РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

РАЗРЕШЕНИЕ

за издаване на българско техническо одобрен
продукти

строителни

№ БТО 01 от
е изисквания към продуктите

На основание чл. 9, ал. 2, т. 3 от Закона за те:

РАЗ

AM HA

„Научноизследователски строителен институт - НИСИ” ЕООД, гр. София,
с регистри щионен номер 01 от регистъра на
Министерството на; регионалното развитие и благоустройството,

със седалище

да издава бъ
посочени в

ес на управление гр. София 1618, район „Овча купел”,
,Никола Петков” № 36, ЕИК 121558493,
авано от Веселин Велков Давидов - управител,

хнически одобрения за строителни продукти от продуктовите области,
списък, който е неразделна част от това разрешение.

МИНИСТЪР НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТ

гр. София 1202, ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 17-19
тел. 02 94 05 900, факс 02 987 25 17
www.mrrb.government.bg

ЗАВЕРЯВАМ.
\\

1

i/ЕПУЬЯИКА

МИНИСТЪР ЙД / . А .
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
*
БЛАГО
СТРОиДгВОТО
ИВАН ШИШКОВ

СПИСЪК

на продуктовитс области от обхвата на Разрешение № БТО 01 от 15.09.20ДДг. и
от регист ьра на Министерството на регионалното развитис и благоустроцсНврто
за издаване на българско техническо одобрение на строителни прЬдукти,
издадено на „Научноизследователски строителен институт - НИСИ^ЕО.О^ЛТ- София
(в ела

по
ред

Ръководство за европейско техн
документ за оценяване, мандат.j
изисквания к

Наименование на
продуктовата oo.iaci
съгласно Приложение
№4 към чл. 18, ал. 4. т. 4
от НУРВСПСРБ

сско одобрение, европейски
ЕОТА, нормативни актове с
продукта

и дои. М/139 към CEN

Код I

Мандат М/100 към

Предвар итсл но
изготвени продукти от
обикновен бетон/ лек
бетон / газобетон

ЕД0 01000!-00-т
Предварителн^Члзг^твеня бетонна компознтна стена с вътрешни
точкови връзк»?
Паредба"'№ З^от 2004 г. за основните положения за проектиране на
конструкциите на строежите н за въздействията върху тях (обн., ДВ.
’ ZW4 г.)

№ 1 от 1996 г. за проектиране на плоско фуиднране (обн.. ДВ,
от 1996 г.) и Норми за проектиране на плоско фуиднране (БСА,
10 от 1996 г.)

Наредба № 3 от 1994 г. за контрол н приемане на бетонни и
стоманобетонни конструкции (обн., ДВ. бр. 97 от 1994 г.)

Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни
конструкции (БСА, бр. 11 от 1999 т .)
Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (обн., ДВ.
бр. 5 от 2005 г.)

Наредба № РД-02-20-2 от 2012 г. за проектиране на сгради и
съоръжения в земетръсни райони (обн., ДВ, бр. 13 от 2012 г.)

Норми за натоварвания и въздействия пя хидротехнически
съоръжения от вълни, лед и плавателни съдове (отпечатани в
„Нормативна база на проектирането и строителството” специализирано издание на КТСУ. 1988 г.)
Норми за проектиране на пилотно фуиднране (БСА. бр. 6 от 1993 г.)

Норми за проектиране на фундаменти, подложени на динамични
товари от машини (БСА, бр. 2 и 4 от 1986 г.)
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Код 1
Предварително
изготвени продукти от
обикновен бетон / лек
бетон / газобетои
(продължение)

Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции
(обн.. ДВ, бр. 17 от 1987 г.)
Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции,
предназначени за работа при въздействието на повишени и високи
температури (БСА, бр. 3 — 4 от 1990 г.)

Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции за
хидротехнически съоръжения (БСА, бр. 1 от 1989 г.)
Норми за проектиране на промишлени стоманобетонни комини (БСА,
бр. 5 от 1989 г.)

Норми за проектиране на подпорни стени (БСА, бр. 10 от
зя

Защитни съоръжения ня гражданската
проектиране (БСА, бр. 5-6 от 1983 г.)

нравила

Защита на строителните конструкции от
за проектиране (БСА. бр. 8 от 1980 г.)

феднпя шум чрез
Наредба № 4 от 2006 г. за ограничав
шумоизолиране ня сградите при тяхнот^
пране и за правилата
и нормите при изпълнението на строеж
до отношение на шума,
об^ДВ, бр. 6 от 2007 г.)
излъчван по време на строителство

Наредба № 35 от 2012 г. за
авиМта" и нормите за проектиране,
лбатация на кабелни електронни
изграждане и въвеждане в
съобщителни мрежи и пр^лй^щаТа им инфраструктура (обн, ДВ.бр.
99 от 2012 г.)
Наредба № 2 отгйов4 Т. за планиране и проектиране на
кому п и кяц и о н но^^Шцортн и те
територии (обн^ЬЗоЬ- 86/2004 г.)

системи

на

урбанизираните

Няредбг
W 2004 г. за проектиране и строителство на
железоп
пи, железопътни гари, железопътни прелези и други
елеме и от железопътната инфраструктура (обн., ДВ, бр. 18 от 2004

№ РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за
пост и универсален дизайн на елементите на достъпната среда
Урбанизираната територия и на сградите и съоръженията (обн., ДВ,
.бр. 12 от 2021 г.)
*
Норми и правила за проектиране на колектори за инженерни проводи
и съоръжения в населени места (БСА, бр. 9 - 10 от 1975 г.)
Норми за проектиране на пътни и железопътни мостове и водостоци:
Част първа „Основни положения”
Част втора „Натоварвания и въздействия”
Част трета „Земна основа и фундиране”
Част пета „Стоманени конструкции”
(Части първа, втора и трета на нормите са отпечатани в „Нормативна база
на проектирането и строителството”, 1989 г., Част пета е отпечатана в
„Нормативна база на проектирането и строителството”, 1990 г.)

Норми за проектиране на пътни и железопътни тунели (отпечатани в
„Нормативна база на проектирането и строителството’’, 1988 г.)
Наредба
12 от 2001 г. зя проектиране на геозащвтнн строежи,
сгради и съоръжения в свлачищни райони (обн., ДВ, бр. 68 от 2001 г.)

Норми за проектиране пя канализационни системи (БСА, бр. 9 и 10 от
1989 г.)
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Код 1
Предварително
изготвени продукти от
обикновен бетон / лек
бетон / газобстон
(продължение)

Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и
монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.)
Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителните
конструкции на строежите чрез прилагане на европейска та система
за проектиране па строителни конструкции (обн., ДВ, бр.2 от 2012 г.)
БДС EN 1992-1-1:2005
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.
Част 1-1: Общи правила и правила за сгради

БДС EN 1992-1-1:2005/NA:2015
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни
Част 1-1: Обши правила и правила за сгради^
приложение
БДС EN 1992-2:2006
Еврокод 2: Проектиране на бстопнн и стома»
Част 2: Стоманобетонни мостове. Правила за

рукни и.
йонално

нконструкини.
райе и детайли

БДС EN 1992-2:2006ZNA:2015
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и сУрмзиобстонии конструкции.
Част 2: Стоманобетонни мостове. Пр?цзи.ъ1
*зя
проектиране и детайли.
Национално приложение

Наредба № 12 от 2005 i. за
условия на труд при извърш
ДВ, бр. 11 от 2006 г.)
* /
Наредба за управлей
рециклирани а *

явйнс на здравословни и безопасни
н^дГй товарно-разтоварни работи (обн.,

строителните отпадъци и за влагане на
материали (обн., ДВ, бр. 98 от 2017 г.)

Наредба № 2^
йн 2005 г. за изискванията за защита на лицата
при хронидйс/
ване в резултат на производство, търговия и
използвиреща суровини, продукти и стоки с повишено съдържание на
радпоиуклидн (обн., ДВ, бр.64 от 2005г.)
П

СМ2Р- Раздел „Хидротехнически съоръжения” (БСА, бр. 3 - 4 от
МР - Раздел „Мостове и водостоци” (БСА, бр. 3 - 4 от 1969 г.)
*

СМР - Раздел „Тунели” (БСА, бр. 8 от 1969 г.)
ПИПСМР - Раздел „Електрификация на железопътни линии“ (БСА.
бр. 9 от 1968 г.)
ПИПСМР - Раздел ..Железопътни к трамвайни линии" (БСА, бр. 7-8
от 1968 I.)

ПИПСМР - Раздел „Пътища и улици“ (БСА. бр. 3 от 1978 г.)
ПИПСМР - Раздел „Съоръжения зя телефонни, телеграфни и радио(ТТР) съобщения“ (БСА. бр. 10 от 1968 г.)
Инструкция за оразмеряване на бетонни пътни настилки (БСА.бр. 12
от 1979 г.)
Заповед № РД-02-14-1329/03.12.2015 г. нл министъра на регионалното
развитие и благоустройството за определяне на национални
изисквания за влагане на строителните продукти, изменена и
допълнена със Заповед № РД-02-14-590/05.07.2017 г„ Заповед № РД-0214-257/13.03.2019 г. н Заповед № РД-02-14-252/10.03.2021 г.
*
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Код 2

Мандат М/101 към CEN

Врати, прозорци,
капаци,врати за
промишлени и
търговски сгради и за
гаражи и свързания с
тях обков

ЕДО 020002-00-0404
Остъкляваща система за балкон (тераса) без вертикални рамки

Наредба № 4 от 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез
шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата
и нормите при изпълнението пя строежите по отношение на шума,
излъчван по време на строителството (обн., ДВ, бр.б от 2007 г.)

Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (обн., ДВ,
бр. 5 от 2005 г.)
tk
Наредба № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за радуйь^аЧ
енергия и енергийните характеристики на сградите (обп^ДВМр.^
10/2016 г.)
*

Наредба № 2 от2004 г. за минималните изискванидР^ЗЯрабословни и
безопасни условия на труд при извърншадеЧн^^гроигелнн и
монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.) f
'
Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване наЧ^рав&хловш! и безопасни
условия на труд при извършване на тов^рн^б^азтоварни работи, (обн.,
ДВ, бр. 11 от 2006 г.)
\ ■

Наредба за управление на строителите отпадъци и за влагане на
рециклирани строителни мат^рн^Тц^бн., ДВ, бр. 98 от 2017 г.)
Наредба № 25 от 22 юли 2.005 т.^^йзнекваиията за защита на лицата
при хронично бблъчвадге^ резултат на производство, търговия и
използване на суровз|зш^прод/кти и стоки с повишено съдържание на
радиопуклиди (обш,^Вх. бр.64 от 2005г.)
Наредба № РД^З^О, от 2021 г. за определяне на изискванията за
достъпност i.^VHhpe^cancji дизайн на елементите на достъпната среда
в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията (обн., ДВ,
бр. 12

ЗаповедЧ^]^Д-02-14-1329/03.12.2015 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за определяне на национални
п^цСква"ния за влагане на строителните продукти, изменена и
допълнена със Заповед № РД-02-14-590/05.07.2017 г., Заповед № РД-021^257/13.03.2019 г. и Заповед № РД-02-14-252/10.03.2021 г.
*
3

ч

Ж»з

Мандат М/102 към CEN

Мембрани ,ш£^М
тел
*
но
течно полагантги
*
^^
*
комплейти
хидроицшгацня н/или
пароиз^ация

Мандат М/126 към CEN
Мандат към EOT А
ЕДО 030350-00-0402 *
Комплекти за хидроизолации на покриви, нанасяни в течпо състояние
ЕДО 030351-00-0402
Системи от гъвкави
механично закрепване

хидроизолационни

покривни

листове

с

ЕДО 030352-00-0503 *
Водонспроницаеми комплекти за подове п/илн стени в мокри на
помещения, нанасяни в течпо състояние

ЕДО 030436-00-0503 *
Водонспроницаеми комплекти на основата на еластични мембрани за
подове и стени в мокри помещения
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Код 3
Мембрани, включително
течно полагани и
комплекти за
хидроизолация и/илн
парокзолапия
(продължение)

ЕДО 030437-00-0503 *
Водонепронипаемн комплекти на основата на водолеи роницаемн
плочи за полове и/илн стени в мокри на помещения

Наредба № РД-02-20-2 от 8 юни 2016 г. за проектиране, изпълнение,
контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите (обн.,
ДВ, бр. 47 от 2016 г.)
Защита па строи телните конструкции от корозия. Норми и правила
за проектиране (БСА, бр. 8 от 1980 г.)

