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Технически спецификации
Актуални към дата: 02.06.2022

№ НОМЕР ИМЕ 

1 EAD 060001-00-0802
Комплект за комин с глинен/керамичен димоотвод с клас T400 (минимум) N1 
W3 GXX

2 EAD 060012-00-0802
Комплект, съставен от димоотвод от стъклени влакна, минерални и органични 
елементи, и спомагателно оборудване

3 EAD 060003-00-0802
Комплект за комин с глинен/керамичен димоотвод и специална
външна ограждаща стена с клас Т400 (минимум) N1 W3 GXX

4 БДС EN 12446:2011 Комини. Елементи. Външни стенни бетонни елементи

5 БДС EN 13063-1:2006+A1:2007
Комини. Коминни системи с глинени/керамични димоотводи. Част 1: 
Изисквания и методи за изпитване на устойчивост срещу запалване на сажди

6 БДС EN 13063-2:2006+A1:2007
Комини. Коминни системи с глинени/керамични димоотводи. Част 2: 
Изисквания и методи за изпитване при условия на влаг

7 БДС EN 13063-3:2007
Комини. Коминни системи с глинени/керамични димоотводи. Част 3: 
Изисквания и методи за изпитване на коминни системи за вентилация

8 БДС EN 13069:2006
Комини. Глинени/керамични външни стени за коминни системи. Изисквания и 
методи за изпитване

9 БДС EN 13084-5:2006
Свободно стоящи комини. Част 5: Материали за зидани комини. Спецификация 
на продуктите

10 БДС EN 13084-5:2006/AC:2006
Свободно стоящи комини. Част 5: Материали за зидани комини. Спецификация 
на продуктите

11 БДС EN 13084-7:2013
Свободно стоящи комини. Част 7: Изисквания за фабрично произведени 
цилиндрични стоманени продукти за използване при стоманени комини с 
единична стена и стоманени димоотводи

12 БДС EN 14471:2013+A1:2015
Комини. Коминни системи с пластмасови димоотводи. Изисквания и методи за 
изпитване

13 БДС EN 1457-1:2012
Комини. Керамични димоотводи. Част 1: Димоотводи, действащи при сухи 
условия. Изисквания и методи за изпитване

14 БДС EN 1457-2:2012
Комини. Керамични димоотводи.Част 2: Димоотводи, действащи при влажни 
условия. Изисквания и методи за изпитване

15 БДС EN 14989-1:2007
Комини. Изисквания и методи за изпитване на метални комини и захранващи 
въздуховоди, независимо от материала, за изолирани отоплителни съоръжения. 
Част 1: Вертикални въздухо/димоотводи за съоръжения тип C6

16 БДС EN 14989-2:2008
Комини. Изисквания и методи за изпитване на метални комини и захранващи 
въздуховоди, независимо от материала, за изолирани отоплителни съоръжения. 
Част 2: Въздухо/димоотводи за изолирани съоръжения

17 БДС EN 1806:2006
Комини. Глинени/керамични коминни блокчета за комини с единични стени. 
Изисквания и методи за изпитване 

18 БДС EN 1856-1:2009 Комини. Изисквания за метални комини. Част 1: Продукти за коминни системи. 

19 БДС EN 1856-2:2009
Комини. Изисквания за метални комини. Част 2: Метални димоотводи и 
свързващи тръби с Комини. Елементи. Бетонни димоотводи

20 БДС EN 1857:2010 Комини. Елементи. Бетонни димоотводи
21 БДС EN 1858:2009+A1:2011 Комини. Елементи. Бетонни блокове

22 EAD 060008-00-0802
Комплект за комин с глинен/керамичен димоотвод с клас Т400 (минимум) 
N1/P1 W3 Gxx, различна външна ограждаща стена и възможност за промяна на 
външната ограждаща стена

23 EAD 070002-00-0505 Стъклофибърна лента за гипсокартон
24 EAD 070001-01-0504 Геокомпозит за дренажни системи

25 БДС EN 13815:2006
Гипсови отливки, армирани с влакна. Определения, изисквания и методи за 
изпитване

26 БДС EN 14190:2015
Продукти, произведени от гипсови плоскости чрез вторично обработване. 
Определения, изисквания и методи за изпитване

27 EAD 050009-00-0301
Сферичен и цилиндричен лагер със специален смазочен материал от 
флуорополимер

28 БДС EN 1337-3:2005 Лагери в строителството. Част 3: Еластомерни лагери
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29 БДС EN 1337-4:2005 Лагери в строителството. Част 4: Ролкови лагери
30 БДС EN 1337-5:2006 Лагери в строителството. Част 5: Лагери - гърнета
31 БДС EN 1337-6:2005 Лагери в строителството. Част 6: Шарнирни опори
32 БДС EN 1337-7:2005 Лагери в строителството. Част 7: Сферични и цилиндрични PTFE лагери
33 БДС EN 1337-8:2008 Лагери в строителството. Част 8: Водещи лагери и ограничителни лагери
34 БДС EN 15129:2009 Антисеизмични устройства
35 EAD 040394-00-1201 Фабрично произведена насипна баластра от пеностъкло

36 EAD 040777-00-1201
Плоскости от пеностъкло като слой за поемане на тежест и за изолация извън 
водното уплътняване

37 EAD 040650-00-1201
Плочи от екструдиран полистирен, използвани за носещ слой и/или 
термоизолация извън уплътнението

38 EAD 050013-00-0301
Сферични и цилиндрични лагери със специален антифрикационен материал на 
основата на запълнен ПТФЕ с твърд лубрикант и подсилващи влакна

39 EAD 050004-00-0301
Сферични и цилиндрични лагери със специални смазки от UHMWPE 
(ултрависокомолекулен полиетилен)

40 БДС EN 14339:2005 Подземни пожарни хидранти
41 БДС EN 14384:2005 Надземни пожарни хидранти колонков тип

42 БДС EN 12259-1:2002+A1:2002
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и 
инсталации за разпръскване на вода. Част 1: Спринклери

43 БДС EN 12259-1:1999+A1:2001/A2:2005
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и 
инсталации за разпръскване на вода. Част 1: Спринклери

44 БДС EN 12259-1:1999+A1:2001/A3:2006
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и 
инсталации за разпръскване на вода. Част 1: Спринклери

45 БДС EN 12259-2:2002
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и 
инсталации за разпръскване на вода. Част 2: Мокри контролно-сигнални 
устройства

46 БДС EN 12259-2:2002/A1:2002
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и 
инсталации за разпръскване на вода. Част 2: Мокри контролно-сигнални 
устройства

47 БДС EN 12259-2:2002/A2:2006
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и 
инсталации за разпръскване на вода. Част 2: Мокри контролно-сигнални 
устройства

48 БДС EN 12259-3:2003
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и 
инсталации за разпръскване на вода. Част 3: Сухи контролно-сигнални 
устройства

49 БДС EN 12259-3:2003/A1:2003
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и 
инсталации за разпръскване на вода. Част 3: Сухи контролно-сигнални 
устройства

50 БДС EN 12259-3:2003/A2:2006
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и 
инсталации за разпръскване на вода. Част 3: Сухи контролно-сигнални 
устройства

51 БДС EN 12259-4:2003
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и 
инсталации за разпръскване на вода. Част 4: Хидравлични звукови 
сигнализатори

52 БДС EN 12259-4:2003/A1:2003
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и 
инсталации за разпръскване на вода. Част 4: Хидравлични звукови 
сигнализатори

53 БДС EN 12259-5:2004
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и 
инсталации за разпръскване на вода. Част 5: Детектори за воден поток

54 БДС EN 12094-1:2003
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на инсталациите за 
гасене с газообразни вещества. Част 1: Изисквания и методи за изпитване на 
електрически автоматични устройства за управление и задържане

55 БДС EN 12094-2:2003
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на инсталации за 
гасене с газообразни вещества. Част 2: Изисквания и методи за изпитване на 
неелектрически автоматични устройства за управление и задържане

56 БДС EN 12094-3:2003
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части за инсталации за 
гасене с газообразни вещества. Част 3: Изисквания и методи за изпитване на 
ръчни устройства за пускане и спиране
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57 БДС EN 12094-4:2005
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на инсталации за 
гасене с газообразни вещества. Част 4: Изисквания и методи за изпитване на 
вентили на резервоари и техните задвижващи механизми

58 БДС EN 12094-5:2006

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на инсталации за 
гасене с газообразни вещества. Част 5: Изисквания и методи за изпитване на 
разпределителни вентили за високо и ниско налягане и техните задвижващи 
механизми

59 БДС EN 12094-6:2006
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на инсталации за 
гасене с газообразни вещества. Част 6: Изисквания и методи за изпитване на 
неелектрически блокиращи устройства

60 БДС EN 12094-7:2002
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на инсталациите 
за гасене с газообразни средства. Част 7: Изисквания и методи за изпитване за 
струйници при системи с CO2

61 БДС EN 12094-7:2002/A1:2005
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на инсталациите 
за гасене с газообразни вещества. Част 7: Изисквания и методи за изпитване за 
струйници при системи с CO2

62 БДС EN 12094-8:2006
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на инсталации за 
гасене с газообразни вещества. Част 8: Изисквания и методи за изпитване на 
съединители

63 БДС EN 12094-9:2003
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части за инсталации за 
гасене с газообразни вещества. Част 9: Изисквания и методи за изпитване на 
специални пожароизвестители

64 БДС EN 12094-10:2003
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части за инсталации за 
гасене с газообразни вещества. Част 10: Изисквания и методи за изпитване на 
манометри и релета за налягане

65 БДС EN 12094-11:2003
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части за инсталации за 
гасене с газообразни вещества. Част 11: Изисквания и методи за изпитване на 
механични претеглящи устройства

66 БДС EN 12094-12:2003
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части за инсталации за 
гасене с газообразни вещества. Част 12: Изисквания и методи за изпитване на 
пневматични устройства за сигнализиране на тревога

67 БДС EN 12094-13:2002
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части за инсталации за 
гасене с газообразни вещества. Част 13: Изисквания и методи за изпитване на 
контролни вентили и възвратни вентили

68 БДС EN 12094-13:2002/AC:2003
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на инсталациите 
за гасене с газообразни вещества. Част 13: Изисквания и методи за изпитване на 
контролни вентили и възвратни вентили

69 БДС EN 12101-1:2006 Системи за управление на дим и топлина. Част 1: Изисквания за димни прегради

