
Уважаеми членове на СНЦ ССЛСБ,  

Във връзка с постъпило предложение от членове на ССЛСБ за конкретизиране предмета на 

дейност на сдружението  / в т.ч  допълнителната стопанска дейност/  

УС  счете за уместно да включи в Дневния ред  на извънредното общо събрание , насрочено за 

01.12.2020г., обсъждане и приемане на промени в Устава  както следва: 

Разпоредбата на Член 6 от Устава  да се измени и придобие следната редакция:  

За постигане на целите си ССЛСБ изпълнява дейности с предмет както следва: проучване и 

разпространение на научни и технически знания, национални и международни постижения и 

опит, свързани с дейностите по изпитване, калибриране, стандартизация, сертификация, 

акредитация , оценка на съответствието и управление на качеството в областта на 

строителството ; свеждането на тези постижения и опит до знанието на членовете чрез  

организиране на срещи и дискусии, семинари, курсове,изложби, конференции, издаване на 

печатни материали и други прояви на регионално и национално ниво, с и без международно 

участие; координиране на дейностите на строителните лаборатории и  лабораторните 

специалисти  в страната за прилагане добрите лабораторни практики и спазване на 

професионалната етика; организация и съдействие в обучението, квалификацията и 

преквалификация на специалистите в областта на лабораторните изпитвания ,калибриране и 

оценка на съответствието; организиране и провеждане на междулабораторни сравнения и 

изпитвания за пригодност  на материалите и предлагане на  контролни проби -  образци в 

областта на строителството ; организация и провеждане на независими вътрешни одити и 

контрол на системи за управление на органи за оценка на съответствието; партньорско 

взаимодействие с националния акредитационен орган  чрез участие в неговите структури - 

комисии, съвети , комитети и оценителски екипи, даване експертни становища; 

сътрудничество с държавните институции, организации, фирми, органи за оценка на 

съответствието, институти , юридически лица с нестопанска цел, висши учебни заведения , 

дейността на които е свързана с изпитване, калибриране, стандартизация, сертификация, 

акредитация ,оценка на съответствието и управление на качеството и др. такива; съдействие, 

участие и даване становища при разработване, внедряване и усъвършенстване на проекти, 

програми, нормативни актове, стандарти, методически, технически и други 

документи,свързани с дейността ; посредничество при осъществяване на професионалите 

контакти на членовете на сдружението със сродни организации в страната и в чужбина. 

чл.33  от  Устава на сдружението  да бъде със следното съдържание: 

ССЛСБ извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на дейност на 

Сдружението, приходите от която са предназначени  за постигане  неговите цели и задачи , а 

именно: организиране и провеждане  на междулабораторни сравнения и изпитвания за 

пригодност; предлагане на образци /извадки/ контролни проби и референтни материали за 

целите на външния контрол на валидността на резултатите; организиране и провеждане на 

семинари, курсове, конференции  с предмет  дейностите по изпитване, калибриране, 

стандартизация, сертификация, акредитация, оценка  на съответствието и управлението  на 

качеството в област строителство; провеждане на независими вътрешни одити на системи за 

управление на лаборатории за изпитване и калибриране, контрол  и други такива.  

         В  случай,че имате  предложения във връзка с  проекта за изменение на Устава, МОЛИМ  

да ги направите в срок до 25 ноември  2020г. 


