„Рефран“ ЕООД през 2014г.
сключи договор per.№ МП-205785мпд-11/12.05.2015 г.за
изпълнение на проект с предмет:
„Доставка на стенд и оборудване
за изпитване на строителни
продукти за оценка на
съответствието им със
съществените изисквания за
безопасност по показател
„Устойчивост на огън”“,
финансиран по Схема за
безвъзмездна помощ:
BG161PO001/1.4-01/2007
“Подкрепа за ограничаване и
предотвратяване на рисковете и
щетите при пожари в градските
агломерационни ареали”, чрез
предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна
програма “Регионално развитие”
2007-2013г. и в изпълнение на
проект “Модернизация на
структурните звена на НСПБЗН –
МВР в градските агломерационни
ареали”

Изпитвателен център
по пожарна и аварийна
безопасност при Главна
дирекция „Пожарна
безопасност и защита
на населението-МВР

Стенда е изграден в
Изпитвателен център по
пожарна и аварийна
безопасност при Главна
дирекция „Пожарна
безопасност и защита на
населението-МВР
Огнеборец № 1
Телефон: 9827353
Факс: 02/8570214

www.nspbzn.mvr.bg

Изпитвателен център по пожарна и
аврийна безопасност е акредитиран от
Изпълнителна агенция “Българска
служба за акредитация”, съгласно БДС
EN/IEC 17025:2006, със сертификат рег.
№ 51- ЛИ издаден на 28.02.2014 г.,
валиден до 28.02. 2018 г.

Изпитвателният център по пожарна и аврийна безопасност

Пенообразуватели за гасене на пожари;

е акредитиран от ИА “БСА”, съгласно БДС EN/IEC

Материали за вътрешно обзавеждане – от пластмаси и
текстил. Топлоизолационни материали.

17025:2006, със сертификат рег. № 51- ЛИ издаден на
28.02.2014 г. , валиден до 28.02. 2018 г., да извършва
изпитвания на:
Строителни конструкции и елементи, окачени тавани,
облицовки и хоризонтални прегради, врати, прозорци
и затварящи съоръжения, обслужващи инсталации –
пожарни и димни клапи и въздухопроводи;

Пожарогасители носими;

Mетални каси (сейфове) по показател “устойчивост на
огън”;
Подземни пожарни хидранти; шлангове
противопожарни; противопожарни одеала за
еднократна употреба и тежък тип;
Надземни пожарни хидранти колонков тип;

Строителни продукти, изделия и конструктивни
елементи по показател “горимост”;

Изпитвателният център по пожарна и аварийна
безопасност е член на Европейската група на организации

Праховъздушни смеси по показател “долна

Лични предпазни средства

концентрационна граница на възпламеняване”;
Ръкавици за эащита от термични рискове
Пожарогасителни прахове за гасене на пожари;
Запълващи и линейни уплътниния

извършващи пожарни изпитвания, контрол и сертификация
(EGOLF) от месец март 2004 г.