Правилник за изпълнение на защита от корозия на строителните
конструкции и съоръжения (БСА, бр. 1 от 1982 г.)

Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за зд^авбелойни и
безопасни условия па труд при извършване на ^^д^т^лни и
монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.)
Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здрад^говяй и безопасни
условия па труд при извършване на товарно-р^зтовйрнн работи, (обн.,
ДВ, бр. 11 от 2006 г.)
Наредба за управление на строителните Ьтпадъпн и за влагане на
рециклирани строителни мятериал»ъ.(обп\ДВ, бр. 98 от 2017 г.)
Заповед № РД-02-14-1329/03.12.2 015 Д на министъра на регионалното
развитие и благоустрбйстврт^Ча^ определяне на национални
изисквания за влагане пя ^чфхуатблните продукти, изменена и
допълнена със Заповед У^Д-&2-Г4-590/05.07.2017 г., Заповед № РД-0214-257/13.03.2019 г. и Здйовед^ РД-02-14-252/10.03.2021 г.
*
4

Код 4

Мандат M/103

Продукти за
топлоизолация
Комбинирани
изолационни
комплекти/системи

Мандат М/12Ддг^м фЙЧ
Мандат Л^бТ^^ъм CEN
Манда^към EOT А

ЕЖЦМОб^-01-0404 *
ВщнлНа топлоизолационна система (ETICS) в комплект с мазилка
4^330196-01-0604
Пластмасови анкери, произведени от нови или рециклирани
^материали за закрепване на външни топлоизолационни комбинирани
системи с мазилка

Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (обн., ДВ.
бр. 5 от 2005 г.)
ЕДО 040005-00-1201
Произведени в заводски условия топло- и/или звуконзолационни
продукти от растителни или животински влакна

ЕДО 040010-00-1201
Изолационен продукт, изработен от експандиран перлнг (ЕРВ)
ЕДО 040012-00-1201
Топлоизолационна плоча от минерален материал

ЕДО 040037-00-1201
Многослойни плочи от минерална вата и аерозолни добавки с ниска
топлопровод и мост
ЕДО 040048-00-0502
Гумено влакнеста подложка за изолация от ударен шум
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Код 4
Продукти за
топлоизолация
Комбинирани
изолационни
комплекти/системи
(продължение)

ЕДО 040049-01-0502
Полиуретановя (PU) пореста подложка за изолация срещу ударен шум

Наредба № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на
енергия и енергийните характеристики на сградите (обн. ДВ, бр.
10/2016 г.)
*

Правила за приемане на хидроизолации, пароизолации
топлоизолации в строителството (БСА, бр. 3 от 1986 г.)

и

Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строители и
монтажни работи (обн., ДВ. бр. 37 от 2004 г.)
XНаредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни я безопасни
условия на труд при извършване на товарно-разтоварцЧ^аб^гй (обн.,
ДВ,бр. 11 от 2006 г.)

Наредба за управление на строителните отпальида ЧсД влагане на
рециклирани строителни материали (обн., ДЕк бр/98.4от 2017г.)
Наредба № 25 от 22 юли 2005 г. за изиск^ни§г^а зашита на лицата
при хронично облъчване в резултат на ^производство, търговия и
използване на суровини, продукти ихггокЧс повишено съдържание на
радионуклиди (обн., ДВ, бр.64 от 20054)
Заповед № РД-02-14-1329/03J2&01^J?Ha министъра на регионалното
развитие и благоустрой ст&б^|%за определяне на национални
изисквания за влагане/на^т^оителнитс продукти, изменена и
допълнена със Запове^2Ж-0?-1 4-590/05.07.2017 г., Заповед № РД-О214-257/13.03.2019 г. и^ЦеТх» РД-02-14-252/10.03.2021 г.
*
5

Код 5

Лагери за конструкции.
Елементи за фуги на
конструкции

Мандат към ECOaV^
ЕДО 050010031Н^
Дюбел11^яЧко%струкико1111н фуги при статично и квазистатично
натоварване
Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителните
конЬ/р^кции на строежите чрез прилагане на европейската система
4
■<за проектиране на строителни конструкции (обн., ДВ, бр. 2 от 2012 г.)

БДС EN 1992-2:2006
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.
Част 2: Стоманобетонни мостове. Правила за проектиране и
конструиране
БДС EN 1992-2:2006/ХА:2015
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.
Част 2: Стоманобетонни мостове. Правила за проектиране и детайли.
Национално приложение
БДС EN 1993-2:2007
Еврокод 3: Проектиране на стоманени
Стоманени мостове

конструкции.

Част 2:

БДС EN 1993-2:2007/NA:2011
Еврокод 3; Проектиране на стоманени конструкции. Част 2:
Стоманени мостове. Национално приложение
БДС EN 1994-2:2006
Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобстонни
конструкции. Част 2: Обши правила и правила за мостове
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Код 5
Лагери за конструкции.
Елементи за фуги ня
конструкции
(продължение)

БДС ЕХ 1994-2:2006/ХЛ:2012
Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни
конструкции. Част 2: Обши правила и правила за мостове.
Национално приложение

Техническа спецификация на АП 11 от 2014 г.

Наредба № 2 от 2004 г.за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и
монтажи в работи (обн., ДВ, бр. 3*7 от 2004 г)
Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безедасни
условия на труд при извършване на товарно-разтоварни раб^тд^орн.,
ДВ, бр. 11 от 2006 г.)
Наредба за управление на строителните отпадъци и. ^д^агане на
рециклирани строителни материали (обн., ДВ, бр.
г.)

6

Код 6

Комини, дпмоотводи и
специфични продукти

Заповед № РД-02-14-1329/03.12.2015 г. на мннш^п^ра начрегиовалното
развитие и благоустройството за опред^лзпЦна национални
изисквания за влагане на сгроителнит^^рр^кти. изменена и
допълнена със Заповед № РД-02-14-590/Ш5^ОЖ017 г., Заповед № РД-0214-257/13.03.2019 г. и Заповед № РД-02-14-252/t0.03.2021 г.
*
Ч-.
Мандат М/105 към CEN
^4 4
Наредба № 3 от 2004 г. за ^новии^е положения за проектиране па
конструкциите на строежйтеЧг за>въздействията върху тях (обн., ДВ.
бр. 92 от 2004 г.)

Наредба № РД-02-20-2-ОД 2012 г- за проектиране на сгради и
съоръжения в зе^/тр1сйи райони (обн., ДВ, бр. 13 от 2012 г.)

Норми за проектираме1на промишлени стоманобетонни комини (БСА,
бр. 5 от 19§94W'^

Наред^‘№ 1Щ-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителните
конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система
за 1^р^екпТранс на строителни конструкции (обн., ДВ, бр.2 от 2012 г.)
ЛЙЦДЕН 1991-1-4:2005
ЕврЗкод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-4:
Основни въздействия. Натоварване от вятър

БДС EN l991-l-4:2005/NA:2011
Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-4:
Основни въздействия. Натоварване от вятър. Национално
приложение
БДС ЕХ 1991-1-5:2005
Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-5:
Основни въздействия. Температурни въздействия

БДС EN 1991-1-5:2005/ХА:2011
Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-5:
Основни въздействия. Температурни въздействия. Национално
приложение
БДС EN 1992-1-1:2005
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.
Част 1-1: Обши правпла и правила за сгради
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Код 6

Комини, димоотводи и
специфични продукти
(продължение)

БДС EN 1992-1-1:2005/NA:2011
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.
Част 1-1: Общи правила и правила за сгради. Национално
приложение
БДС EN 1993-3-2:2007
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 3-2: Кули,
мачти и комини. Комини
БДС EN 1993-3-2:2007/NA: 2013
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 3-2; Кули,
мачти и комини. Комини. Национално приложение
БДС EN 1998-6:2005
Еврокод 8: Проектиране на конструкции за сеизмичндвъздействия.
Част 6: Кули, мачти и комини
\
БДС ЕХ 1998-6:2005/ХА:2012
"С\Л
Еврокод 8: Проектиране на конструкции за «1ГзмЦ‘<^въздействия.
Част 6: Кули, мачти и комини. Националноцрцло^ение
Наредба № 2 от 2004 г. за минималните^Ч^йбания за здравословни и
безопасни условия на труд при извърп^гв^не на строителни и
монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 о1Ш^04 Ь)
Наредба № 12 от 2005 г. за осигурявапе на здравословни и безопасни
условия на труд при извършв^иЪна товарно-разтоварни работи (обн.,
ДВ, бр. 11 от 2006 г.)
*
* \V
Наредба за управлен^'^Строителните отпадъци и за в.шане на
рециклирани строизШущ^материали (обн., ДВ, бр. 98 от 2017 г.)
Наредба № 25 озр^тфи:2005 г. за изискванията за зашита на лицата
при хроничнрДблъ^вапе в резултат па производство, търговия и
използваната
продукти и стоки с повишено съдържание на
радионуклпди^бн., ДВ. бр. 64 от 2005 г.)

Нормира проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции,
продназЙЙгени за работа при въздействие го на повишени и високи
гемтс^^атури (БСА, бр. 3-4 от 1990 г.)
Заповед № РД-02-14-1329/03.12.2015 г. на министъра па регионалното
развитие и благоустройството за определяне на национални
/изисквания за влагане на строителните продукти, изменена и
допълнена със Заповед № РД-02-14-590/05.07.2017 г., Заповед № РД-0214-257/13.03.2019 г. и Заповед № РД-02-14-252/10.03.2021 г
*
7

Код 7

Мандат М/106 към CEN

l'iiii.cofeinijtoayKrn

Мандат М/121 към CEN
ЕДО 070001-01-0504
Плоскости от гипсокартон, предназначени за носещи елементи

ЕДО 350402-00-1106
Реактивни противопожарни покрития за стоманени елементи
ЕДО 350140-00-1106
Мазилки и комплекти за мазилки, предназначени за приложения с
изискване зя устойчивост на огън
ЕДО 350142-00-1106
Продукти за предпазване от пожар. Продукти под формата на плочи,
плоскости, нетъкан текстил и комплекти
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Код 7
Гипсови продукти
(продължение)

Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на ci рали (обн., ДВ,
бр. 5 от 2005 г.)

Правилник за изпълнение и приемане пя мазилки, облицовки,
бояджийски и тапетни работи (БСА, бр. 11 от 1984 г.)