70 БДС EN 12101-1:2006/A1:2006 Системи за управление на дим и топлина. Част 1: Изисквания за димни прегради

71 БДС EN 12101-2:2017
Системи за управление на дим и топлина. Част 2: Вентилатори на естествена тяга 
за отвеждане на дим и топлина

72 БДС EN 12101-3:2016
Системи за управление на дим и топлина. Част 3: Изисквания за вентилатори с 
механично задвижване за отвеждане на дим и топлина

73 БДС EN 12101-6:2005
Системи за управление на дим и топлина. Част 6: Изисквания за системи с 
диференциално налягане. Комплекти

74 БДС EN 12101-6:2005/AC:2006
Системи за управление на дим и топлина. Част 6: Изисквания за системи с 
диференциално налягане. Комплекти

75 БДС EN 12101-7:2011 Системи за управление на дим и топлина. Част 7: Димоотводни секции

76 БДС EN 12101-8:2011 Системи за управление на дим и топлина. Част 8: Клапи за управление на дим

77 БДС EN 12101-10:2006 Системи за управление на дим и топлина. Част 10: Източници на енергия

78 БДС EN 12101-10:2005/AC:2015 Системи за управление на дим и топлина. Част 10: Източници на енергия

79 БДС EN 54-2:2000 Пожароизвестителни системи. Част 2: Устройства за управление и индикация

80 БДС EN 54-2:2000/A1:2007 Пожароизвестителни системи. Част 2: Устройства за управление и индикация
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81 БДС EN 54-3:2004
Пожароизвестителни системи. Част 3: Пожарни сигнализатори. Звукови 
сигнализатори

82 БДС EN 54-3:2004/A1:2004
Пожароизвестителни системи. Част 3: Пожарни сигнализатори. Звукови 
сигнализатори

83 БДС EN 54-3:2004/A2:2006
Пожароизвестителни системи. Част 3: Пожарни сигнализатори. Звукови 
сигнализатори

84 БДС EN 54-4:2000 Пожароизвестителни системи. Част 4: Токозахранващи устройства
85 БДС EN 54-4:2000/A1:2003 Пожароизвестителни системи. Част 4: Токозахранващи устройства
86 БДС EN 54-4:2000/A2:2006 Пожароизвестителни системи. Част 4: Токозахранващи устройства

87 БДС EN 54-5:2001
Пожароизвестителни системи. Част 5: Топлинни пожароизвестители. 
Пожароизвестители точков тип

88 БДС EN 54-5:2004/A1:2004 Пожароизвестителни системи. Част 5: Топлинни пожароизвестители точков тип

89 БДС EN 54-5:2017 Пожароизвестителни системи. Част 5: Топлинни пожароизвестители точков тип

90 БДС EN 54-5:2017+A1:2019 Пожароизвестителни системи. Част 5: Топлинни пожароизвестители точков тип

91 БДС EN 54-7:2001
Пожароизвестителни системи. Част 7: Димни пожароизвестители. 
Пожароизвестители точков тип, използващи разсеяна светлина, пропускана 
светлина или йонизация

92 БДС EN 54-7:2001/A2:2006
Пожароизвестителни системи. Част 7: Димни пожароизвестители. 
Пожароизвестители точков тип, използващи разсеяна светлина, пропускана 
светлина или йонизация

93 БДС EN 54-7:2019
Пожароизвестителни системи. Част 7: Димни пожароизвестители. 
Пожароизвестители точков тип, използващи разсеяна светлина, пропускана 
светлина или йонизация

94 БДС EN 54-10:2004
Пожароизвестителни системи. Част 10: Пламъчни пожароизвестители. Точкови 
пожароизвестители

95 БДС EN 54-10:2004/A1:2006
Пожароизвестителни системи. Част 10: Пламъчни пожароизвестители. Точкови 
пожароизвестители

96 БДС EN 54-11:2006+A1:2006 Пожароизвестителни системи. Част 11: Ръчни пожароизвестители

97 БДС EN 54-12:2015
Пожароизвестителни системи. Част 12: Димни пожароизвестители. Линейни 
пожароизвестители, използващи оптичен светлинен лъч

98 БДС EN 54-16:2008
Пожароизвестителни системи. Част 16: Устройства за управление и индикация на 
гласова сигнализация за тревога

99 БДС EN 54-17:2006 Пожароизвестителни системи. Част 17: Изолатори на късо съединение
100 БДС EN 54-18:2006 Пожароизвестителни системи. Част 18: Входнo-изходни устройства

101 БДС EN 54-20:2006 Пожароизвестителни системи. Част 20: Засмукващи димни пожароизвестители

102 БДС EN 54-21:2006
Пожароизвестителни системи. Част 21: Устройства за предаване на сигнал за 
тревога и предупреждение за повреда

103 БДС EN 54-23:2010
Пожароизвестителни системи. Част 23: Устройства за сигнализиране на пожар. 
Визуални сигнализатори

104 БДС EN 54-24:2008
Пожароизвестителни системи. Част 24: Компоненти на гласова система за 
сигнализиране на тревога. Високоговорители

105 БДС EN 54-25:2008 Пожароизвестителни системи. Част 25: Съставни части, използващи радиовръзки

106 БДС EN 671-1:2012
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с маркуч. Част 1: 
Макари с полутвърд маркуч

107 БДС EN 671-2:2012
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с маркуч. Част 2: 
Инсталации с плосък маркуч (шланг)

108 БДС EN 14604:2005 Устройства за сигнализиране на тревога при дим
109 БДС EN 15650:2010 Вентилация на сгради. Противопожарни клапи

110 БДС EN 1317-5:2007+A2:2012
Ограничителни системи за пътища. Част 5: Изисквания относно продуктите и 
оценяване на съответствието на ограничителни системи за превозни средства

111 EAD 120001-01-0106 Микропризматично обратно-отразяващо фолио
112 EAD 230011-00-0106 Продукти за пътна маркировка

113 БДС EN 1423:2012
Материали за пътна маркировка. Материали за посипване. Стъклени перли, 
добавъчни материали, повишаващи съпротивлението на хлъзгане, и смеси от 
двата продукта
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114 EN 1423:2012/AC:2013
Материали за пътна маркировка. Материали за посипване. Стъклени перли, 
добавъчни материали, повишаващи съпротивлението на хлъзгане, и смеси от 
двата продукта

115 БДС EN 1463-1:2009
Материали за пътна маркировка. Светлоотразителни пътни кабари. Част 1: 
Първоначални изисквания за експлоатационни характеристики

116 БДС EN 12899-1:2008
Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци. Част 1: Неподвижно закрепени 
пътни знаци

117 БДС EN 12899-2:2008
Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци. Част 2: Вътрешноосветени 
колонки за насочване на пътното движение

118 БДС EN 12368:2015 Съоръжения за управление на движението. Сигнални глави

119 БДС EN 12352:2006
Съоръжения за управление на движението. Предупредителни и обезопасяващи 
светлинни устройства

120 БДС EN 12899-3:2008
Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци. Част 3: Направляващи 
стълбчета

121 БДС EN 12966-1:2005+A1:2011
Вертикални пътни знаци. Пътни знаци с променящи се съобщения. Част 1: 
Стандарт за продукт

122 EAD 120003-00-0106 Стоманени стълбове за осветление

123 БДС EN 40-4:2006
Стълбове за осветление. Част 4: Изисквания за стоманобетонни и предварително 
напрегнати стълбове за осветление

124 БДС EN 40-5:2003
Стълбове за осветление. Част 5: Изисквания за стоманени стълбове за 
осветление

125 БДС EN 40-6:2003
Стълбове за осветление. Част 6: Изисквания за алуминиеви стълбове за 
осветление

126 БДС EN 40-7:2003
Стълбове за осветление. Част 7: Изисквания за стълбове за осветление от 
влакнесто армирани полимери

127 БДС EN 13830:2004 Окачени фасади. Стандарт за продукт
128 EAD 330499-00-0601 Свързани съединителни елементи за употреба в бетон

130 БДС EN 13257:2017
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при 
използването им в депа за твърди отпадъци

131 БДС EN 13265:2017
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при 
използването им в обекти за задържане на течни отпадъци

132 БДС EN 13361:2004
Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при използването им в 
строителството на резервоари и язовирни стени

133 БДС EN 13361:2004/A1:2006
Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при използването им в 
строителството на резервоари и язовирни стени

134 БДС EN 13362:2006
Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при използването им в 
строителството на канали

135 БДС EN 13491:2004
Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при използването им в 
строителството на тунели и свързани с тях подземни съоръжения

136 БДС EN 13491:2004/A1:2006
Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при използването им в 
строителството на тунели и свързани с тях подземни съоръжения

137 БДС EN 13492:2004
Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при използването им в 
строителството на депа, на междинни станции за прехвърляне или за вторично 
задържане на течни отпадъци

138 БДС EN 13492:2004/A1:2006
Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при използването им в 
строителството на депа, на междинни станции за прехвърляне или за вторично 
задържане на течни отпадъци

139 БДС EN 13493:2006
Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при използването им в 
строителството на площадки за разполагане и съхранение на твърди отпадъци

140 БДС EN 15382:2013
Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при използването им в 
транспортната инфраструктура

141 БДС EN 13249:2017
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при 
използването им в строителството на пътища и други транспортни площи (с 
изключение на жп строителство и асфалтови настилки)

142 БДС EN 13250:2017
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани за 
използването им в строителство на жп линии

143 БДС EN 13251:2017
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при 
използването им в земни съоръжения, фундаменти и подпорни съоръжения

144 БДС EN 13252:2017
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при 
използването им в дренажни системи
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145 БДС EN 13253:2017
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при 
използване в съоръжения за ерозионен контрол (защита на морски брегове и 
укрепителни съоръжения на речни брегове)

146 БДС EN 13254:2017
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при 
използването им в строителството на резервоари и язовирни стени

147 БДС EN 13255:2017
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при 
използването им в строителството на канали

148 БДС EN 13256:2017
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при 
използването им в строителството на тунели и подземни съоръжения

149 EAD 080002-00-0102
Неармирана шестоъгълна геомрежа за стабилизиране на несвързани зърнести 
пластове чрез заклиняване със скалните материали

150 БДС EN 15381:2009
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при 
използването им в изграждането на пътни настилки и асфалтови износващи 
пластове

