
Декларация за характеристиките на строителен продукт 
 

съгласно Регламент (ЕС) за строителни продукти № 305/2011 

№ DHSP-0001087 
 

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ACO Clara над 50 е.ж. 
 

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, 
национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо 
одобрение), приложими за строителния продукт:  

 
                  Европейска директива № 91/271/ЕHS 
 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните 
изисквания, както е предвидено от производителя: 

 
                 Съоръжение за механично и биологично пречистване на отпадъчни води 
 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на 
производителя и място на производство: 

 
               ACO Marine s.r.o,  
               Nadrazni 72,  
               150 00 Prague 5 

 
5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):       

               АСО – Строителни елементи ЕООД 
               1582 София, бул.Цариградско шосе 319,  
                  тел.: 0700 20 900, факс:  02/445 6700,  
                    e-mail: office@aco.bg, www.aco.bg 

 
6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е 

приложимо): 
 

 Технически и изпитателен институт за строителство – Прага, ул. „Просецка“ 811/76а,  
 190 00 Прага 9 – Просек, Чешка република  

 
7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт: 

 
Характеристика Показател  Метод  за изпитване/изчисление/определяне 

  БПК5       
  ХПК       
  Неразтворени вещества         
 

      25 mg/l  
      125 mg/l 
      35 mg/l 
 

 Параметри съгласно  европейска директива 
  № 91/271/EHS 

 
Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на       
производителя 
съгласно  т. 4 или на упълномощения представител съгласно  т. 5. 

 
Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):  
 
Венелин Кирилов, 
Продуктов мениджър 
(име, длъжност)  
 
София, 08.09.2016 
(място и дата) 

mailto:office@aco.bg
mailto:office@aco.bg


 
 

Данни за пречиствателната станция 
 

         
        ACO Marine s.r.o 

                                  Nadrazni 72,  
                                 150 00 Prague 
  

БДС EN 12655-3+A2:2013 
 

Пречиствателна станция за 
отпадъчни води 

 
 

Материал: РР/ бетон  
 

 
 
 
 
 

Преглед на пречиствателни станции за отпадъчни води  тип Clara 
над 50 е.ж. 

  
ACO Clara 38-76 48-96 60-120 96-192 120-240 

Номинален бр. 
еквивалентни обитатели 63 80 100 160 200 

Номинален биологичен 

товар БПК5  [kg/ден] 
3,7 4,8 6,0 9,6 12 

Номинален хидравличен 
капацитет [m3/den] 9,45 12,0 15,0 24,0 30,0 
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