Наредба №2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и
монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.)
Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване пя здравословни и безопасни
условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работнДобн.,
ДВ, бр. 11 от 2006 г.)
а\л\
Наредба за управление на строителните отпадъци и зар влагане на
рециклирани строителни материали (обн., ДВ. бр. 98 oj‘^0X.7j-.)
Наредба № 25 от 22 юли 2005 г. за изискванията зяЧршнта'на лицата
при хронично облъчване в резултат на производство; търговия и
използване на суровини, продукти и стоки с повишено
съдържание
*
на
радионуклкди (обн., ДВ, бр. 64 от 2005 г.)
Заповед № РД-02-14-1329/03.12.2015 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за определяне на национални
изисквания за влагане на строителните продукти, изменена и
допълнена със Заповед № РД-0> 1^590X5.07.2017 г., Заповед Xs РД-О214-257/13.03.2019 г. и Заповед^ЙЙ.4)2-14-252/10.03.2021 г.
*

8

Код 8

■*
Мандат М/107 към СЕ^ хцм. ^Мандат М/386

Г еотекст ил,
геомембряни и
спомагател и и п родукти

Наредба № РД-02-2&49
2011 г. за проектиране па строителните
конструкции на^тдуо^цте чрез прилагане на европейската система
за проектиране^а ст>роитслни конструкции (обн., ДВ, бр.2 от 2012 г.)

БДС Е.Х
Еврокод^Л^еогехничсско проектиране. Част 1: Основни правила:
БДС Elu9V-l:2005/NA:2015
Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: Основни нравила.
Вшдой&лно приложение
Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и
^монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.)

Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи (обн.,
ДВ. бр. 11 от 2006 г.)
Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на
рециклирани строителни материали (обн., ДВ, бр. 98 от 2017 г.)
Заповед № РД-02-14-1329/03.12.2015 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за определяне на национални
изисквания за влагане на строителните продукти, изменена и
допълнена със Заповед Хе РД-02-14-590/05.07.2017 г., Заповед № РД-0214-257/13.03.2019 г. и Заповед № РД-02-14-252/10.03.2021 г.
*

(

9

Код 9

Неносещи
степ н/обл н повки/
остъкляване и
уплътняване

ЕДО 210005-00-0505
Комплекти за вътрешни преградни стени за употреба като неносещи
стени
ЕДО 340309-00-0305 *
Неносещи комплектн/систсми за оставящ кофраж на основата на кухи
блокове или панели от изолационни материали и/или бетон
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Код 9

ЕДО 040914-00-0404 *
Облицовъчни комплекти - предварително изготвени елементи за
външна изолация на стени и крепежни устройства за тях ЕДО 090001 00-0404
Предварително изработени плочи от компресирана минерална вата с
органичен или неорганичен външен слой и специфична система за
монтиране

Непосещи
сгени/облицовкк/
остъкляване и
уплътняване
(продължение)

ЕДО 090062-00-0404
Комплекти за външна облицовка на стени, захванати механично
Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на стронпг&нитс

конструкции на строежите чрез прилагане на европейския с^тема
за проектиране на строителни конструкции (обн., ДВ, бр& от^О'1'2 г.)

БДС EN 1990:2003
БДС EN 1990:2003/А 1:2006
Еврокод. Основи на проектирането на строитедн^койс^рукции
БДС EN 1990:2003/NA:2012
-А \ \
БДС EN 1990:2003/Al:2006/NA:2015
Еврокод. Основи на проектирането ша строителни конструкции.
Национална приложение
\х

Наредба № 3 от 2004 г. за оснотшОД положения за проектиране на
конструкциите на строежите в^^въздействията върху тях (обн., ДВ,
бр. 92 от 2004 г.)
Ад "
Наредба Vo 2 пт 2004 г. здлутималните изисквания за здравословни и
безопасни условия О^т^г при извършване на строителни п
монтажни работи
ДВ, бр. 37 от 2004 г.)

Наредба № 12 о^ 200^г. за осигуряване на здравословни н безопасни
условия на '^р^зрпдцДтзвърпгванс на товарно-разтоварни работи (обн.,
ДВ, бр. 1
20^6 г.)
Наредба за управление па строителните отпадъви и за влагане на
рециклираме строителни материали (обн., ДВ, бр. 98 от 2017 г.)
Цайдба № 25 от 22 юли 2005 г. за изискванията за зашита на липата
-црй^хронично облъчване в резултат на производство, търговия и
използване на суровини, продукти и стоки с повишено съдържание на
... '-..у .радионуклиди (обн., ДВ. бр.64 от 2005 г.)

Заповед № РД-02-14-1329/03.12.2015 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за определяне па национални
изисквания за влагане на строителните продукти, изменена и
допълнена със Заповед № РД-02-14-590/05.07.2017 г., Заповед № РД-0214-257/13.03.2019 г. и Заповед № РД-02-14-252/10.03.2021 г.
*

Мандат М/124 към CEN

10
^редо^ра за организация
Метулпране па
движението.
Пътни принадлежности

ЕДО 120001-01-0106
МнкропризматичЕсо ретрорефлекторно фолио

ЕДО 120003-00-0106
Стоманени стълбове за осветление

Наредба As РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътиша
(обн., ДВ, бр. 79 от 2018 г.)
Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна
маркировка (обн.. ДВ, бр. 13 от 2001 г.)
Наредба
18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци
(обн., ДВ, бр. 73 от 2001 г.)
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Код 12

Норми за проектиране на пътни и железопътни мостове и водостоци:

Средства за организация
и регулиране на
движението.
Пътни принадлежности
(продължение)

Част първа „Основни положения”
Част втора „Натоварвания и въздействия”
Част трета „Земна основа и фундиране” (отпечатани в Нормативна
база на проектирането и строителството, 1989 г.)

Норми зя проектиране на пътни и железопътни тунели (отпечатани в
Нормативна база на проектирането и строителството, 1988 г.)

Техническа спецификация ня АПИ от2014 г.

Наредба № 5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на участоците
с концентрация на пътнотранспортни произшествия'^дЧза
категоризиране безопасността на пътищата (изм. на загА., ДС, бр. 93
от 2011 г.) (обн., ДВ, бр. 90 от 2003 г.)
Наредба № 3 от 2010 г. зя временната органи за ция^^бйюпасността на
движението при извършване на строителни и мбнт^кни работи по
пътищата и улиците (обн., ДВ, бр. 74 от 2010 m

Наредба № РД-02-20-10 от 2012 г. за у^отт^тЗ^а изграждане или
монтиране върху платното за движение нШйзкуствени неравности и
на други средства за ограничаване нЖ.скбростта на движение и
изискванията към тях (обн., ДВ, брЛ 5&р.т 2012 г.)
Наредба № 17 от 2001 г. за регулщт^^а движението по пътишата със
светлинни сигнали (обн., ДВ^бр^Ц от 2001 г.)
Наредба № 11 от 2001 г^З^аЪи&епне на извънгабаритни п/или тежки
пътни превозни cpeacntaH(обнС ДВ, бр. 65 от 2001 г.)
Наредба № РД-02-20Й1цт 2015 г. за технически нравила и норми за
проектиране на^ъ^^тунсли (обн., ДВ, бр. 8 от 2016 г.)
Наредба Х»^&Й2ЬО4^г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасн^%ут.тория на труд при извършване на строителни и
монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.)

Наредба7Ч¥12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни
услЬвйгя на труд при извършване на товарно-разтоварни работи (обн.,
11 от 2006 г.)

ЕЙредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за
Достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда
в урбанизираната територия и на сградите п съоръженията (обн., ДВ.
бр. 12 от 2021 г.)
*
Заповед № РД-02-14-1329/03.12.2015 г. па министъра на регионалното
развитие и благоустройството за определяне на национални
изисквания за влагане на строителните продукти, изменена и
допълнена със Заповед № РД-02-14-590/05.07.2017 г., Заповед № РД-0214-257/13.03.2019 г. и Заповед № РД-02-14-252/10.03.2021 г.
*
11

к»;> 13

Мандат М/112 към CEN

Продукти и елементи от
дървесина и
съединителни средства
за тях

Мандат М/113 към CEN
Мандат към EOT А
ETAG 016
Комбинирани леки панели
ЕДО 130367-00-0304
*
Композитни греди и колони на основа на дървесина
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Код 13
Продукти и елементи от
дървесина и
съединителни средства
за тях

(продължение)

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

ЕДО 130005-00-0304
Плоча от масивна дървесина, използвана
елемент в сгради

като конструктивен

ЕДО 130010-01-0304
Слепен ламинпран дървен материал - слепен фурнир от буков
материал, използван за конструкции
ЕДО 130022-00-0304
Масивни или слепени дървени трупи за греди и стени
ЕДО 130033-00-0603
Гвоздеи и винтове,
конструкции

използвани

в

поктеви

Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за прос,
конструкции на строежите чрез прилаган^
за проектиране на строителни конструкции
БДС EN 1995-1-1+АС.-2007
Еврокод 5: Проектиране на дър
правила и правила за сгради

дървени

а строителните
^Ъпбйската система
|бн., ДВ, бр. 2 от 2012 г.)
Р:

инструкции. Част 1-1: Общи

БДС EN 1995-1-1+АС:2007
Еврокод 5: Проектиран^ ...... рвепи конструкции. Част 1-1: Общи
правила и правила за с^раДи^Мацнонално приложение
БДС EN 1995-1-2+4^00%
Еврокод 5: Прправила. Про.ек “р:

не на дървени конструкции. Част 1-2: Общи
на конструкции срещу въздействие от пожар

БДС ЕХ
>АС:2007/ХА:2012
Ьктиране на дървени конструкции. Част 1-2: Общи
Еврокод
прави. !. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар.
Национално приложение

1995-2:2005
ЙврЪкод 5: Проектиране па дървени конструкции. Част 2; Мостове
БДС EN 1995-2:2005/NA;2015
Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 2: Мостове.
Национално приложение

Норми за проектиране на дървени конструкции (БСА, бр. 5—6 от 1990
Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания зя здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и
монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.)

Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи, (оди.,
ДВ, бр. 11 от 2006 г.)
Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на
рециклирани строителни материали (обн., ДВ, бр. 98 от 2017 г»)

ПИПСМР - Раздел „Дървени носещи конструкции“ (БСА, бр. 1 от
1968 г.)
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Код 13
Продукти и елементи от
дървесина и
съед и и и 1 ел н н с редства
за тих

Заповед № РД-02-14-1329/03.12.2015 г. на министъра на pci покаяното
развитие н благоустройството за определяне на национални
изисквания за влагане на строителните продукт, изменена и
допълнена със Заповед № РД-02-14-590/05.07.2017 г., Заповед № РД-0214-257/13.03.2019 г. и Заповед № РД-02-14-252/10.03.2021 г.
*

(продължение)
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Код 14
Дървесни плочи
(панели) н елементи

ETAG 016
Комбинирани леки панели

Норми за проектиране на дървени конструкции (БСА. бр. 5-6 бд 1990

Правилник за изпълнение и приемане на мязнлкнд облицовки,
бояджийски н тапетни работи (1984 г.)
***
V\
ЕДО 340308-00-0203 *
Дървени скелетни конструкции за сглобяеми дървени?сгради
ЕДО 130186-00-0603 ‘
Триразмерни ноктеви плочи
ЕДО 140022-00-0304 *
X/'
Предварително изготвени носещи пяиели^за конструкции с носеща
обшивка от дървесина
'
v

Наредба № РД-02-20-19 от
г. за проектиране на строителните
конструкции на строежите чрез^ирилагане на европейската система
за проектиране на строзподнн.'конструкции (обн., ДВ, бр.2 от 2012 г.)
БДС EN 1995-l-l+A(to&V^
Еврокод 5: Прад^дан^ на дървени конструкции. Част 1-1: Общи
правила н правилаХ?^ гради
БДС EN у9^|Х+Ж:2007/КА:2012

Евроко^з^Пр^ектиране на дървени конструкции. Част 1-1: Общи
правн.|^ и правила за сгради. Национално приложение
B^KX^W-l-2+AC:2007

Евройбй 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-2: Обши
працнла. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар
БДС EN 1995-l-2-rAC:2007/NA:2012
‘Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-2: Обши
правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар.
Национално приложение

БДС EN 1995-2:2005
Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 2: Мостове
БДС EN 1995-2:2005/5.4:2015
Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 2: Мостове.
Национално приложение
Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и
монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.)
Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване ни здравословни и безопасни
условия на труд при извършване на товарно-разтоварни ряботн, (обн.,
ДВ,бр. 11 от 2006 г.)