151 EAD 080001-00-0403 Геокомпозит за дренажни системи
152 EAD 330011-00-0601 Регулируеми винтове за бетон
153 EAD 330012-00-0601 Анкер с вътрешна резба за вбетониране
154 EAD 330014-00-0601 Механични разпъващи се метални анкери за закрепване в порест бетон
155 EAD 330084-00-0601 Стоманена плоча със заварени анкери
156 EAD 330924-00-0601 Бетонирани анкерни болтове от оребрена стомана за армиране
157 EAD 330232-00-0601 Механични закрепващи елементи за бетон
158 EAD 330087-00-0601 Системи за монтаж в последствие на арматурни връзки с разтвор
159 EAD 331852-00-0102 Анкер за спираловиден кабел

EAD 330499-01-0601
Свързани скрепителни елементи за употреба в бетон (заменя технически 
спецификации „ETAG 001-5“ и „EAD 330499-00-0601“)

160 EAD 090035-00-0404
Изолационен елемент от стъкло с конструктивно уплътнение и точково 
закрепване

161 EAD 330075-01-0601 Окачващо устройство за асансьори 

162 EAD 330747-00-0601 Съединителни елементи за многократна употреба в бетон в неносещи системи

163 EAD 130002-00-0304
Плоча от масивна дървесина, съставена от съединени с дюбели дъски, 
използвана като конструктивен елемент в сграда

164 EAD 130005-00-0304 Плоча от масивна дървесина, използвана като конструктивен елемент в сгради

165 EAD 130011-00-0304
Сглобяеми дървени плочи от механично съединени квадратни дървени 
елементи, използвани като конструктивни елементи в сгради

166 EAD 130012-00-0304
Дървен конструктивен сортиран по якост материал - Квадратно оформени трупи 
с незаравнена външна повърхност на дървесния ствол - Кестен

167 EAD 130013-00-0304
Плочи от масивна дървесина за конструктивни елементи в сгради съставени от 
съединени чрез глъб и зъб дъски

168 EAD 130166-00-0304
Дървен строителен материал със стандартизирана якост - пропарена масивна 
дървесина с правоъгълно напречно сечение, със или без клиновидни зъби - 
иглолистен дървен материал

169 БДС EN 14374:2005
Дървени конструкции. Строителен дървен материал от слепен фурнир. 
Изисквания

170 EAD 130087-00-0204 Модулна монтажна система

171 EAD 330079-00-0602
Комплекти за закрепване, използвани за подови плочи от рифелова ламарина 
или от метални скари

172 EAD 130010-01-0304
Слепен слоест дървен материал от твърда дървесина - буков фурнир за 
конструктивни цели

173 EAD 130089-00-0304
Носеща влажно и/или студено слепена, клинозъбно съединена масивна 
дървесина

174 EAD 130191-00-0304
Сглобяеми плочести елементи за дървени конструкции - елементи, изработени 
от кръстосано свързани греди за носещи части на сгради

175 EAD 140015-00-0304
Стени, покриви и тавани, изработени от OSB панели, слепени по цялата им 
повърхност

176 БДС EN 14081-1:2005+A1:2011
Дървени конструкции. Сортиране по якост на строителен дървен материал с 
правоъгълно напречно сечение. Част 1: Общи изисквания

177 БДС EN 14229:2010 Строителен дървен материал. Дървени стълбове за въздушни линии
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178 БДС EN 14250:2010
Дървени конструкции. Изисквания за производство на предварително изготвени 
конструктивни елементи, свързани с ноктеви плочи

179 EAD 130022-00-0304 Масивни или слепени дървени трупи за греди и стени

180 EAD 130167-00-0304
Дървен конструктивен, сортиран по якост материал -трупи с квадратно сечение 
незаравнена външна повърхност на дървесния ствол - мека дървесина

181 БДС EN 14080:2013
Дървени конструкции. Слепен слоест дървен материал и слепен масивен дървен 
материал. Изисквания

183 БДС EN 15497:2014
Строителен дървен материал от масивна дървесина с клинозъбно съединение. 
Изисквания към експлоатационните показатели и минимални изисквания при 
производството

184 EAD 130197-00-0304
Слоесто слепени греди от масивна дървесина, обработена с пара, с правоъгълно 
сечение - мека дървесина

185 EAD 330076-00-0604 Mетален инжекционен aнкер за употреба в зидария

186 БДС EN 13986:2004+A1:2015
Дървесни плочи за приложение в строителството. Характеристики, оценяване на 
съответствието и маркировка

187 EAD 330196-01-0604
Пластмасови дюбели от нов или рециклиран материал за закрепване на външни 
смесени системи за топлоизолация с мазилка

188 EAD 330389-00-0601
Заострен конектор от полимер, армиран със стъклени влакна, за стени със 
сандвич панели

189 EAD 330965-00-0601 Опорни болтове за закрепване на системи ETICS в бетон

190 EAD 330083-02-0601
Механичен скрепителен елемент за многократна употреба в бетон с неносещи 
функции

191 БДС EN 12566-6:2013
Малки пречиствателни съоръжения до 50 еквивалентен брой жители. Част 6: 
Предварително изработени пречиствателни съоръжения, използвани за оттока 
от септични ями

192 БДС EN 12566-7:2013
Малки пречиствателни съоръжения до 50 еквивалентен брой жители. Част 7: 
Предварително изработени пречиствателни съоръжения за допречистване

193 БДС EN 295-6:2013
Стъклокерамични тръбни канализационни системи. Част 6: Изисквания за 
елементи на ревизионни шахти и ревизионни отвори

194 EAD 180003-00-0704
Капаци за канали и капаци за улични шахти, изработени от полиамид (PA), за 
външни автомобилни и пешеходни зони

195 EAD 150003-00-0301 Високоякостен цимент

196 БДС EN 197-1:2011
Цимент. Част 1: Състав, изисквания и критерии за съответствие за обикновени 
цименти

197 БДС EN 14216:2015
Цимент. Състав, изисквания и критерии за съответствие на много нискотермични 
специални цименти

198 БДС EN 15743:2010+A1:2015 Суперсулфатен цимент. Състав, изисквания и критерии за съответствие

199 БДС EN 14647:2008 Калциево алуминатен цимент. Състав, изисквания и критерии за съответствие

200 EN 14647:2005/AC:2006 Калциево алуминатен цимент. Състав, изисквания и критерии за съответствие

201 БДС EN 413-1:2011 Цимент за зидария. Част 1: Състав, изисквания и критерии за съответствие
202 EAD 150001-00-0301 Цимент на основата на калциев сулфоалуминат
203 EAD 150002-00-0301 Огнеупорен цимент на основата на калциев алуминат

204 EAD 150004-00-0301
Бързовтвърдяващ се сулфатоустойчив цимент на основата на калциев 
сулфоалуминат

205 EAD 150007-00-0301 Цимент „портланд пуцолан“ за употреба в тропични условия
206 EAD 150008-00-0301 Бързовтвърдяващ се цимент

207 EAD 150009-00-0301
Шлакопортландцимент CEM III/A с оценка на сулфатната устойчивост (SR), като 
опция - и с ниско съдържание на основи (LA) и/или ниска топлина на хидратация 
(LH)

208 БДС EN 13282-1:2013
Хидравлични свързващи вещества за пътища. Част 1: Бързо втвърдяващи 
хидравлични свързващи вещества за пътища. Състав, изисквания и критерии за 
съответствие

209 БДС EN 459-1:2010 Строителна вар. Част 1: Определения, изисквания и критерии за съответствие

210 EAD 040016-00-0404 Стъклофибърна мрежа за армиране на мазилки на циментова основа

211 EAD 040427-00-0404
Комплекти за смесена система за външна топлоизолация (ССВТ) с хоросан като 
продукт за топлоизолация и мазилка или прекъснати облицовъчни елементи 
като външен слой
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212 EAD 040089-00-0404
Смесени системи за външна топлоизолация с първа мазилка за използване при 
външни стени на дървени постройки

213 EAD 040287-00-0404
Комплекти за смесена система за външна топлоизолация (ССВТ) с панели като 
продукт за топлоизолация и прекъснати облицовъчни елементи като външен 
слой

214 EAD 260001-00-0303
Конструктивни профили от полимери, усилени с нишки (материали с 
FRP/стъклени нишки)

215 EAD 050001-00-0301
Носещи термоизолационни елементи, образуващи термична преграда между 
балкони и вътрешни подове

216 EAD 160003-00-0301
Болтове с двойна глава за увеличаване устойчивостта на пробиване на плоски 
плочи или фундаменти и подови плочи

217 EAD 160012-00-0301 Арматурни стоманени пръти с глави
218 EAD 130033-00-0603 Гвоздеи и винтове, използвани в ноктеви плочи в дървени конструкции
219 БДС EN 14545:2009 Дървени конструкции. Свързващи елементи. Изисквания
220 EAD 330155-00-0602 Саморегулираща се скоба
221 БДС EN 771-1:2011+A1:2015 Изисквания за блокове за зидария. Част 1: Глинени блокове за зидария

222 БДС EN 771-2:2011+A1:2015
Изисквания за блокове за зидария. Част 2: Калциево-силикатни блокове за 
зидария

223 БДС EN 771-3:2011+A1:2015
Изисквания за блокове за зидария. Част 3: Бетонни блокове за зидария (с плътни 
и леки добавъчни материали)

224 БДС EN 771-4:2011+A1:2015
Изисквания за блокове за зидария. Част 4: Блокове за зидария от автоклавен 
газобетон. 

225 БДС EN 771-5:2011+A1:2015
Изисквания за блокове за зидария. Част 5: Блокове за зидария от изкуствен 
камък.

226 БДС EN 771-6:2011+A1:2015
Изисквания за блокове за зидария. Част 6: Блокове за зидария от естествен 
камък.

