турция 

Този сертификат удостоверява, че продуктът е оценен и съответства на националните 

изисквания, определени в 

БДС EN 12201-2:2011+А1:2013, 
БДС EN 12201-2:2011+А1:2013/NA:2014 

и Приложение №2, към т.2 от Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 на министъра на 

регионалното развитие и благоустройство 

Продуктите са оценени за първи път на 31.07.2015г 

Сертификатът е издаден за първи път на 25.10.2017 г. и остава валиден до 25.10.2020 г., при 

условие че производителят осигурява постоянство на характеристиките на продукта и 

условията на производството или производственият контрол не са изменени значително.. 

 
Хасково,25.10.2017 

Издание №1 

 
 
 

_____________________________ 
инж. Николай Атaнасов, Управител 

Този сертификат включва едно приложение от една страница, което е неразделна част от него 

РОССП  05 

 

 

 



 

„Ен Джи Ен” ООД гр. Хасково  
Разрешение от МРРБ № РОССП 05 – 15.09.2016г.  

6300 гр.Хасково, Търговски комплекс ХХΙ век, тел.: +359 38 585804, 

e-mail: njn.ood@gmail.com, web: www.njn-cert.com 

 

Приложение №1 

За продуктите в обхвата на Сертификат за съответствие № 05 – НУРВСПСРБ – 3918 

 

Размери и налягане за тръби от HDPE-100 

 

 

 

диаметри от Ǿ20mm до Ǿ630mm, PN 16 и PN 10; SDR 11 и SDR 17 
 

 
 
 
 
 

Издание №1 

гр.Хасково 

 

25.10.2017г. инж.Н.Атанасов, Управител 

 