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на
рециклирани строителни материали (обн., ДВ, бр. 98 от 2017 г.)
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ПИПСМР - Раздел „Дървени носещи конструкции“ (БСА, бр. 1 от
1968 г.)

Заповед № РД-02-14-1329/03.12.2015 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за определяне на национални
изисквания за влагане на строителните продукти, изменена и
допълнена със Заповед № РД-02-14-590/05.07.2017 г., Заповед № РД-0214-257/13.03.2019 г. и Заповед Xs РД-02-14-252/10.03.2021 г.
*
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Код 15

Мандат М/114 към CEN

Цимент, строителна вар
к други хидравлични
свързващи вещества

ЕДО 150009-00-0301 *
К
Шлаков цимент СЕМ Ш/А е оценка на сулфатоустойчивос^($Й]и,
по избор, е ниско ефективно съдържание на алкални (Е.АЛпиЦди^
ниска топлина на хидратацня (LH)

Наредба № 3 от 2004 г. за основните положеник^Ц проектиране на
конструкциите на строежите и за въздействия^ вър^^ях (обн., ДВ,
бр. 92 от 2004 г.)
Г
Наредба № 3 от 1994 г. за контрол щ : при^Уане на бетонни и
стоманобетонни конструкции (обн., ДВ£пр/97ч>т 1994 г.)

Правила за контрол и приемателна оетонни и стоманобетонни
конструкции (БСА, бр. 11 от 1999%у).дХ

Норми за проектиране на бетони
стоманобетонни конструкции,
предназначени за работалтрн^в^^ействието на повишени и високи
температури (БСА, бр.3 -ч^бт1990 г.)
Зашита на строизелйцт^^онструкпии от корозия. Норми и правила
за проектиране /Дв^^.бр. 8 от 1980 г.)
Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции,
(обн., ДВ, 6^0^87 г.)
Норми^зй проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции за
хидротехнически съоръжения (БСА, бр. 1 от 1989 г.)

НоЙйцда проектиране на зидани конструкции (БСА, бр. 12 от 1985 г.)
*
Нар^ба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и
съоръжения в земетръсни райони (обн., ДВ, бр. 13 от 2012 г.)

^Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителните
конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система
за проектиране на строителни конструкции, (обн., ДВ, бр.2 от 2012г.)
БДС Е1Ч 1992-1-1:2005
EN 1992-1-1:2004/А1:2014
БДС E1N 1992-1-1:2004/АС;2019
Еврокод 2 Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.
Част 1-1: Общи правила и правила за сгради

БДС EN 1992-1-1:2005/NA:2015
Еврокод 2 Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.
Част 1-1: Общи правила и правила за сгради. Национално
приложение

1

БДС EN 1992-2:2006
БДС EN 1992-2:2005/АС:2015
Еврокод 2 Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.
Част 2: Стоманенобетопни мостове. Правила за проектиране и
детайли
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Код 15
Цимент, строителна вар
и други хидравлични
свързващи вещества
(продължение)

БДС EN 1992-2:2006/NA:2015
Еврокод 2 Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.
Част 2: Стоманенобетоиии мостове. Правила за проектиране и
детайли. Национално приложение
БДС EN 1992-3:2006
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.
Част 3: Конструкции на резервоари за течности и насипни материали

БДС ЕХ 1992-3:2006/ХА:2012
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.
ЧастЗ: Конструкции на резервоари за течности в насипни махепЦали.
Национално приложение
ПИПСМР — Раздел „Мостове в водостоци” (БСА, бр. 3 т 4>от 1*969

г.)

ПИПСМР-Раздел „Тунели”(БСА, бр. 8от 1969

ПИПСМР - Раздел „Хидротехнически съоръжения” (БсА, бр. 3 - 4 от
1969 г.)
С\\
Правилник за изпълнение и приемане на *
с|&нй
>
к
онструкпии
бр. 5 от 1984 г.)

(БСА.

Правилник за изпълнение и прнемансЧна мазилки, облицовки,
бояджийски и тапетнн работи (BQV, бр:. 11 от 1984 г.)

Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на jpy^. при извършване на строителни и
монтажни работи (обн.^д^^р^З? от 2004 г.)
Наредба Xs 12 от 200дгХа осигуряване на здравословни и безопасни
условия па труд приi Извършване на товарно-разтоварни работи (обн.,
ДВ. бр. 11 от 20^6

Наредба за?$Д1равйепие на строителните отпадъци и зя влагане на
рециклирали строителни материали (обн., ДВ, бр. 98 от 2017 г.)
Заповед, Xs ^Д-02-l 4-1329/03.12.2015 г. па министъра на регионалното
ра^мггие^н благоустройството за определяне на национални
йзи^ск^йиия за влагане на строителните продукти, изменена и
допълнена със Заповед № РД-02-14-590/05.07.2017 г.. Заповед № РД-0214^257/13.03.2019 г. и Заповед № РД-02-14-252/10.03.2021 г.
*

*L
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код 16

Продукти за.вр.м\ранс и
стомана за
• 1 ред ва ри тел но
на п редорЙкОДго и
(и пГ&'нйцни продукти),
комплекти та
. пое.гедва що напрягане

Мандат към EOT А
ЕДО 16004-00-0301
Комплекти за последващо напрягане на конструкции
ЕДО 16027-00-0301
Специални запълващи продукти за комплекти за предварително
напрягане

Наредба № 3 от 1994 г. за контрол н приемане на бетонни и
стоманобетонни конструкции (обн., ДВ, бр. 97 от 1994 г.)
Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни
конструкции (БСА, бр. 11 от 1999 г.)
Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции
(оби., ДВ, бр. 17 от 1987 г.)

Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране пя строителните
конструкции на строежите чрез прилагане ня европейската система
за проектиране на строителни конструкции (обн., ДВ. бр.2 от 2012 г.)
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Код 16
Продукти за армиране и
стомана за
предварително
напрегнат бетон
(и помощни продукти),
комплекти за
последващо напрягане
(продължение)

БДСЕГС 1992-1-1:2005
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.
Част 1-1: Общи правила и правила за сгради
БДС EN 1992-1-l:2005/NA:2011
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.
Част 1-1: Общи правила и правила за сгради. Национално
приложение
БДС EN 1992-2:2006
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.
Част 2: Стоманобетонни мостове. Правила за проектиране ияе&йлн.
БДС EN I992-2:2006/NA:2015
/Ч
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетовнну^нсфукции.
Част 2: Стоманобетонни мостове. Правила за проек^иран^^дстанли.
Национално приложение
БДС EN 1998-1:2005
Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за^из&нчнн въздействия.
Част 1; Основни правила, сеизмични въз^нсТв^и правила за сгради
БДС EN 1998-l:2005/NA:2012
\ V
Еврокод 8: Проектиране на конструй^ит&за сеизмични въздействия.
Част 1: Основни правила, сеизшшнК въздействия и правила за
сгради. Национално приложенйе^^^

БДС EN 1998-2:2006

у Ч/Х?'

Еврокод 8: Проектиращ на<£оцструкц и ите за сеизмични въздействия.
Част 2: Мостове
БДС EN 1998-2:2ДОед/Ц20'12
Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия.
Част 2: Мост<Ш^^<<онално приложение
Наредбя^^^д^.004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопафщ уЬловия на труд при извършване на строителни и
монтаж1й%р^боти (обн., ДВ. бр. 37 от 2004 г.)
HafOSa
12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни н безопасни
у^тойия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи, (обн.,
ДЗ, бр. 11 от 2006 г.)

^Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на
рециклирани строителни материали (обн., ДВ, бр. 98 от 2017 г.)

Наредба № 25 от 22 юли 2005 г. за изискванията за зашита на лицата
при хронично облъчване в резултат на производство, търговия и
използване на суровини, продукти и стоки с повишено съдържание на
радионуклиди (обн., ДВ, бр.64 от 2005 г.)

Заповед № РД-02-14-1329/03.12.2015 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за определяне на национални
изисквания за влагане на строителните продукти, изменена и
допълнена със Заповед Лг РД-02-14-590/05.07.2017 г., Заповед № РД-0214-257/13.03.2019 г. и Заповед № РД-02-14-252/10.03.2021 г *
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Код 17

Мандат М/116 към CEN

Зидария и свързани с
нея продукти.
Блокове за зидария,
строителни разтвори,
стенни връзки

ЕДО 330076-00-0604
Метален инжекционен апкер за употреба в зидария

Наредба № 3 от 2004 г. за основните положения за проектиране на
конструкциите па строежите и за въздействията върху тях (обн., ДВ,
бр. 92 от 2004 г.)
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Код 17
Зидария и свързани с
нея продукти.
Блокове за зидария,
строителни разтвори,
стенни връзки
(продължение)

Наредба № РД-02-20-2 от 2012 г. за проектиране на сгради и
съоръжения в земетръсни райони (обн., ДВ, бр. 13 от 2012 г.» БСА, бр.
3 от 2012 г.)
Норми за проектиране на зидани конструкции (БСА, бр. 12 от 1985 г.)
Наредба № 4 от 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез
шумоизолиранс па сградите при тяхното проектиране и за правилата
и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума,
излъчван по време на строителството (обн., ДВ, бр. 6 от 2007 г., БСА,
бр. 3 от 2007 г.)
Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сград^^^^ДВ,

бр. 5 от 2005 г.)
Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране паЧдрон!едните
конструкции на строежите чрез прилагане на евр^вецек&та система
за проектиране на строителни конструкции (обн.^ОВ^б^, 2 от 2012 г.)
БДС EN 1996-1-1:2006
Еврокод 6: Проектиране на зидани констр^та|ц^Л1аст 1-1: Основни
правила за армирани и неармирани зям^О^иструкцИи
БДС EN 1996-l-l:2006/NA:2011
\4
Еврокод 6: Проектиране на зидани к&нструкции. Част 1-1: Основни
правила за армирани и неармирай^й^ани конструкции. Национално
приложение

БДС EN 1996-2:2006

\ ** '

Еврокод 6: Цросктдфаж ^на зидани конструкции. Час
*
2:
Съображения при проектираше, избор па материали и изпълнение на
зидарии
Ч
БДС EN 1996^Др0б/ЙА:2012
Еврокод 6?%. Проектиране на зидани конструкции. Част 2:
Съобра^ейця при проектиране, избор на материали и изпълнение на
зидари^. Национално приложение
Наредбаот 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безбп^сни условия на труд при извършване на строителни и
Ч-УО^ц^жни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.)

Наредба .№ 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни
^условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи, (обн.
ДВ, бр. 11 от 2006 г.)
Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане па
рециклирани строителни материали (обн., ДВ, бр. 98 от 2017 г.)

Наредба № 25 от 22 юли 2005 г. за изискванията за зашита на лицата
при хронично облъчване в резултат на производство, търговия и
използване на суровини, продукти и стоки е повишено съдържание на
раднонуклиди (обн. ДВ, бр. 64 от 2005 г.)
Правилник за изпълнение и приемане на зидани конструкции (БСА,
бр. 5 от 1984 г.)

Правилник за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки,
бояджийски и тапетни работи (БСА, бр. 11 от 1984 г.)