227 БДС EN 998-2:2016 Изисквания за разтвор за зидария. Част 2: Разтвор за зидане

228 БДС EN 15824:2017
Изисквания за външни и вътрешни мазилки на основата на органични свързващи 
вещества

229 БДС EN 1344:2014 Керамични павета. Изисквания и методи за изпитване

230 EAD 190002-00-0502
Плаващо подово покритие, съставено от предварително изготвени и свързани 
елементи от керамични плочки и гумени подложки

231 БДС EN 14342:2013
Подова настилка от дървесина и паркет. Характеристики, оценяване на 
съответствието и маркировка

232 БДС EN 15285:2008
Агломерирани скални материали. Модулни плочи за подови настилки и 
стълбища (вътрешни и външни)

233 БДС EN 13454-1:2005
Свързващи вещества, смесени свързващи вещества и готови смеси за подови 
замазки на основа на калциев сулфат. Част 1: Определения и изисквания

234 БДС EN 13813:2003
Подови замазки и разтвори и смеси за подови замазки. Разтвори и смеси за 
подови замазки. Характеристики и изисквания

235 БДС EN 14041:2006
Еластични, текстилни и ламинирани подови покрития. Съществени 
характеристики

236 БДС EN 14041:2004/AC:2006
Еластични, текстилни и ламинирани подови покрития. Съществени 
характеристики

237 БДС EN 14904:2006
Покрития за спортни площадки. Покрития, използвани за различни видове спорт 
на закрито. Изисквания

238 EAD 190005-00-0402 Комплект за покриване на тераси

239 EAD 210005-00-0505 Комплекти за вътрешни преградни стени за употреба като неносещи стени

240 EAD 200017-00-0302
Горещо валцовани продукти и строителни елементи, изработени от стомана 
Q235B, Q235D, Q345B и Q345D

241 EAD 200019-00-0102 Габиони (кошове и матраци) от плетена мрежа с шестоъгълни отвори

242 EAD 200022-00-0302
Горещо валцовани дълги стоманени продукти, произведени от заваряема 
дребнозърнеста конструкционна стомана от специални марки

243 EAD 200032-00-0602
Сглобяеми системи за напрягане/обтягане на пръти със специални връзки в 
краищата

244 EAD 330667-00-0602 Горещо валцувана монтажна шина

245 БДС EN 10025-1:2005
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 1: Общи 
технически условия на доставка
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246 БДС EN 10088-4:2009
Неръждаеми стомани. Част 4: Технически условия на доставка на тънък/дебел 
лист и лента от корозионноустойчиви стомани, предназначени за строителни 
конструкции

247 БДС EN 10088-5:2009
Неръждаеми стомани. Част 5: Технически условия за доставка на пръти, тънки 
пръти, профили, телове и продукти с почистена повърхност, от 
корозионноустойчиви стомани, предназначени за строителни цели

248 БДС EN 10210-1:2006
Горещообработени конструкционни кухи профили от нелегирани и 
дребнозърнести стомани. Част 1: Технически условия на доставка

249 БДС EN 10219-1:2006
Студенообработени заварени конструкционни кухи профили от нелегирани и 
дребнозърнести стомани. Част 1: Технически условия на доставка

250 БДС EN 10340:2008 Стоманени отливки за употреба в строителството

251 БДС EN 10343:2009
Стомани за закаляване и отвръщане, предназначени за строителни конструкции. 
Технически условия на доставка

252 БДС EN 15048-1:2007
Предварително ненапрегнати болтови съединения за строителството. Част 1: 
Общи изисквания

253 БДС EN 15088:2006
Алуминий и алуминиеви сплави. Конструкционни продукти за строителството. 
Технически условия за контрол и доставка

254 EAD 200033-00-0602
Дюбели за комбинирани конструкции, захващани посредством прострелни 
пирони

255 EAD 200036-00-0103
Комплект за микропилоти — Комплект с кухи пръти за самопробивни 
микропилоти — Кухи пръти от безшевни стоманени тръби

256 EAD 200012-00-0401 Ограничителни комплекти за метални покривни и стенни покрития
257 EAD 200035-00-0302 Покривни и стенни системи със скрито укрепване
258 EAD 200002-00-0602 Системи за напрягане — обтегачи

259 EAD 200039-00-0102 
Габиони (кошове и матраци) от плетена мрежа с цинково покритие с 
шестоъгълни отвори

260 БДС EN 1090-1:2009+A1:2012
Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. 
Част 1: Изисквания за оценяване на съответствието на конструктивни 
компоненти

261 EAD 200012-00-0401 Ограничителни комплекти за метални покривни и стенни покрития
262 EAD 200035-00-0302 Покривни и стенни системи със скрито укрепване
263 EAD 200020-00-0102 Габионни кошове и матраци от споена мрежа
264 EAD 200043-01-0103 Тръбни пилоти от сферографитен чугун

265 EAD 200050-01-0102
Габионни кошове, матраци и чували, изработени от шестоъгълна мрежа с 
покритие от цинк и/или органичен цинк

266 БДС EN 13479:2017
Консумативи за заваряване. Общ стандарт за продукт за допълнителни метали и 
флюси за заваряване чрез стопяване на метални материали

267 EAD 200026-00-0102 Системи от стоманени мрежи за укрепващ пълнеж
268 EAD 330001-00-0602 Разширяващи конструктивни болтове за скрито закрепване

269 EAD 330046-01-0602 Скрепителни винтове за метални елементи и листове

270 EAD 330047-01-0602 Скрепителни винтове за многослойни елементи
271 EAD 330080-00-0602 Комплект от скоби с висока устойчивост на хлъзгане

272 EAD 330153-00-0602 Опорен болт за свързване на тънкостенни стоманени елементи и листове

273 БДС EN 14399-1:2015
Високоякостни болтови съединения за строителството, предварително 
напрегнати. Част 1: Общи изисквания

274 EAD 200001-00-0602
Предварително изготвени стоманени и неръждаеми стоманени въжета с крайни 
съединители

275 EAD 330667-00-0602 Горещо валцувана монтажна шина
276 EAD 200086-00-0602 Свързващи продукти от телени пръстени

277 БДС EN 1013:2012+A1:2015
Светлопропускливи еднослойни профилни листове от пластмаси за вътрешни и 
външни покриви, стени и тавани. Изисквания и методи за изпитване

278 БДС EN 14783:2013
Изцяло подпрени метални листове и ленти за покриви, външни облицовки и 
вътрешни обшивки. Спецификация на продукта и изисквания

279 БДС EN 16153:2013+A1:2015
Светлопропускливи плоски многостенни поликарбонатни (PC) листове за 
вътрешно и външно използване в покриви, стени и тавани. Изисквания и методи 
за изпитване

280 БДС EN 16240:2014
Светлопропускливи плоски непрекъснати поликарбонатни (PC) листове за 
вътрешно и външно използване за покриви, стени и тавани. Изисквания и 
методи за изпитване
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281 БДС EN 494:2012+A1:2016
Фиброциментови профилирани листове и допълнителни елементи. Изисквания 
за продукта и методи за изпитване

282 БДС EN 534:2006+A1:2010
Вълнообразни битумни листове. Изисквания за продуктите и методи за 
изпитване

283 БДС EN 14509:2013
Самоносещи се двустранно облицовани с метални листове изолационни 
сандвич-панели, произведени в заводски условия. Изисквания

284 EAD 220006-00-0402 Покривни плочи от полипропилен, варовик и пълнители

285 БДС EN 14964:2007
Твърди подложни слоеве за прекъснато полагане при покриви. Определения и 
характеристики

286 БДС EN 490:2011
Керемиди и допълнителни елементи от бетон за покриви и стенни облицовки. 
Изисквания за продуктите

287 БДС EN 492:2012
Фиброциментови плочи и допълнителни елементи. Изисквания за продукта и 
методи за изпитване

288 БДС EN 492:2012+A2:2018
Фиброциментови плочи и допълнителни елементи. Изисквания за продукта и 
методи за изпитване

289 БДС EN 14963:2007
Покривни покрития. Непрекъснато пластмасово покривно осветление със или 
без издаване над покрива. Класификация, изисквания и методи за изпитване

290 БДС EN 1873:2006
Предварително изготвени принадлежности за покриви. Пластмасови елементи 
за покривно осветление. Изисквания за продуктите и методи за изпитване

291 EAD 220010-00-0402
Неносещи плоски пластмасови листове за застъпване при покривни покрития и 
външни облицовки

292 EAD 220069-00-0402
Плоски и профилирани пластмасови шиндли от рециклиран материал за изцяло 
подпрени покриви с прекъснато полагане

293 EAD 220018-00-0401
Децентрализирани енергийноефективни вентилатори с ниско налягане и 
топлинно оползотворяване

294 EAD 220022-00-0401 Покривен стопер за сняг от поликарбонат

295 БДС EN 14411:2013
Керамични плочки. Определения, класификация, характеристики, оценяване и 
проверка на постоянството на експлоатационните показатели и маркировка

296 БДС EN 15286:2013
Агломерирани скални материали. Плочи и плочки за стенни облицовки 
(вътрешни и външни)

297 БДС EN 490:2011
Керемиди и допълнителни елементи от бетон за покриви и стенни облицовки. 
Изисквания за продуктите

298 БДС EN 12467:2012 Фиброциментови листове. Изисквания за продукта и методи за изпитване

299 БДС EN 12467:2012+A2:2018 Фиброциментови листове. Изисквания за продукта и методи за изпитване

300 БДС EN 16153:2013+A1:2015
Светлопропускливи плоски многостенни поликарбонатни (PC) листове за 
вътрешно и външно използване в покриви, стени и тавани. Изисквания и методи 
за изпитване

301 БДС EN 14716:2006 Опънати тавани. Изисквания и методи за изпитване

302 БДС EN 15102:2007+A1:2011 Декоративни стенни облицовки. Продукти под формата на рола и листове

303 БДС EN 13964:2014 Окачени тавани. Изисквания и методи за изпитване

304 БДС EN 494:2012+A1:2016
Фиброциментови профилирани листове и допълнителни елементи. Изисквания 
за продукта и методи за изпитване

305 EAD 210024-00-0504 Плочи, слепени с цимент

306 БДС EN 1013:2012+A1:2015
Светлопропускливи еднослойни профилни листове от пластмаси за вътрешни и 
външни покриви, стени и тавани. Изисквания и методи за изпитване

307 БДС EN 438-7:2005

Декоративни ламинати, получени при високо налягане (HPL). Листове на 
основата на термореактивни смоли (обикновено наричани "ламинати"). Част 7: 
Плътни ламинати и HPL композитни плочи за вътрешни и външни стени и за 
обшивки на тавани

308 БДС EN 1469:2015 Продукти от естествени скални материали. Облицовъчни плочи. Изисквания

309 БДС EN 14783:2013
Изцяло подпрени метални листове и ленти за покриви, външни облицовки и 
вътрешни обшивки. Спецификация на продукта и изисквания

310 БДС EN 13245-2:2009
Пластмаси. Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за 
приложение в строителството. Част 2: Профили от PVC-U и от PVC-UE за 
вътрешни и външни стени и обшивки на тавани
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311 БДС EN 13245-2:2009/AC:2009
Пластмаси. Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за 
приложение в строителството. Част 2: Профили от PVC-U и от PVC-UE за 
вътрешни и външни стени и обшивки на тавани

312 БДС EN 14915:2013
Облицовка от масивна дървесина за стени и тавани. Характеристики, оценяване 
на съответствието и маркировка

313 EAD 160004-00-0301 Комплекти за последващо напрягане на строителни конструкции
314 EAD 160027-00-0301 Специални пълнежи за комплекти за последващо напрягане
315 БДС EN 12620:2002+A1:2008 Добавъчни материали за бетон

316 БДС EN 13043:2003
Скални материали за асфалтови смеси и настилки за пътища, самолетни писти и 
други транспортни площи

317 БДС EN 13043:2005/AC:2005
Скални материали за асфалтови смеси и настилки за пътища, самолетни писти и 
други транспортни площи

318 БДС EN 13055-1:2004
Леки добавъчни материали. Част 1: Леки добавъчни материали за бетон, разтвор 
и инжекционен разтвор

319 БДС EN 13055-1:2004/AC:2004
Леки добавъчни материали. Част 1: Леки добавъчни материали за бетон, разтвор 
и инжекционен разтвор

320 БДС EN 13055-2:2006
Леки скални материали. Част 2: Леки скални материали за битумни смеси и 
повърхностни обработвания и за несвързани и свързани приложения

321 БДС EN 13055-2:2006/AC:2006
Леки скални материали. Част 2: Леки скални материали за битумни смеси и 
повърхностни обработвания и за несвързани и свързани приложения

322 БДС EN 13139:2004 Добавъчни материали за разтвор

323 БДС EN 13242:2002+A1:2007
Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в 
строителни съоръжения и пътно строителство

324 БДС EN 13383-1:2003 Скални материали за хидротехническо строителство. Част 1: Изисквания
325 БДС EN 13383-1:2003/AC:2005 Скални материали за хидротехническо строителство. Част 1: Изисквания
326 БДС EN 13450:2003 Трошен камък за ж.п. линии
327 БДС EN 13450:2003/AC:2005 Трошен камък за ж.п. линии
328 EAD 030019-00-0402 Течна хидроизолация на покрива на основата на полисилоксан
329 EAD 030065-00-0402 Комплект за хидроизолация на покриви

330 БДС EN 12591:2009
Битуми и битумни свързващи материали. Технически изисквания за категория 
пътни битуми

331 БДС EN 13808:2013
Битуми и битумни свързващи материали. Рамка за специфициране на катионни 
битумни емулсии

332 БДС EN 13924:2006
Битуми и битумни свързващи вещества. Технически изисквания за битуми за 
клас твърди настилки

333 БДС EN 13924:2006/AC:2006
Битуми и битумни свързващи вещества. Технически изисквания за битуми за 
клас твърди настилки

334 БДС EN 14023:2010
Битуми и битумни свързващи материали. Рамка на техническите изисквания за 
полимерно модифицирани битуми

335 БДС EN 15322:2013
Битуми и битумни свързващи материали. Рамка за специфициране на разредени 
и пластифицирани битумни свързващи материали

336 EAD 230012-00-0105
Добавки за производство на асфалт — битумни гранули от рециклирана битумна 
покривна мушама

337 БДС EN 14695:2010
Огъваеми хидроизолационни мушами. Армирани битумни хидроизолационни 
мушами за бетонни мостове и други бетонни повърхности, по които преминават 
превозни средства. Определения и характеристики

338 БДС EN 13108-1:2006 Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 1: Асфалтобетон
339 БДС EN 13108-1:2006/AC:2008 Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 1: Асфалтобетон

340 БДС EN 13108-2:2006
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 2: Изисквания за много тънки 
пластове

341 БДС EN 13108-2:2006/AC:2008
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 2: Изисквания за много тънки 
пластове

342 БДС EN 13108-3:2006
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 3: Асфалтова смес с 
пластифициран битум

343 БДС EN 13108-3:2006/AC:2008
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 3: Асфалтова смес с 
пластифициран битум

344 БДС EN 13108-4:2006 Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 4: "Hot rolled" асфалт

345 БДС EN 13108-4:2006/AC:2008 Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 4: "Hot rolled" асфалт

346 БДС EN 13108-5:2006 Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 5: Сплит мастик асфалт
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347 БДС EN 13108-6:2006 Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 6: Лят асфалт
348 БДС EN 13108-6:2006/AC:2008 Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 6: Лят асфалт
349 БДС EN 13108-7:2006 Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 7: Порест асфалт
350 БДС EN 13108-7:2006/AC:2008 Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 7: Порест асфалт
351 БДС EN 12271:2007 Повърхностна обработка. Изисквания
352 БДС EN 12273:2009 Пътни настилки тип "слъри". Изисквания

353 EAD 230012-01-0105
Добавки за производство на асфалт — битумни гранули от рециклирана битумна 
покривна мушама

354 EAD 340006-00-0506 Сглобяеми стълбищни комплекти

355 БДС EN 13967:2012
Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и каучукови 
влагонепроницаеми мушами, включително пластмасови и каучукови мушами за 
подземни части на сгради. Определения и характеристики

356 БДС EN 13969:2005
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни влагонепроницаеми мушами, 
включително битумни мушами за подземни части на сгради. Определения и 
характеристики

357 БДС EN 13969:2005/A1:2007
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни влагонепроницаеми мушами, 
включително битумни мушами за подземни части на сгради. Определения и 
характеристики

358 БДС EN 13707:2004+A2:2009
Огъваеми хидроизолационни мушами. Армирани битумни мушами за покривни 
хидроизолации. Определения и характеристики

359 БДС EN 13956:2013
Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и каучукови покривни 
хидроизолационни мушами. Определения и характеристики

360 БДС EN 14909:2012
Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и каучукови мушами срещу 
капилярно покачване на влага. Определения и характеристики

361 БДС EN 15814:2011+A2:2015
Дебелослойни битумно-полимерни покрития за хидроизолация. Определения и 
изисквания

362 БДС EN 13859-1:2010
Огъваеми хидроизолационни мушами. Определения и характеристики на 
подложни слоеве. Част 1: Подложни слоеве за покривни покрития с прекъснато 
полагане

363 БДС EN 13859-2:2010
Огъваеми хидроизолационни мушами. Определения и характеристики на 
подложни слоеве. Част 2: Подложни слоеве за стени

364 БДС EN 13970:2005
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни пароизолационни слоеве. 
Определения и характеристики

365 БДС EN 13970:2005/A1:2007
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни пароизолационни слоеве. 
Определения и характеристики

366 БДС EN 13984:2013
Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и каучукови 
пароизолационни слоеве. Определения и характеристики

367 EAD 320002-02-0605
Водозадържащи листове с метално покритие за работни и дилатационни фуги 
във водонепропусклив бетон

368 EAD 030218-00-0402 Мембрана за покривна подложка

369 EAD 320008-01-0605
Набъбваща уплътнителна лента на основата на различни материали за 
строителни фуги във водонепропусклив бетон

370 EAD 040005-00-1201
Заводски изготвени продукти от растителни или животински влакна за топло- 
и/или звукоизолация

371 EAD 040090-00-1201
Произведени в заводски условия плочи и продукти чрез отливане от 
експандиран полилактид (epla) за топло- и/или звукоизолация

372 БДС EN 13162:2012+A1:2015
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от минерална вата (MW), 
произведени в заводски условия. Изисквания

373 БДС EN 13163:2012+A1:2015
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от експандиран полистирен 
(ЕPS), произведени в заводски условия. Изисквания

374 БДС EN 13164:2012+A1:2015
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от екструдиран 
пенополистирен (XPS), произведени в заводски условия. Изисквания

375 БДС EN 13165:2012+A2:2016
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от твърд пенополиуретан (PU), 
произведени в заводски условия. Изисквания

376 БДС EN 13166:2012+A2:2016
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от пенофенопласт (PF), 
произведени в заводски условия. Изисквания

377 БДС EN 13167:2012+A1:2015
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от пеностъкло (CG), 
произведени в заводски условия. Изисквания

378 БДС EN 13168:2012+A1:2015
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от дървесна вата (WW), 
произведени в заводски условия. Изисквания
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379 БДС EN 13169:2012+A1:2015
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от плочи от експандиран 
перлит (EPB), произведени в заводски условия. Изисквания

380 БДС EN 13170:2012+A1:2015
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от експандиран корк (ICB), 
произведени в заводски условия. Изисквания

381 БДС EN 13171:2012+A1:2015
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от дървесни влакна (WF), 
произведени в заводски условия. Изисквания

382 БДС EN 14063-1:2005
Топлоизолационни материали и продукти. На място формувани продукти с леки 
добавъчни материали от експандирана глина (LWA). Част 1: Изисквания за 
насипни продукти преди монтажа

383 БДС EN 14063-1:2005/AC:2007
Топлоизолационни материали и продукти. На място формувани продукти с леки 
добавъчни материали от експандирана глина (LWA). Част 1: Изисквания за 
насипни продукти преди монтажа

384 БДС EN 14064-1:2010
Топлоизолационни продукти за сгради. На място формувани свободно насипани 
продукти от минерална вата (MW). Част 1: Изисквания за свободно насипаните 
продукти преди монтаж

385 БДС EN 14303:2009+A1:2013
Топлоизолационни продукти за строителни съоръжения и промишлени 
инсталации. Продукти от минерална вата (MW), произведени в заводски 
условия. Изисквания

386 БДС EN 14304:2009+A1:2013
Топлоизолационни продукти за строителни съоръжения и промишлени 
инсталации. Продукти от гъвкава еластомерна пяна (FEF), произведени в 
заводски условия. Изисквания

387 БДС EN 14305:2009+A1:2013
Топлоизолационни продукти за строителни съоръжения и промишлени 
инсталации. Продукти от пеностъкло (CG), произведени в заводски условия. 
Изисквания

388 БДС EN 14306:2009+A1:2013
Топлоизолационни продукти за строителни съоръжения и промишлени 
инсталации. Продукти от калциев силикат (CS), произведени в заводски условия. 
Изисквания

389 БДС EN 14307:2009+A1:2013
Топлоизолационни продукти за строителни съоръжения и промишлени 
инсталации. Продукти от екструдиран пенополистирен (XPS), произведени в 
заводски условия. Изисквания

390 БДС EN 14308:2009+A1:2013
Топлоизолационни продукти за строителни съоръжения и промишлени 
инсталации. Продукти от твърд пенополиуретан (PUR) и пенополиизоцианурат 
(PIR), произведени в заводски условия. Изисквания