Заповед № РД-02-14-1329/03.12.2015 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за определяне на национални
изисквания за влагане на строителните продукти, изменена и
допълнена със Заповед № РД-02-14-590/05.07.2017 г., Заповед Vs РД-0214-257/13.03-2019 г. и Заповед № РД-02-14-252/10.03.2021 г *
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Код 18

Мандат М/118 към CEN

Инженерни продукти за
отпадъчни води

Наредба № 3 от 1994 г. за контрол и приемане на бетонни и
стоманобетонни конструкции (обн., ДВ, бр. 97 от 1994 г.)

Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни
конструкции (БСА. бр. 11 от 1999 г.)
Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции за
хидротехнически съоръжения (БСА,бр. 1 от 1989 г.)

Норми за проектиране па бетонни и стоманобетонни конструкции
(обн., ДВ, бр. 17 от 1987 г.)
. Ж
.
*
Наредба Л® РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на с^оцтЙЬ|нте
конструкции на строежите чрез прилагане на европейкатаЧцстема
за проектиране на строителни конструкции (обн., ДВ,^р^бт-2012 г.)

БДС EN 1992-3:2006
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманрбехб^!
онструкции.
Част 3: Конструкции на резервоари за течнр^
пнн материали
БДС EN 1992-3:2006/NA:2012
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и ст^мйц'ббстонни конструкции.
Част 3: Конструкции па резервоари Жтечности и насипни материали.
Национално приложение
БДС EN 1993-4-2:2007
Еврокод 3: Проектиран^
Резервоари
У V
БДС EN 1993-4-2:200^1Ф^2
Еврокод 3: Прос
Резервоари. Ня^ш

манеии конструкции. Част 4-2:

ше на стоманени
в приложение

конструкции. Част 4-2:

г. за проектиране, изграждане и експлоатация на
Наредба №
сградни
опроводни и канализационни инсталации (обн., ДВ, бр. 53
от 200

Hal
екс:

Б' РД-02-20-8 от 2013 г. зя проектиране, изграждане и
ания на канализационни системи (обн., ДВ, бр. 49 от 2013 г.)
*

Ч5ар"едба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и
’'Монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.)

Наредба Л® 12 от 2005 г. за осигуряване ца здравословни и безопасни
условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи, (обн.,
ДВ, бр. 11 от 2006 г.)
Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на
рециклирани строителни материали (обн., ДВ, бр. 98 от 2017 г.)

Наредба Л® 25 от 22 юли 2005 г. за изискванията за защита вя лицата
при хронично облъчване в резултат па производство, търговия и
използване на суровини, продукти н стоки с повишено съдържание на
радионуклиди (обн., ДВ, бр. 64 от 2005 г.)
Правилник за изпълнение и приемане на магистрални тръбопроводи
(БСА, бр. 6 от 1984 г.)

Заповед № РД-02-14-1 329/03.12.2015 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за определяне на национални
изисквания за влагане на строителните продукти, изменена и
допълнена със Заповед Л® РД-02-14-590/05.07.2017 г., Заповед № РД-0214-257/13.03.2019 г. и Заповед № РД-02-14-252/10.03.2021 г.
*
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Код 19

Мяидт М/119 към CEN, изм. и дои., Мандат М/132

Подови покрития

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

Правила за приемане на полови настилки (БСА. бр. 2 - 3 от 1989 г.;
попр., БСА, бр. 8 от 1989 г.)
Наредба № 3 от 1994 г. за контрол и приемане на бетонни и
стоманобетонни конструкции (обн., ДВ, бр. 97 от 1994 г.)

Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни
конструкции (БСА, бр. 11 от 1999 г.)
Наредба № 4 от 2006 г. за ограничаване на вредния шУм чрез
шумоиюлпране на сградите при тяхното просктираис и за правилата
и нормите при изпълнението на строежите по оуйоптемне на шума,
излъчван по време на строителството (обн.,
opV^bctt.xOO? г.)
Наредба № РД-02-20-3 от 2015 г. за проектиране, изпълнение и
поддържане на сгради за обществено об^лЧ^ПЙне в областта па
образованието и науката, здравсопазва|{ето^културата и изкуствата
(обн., ДВ, бр.5 от 2016 г.)
X4
Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г%Дй 'определяне па изискванията за
достъпност и универсален дншмшна.'елементите на достъпната среда
в урбанизираната тернторн^» ua-страдпте и съоръженията (обн., ДВ.
бр. 12 от 2021 г.)
*
<
Наредба № 2 от 2004д:?Хмт,Има’’,н”1е изисквания за здравословни и
безопасни условия фа Труд при извършване на строителни и
монтажни рйбокяЧ^ш,, ДВ, бр. 37 от 2004 г.)

Наредба № ]Д'ог^2Д05 г. ш осигуряване на здравословни и безопасни
условия шАр^япри извършване па товарно-разтоварни работи, (обн..
ДВ, бр.Й оЦОдо г.)
JL
Наредба за.-управлсние на строителните отпадъци и за влагане па
рециклирани строителни материали (обн., ДВ, бр. 98 от 2017 г.)
Заповед № РД-02-14-1329/03.12.2015 г. на министъра на регионалното
рй?витнс и благоустройството за определяне на национални
изисквания за влагане на строителните продукти, изменена и
допълнена със Заповед № РД-02-14-590/05.07.2017 г., Заповед № РД-0214-257/13.03.2019 г. и Заповед As РД-02-14-252/10.03.2021 г.
*
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Код 20

Мандат M/I20 към CEN

П родуж’ 1if аа^метал в и
конструктип! н
с^едТш шгелнп средства

ETAG 025
Комплекти метални рамки за сглобяеми метални сгради
ЕДО 200002-00-0602
Система за напрягане - обтегачи

ЕДО 200005-00-0103
Стоманени кухи пилоти с корави връзки между сегментите
ЕДО 200019-00-0102
Габионн (кошове и матраци) от плетена мрежа с шестоъгълни отвори
Норми за проектиране па бетонни и стоманобетонни конструкции
(обн., ДВ, бр. 17 от 1987 г.)
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Кол 20

Продукти за метални
конструкции п
съединителни средства
за тях
(продължение)

Норми за проектиране на стоманени конструкции (отпечатани в
брошура на Комитета но териториално и селищно устройство
(КТСУ), С„ 1987 Г.)
Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителните
конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система
за проектиране на строителни конструкции (обн., ДВ, бр. 2 от 2012 г.)
БДС EN 1993-1-1:2005
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-1
Основни правила и правила за сгради
БДС EN 1993-1-1:2005/NA:2011
Еврокод 3: Проектиране па стоманени конструкция. Ч
правила н правила за сгради. Национално приложени
БДС EN 1994-1-1:2005
Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стом
конструкции. Част 1-1 Обши правила и нрав»
БДС EN 1994-1-1:2005/NA:2012
Еврокод 4: Проектиране на комбини
конструкции. Част 1-1: Общи правила
Национално приложение

БДС EN 1999-1-1:2007
Еврокод 9: Проектиране
Основни конструктивни

бшн

ианобстонни
и

омано-стоманобетонни
<ла за сгради.

мпиисви конструкции. Част 1-1:

БДС ЕХ 1999-1-1:2007^
алуминиеви конструкции. Част 1-1:
Еврокод 9: Проек
Основни копструкГт
правила. Национално приложение
БДС ЕХ 1999-^4:20^
Еврокод л
ро&гтиранс на алуминиеви конструкции. Част 1-2:
Проект цр
га^конегрукции зя въздснс гние от пожар
БДС E!^1999-l-2:2007/NA:20l2

Е

Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-2:
райе на конструкции за въздействие от пожар. Национално
жение

код

Наредба .V® 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд прн извършване на строителни и
монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.)

Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд прн извършване на товарно-разтоварни работи, (обн.,
ДВ, бр. 11 от 2006 г.)

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на
рециклирани строителни материали (обн., ДВ, бр. 98 от 2017 г.)
Наредба № 25 от 22 юли 2005 г. за изискванията за зашита на лицата
при хронично облъчване в резултат па производство, търговия и
използване на суровини, продукти и стоки с повишено съдържание на
раднонуклидн (обн., ДВ, бр. 64 от 2005 г.)
Норми за проектиране на стоманени конструкции от тънкостенни
стоманени профили (БСА, бр. 1 - 2 от 1990 г.)
Норми за проектиране на пътни и железопътни мостове и водостоци:
Част пета „Стоманени конструкции“ (публ. в „Нормативна база на
проектирането и строителството“, 1990 г.)
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Код 20

ПИПСМР - Раздел „Стоманени конструкции“ (БСА, бр. 10 от 1968 г.)
*

Продукти за метални
конструкции и
съединителни средства
за тях
(продължение)

ПИПСМР - Раздел „Контрол без разрушаване на метални заварени
съединения“ (БСА, бр. 5 от 1980 г.)

Заповед № РД-02-14-1329/03.12.2015 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за определяне на национални
изисквания за влагане на строителните продукти, изменена и
допълнена със Заповед № РД-02-14-590/05.07.2017 г., Заповед № РД-0214-257/13.03.2019 г. и Заповед № РД-02-14-252/10.03.2021 г.
*

Код 21

Мандат М/108 към CEN

Облицовка за вътрешни,
външни стени и тавани.
Комплекти вътрешни
преградни стени

Мандат М/121 към CEN

ч

Мандат към ЕОТА
ЕДО 030351-00-0402
Системи от гъвкави
механично закрепване

4
*
хидроизолационни

листове

е

С

ЕДО 210005-00-0505
Комплекти вътрешни преградни езенн з^употреба като неносещи
стени

Наредба № 3 от 2004 г. за основнйтчг Доложения за проектиране на
конструкциите на строежите дЗз/в^Действията върху тях (обн., ДВ,
бр. 92 от 2004 г.)
Лг

Наредба № 4 от 200&>ЪХа Ограничаване на вредния шум чрез
шумоизолиране на с^^ит&при тяхното проектиране и за правилата
и нормите при изн;ь§н^нйето на строежите по отношение на шума,
излъчван по вр^м^дТа^троителството (обн., ДВ, бр. 6 от 2007 г.)
Наредба
бр. 5 от 2№

за енергийна ефективност па сгради (обн., ДВ.

Наредба № РД-02-20-3 от 2015 г. за проектиране, изпълнение и
поддържан^ на сгради за обществено обслужване в областта на
орразр^анисто и науката, здравеопазването, културата и изкуствата
(обнДДВ, бр. 5 от 2016 г.)

Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителните
^конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система
за проектиране на строителни конструкции (обн., ДВ. бр. 2 от 2012 г.)
БДС EN 1990:2003
БДС EN 1990:2003/А 1:2006
Еврокод. Основи на проектирането на строителни конст рукции

БДС EN 1990:2003/NA:2012
БДС EN 1990:2003/A1:2006/NA:2015
Еврокод. Основи на проектирането на строителни конструкции.
Национално приложение
Норми за проектиране на облицовки от скални плочи (БСА, бр. 9 от
1985 г.)

Правилник зя изпълнение и приемане па мазилки, облицовки,
бояджийски и тапетни работи (БСА, бр. 11 от 1984 г.)

Наредба №2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и
монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.)
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Код 21
Облицовка за вътрешни,
външни стени и тавани.
Комплекти вътрешни
преградни стени
(продължение)

Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи, (обн.,
ДВ, бр. 11 от 2006 г.)

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на
рециклирани строителни материали (обн., ДВ, бр. 98 от2017 г.)
Наредба № 25 от 22 юли 2005 г. за изискванията за защита на лицата
при хронично облъчване в резултат на производство, търговия и
използване па суровини, продукти и стоки с повишено съдържание на
радионуклиди (обн., ДВ, бр. 64 от 2005 г.)
Заповед № РД-02-14-1329/03.12.2015 г. на министъра на регцб^^ирто
развитие и благоустройството за определяне на „нашгбЗ^лви
изисквания за влагане на строителните продукти
''изменена
*
и
допълнена със Заповед № РД-02-14-590/05.07.2017 г.,.ЗаЦоЙеД':№ РД-0214-257/13.03.2019 г. и Заповед № РД-02-14-252/10.0/^р1Ъ
^
*

20

Код 22

Покривни покрития,
горно осветление,
покривни прозорци и
спомагателни продукти,
покривни комплекти

Мандат М/122 към CEN

*

(

Мандат към EOTА
ЕДО 220089-00-0401
Самоиосеши се полупрозрачни ко^г^ектида покриви

ЕДО 220025-00-0401
Конзолно
структурно
\,о'р1н^1та:лно
конструкция навес/покрвд£) \ X

остъкляване

(стъклена

Наредба № РД-О2-2ф£от^2015 г. за проектиране, изпълнение и
поддържане па сгради \а обществено обслужване в областта на
образованието
здравеопазването, културата и изкуствата
(обн., ДВ, бр. 5 ^t2^W.)

Наредба №>1^02^20-2 от 2021 г. за определяне па изискванията за
достъпшйт^уйивереален дизайн на елементите на достъпната среда
в урбан^гзиравната територия и на сградите и съоръженията (обн., ДВ,
бргД2 оМОЙ г.; попр., бр. 18 от 2021 г.; дол., бр. 42 от 2021 г.; изм. бр.
от>021 г.) (в сила от 13.03.2021 г.)
*

ЧЕф^в^тла за приемане на строително-метални
тенекеджийски работи (БСА, бр. 4 от 1986 г.)

(железарски)

и

^Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване па строителни и
монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.)
Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни н безопасни
условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи, (обн.,
ДВ, бр. 11 от 2006 г.)
Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане па
рециклирани строителни материали (обн., ДВ, бр. 98 от 2017 г.)

Заповед № РД-02-14-1329/03.12.2015 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за определяне па национални
изисквания за влагане на строителните продукти, изменена и
допълнена сьс Заповед № РД-02-14-590/05.07.2017 г.. Заповед № РД-0214-257/13.03.2019 г. и Заповед № РД-02-14-252/10.03.2021 г.
*
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Код 23

Мандат М/124 към CEN

Продукти за
строителство на пътища

ЕДО 230008-00-0106
Двойно усукана стоманена телсна мрежа, подсилена или нс с въжета

EAD 230025-00-0106
*
Еластични системи за укрепване на скатове и защита от падащи
камъни
Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътища с пътна
маркировка (обн., ДВ, бр. 13 от 2001 г.)

Наредба № 18 от 23 юли 2001 г. за сигнализация па пътищат
знаци (обн., ДВ, бр. 73 от 2001 г.)
Норми за проектиране на пътни и железопътни мостов

?тни

цстоци:

Част първа „Основни положения”
Част втора „Натоварвания и въздействия
Част трета „Земна основа и фундиране”
Часг пета „Стоманени конструкции”
(Части първа, втора н трета на нормите са от
ЗйгГв „Нормативна база
на проектирането н строителството”, 1989 i
ст пета с отпечатана в
„Нормативна база на проектирането и стро^г^лс^вото”, 1990 г.)
Норми за проектиране па пътни ^ж^^рпътни тунели (отпечатани в
„Нормативна база на проектирането й строителството”. 1988 г.)
Наредба № РД-02-20-19 о
конструкции на строеж
за проектиране на ст

за проектиране на строителните
прилагане па европейската система
онструкцин (обн., ДВ, бр. 2 от 2012 г.)

БДС EN 1992-2:200
се на бетонни и стом ан обетон н и ко нструкн и и.
Еврокод 2: Пр
обйтонни мостове. Правила за проектиране и
Част 2: Сх
конструи)

$:2006/NA:2015
[роектираве на бетонни и стоманобетонни конструкции.
Стоманобетонни мостове. Правила за проектиране и детайли,
лно приложение
'SgCEN 1993-2:2007
Еврокод 3: Проектиране на
Стоманени мостове

стоманени

конструкции.

Част

2:

БДС EN 1993-2:2007/NA:2011
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции.
Стоманени мостове. Национално приложение

Част

2:

Техническа спецификация на АПИ от 2014 г.

Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища
(обн., ДВ, бр. 79 от 2018 г.)
Наредба № 3 от 1994 г. за контрол и приемане на бетонни и
стоманобетонни конструкции (обн., .ДВ бр. 97 от 1994 г.)
Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни
конструкции (БСА, бр.П от 1999 г.)

Наредба № 3 от 2004 г. за основните положения за проектиране на
конструкциите на строежите и за въздействията върху тях (обн., ДВ,
бр. 92 от 2004 г.)
Наредба № 1 от 1996 г. за проектиране па плоско фундиране (обн., ДВ,
бр. 85 от 1996 г.)
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Код 23

Норми за проектиране на плоско фундиранс (БСА. бр. 10 от 1996 г.)
*

Продукти за
строителство на пътища
(продължение)

Наредба № РД-02-20-2 от 2012 г. за проектиране на сгради и
съоръжения в земетръсни райони (обн.. ДВ, бр. 13 от 2012 г.)
Норми за натоварвания и въздействия на хидротехнически
съоръжения от вълни, лед и плавателни съдове (отпечатани в
„Номатнвна база на проектирането и строителството“ спец, издание
на КТСУ, 1988 г.
Норми за проектиране на пилотно фундиранс (БСА. бр. 6 or>199J^Q
*

Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изибкваЦмята за
достъпност и универсален дизайн на елемент и ге на достьпдата среда
в урбанизираната територия н на сградите в съор1мКеи.нята (обн., ДВ,
бр. 12 от 2021 г.; попр., бр. 18 от 2021 г.: дои., бр. 42 Ch^Kfel г.; нзм. бр.
55 от 2021 г.) (в сила от 13.03.2021 г.)
*

Наредба №2 от 2004 г. за минималните изисквани# за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и
монтажни работи (обн., ДВ. бр. 37 от 2004, г.]Ч. ’
Наредба № 12 от 2005 г. за оентуряш^е на здравословни к безопасни
условия на труд при извършваме на Товарно-разтоварни работи, (обн.,
ДВ, бр. 11 ог 2006 г.)
/хС 4

Наредба за управление на^с'Ь)О1?1елнпте отпадъци н за влагане на
рениклирави строителни материали (обн., ДВ, бр. 98 от 2017 г.)
Наредба №25 от 2.2 юди 21)05 г. зя изискванията за защита на лицата
при хронично облъчване в резултат на производство, търговия и
използване нас^роавнй, продукти и стоки с повишено съдържание пя
радионуклиДЦ^бЙ^ДВ, бр. 64 от 2005 г.)
НаредбХ^Ге^^-02-20-2 от 2015 г. за технически правила и норми за
проект^ял^ на пътни тунели (обн., ДВ, бр. 8 от 2016 г.)

Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на
кОмутшкянконно-транспортнага
система
на
урбанизираните
територии (обн., ДВ, бр. 7 от 2018 т.)
Наредба № РД-02-20-19 от 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на
пътищата (обн., ДВ. бр. 91 от 2012 г.)

Норми за проектиране на селскостопански пътища (БСА, бр. 4 от 1987
г.)
Инструкция за оразмеряване на бетонни пътни настилки (БС/\, бр. 12
от 1979 г.)

Правила н норми за проектиране на улични настилки (БС А, бр. 2 оз
1970 г.)
ПИПСМР - Раздел „Пътища и улици” (БСА, бр. 3 от 1978 г.)

Правила за прпемане на земни работи и земни съоръжения (обн., ДВ,
бр. 45 от 1988 г.)
Заповед № РД-02-14-1329/03.12.2015 г. на министъра на регионалното
развитие н благоустройството за определяне на национални
изисквания за влагане на строителите продукти, изменена и
допълнена със Заповед № РД-02-14-590/05.07.2017 г., Заповед № РД-0214-257/13.03.2019 г. и Заповед № РД-02-14-252/10.03.2021 г.
*
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Код 24
Добавъчни материали

Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителните
конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система
за проектиране на строителни конструкции (обн., ДВ, бр.2 от 2012 г.)

БДСЕХ 1992-1-1:2005
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.
Част 1-1; Обши правила и нравила за сгради
БДС EN 1992-1-1:2005/NA:2015
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.
Част 1-1: Общи правила и правила за сгради. Национално
приложение

Наредба № 3 от 1994 г. за контрол и приемане на/йетон^и и
стоманобетонни конструкции (обн., ДВ, бр. 97 от 1994
ЧПравила за контрол и приемане на бетонни иМ;г<>|ЯЯнобетоиви
конструкции (БСА, бр. 11 от 1999 г.)
СХ. 3
Норми за проектиране на бетонни и стома1й>бе%р^т<'конструкции
(обн., ДВ, бр. 17 от 1987 г.)
*
Норми за проектиране на бетонни и c^ro^ia^) бетон ни конструкции,
предназначени за работа при въздействието иа повишени и високи
температури (БСА, бр. 3 - 4 ог ]990.г.^
Норми за проектиране па бе^ц^ч^гоманобстонни конструкции за
хидротехнически съор1.жс>п^(Б&Д,бр. 1 от 1989 г.)
Защита на строителнит^<крпс1рукции от корозия. Норми и правила
за проектиране (БСА/^)^8Хз^980 г.)

Норми за проектиразидани конструкции (БСА, бр. 12 от 1985 г.;
БСА, бр. 9 - 10 <^Гтв$г.)

Наредба
^004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопаенХ^ус^вия на труд при извършване на строителни и
монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.)
НарудбаХеЛг от 2005 г. за осигуряване-на здравословни и безопасни
у^л^дизгна труд при извършване на товарно-разтоварни работи, (обн.,
11 от 2006 г.)
Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на
^рециклирани строителни материали (обн., ДВ, бр. 98 от 2017 г.)
Наредба № 25 от 22 юли 2005 г. за изискванията за зашита на лицата
при хронично облъчване в резултат на производство, търговия и
използване на суровини, продукти и стоки с повишено съдържание на
радионуклиди (обн., ДВ, бр. 64 от 2005 г.)

Заповед № РД-02-14-1329/03.12.2015 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за определяне на национални
изисквания за влагане па строителните продукти, изменена и
допълнена със Заповед № РД-02-14-590/05.07.2017 г., Заповед № РД-0214-257/13.03.2019 г. и Заповед № РД-02-14-252/10.03.2021 г
*
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Кол 25

Мандат М/127 към CEN

Строителни лепила

Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителните
конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система
за проектиране на строителни конструкции (обн., ДВ, бр.2 от 2012 г.)
БДС ЕХ 1995-1-1:2005+АС:2007
БДС EN 1995-1-1:2005/А1:2008
Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-1: Основни
положения. Обши правила и правила за сгради
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Код 25
Строителни лепила
(продължение)

БДС ЕХ 1995-1-1:2005/NA:2012
Еврокод 5: Проектиране на дърненн конструкции. Част 1-1: Общи
правила н правила за сгради. Национално приложение (ХА)
Норми за проектиране на дървени конструкции (БСА, бр. 5 - 6 от 1990
г.)