391 БДС EN 14309:2009+A1:2013
Топлоизолационни продукти за строителни съоръжения и промишлени 
инсталации. Продукти от експандиран полистирен (EPS), произведени в заводски 
условия. Изисквания

392 БДС EN 14313:2009+A1:2013
Топлоизолационни продукти за строителни съоръжения и промишлени 
инсталации. Продукти от пенополиетилен (PЕF), произведени в заводски 
условия. Изисквания

393 БДС EN 14314:2009+A1:2013
Топлоизолационни продукти за строителни съоръжения и промишлени 
инсталации. Продукти от пенофенопласт (PF), произведени в заводски условия. 
Изисквания

394 БДС EN 14315-1:2013
Топлоизолационни продукти за сгради. Формувани на място пръскани твърди 
разпенени продукти от полиуретан (PUR) и полиизоцианурат (PIR). Част 1: 
Спецификация за системата за пръскане на твърди пенопласти преди полагане

395 БДС EN 14318-1:2013

Топлоизолационни продукти за сгради. Формувани на място разпределени 
твърди разпенени продукти от полиуретан (PUR) и полиизоцианурат (PIR). Част 1: 
Спецификация за системата за разпределение на твърди пенопласти преди 
полагане

396 БДС EN 14319-1:2013

Топлоизолационни продукти за сградно оборудване и промишлени инсталации. 
Формувани на място разпределени твърди разпенени продукти от полиуретан 
(PUR) и полиизоцианурат (PIR). Част 1: Спецификация за системата за 
разпределение на твърди пенопласти преди полагане

397 БДС EN 14320-1:2013

Топлоизолационни продукти за сградно оборудване и промишлени инсталации. 
Формувани на място пръскани твърди разпенени продукти от полиуретан (PUR) 
и полиизоцианурат (PIR). Част 1: Спецификация за системата за пръскане на 
твърди пенопласти преди полагане

398 БДС EN 14933:2007
Топлоизолационни и леки пълнежни продукти за приложения в гражданското 
строителство. Продукти от експандиран полистирен (EPS), произведени в 
заводски условия. Изисквания
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399 БДС EN 14934:2007
Топлоизолационни и леки пълнежни продукти за приложения в гражданското 
строителство. Продукти от екструдиран пенополистирен (XPS), произведени в 
заводски условия. Изисквания

400 БДС EN 15501:2013
Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации. Продукти от 
експандиран перлит (EP) и експандиран вермикулит (EV), произведени в 
заводски условия. Изисквания

401 БДС EN 15732:2012
Леки насипни и топлоизолационни продукти за приложение в строителството 
(CEA). Леки добавъчни материали от експандирана глина (LWA)

402 БДС EN 16069:2012+A1:2015
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от пенополиетилен (PEF), 
произведени в заводски условия. Изисквания

403 EAD 040011-00-1201
Вакуумни изолационни панели (VIP) с фабрично нанесени
предпазни слоеве

404 EAD 040065-00-1201
Топлоизолационни и/или звукопоглъщащи плочи на основата на експандиран 
полистирен и цимент

405 EAD 040037-00-1201
Многослойни плочи от минерална вата и аерозолни добавки с ниска 
топлопроводимост

406 EAD 040288-00-1201 Заводски изготвени топло- и звукоизолации от полиестерни влакна

407 EAD 040313-00-1201
Единични продукти за топло- и/или звукоизолация от експандиран корков 
гранулат

408 EAD 210004-00-0805 Mодулен елемент за строителни цели

409 EAD 040007-00-1201 Топлоизолационен продукт за сгради с лъчист топлоотразителен компонент

410 EAD 040369-00-1201 Изолация от неплътен пълнеж или експандиран корков гранулат

411 EAD 040456-00-1201
Формирован на място неплътен материал за термо- и/или шумоизолация, 
изработен от животински влакна

412 EAD 040635-00-1201 Топло- и/или звукоизолацонен материал на основата на насипен полистирен

413 EAD 040650-00-1201
Плочи от екструдиран полистирен, използвани за носещ слой и/или 
термоизолация извън уплътнението

414 EAD 040643-00-1201 Топлоизолация от силиконов аерогел с фиброармировка

415 EAD 360001-00-0803 Вентилационна система от минерална вълна с външно и вътрешно покритие

416 EAD 040010-00-1201 Изолационен продукт, изработен от експандиран перлит (ЕРВ)
417 EAD 040012-00-1201 Топлолационна плоча от минерален материал
418 EAD 040057-01-1201 Термоизолационна плоча от микропорест силикон

419 EAD 040138-01-1201
Формувани на място насипни топло- и/или звукоизолационни продукти от 
растителни влакна

420 EAD 040461-00-1201 Термоизолационен продукт от насипен експандиран перлит
421 EAD 130031-00-0304 Метални греди и колони с отвори
422 EAD 020001-01-0405 Многоосови скрити шарнирни сглобки

423 EAD 020011-00-0405
Покривни, подови, стенни и таванни люкове за достъп до или за използване като 
аварийни изходи със или без характеристики за огнеустойчивост

424 БДС EN 13241:2003+A2:2016
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Стандарт за продукт, 
технически характеристики

425 БДС EN 14351-1:2006+A2:2016
Прозорци и врати. Стандарт за продукт, технически характеристики. Част 1: 
Прозорци и външни врати

426 БДС EN 16034:2014

Комплекти врати за пешеходци, врати за промишлени и търговски сгради и за 
гаражи и отваряеми прозорци. Стандарт за продукт, експлоатационни 
характеристики. Характеристики за устойчивост на огън и/или управление на 
дим

427 БДС EN 1125:2008
Строителен обков. Антипаник заключващи устройства, задвижвани с 
хоризонтален лост за използване в аварийни изходи. Изисквания и методи за 
изпитване

428 БДС EN 1154:2002
Строителен обков. Средства за затваряне на врати с контролирано действие. 
Изисквания и методи за изпитване

429 БДС EN 1154:2002/A1:2003
Строителен обков. Средства за затваряне на врати с контролирано действие. 
Изисквания и методи за изпитване

430 БДС EN 1154:2002/A1:2003/AC:2006
Строителен обков. Средства за затваряне на врати с контролирано действие. 
Изисквания и методи за изпитване
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431 БДС EN 1155:2003
Строителен обков. Средства с електрическо задвижване за задържане на врати 
на вертикална ос в отворено положение. Изисквания и методи за изпитване

432 БДС EN 1155:2003/A1:2003
Строителен обков. Средства с електрическо задвижване за задържане на врати 
на вертикална ос в отворено положение. Изисквания и методи за изпитване

433 БДС EN 1155:2003/A1:2003/AC:2006
Строителен обков. Средства с електрическо задвижване за задържане на врати 
на вертикална ос в отворено положение. Изисквания и методи за изпитване

434 БДС EN 1158:2002
Строителен обков. Координатори при затваряне на врати. Изисквания и методи 
за изпитване

435 БДС EN 1158:2002/A1:2003
Строителен обков. Координатори при затваряне на врати. Изисквания и методи 
за изпитване

436 БДС EN 1158:2002/A1:2003/AC:2006
Строителен обков. Координатори при затваряне на врати. Изисквания и методи 
за изпитване

437 БДС EN 12209:2004
Строителен обков. Брави и ключалки. Брави и ключалки с механично 
задвижване. Изисквания и методи за изпитване

438 БДС EN 12209:2004/AC:2006
Строителен обков. Брави и ключалки с механично задвижване. Изисквания и 
методи за изпитване

439 БДС EN 14846:2009
Строителен обков. Брави и ключалки. Брави и ключалки с електромеханично 
задвижване. Изисквания и методи за изпитване

440 БДС EN 179:2008
Строителен обков. Механизми за авариен изход, задвижвани с дръжка във вид 
на лост или във вид на плоча за натискане. Изисквания и методи за изпитване

441 БДС EN 1935:2004 Строителен обков. Едноосни панти. Изисквания и методи за изпитване
442 БДС EN 1935:2004/AC:2004 Строителен обков. Едноосни панти. Изисквания и методи за изпитване

443 EAD 020029-00-1102
Комплекти еднокрили или двукрили вътрешни врати за пешеходци с 
характеристики за устойчивост на огън и/или управление на дим, изпълнени от 
стомана

444 БДС EN 15037-5:2013
Готови бетонни продукти. Системи за подове от греди и междинни елементи. 
Част 5: Леки междинни елементи за обикновен кофраж

445 БДС EN 12602:2016 Готови армирани компоненти от автоклавен газобетон

446 EAD 010001-00-0301 Предварително изготвена, бетонна композитна стена с вътрешни точкови връзки

447 EAD 010003-00-0301
Готови бетонни елементи, излети от влакнестоармиран супервисокоякостен 
бетон (ВАСВЯБ)

448 EAD 010013-00-0301
Лек панел, изработен от смес от цимент и EPS гранули и подсилен с мрежа от 
стъклени влакна и вътрешен стоманен кош

449 EAD 200005-00-0103 Стоманени кухи пилоти с корави връзки между сегментите
450 EAD 340025-00-0403 Комплект за основи на отоплявани сгради
451 БДС EN 1168:2005+A3:2011 Готови бетонни продукти. Плочи с кухини

452 БДС EN 12737:2004+A1:2008 Готови бетонни продукти. Решетъчни подови елементи за животновъдството

453 БДС EN 12794:2005+A1:2007 Готови бетонни продукти. Фундаментни пилоти
454 БДС EN 12794:2005+A1:2007/AC:2015 Готови бетонни продукти. Фундаментни пилоти
455 БДС EN 12843:2005 Готови бетонни продукти. Мачти и стълбове
456 БДС EN 13224:2011 Готови бетонни продукти. Оребрени подови елементи
457 БДС EN 13225:2013 Готови бетонни продукти. Линейни конструктивни елементи

458 БДС EN 13693:2004+A1:2009 Готови бетонни продукти. Специални покривни елементи

459 БДС EN 13747:2005+A2:2010 Готови бетонни продукти. Подови плочи за подови системи

460 БДС EN 13978-1:2005
Готови бетонни продукти. Готови бетонни гаражи. Част 1: Изисквания за 
стоманобетонни гаражи - монолитни или състоящи се от самостоятелни секции с 
размери на помещението

461 БДС EN 14843:2007 Готови бетонни продукти. Стълби
462 БДС EN 14844:2006+A2:2011 Готови бетонни продукти. Кутиеобразни елементи за канали
463 БДС EN 14991:2007 Готови бетонни продукти. Елементи за фундаменти
464 БДС EN 14992:2007+A1:2012 Готови бетонни продукти. Елементи за стени