Наредба № 2 от 2004 г. за минимални ге изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и
монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.)
Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни н безопасни
условия патрул при извършване на товарно-разтоварни ра&йш^абн.,
ДВ, бр. 11 ог 2006 г.)
Наредба за управление на строителниге отпадъци I, за влагане па
рециклирани строителни материали (обн., ДВ, бр. 9$ Л2(к7т'.)
Jot 1989 г.)
*
Правила за приемане на подови настилки (БСА, ор,
Правилник за изпълнение и приемане
бояджийски и тапетин работи (БСА, бр. 11

<н. облицовки,

Норми за проектиране на облицовки о1чс»
1985 п)

и плочи (БСА, бр. 9 от

Заповед № РД-02-14-1329/03.1 220’Цг^на министъра на регионалното
развитие и благоустройсъ^тК зй определяне па национални
изисквания за влагане Лна\с^‘р?омтслните продукти, изменена в
допълнена със Заповед Л^ВД-6^ 14-590/05.07.2017 i., Заповед № РД-0214-257/13.03.2019 г. и З^поведЛг РД-02-14-252/10.03.2021 г.
*

Код 26

Мандат М/128

Продукти за бетони и
разтвори, фут врящи
разтвори

Наредба
^в.^4^94 г. зя контрол н приемане на бетонни и
стоманоб^шйИ'конструкции (обн., ДВ, бр. 97 от 1994 г.)
Правила за контрол и приемане на бетонни н стоманобетонни
ковструкщ& (БСА, бр. 11 от 1999 г.)

Паредоа № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (обн., ДВ,
бр. S от 2005 г.)
Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции
ДВ, бр. 17 от 1987 г.)

Наредба Ла РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителните
конструкция на строежите чрез прилагане на европейската система
за ирискзнране на строителни конструкции (обн., ДВ, бр.2 от 2012 г.)
БДС EN 1992-3:2006
Еврокод 2: Проектиране па бетонни и стоманобетонни конструкции
Част 3: Конструкции на резервоари за течности н насипни материали

БДС EX 1992-3:2006/Х А.-2012
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.
ЧастЗ: Конструкции на резервоари за течности и насипни материали.
Национално приложение
Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции,
предназначени за работа прн въздействието на повишени и високи
температури (БСА, бр. 3 - 4 от 1990 г.)

Норми за проектиране на промишлени стоманобетонни комини (БСА,
бр. 5 от 1989 г.; изм., бр. 8 от 1996 г.)
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Код 26
Продукти за бетони н
разтвори, фугираш и
разтвори
(продължение)

Норми за проектиране па бетонни и стоманобетонни конструкции за
хидротехнически съоръжения (BCz\, кн. 1 от 1989 г.)

„Защитя на строителните конструкции от корозия. Норми и правила
за проектиране” (БСА, кн. 8 от 1980 г.)
Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и
монтажни работи (обн.. ДВ, бр. 37 от 2004 г.)

Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работц>(обн.,
ДВ, бр. 11 от 2006 г.)
Наредба за управление на строителните отпадъци и з
рециклирани строителни материали (обн., ДВ, бр. 98

aife на

Наредба '№ 25 от 22 юли 2005 г. за изискванията зХ-защига'на лицата
при хронично облъчване в резултат на прод^вЬ^ств^; търговия и
използване на суровини, продукти и стоки с п^вищеВсГсъдържапнс на
радионуклиди (обн., ДВ, бр. 64 от 2005 г.)
ПИПСМР - Раздел „Мостове и водостоци’
ПИПСМР - Раздел „Тунели” (БСА, бр,

ПИПСМР - Раздел „Хидротех
1969 г.)

А, бр. 3-4 от 1969 г.)

от 1969 г.)

съоръжения” (БСА, бр. 3-4 от

Заповед № РД-02-14-132
5 г. на министъра на регионалното
развитие и благоусй
за определяне на национални
изисквания за в.т:
влаган .
строителните продукти, изменена и
допълнена съсЗан&$€^£ РД-02-14-590/05.07.2017 г., Заповед .Vs РД-0214-257X13.03.20Ii
Заповед № РД-02-14-252/10.03.2021 г.
*
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Код 2$

Тръби, резервоари и
аксесоари, които не са в
контакт с питейна водя

Мандат

към CEN
4 &т 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на
у&проводни и канализационни инсталации (обн., ДВ. бр. 53

л
Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителните
конструкции па строежите чрез прилагане на европейската система
«за проектиране на строителни конструкции (обн., ДВ, бр.2 от 2012 г.)
БДС EN 1992-3:2006
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.
ЧастЗ: Конструкции на резервоари за течности и насипни материали
БДС EN 1992-3:20D6/NA;2012
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.
ЧастЗ: Конструкции на резервоари за течности и насипни материали.
Национално приложение (NA)
БДС EN 1993-4-1:2007
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-1: Силози

БДС EN 1993-4-1:2OO7/NA:2011
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-1: Силози.
Национално приложение

БДС EN 1993-4-2:2007
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-2:
Резервоари
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Код 28

Тръби, резервоари и
аксесоари, които не са в
контакт с питейна вода
(продължение)

БДС EN 1993-4-2:2007/NA:2011
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-2:
Резервоари. Национално приложение (NA)

БДС EN 1993-4-3:2007
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-3:
Тръбопроводи
БДС EN L993-4-3:2007/NA:2014
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-3:
Тръбопроводи. Национално приложение

БДС EN 1998-4:2006
Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични в^дей^вия.
Част 4: Силози, резервоари и тръбопроводи
\
БДС EN 1998-4:2006/NA:2012
Еврокод 8: Проектиране па конструкциите за сеизмиЧли^въздействия.
Част 4: Силози, резервоари и тръбопроводи
Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за npoek^pgj|fe на строителните
конструкции на строежите чрез прила^^Чф европейската система
за проектиране на строителни конструкции (обн., ДВ. бр.2 от 2012 г.)

Наредба № 2 от 2004 г. за минима.тцЮ'е изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд, пцяЧизвършвапе на строителни и
монтажни работи (обн., ДВ, бр.^^отй2004 г.)
Наредба № 12 от 2005 г. ззГо.сйр/ряване на здравословни и безопасни
условия на труд при изцъртшшле на товарно-разтоварни работи, (обн.,
ДВ, бр. 11 от 2006 г.)%Г
Наредба за управлетЛзе^-на строителните отпадъци и за влагане на
рецик.тпранигс^роихелнн материали (обн., ДВ, бр. 98 от 2017 г.)
Наредба
22 юли 2005 г. за изискваният а за защита на лицата
при хройично облъчване в резултат на производство, търговия и
използване на суровини, продукти и стоки с повишено съдържание на
ра^цжуклйди (обн., ДВ, бр. 64 от 2005 г.)
Н^реДба № 17 от 2005 г. Зя правилата за изграждане па кабелни
Далекосъобщителни мрежи и съоръженията към тях (обн., ДВ, бр. 53
о^2005г.)

Наредба № 35 от 2012 г. за правилата и нормите за проектиране,
изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни
съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура (обн., ДВ, бр.
99 от 2012 г.)
Наредба № 1з-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и
норми за осигуряване па безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от
2009 г.)

Заповед As РД-02-14-1329/03.12.2015 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за определяне на национални
изисквания за влагане на строителните продукти, изменена и
допълнена със Заповед № РД-02-14-590/05.07.2017 г., Заповед № РД-0214-257/13.03.2019 г. и Заповед № РД-02-14-252/10.03.2021 г.
*
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Код 29

Мандат М/131 към CEN

Строителни продукти,
които са в контакт с
питейна вода

Мандат MZ136 към CEN
Наредба As 4 от 2005 г. за проектиране, изграждане н експлоатация на
сгради и водопроводни и канализационни инсталации (обн., ДВ, бр. 53
от 2005 г.)

Разрешение № БТО 01 от 15.09.2016 г.

стр. 29 от 35

Код 29
Строи ге. iи и продуктн,
кои то са в контакт с
питейна вода

(продължение)

Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за
питенпо-бигови цели (обн., ДВ, бр. 30 от 2001 г.)

Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителните
конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система
за проектиране на строителни конструкции (обн., ДВ, бр. 2 от 2012 г.)
БДС EN 1992-3:2006
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.
ЧастЗ: Конструкции па резервоари за течности и насипни материали

БДС EN 1992-3:2006/NA:2012
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни коиеТру|Й1Нн.
Част 3: Конструкции на резервоари за течности н насипииМазеррали.
Национално приложение (МА)
БДС EN 1993-4-1:2007
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструк
БДС ЕХ 1993-4-1:2007/NA:20U
Еврокод 3: Проектиране на стоманени кои
Национално приложение
БДС ЕХ 1993-4-2:2007
Еврокод 3: Проектиране на
Резервоари
БДС EN 1993-4-2:2007/ХА:2
Еврокод 3: Проектиране^!
Резервоари. Нанкова;—~
БДС EN 1993-4Еврокод 3: П
*
Тръбопроводи

: Силози

. Част4-1: Силози.

ни конструкции. Част 4-2:

стоманени конструкции. Част 4-2:
жение (NA)

апе на стоманени конструкции. Част 4-3:

БДС EN l-99'3^:2007/NA:2014

Еврокод?> Зг^Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-3:
Тръбопроводи. Национално приложение
N 1998-4:2006
од 8: Проектиране на конструкции т е за сеизмични въздействия.
4: Силози, резервоари и тръбопроводи

.БДС EN 1998-4:2006/NA:2012
Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия
*
Част 4: Силози, резервоари н тръбопроводи
Наредба №2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на
водоснабдителни системи (обн., ДВ. бр. 34 от 2005 г.)

Наредба №2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд прн извършване на строителни и
монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.)
Наредба № 12 от 2005 г. за осшуряваис на здравословни и безопасни
условия на труд прн извършване на товарно-разтоварни работи, (обн..
ДВ, бр. 11 or 2006 г.)
Наредба за управление па строителните отпадъци и зя влагане на
рециклирани строителни материали (обн., ДВ, бр. 98 от 2017 г.)
Наредба №25 от 22 юли 2005 г. за изисквания та за зашита па лицата
прн хронично облъчване в резултат на производство, търговия и
използване на суровини, продукт и стоки с повишено съдържание на
радионуклнди (обн., ДВ. бр.64 от 2005г.)
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Код 29
Строителни продукти,
които са в контакт с
питейна вода
(продължение)
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Правилник за изпълнение и приемане на магистрални тръбопроводи
(1984 г.)

Заповед № РД-02-14-1329/03.12.2015 г. па министъра на регионалното
развитие и благоустройството за определяне на национални
изисквания за влагане на строителните продукти, изменена и
допълнена със Заповед № РД-02-14-590/05.07.2017 г.» Заповед № РД-0214-257/13.03.2019 г. и Заповед № РД-02-14-252/10.03.2021 г.
*

Код 32

Мандат към EOT А

Уплътнители на фуги

ЕДО 320002-00-0605
Водозадържащи листове е метално покритие
дилатационни фуги във водонепропусклив бетон

зя

К
о^^нйЧ. и
% Ч, Ч

Норми за проектиране ня бетонни и стоманобетонни конструкции за
хидротехнически съоръжения (БСА, бр. 1 от 1989
Ч
Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквад^&да здравословни и
безопасни условия на труд при извършване
строителни и
монтажни работи (обн.. ДВ, бр. 37 от 2004

Наредба № 12 от 2005 г. за осшлряван^па^^авословни и безопасни
условия на труд при извършване на товарйр-разтоварнн работи, (обн.,
ДВ, бр. 11 от 2006 г.)
Наредба за управление на стр^т^яите отпадъци и за влагане на
рециклирани строителни гнат^рйаЛи (обн., ДВ, бр. 98 от 2017 г.)
Заповед № РД-02-14-132971)^12^015 г. на министъра па регионалното
развитие и благоу/ф^ст^ото за определяне на национални
изисквания за вдагаце Чга строителните продукти, изменена и
допълнена със ЗапореЬ, № РД-02-14-590/05.07.2017 г., Заповед № РД-0214-257/13.ОЗ.жкг. ^Заповед № РД-02-14-252/10.03.2021 г
*
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Код 33

Manд аржъ^ЕОТА

Закотвящи устройства

ЕДО 33X^00-0604"
Ш/аЪдаасови анкерн за многофункционално използване в бетони и
зи^а$ия за неконструктивно приложение

бдб”330747-00-0601

Крепсжни елементи за бетон за неносещи конструкции
ЕДО 330232-00-0601
Механични закрепващи елементи за бетон
ЕДО 330196-01-0604
Пластмасови анкерн, произведени от нови или рециклирани
материали за закрепване на външни топлоизолационни комбинирани
системи с мазилка
Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране па строителните
конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система
за проектиране на строителни конструкции (обн.. ДВ, бр.2 от 2012 г.)

БДС EN 1992-1-1:2005
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.
Част 1-1; Общи правила и правила за сгради
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Код 33
Закотвящи устройства
(продължение)

БДС EN 1992-1-1:2005ZNA:2Q15
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.
Част 1-1: Общи правила и правила за сгради. Национално
приложение
БДС EN 1992-1-2:2005
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.
Част 1-2: Основни въздействия. Проектиране на конструкции срещу
въздействие от пожар. Национално приложение
БДС EX 1992-1-2:2005/ХА:2012
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.
Част 1-2: Основни въздействия. Проектиране на копетру^щий-^рйцу
въздействие от пожар. Национално приложение
( \
БДС EN 1997-1:2005
Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1:

правила;

БДС EN 1997-1:2005/NA:2015
Еврокод 7: Геотехническо проектиране. ЧаА. 1:Чрбновни правила.
Национално приложение

Наредба № 2 от 2004 г. за минималните напоения за здравословни и
безопасни условия на труд при ^кзвършвййе на строителни и
монтажни работи (обн., ДВ. бр. 37^о%2Й04 г.)
Наредба № 12 от 2005 г. за о^иу^гване на здравословни и безопасни
условия на труд при извърщ^дне нй товарно-разтоварни работи, (обн.,
ДВ, бр. 11 от 2006 г.)
/Ч/ Ъ
Наредба за управлс^еЧщ 'Строителните отпадъци и за влагане на
рециклирани сгрдй^Дптц материали (обн., ДВ, бр. 98 от 2017 г.)
Заповед № РД?^-14|1329/03.12.2015 г. на министъра на регионалното
развитие ^хфзЗ^Оустройството за определяне на национални
изискванЙя^зач влагане па строителните продукти, изменена и
допълнена сз&Заповед № РД-02-14-590/05.07.2017 г., Заповед № РД-0214-257/fe$>2019 г. и Заповед № РД-02-14-252/10.03.2021 г.
*
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Код 34

ЦМЙшяат към ЕОТА

*
Строителни комплекуй,^, ЕЙО 340308-00-0203
^Дървени скелетни конструкции за сглобяеми дървени сгради
компоненти,
предварително л
ETAG 023
изготвени еле^ентгц/Ч
Предварително изготвени обемни клетки

ETAG 024
Комплекти рамки за сглобяеми стоманобетонни сгради

ETAG 025
Комплекти метални рамки за сглобяеми метални сгради

Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителните
конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система
за проектиране на строителни конструкции (обн., ДВ, бр.2 от 2012 г.)
БДС ЕХ 1990:2003
БДС ЕХ 1990:2003/А1:2006
Еврокод. Основи на проектирането на строителни конструкции
БДС EX 1990:2003/NA:2012
БДС EX 1990:2003/A1:2006/NA:2015
Еврокод. Основи на проектирането на строителни конструкции.
Национално приложение
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Код 34
Строителни комплекти,
компоненти,
предварително
изготвени елементи
(продължение)

БДС EN 1991-1-1:2004
Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-1:
Основни въздействия. Плътности, собствени тегла и полезни
натоварвания в сгради
БДС EN 1991-1-1:2004/NA:2011
Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-1:
Основни въздействия. Плътности, собствени тегла и полезни
натоварвания в сгради. Национално приложение

БДС ЕХ 1991-1-2:2004
Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. 4a^4J-2:
Основни въздействия. Въздействия върху конструкции, ид#ожф!?на
пожар
£
БДС EN 1991-1-2:2004/ХА:201 1
Еврокод 1: Въздействия върху строителните ког^дртции. Част 1-2:
Основни въздействия. Въздействия върху конс^ру^цшу изложени на
пожар. Национално приложение
| '%

БДС EN 1992-1-1:2ОО5
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и ^ой%нобстонни конструкции.
Част 1-1: Общи правила и правила з^сгра^и
БДС EN 1992-1-1:2005/NA:2015
Еврокод 2: Проектиране на (дтон1етй:и; стоманобетонни конструкции.
Част 1-1: Общи правил^ Ъ^Чравила за сгради. Национално
приложение
\
БДС EN 1992-1-2:2005^

Еврокод 2: Проек^р&цс на бетонни и стоманобетонни конструкции.
Част 1-2: Осно^пт .въздействия. Проектиране на конструкции срещу
въздействие оз^южа^)
БДС EN p$^«:2005/NA:2012

ЕврокоЖ’2:14|иигктнране на бетонни к стоманобетонни конструкции.
Част 1^2; Основни въздействия. Проектиране на конструкции срещу
въздействие от пожар. Национално приложение

БДС ЕХ 1993-1-1:2005
‘’Евр&код 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-1: Общи
правила и правила за сгради
БДС EN 1993-1-1:2005/ХА:2011
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-1: Общи
правила и правила за сгради. Национално приложение

БДС EN 1993-1-2:2006
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-2:
Основни правила. Проектиране па конструкции срещу въздействие
от пожар.
БДС EN 1993-1-2:2006/NA:2014
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-2:
Основни правила Проектиране на конструкции срещу въздействие
от пожар. Национално приложение
БДС ЕХ 1994-1-1:2005
Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано - стоманобетонни
конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради
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Код 34
Строителни комплекти,
компоненти,
предварително
изготвени елементи
(продължение)

БДС ЕХ 1994-1-1:2005/NA:2012
Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано - стоманобетонни
конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради
Национално приложение
БДС ЕХ 1994-1-2:2005
Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано - стоманобетонни
конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции
срещу въздействие от ножар.

БДС EN 1994-l-2:2005/NA:2012
Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано - стоманолеярни
конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на ко^ф^сции
срещу въздействие бт пожар.Националпо приложение f Ч
БДС EN 1995-1-1+АС:2007
Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкцвйЛгст т-1: Общи
правила и правила за сгради
\
БДС ЕХ 1995-1-1:2005/ХА:2012
JX
Еврокод 5: Проектиране на дървени ко^стр^кШи. Част 1-1: Общи
правила и правила за сгради. Национално приложение (NA)

БДС EN 1995-1 -2+АС:2007
Еврокоа 5: Проектиране на дърц^цД конструкции. Част 1-2: Общи
нравила. Проектиране на коп^струКщии срещу въздействие от ножар
БДС EN 1995-l-2:2005/NAj2&2
Еврокод 5: ПроектиранДра дървени конструкции. Част 1-2: Общи
правила. Проектираната Яйструкции срещу въздействие от пожар

(NA)

Наредба Xs 3 фтХ^М г. за контрол и приемане на бетонни и
стоманобетойй^Цр^етрукцни (обн., ДВ, бр.97 от 1994 г.)
*
Правила
да, контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни
конструкци^БСА, бр. 11 от 1999 г.)
Наредба^'/7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (обн., ДВ,
бр. От^2005 г.)

Норми за проектиране па бетонни и стоманобетонни конструкции
(обн., ДВ. бр. 17 от 1987 г.)
Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции,
предназначени за работа при въздействието на повишени и високи
температури (БСА, бр. 3-4 от 1990 г.)

Наредба № 3 от 2004 г. за основните положения за проектиране на
конструкциите на строежите и за въздействията върху тях (обн., ДВ,
бр. 92 от 2004 г.)
Наредба № 1 от 1996 г. за проектиране на плоско фундиранс (обн., ДВ
бр. 85 от 1996 г.)
Норми за проектиране на плоско фундиране (БСА, бр. 10 от 1996 г.)
*

Наредба № РД-02-20-2 от 2012 г. за проектиране па сгради и
съоръжения в земетръсни райони (обн., ДВ. бр. 13 от 2012 г.)

Норми за проектиране на пилотно фундиране (БСА, бр. 6 от 1993 г.)
*
Норми за проектиране на фундаменти, подложени на динамични
товари от машини (БСА, бр. 2 и 4 от 1986 г.)
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компоненти,
предварително
изготвени елементи
(продължение)

Норми за проектиране на стоманени конструкции (отпечатани в
брошура на Комитета по териториално и селищно устройство
(КТСУ), София, 1987 г.)

Норми за проектиране на стоманени конструкции от тънкостенни
стоманени профили, утвърдени със Заповед № РД-02-14-393 от 1989 г.
на председателя на КТСУ при МС (БСА, бр. 1 - 2 от 1990 г.)
Норми за проектиране на дървени конструкции (БСА. бр. 5-6 от 1990
г.)

Наредба .Vs РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за
достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпш?та^?^да
в урбанизираната територия и на сградите и съоръжени^^(рбй^ ДВ,
бр. 12 от 2021 г.; попр., бр. 18 от 2021 г.; доп., бр. 42 от 2g21 г.; тгзм. бр.
55 от 2021 г.) (в сила от 13.03.2021 г.)*
*
Защита на строителните конструкции от корозия,
за проектиране-(БСА, бр. 8 от 1980 г.)

и и правила

Наредба № 4 от 2006 г. за ограничаващ?
едния шум чрез
шумоизолиране на сградите при тяхнотр%рб' 'ктирапе и за правилата
io отношение на шума,
и нормите при изпълнението на строеОДте
*
обД ДВ, бр. 6 от 2007 г.)
излъчван по време на строителство

Наредба № 1з-1971 от 2009 г.^за^Тр^итслио-техннчсски правила и
норми за осигуряваме на безбщяснодг при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от
2009 г.)
/XV

Наредба .Ns 2 от 2004 г^да Минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия гшаХгруд при извършване па строителни и
монтажни работи (ббн-^ДВ, бр. 37 от 2004 г.)
Наредба № 12^di; 2(дрт. за осигуряване на здравословни и безопасни
условия н^гру^прищзвъришане на товарно-разтоварни работи, (обн..
ДВ, бр. и<г2#й6 г.)
Наредоа за управление на строителните отпадъци и за влагане на
реи^кли^ййи строителни материали (обн., ДВ, бр. 98 от 2017 г.)

ГГаредба № 25 от 22 юли 2005 г. за изискванията за зашита на лицата
«риЧхроннчно облъчване в резултат на производство, търговия н
зползване на суровини, продукти и стоки с повишено съдържание на
адионуклиди (обн., ДВ, бр. 64 от 2005 г.)

Инструкция за изграждане на помещения за трансформаторни
постове в жилищни квартали на населените места, утвърдена от КАБ
с Протокол № 5 от I960 г. (БСА, бр. 5 от 1960 г.)
ПИПСМР - Раздел ,Дървени носещи конструкции“ (БСА, бр. 1 от
1968 г.)

Заповед № РД-02-14-1329/03.12.2015 г. па министъра на регионалното
развитие и благоустройството за определяне на национални
изисквания за влагане на строителните продукти, изменена и
допълнена със Заповед № РД-02-14-590/05.07.2017 г., Заповед № РД-02 14-257/13.03.2019 г. и Заповед № РД-02-14-252/10.03.2021 г
*
Забелйкка: Този списък включва продуктовкге области от обхвата на Разрешение за издаване на българско техническо одобрение на
строителни продукти № БТО 01 от 15.09.201 б г., актуализации от 13.09.2019 г. н
.2022 г.

* Обхват на актуализация, в сила от

Разрешение № БТО 01 от 15.09.2016 г.

г 2022 г
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