465 БДС EN 15037-1:2008
Готови бетонни продукти. Системи за подове от греди и междинни елементи. 
Част 1: Греди

466 БДС EN 15037-4:2010+A1:2013
Готови бетонни продукти. Системи за подове от греди и междинни елементи. 
Част 4: Междинни елементи от експандиран полистирен

F 43/Rev.: 00/ 01.9.2020                                                                                                                                                                           Страница 15 от 20



 

                        Орган за сертификация на продукти при 
                                   "ДЕДАЛ- ОЦЕНЯВАНЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ" ООД гр. Несебър   

467 БДС EN 15037-5:2013
Готови бетонни продукти. Системи за подове от греди и междинни елементи. 
Част 5: Леки междинни елементи за обикновен кофраж

468 БДС EN 15050:2007+A1:2012 Готови бетонни продукти. Елементи за мостове

469 БДС EN 1520:2011
Готови армирани елементи от бетон с леки добавъчни материали и отворена 
структура с носеща и неносеща армировка

470 БДС EN 15258:2008 Готови бетонни продукти. Елементи за подпорни стени

471 EAD 010028-00-0103
Комплект за плитко заложен фундамент на леки конструкции, за многократна 
употреба

472 EAD 350003-00-1109
Комплект за огнеустойчиви инсталационни тръбопроводи, състоящ се от 
предварително изготвени свързващи части (изработени от стоманени листове с 
механично нанесено покритие) и арматура

473 EAD 350005-00-1104 Набъбващи продукти за улътняване и затваряне на пожароопасни отвори
474 EAD 350022-01-1107 Комплект за механизъм за затваряне на конвейерни системи

475 EAD 350134-00-1104
Огнеустойчив сифон с набъбваща огнезащитна паста (в комбинация със сифон за 
под от неръждаема стомана)

476 EAD 350140-00-1106 Мазилки и комплекти за мазилки с огнеустойчиво приложение
477 EAD 350141-00-1106 Линейни уплътнения за фуги и процепи
478 EAD 350142-00-1106 Противопожарни продукти и системи от панели, дъски и постелки
479 EAD 350402-00-1106 Реактивни противопожарни покрития за стоманени елементи
480 EAD 350454-00-1104 Уплътнения срещу проникване

481 БДС EN 934-2:2009+A1:2012
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 2: Химични 
добавки за бетон. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и 
етикетиране

482 БДС EN 934-3:2009+A1:2012
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 3: Химични 
добавки за строителен разтвор за зидария. Определения, изисквания, 
съответствие, маркиране и етикетиране

483 БДС EN 934-4:2009
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 4: Химични 
добавки за инжекционен разтвор за канали за напрягаща армировка. 
Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране

484 БДС EN 934-5:2008
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 5: Химични 
добавки за торкретбетон. Определения, изисквания, съответствие, маркировка и 
етикетиране

485 БДС EN 12878:2006
Пигменти за оцветяване на строителни материали на основа цимент и/или вар. 
Технически изисквания и методи за изпитване

486 БДС EN 12878:2006/AC:2006
Пигменти за оцветяване на строителни материали на основа цимент и/или вар. 
Технически изисквания и методи за изпитване

487 БДС EN 1504-2:2005
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. 
Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на 
съответствието. Част 2: Системи за защита на повърхността на бетона

488 БДС EN 1504-3:2006

Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. 
Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на 
съответствието. Част 3: Възстановяване на конструктивни и неконструктивни 
елементи

489 БДС EN 1504-4:2005
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. 
Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на 
съответствието. Част 4: Конструктивнo залепване

490 БДС EN 1504-5:2005
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. 
Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на 
съответствието. Част 5: Продукти за инжектиране на бетон

491 БДС EN 1504-6:2006
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. 
Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на 
съответствието. Част 6: Закотвяне на стоманени армировъчни пръти

492 БДС EN 1504-7:2006
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. 
Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на 
съответствието. Част 7: Предпазване на армировката от корозия

493 EAD 260007-00-0301 Добавка тип I за бетон, строителен разтвор и замазки — воден разтвор
494 EAD 260006-00-0301 Полимерна добавка за бетон
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495 БДС EN 13263-1:2005+A1:2009
Микросилициев прах за бетон. Част 1: Определения, изисквания и критерии за 
съответствие

496 БДС EN 15167-1:2006
Смляна гранулирана доменна шлака за използване в бетон, разтвор и 
инжекционен разтвор. Част 1: Определения, изисквания и критерии за 
съответствие

497 БДС EN 450-1:2012
Летяща пепел за бетон. Част 1: Определение, изисквания и критерии за 
съответствие

498 EAD 260014-00-0301 Калциниран слоест силикат за добавка към бетон тип II

499 EAD 260009-00-0301
Обработена дънна пепел от общински твърди отпадъци като
добавка, тип II за продукти от бетон, хоросан и циментов разтвор

500 EAD 260035-00-0301 Естествено темпериран пуцолан за добавка тип II към бетон

501 БДС EN 14889-1:2006
Влакна за армиране на бетон. Част 1: Стоманени влакна. Определения, 
изисквания и съответствие

502 БДС EN 14889-2:2006
Влакна за армиране на бетон. Част 2: Полимерни влакна. Определения, 
изисквания и съответствие

503 EAD 260002-00-0301
Алкалоустойчиви стъклени влакна, съдържащи циркониев диоксид, за 
използване в бетон

504 БДС EN 15274:2015
Лепила за общо предназначение за конструкционни съединения. Изисквания и 
методи за изпитване

505 БДС EN 15275:2015
Конструкционни лепила. Характеризиране на анаеробни лепила за съосни 
метални съединения в конструкции на сгради и строителни съоръжения

506 БДС EN 12004:2007+A1:2012
Лепила за плочки. Изисквания, оценяване на съответствието, класификация и 
означение

507 БДС EN 14037-1:2016

Свободно окачени отопляващи и охлаждащи повърхности, захранвани с вода 
при температура под 120 °C. Част 1: Предварително монтирани таванни 
излъчващи панели за отопляване на помещения. Технически спецификации и 
изисквания

508 БДС EN 442-1:2014 Радиатори и конвектори. Част 1: Технически спецификации и изисквания

509 БДС EN 12285-2:2005
Стоманени цистерни, произведени в заводски условия. Част 2: Хоризонтални 
цилиндрични цистерни с единични и двойни стени за надземно съхраняване на 
възпламеними и невъзпламеними течности, замърсяващи водaтa

510 БДС EN 259-1:2003
Стенни облицовки на рула. Стенни облицовки, предназначени за тежки условия. 
Част 1: Изисквания

511 БДС EN 295-4:2013
Стъклокерамични тръбни канализационни системи. Част 4: Изисквания за 
преходи, връзки и гъвкави свързващи части

512 БДС EN 295-5:2013
Стъклокерамични тръбни канализационни системи. Част 5: Изисквания за 
перфорирани тръби и фасонни части

513 БДС EN 295-6:2013
Стъклокерамични тръбни канализационни системи. Част 6: Изисквания за 
елементи на ревизионни шахти и ревизионни отвори

514 БДС EN 295-7:2013
Стъклокерамични тръбни канализационни системи. Част 7: Изисквания за тръби 
и връзки за прокарване на тръби

515 БДС EN 15069:2009
Щуцер за предпазни газови вентили за монтиране на метален маркуч, използван 
за свързване на битови газови уреди

516 EAD 180018-00-0704
Гъвкави съединения за тръби за гравитачна и помпена канализация и 
отводняване

517 БДС EN 1057:2006+A1:2010
Мед и медни сплави. Безшевни кръгли медни тръби за вода и газ за приложение 
в санитарни и отоплителни инсталации

518 БДС EN 14800:2007 Гофриран защитен метален маркуч за свързване на битовите газови уреди

519 EAD 280001-00-0704 Сглобяем тръбопровод за дрениране или инфилтрация

520 БДС EN 331:2000
Сферични и конични плоскодънни кранове с ръчно управление, предназначени 
за работа в газови инсталации в сгради

521 БДС EN 331:1998/A1:2011
Сферични и конични плоскодънни кранове с ръчно управление, предназначени 
за работа в газови инсталации в сгради

522 БДС EN 1279-5:2005+A2:2011 Стъкло за строителството. Стъклопакети. Част 5: Оценяване на съответствието

523 БДС EN 1279-5:2018 Стъкло за строителството. Стъклопакети. Част 5: Стандарт за продукт

524 БДС EN 1036-2:2009
Стъкло за строителството. Огледала за вътрешно обзавеждане от стъкло флоат 
със сребърно покритие. Част 2: Оценяване на съответствието; стандарт за 
продукт
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525 БДС EN 1096-4:2005
Стъкло в строителството. Стъкло с покритие. Част 4: Оценяване на 
съответствието/стандарт за продукт

526 БДС EN 1096-4:2019 Стъкло за строителството. Стъкло с покритие. Част 4: Стандарт за продукт

527 БДС EN 12150-2:2005
Стъкло за строителството. Термично закалено натриево-калциево силикатно 
безопасно стъкло. Част 2: Оценяване на съответствието/стандарт за продукт

528 БДС EN 12337-2:2005
Стъкло за строителството. Химично закалено натриево-калциево силикатно 
стъкло. Част 2: Оценяване на съответствието. Стандарт за продукт

529 БДС EN 13024-2:2005
Стъкло за строителството. Термично закалено боросиликатно безопасно стъкло. 
Част 2: Оценяване на съответствието/стандарт за продукт

530 БДС EN 14178-2:2005
Стъкло за строителството. Продукти от алкалоземно силикатно стъкло. Част 2: 
Оценяване на съответствието/Стандарт за продукт

531 БДС EN 14179-2:2005
Стъкло за строителството. Термично закалено натриево-калциево силикатно 
безопасно стъкло с последващо нагряване. Част 2: Оценяване на съответствието. 
Стандарт за продукт

532 БДС EN 14321-2:2005
Стъкло за строителството. Термично закалено алкалоземно силикатно безопасно 
стъкло. Част 2: Оценяване на съответствието. Стандарт за продукт

533 БДС EN 14449:2005
Стъкло за строителство. Пластово стъкло и пластово безопасно стъкло. 
Оценяване на съответствието. Стандарт за продукт

534 БДС EN 14449:2005/AC:2006
Стъкло за строителство. Пластово стъкло и пластово безопасно стъкло. 
Оценяване на съответствието. Стандарт за продукт

535 БДС EN 15681-2:2017
Стъкло за строителството. Основни продукти от алумосиликатно стъкло. Част 2: 
Стандарт за продукт

536 БДС EN 15682-2:2014
Стъкло за строителството. Топлопоглъщащо термично закалено алкалоземно 
силикатно безопасно стъкло. Част 2: Оценяване на съответствието/Стандарт за 
продукт

537 БДС EN 15683-2:2014
Стъкло за строителството. Термично закалено натриево-калциево силикатно 
безопасно стъкло с формувани канали. Част 2: Оценяване на 
съответствието/стандарт за продукт

538 БДС EN 1748-1-2:2005
Стъкло за строителството. Специални основни продукти. Боросиликатни стъкла. 
Част 1-2: Оценяване на съответствието/стандарт за продукт

539 БДС EN 1748-2-2:2005
Стъкло за строителството. Специални основни продукти. Част 2-2: 
Стъклокерамика. Оценяване на съответствието/стандарт за продукт

540 БДС EN 1863-2:2005
Стъкло за строителството. Термично усилено натриево калциево силикатно 
стъкло. Част 2: Оценяване на съответствието/стандарт за продукт

541 БДС EN 572-9:2005
Стъкло за строителството. Основни продукти от натриево-калциево силикатно 
стъкло. Част 9: Оценяване на съответствието/Стандарт за продукт

542 БДС EN 1051-2:2009
Стъкло за строителството. Стъклени тухли и павета. Част 2: Оценяване на 
съответствието/Стандарт за продукт

543 БДС EN 1036-2:2009
Стъкло за строителството. Огледала за вътрешно обзавеждане от стъкло флоат 
със сребърно покритие. Част 2: Оценяване на съответствието; стандарт за 
продукт

544 БДС EN 1096-4:2005
Стъкло в строителството. Стъкло с покритие. Част 4: Оценяване на 
съответствието/стандарт за продукт

545 БДС EN 1096-4:2019 Стъкло за строителството. Стъкло с покритие. Част 4: Стандарт за продукт
546 EAD 330008-02-0601 Шини за анкери
547 EAD 040049-00-0502 Постелка от полиуретанова (PU) пяна за изолация срещу ударен шум

548 EAD 130090-00-0303 Свързваща система от дърво и бетон с щифтовидни съединителни елементи

549 EAD 200014-01-0103 Съединения и закладни части за пилоти

550 EAD 120011-00-0107
Разширителни фуги за пътни мостове с гъвкав пълнеж на основата на синтетичен 
полимер като свързващо вещество

551 EAD 090001-00-0404
Сглобяеми плочи от пресована минерална вата с органично или неорганично 
покритие и специфична система за закрепване

552 EAD 090019-00-0404
Комплекти за вентилируеми фасадни облицовки от леки дъски върху опорна 
рама с полагана на място мазилка, със или без топлоизолация

553 EAD 090020-00-0404 Комплекти за външна стенна облицовка от агломератен камък
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554 EAD 090034-00-0404
Комплект от подрамка и фиксатори за закрепване на облицоващи елементи и 
елементи за външни стени

555 EAD 090058-00-0404
Комплект за вентилирана облицовка на външни стени, състоящ се от метални 
шестоъгълни панели и принадлежащи към тях свръзки

556 EAD 090119-00-0404
Комплекти за облицовка на външни стени с минерални плоскости и мазилка, 
поставяна на място

557 EAD 090120-00-0404 Комплекти за системи от минерални плоскости за неносещи външни стени

558 EAD 130082-00-0603
Свързваща фасадна система - пластмасова скоба за закрепване към 
подконструкция на фасадни елементи от дърво или материали на основата на 
дърво

559 EAD 090062-00-0404 Комплекти за механично закрепвани обшивки за външни стени
560 EAD 030092-00-0605 Минерална негъвкава хидроизолация на циментова основа
561 EAD 090017-00-0404 Вертикално остъкляване с точково подпиране
562 EAD 220025-00-0401 Конзолно хоризонтално остъкляване (остъкляване на навес/покрив)
563 EAD 230004-00-0106 Пана от мрежа с телени пръстени
564 EAD 230005-00-0106 Пана от мрежи с телени въжета

565 EAD 230025-00-0106 Гъвкави системи за стабилизиране на наклона и предпазване от скална маса

566 EAD 340020-00-0106
Гъвкави комплекти за задържане на наносни потоци и плитки 
свлачища/склонови наносни потоци

567 EAD 340037-00-0204 Леки носещи покривни елементи от стомана/дърво

568 EAD 340002-00-0204
Панели от стоманени телове с вграден топлоизолационен материал за цялостна 
конструкция

569 EAD 230008-00-0106 Двойно усукана стоманена телена мрежа, усилена или не с въжета

570 БДС EN 15651-1:2012
Неносещи уплътнения в сгради и пешеходни зони. Част 1: Уплътнения за 
фасадни елементи

571 БДС EN 15651-2:2012
Неносещи уплътнения в сгради и пешеходни зони. Част 2: Уплътнения за 
остъкления

572 БДС EN 15651-3:2012
Неносещи уплътнения в сгради и пешеходни зони. Част 3: Уплътнения за 
санитарни съединения

573 БДС EN 15651-4:2012
Неносещи уплътнения в сгради и пешеходни зони. Част 4: Уплътнения за 
пешеходни зони

574 БДС EN 50575:2014
Силови, контролни и съобщителни кабели. Кабели за общо приложение при 
строително-монтажни дейности, които са обект на изисквания за реакция на 
огън

575 БДС EN 50575:2014/A1:2016
Силови, контролни и съобщителни кабели. Кабели за общо приложение при 
строително-монтажни дейности, които са обект на изисквания за реакция на 
огън

576 EAD 330499-01-0601
Свързани скрепителни елементи за употреба в бетон
(заменя технически спецификации „ETAG 001-5“ и „EAD 330499-00-0601“)

577 EAD 140022-00-0304
Предварително изработени носещи панели за конструкции с носеща външна 
обвивка, на основата на дървесина (заменя техническа спецификация „ETAG 
019“)

578 EAD 331433-00-0601 Инжекционни анкери за топлоизолационни плочи

579 EAD 332277-00-0601
Скрепителен елемент за стабилизиращи подпори за предварително изработени 
стенни и колонни елементи

580 EAD 040083-00-0404
Смесени системи за външна топлооизолация (ETICS) с първа мазилка (заменя 
техническа спецификация „ETAG 004“)

581 EAD 170005-00-0305 Рециклирани глинени елементи за зидария

582 EAD 030219-00-0501
Шумоизолиращо прахообразно покритие на основата на органични свързващи 
вещества на водна основа

583 EAD 030350-00-0402
Комплекти хидроизолационни продукти в течно състояние за покривни 
конструкции (заменя техническа спецификация „ETAG 005“)

584 EAD 030378-00-0605 Изцяло свързани, предварително положени гъвкави листове

585 EAD 030378-00-0605 Изцяло свързани, предварително положени гъвкави листове за хидроизолация

586 EAD 040419-00-1201
Топлоизолационна плоскост, изработена от пресован твърд полиуретанов 
пеноматериал

587 EAD 350865-00-1106
Забавители на горенето
(заменя техническа спецификация „ETAG 028“)“

588 EAD 340308-00-0203
Строителни комплекти за дървени конструкции (заменя техническа 
спецификация „ETAG 007“)
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589 EAD 340392-00-0104
Системи от CRM (строителен разтвор с композитна арматура) за укрепване на 
бетонни и зидани конструкции

590 EAD 260020-00-0301
Калциев карбонат със способност за каталитично свързване като активна 
добавка за бетон

591 БДС EN 1279-5:2018 Стъкло за строителството. Стъклопакети. Част 5: Стандарт за продукт
592 БДС EN 1279-5:2018/Поправка 1:2019 Стъкло за строителството. Стъклопакети. Част 5: Стандарт за продукт

593 EAD 120093-00-0107
Еластични асфалтови дилатационни фуги за пътни мостове (заменя техническа 
спецификация „ETAG 032-3“)

594 EAD 120109-00-0107
Дилатационни фуги с еластомер между ръбовете, за пътни мостове (заменя 
техническа спецификация „ETAG 032-4“)

595 EAD 120110-00-0107
Укрепени дилатационни фуги с диафрагма, за пътни мостове (заменя техническа 
спецификация „ETAG 032-5“)

596 EAD 120111-00-0107
Конзолни дилатационни фуги за пътни мостове (заменя техническа 
спецификация „ETAG 032-6“)

597 EAD 120112-00-0107
Укрепени дилатационни фуги за пътни мостове (заменя техническа 
спецификация „ETAG 032-7“)

598 EAD 120113-00-0107
Дилатационни фуги с модулни елементи, за пътни мостове (заменя техническа 
спецификация „ETAG 032-8“)

599 EAD 040914-00-0404
Комплекти за фасадна облицовка - Предварително изработени сглобяеми 
елементи за външна изолация на стени и закрепващи приспособления за тях 
(заменя техническа спецификация „ETAG 017“)

600 EAD 050019-00-0601
Дюбели за строителни фуги при статично и квазистатично натоварване (заменя 
техническа спецификация „ETAG 030“)

601 EAD 030352-00-0503
Комплекти водонепропускливи покрития за подове и/или стени в мокри 
помещения (заменя техническа спецификация „ETAG 022-1“)

602 EAD 030436-00-0503
Комплекти водонепропускливи покрития на основата на гъвкави листове за 
подове и/или стени в мокри помещения
(заменя техническа спецификация „ETAG 022-2“)

603 EAD 030437-00-0503
Комплекти водонепропускливи покрития на основата на непромокаеми 
плоскости за подове и/или стени в мокри помещения
(заменя техническа спецификация „ETAG 022-3“)

604 EAD 030352-00-0503
Комплекти водонепропускливи покрития за подове и/или стени в мокри 
помещения (заменя техническа спецификация „ETAG 022-1“)

605 EAD 030436-00-0503
Комплекти водонепропускливи покрития на основата на гъвкави листове за 
подове и/или стени в мокри помещения
(заменя техническа спецификация „ETAG 022-2“)

606 EAD 030437-00-0503
Комплекти водонепропускливи покрития на основата на непромокаеми 
плоскости за подове и/или стени в мокри помещения
(заменя техническа спецификация „ETAG 022-3“)

607 EAD 130186-00-0603 Триизмерни ноктеви плочи
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