
CEN/TC 191 CEN/TR 12101-4:2009 Smoke and heat control systems - Part 4: Installed 
SHEVS systems for smoke and heat ventilation

Системи за управление на дим и топлина. Част 4: 
Инсталирани ВСОДТ системи за отвеждане на дим и 
топлина

2013-04-20 2013-04-30 89/106/ЕС 

CEN/TC 191 CEN/TR 12101-5:2005 Smoke and heat control systems - Part 5: Guidelines 
on functional recommendations and calculation 
methods for smoke and heat exhaust ventilation 
systems

Системи за управление на дим и топлина. Част 5: 
Указания по отношение на препоръки за функциониране 
и методи за изчисляване за вентилационни системи за 
отвеждане на дим и топлина

2013-03-20 2013-03-30 89/106/ЕС 

CEN/TC 191 EN 12101-6:2005 Smoke and heat control systems - Part 6: 
Specification for pressure differential systems - Kits

Системи за управление на дим и топлина. Част 6: 
Изисквания за системи с диференциално налягане. 
Комплекти

2013-03-20 2013-03-30 89/106/ЕС 

CEN/TC 191 EN 12101-7:2011 Smoke and heat control systems - Part 7: Smoke duct 
sections

Системи за управление на дим и топлина. Част 7: 
Димоотводни секции

2013-06-20 2013-06-30 89/106/ЕС 

CEN/TC 191 EN 12101-8:2011 Smoke and heat control systems - Part 8: Smoke 
control dampers

Системи за управление на дим и топлина. Част 8: Клапи 
за управление на дима

2013-06-20 2013-06-30 89/106/ЕС 

CEN/TC 191 EN 12101-10:2006 Smoke and heat control systems - Part 10: Power 
supplies

Системи за управление на дим и топлина. Част 10: 
Източници на захранване с енергия

2013-06-20 2013-06-30 89/106/ЕС 

CEN/TC 70 CEN/TR 15642:2011 Unified tests procedures for the tests of EN 3-
7:2004+A1:2007

Унифицирани изпитвателни процедури за изпитванията 
по EN 3-7:2004+A1:2007

2013-04-20 2013-04-30

CEN/TC 305 EN 13463-1:2009 Non-electrical equipment for use in potentially 
explosive atmospheres - Part 1: Basic method and 
requirements

Неелектрически съоръжения за използване в потенциално 
експлозивни атмосфери. Част 1: Основна методология и 
изисквания

2013-03-20 2013-03-30 94/9/EC 

CEN/TC 127 EN 1363-1:2012 Fire resistance tests - Part 1: General Requirements Изпитвания за устойчивост на огън. Част 1: Общи 
изисквания

2013-08-20 2013-08-30 89/106/ЕС 

CEN/TC 127 EN 1364-3:2006 Fire resistance tests for non-loadbearing elements - 
Part 3: Curtain walling - Full configuration (complete 
assembly)

Изпитване на устойчивост на огън на неносещи елементи. 
Част 3: Преградни стени. Пълна конфигурация

2013-08-20 2013-08-30 89/106/ЕС 

CEN/TC 127 EN 1364-4:2007 Fire resistance tests for non-loadbearing elements - 
Part 4: Curtain walling - Part configuration

Изпитване на устойчивост на огън на неносещи елементи. 
Част 4: Преградни стени. Частична конфигурация

2013-08-20 2013-08-30 89/106/ЕС 

CEN/TC 127 CEN/TS 13381-1:2005 Test methods for determining the contribution to the 
fire resistance of structural members - Part 1: 
Horizontal protective membranes

Методи за изпитване за определяне на приноса към 
устойчивостта на огън на строителни елементи. Част 1: 
Хоризонтални защитни мембрани

2013-10-20 2013-10-30 89/106/ЕС 

CEN/TC 127 ENV 13381-2:2002 Test methods for determining the contribution to the 
fire resistance of stuctural members - Part 2: Vertical 
protective membranes

Методи за изпитване за определяне на приноса към 
устойчивостта на огън на строителни елементи. Част 2: 
Вертикални защитни мембрани

2013-10-20 2013-10-30 89/106/ЕС 

CEN/TC 127 ENV 13381-3:2002 Test methods for determining the contribution to the 
fire resistance of structural members - Part 3: Applied 
protection to concrete members

Методи за изпитване за определяне на приноса към 
устойчивостта на огън на строителни елементи. Част 3: 
Защита, прилагана към елементи от бетон

2013-10-20 2013-10-30 89/106/ЕС 

Заглавие на български език

 РАБОТНА ПРОГРАМА НА БИС ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ КАТО БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТИ
ЧРЕЗ ПРЕВОД НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 2013 год.

БИС/ТК 1 "Пожаро- и взривозащита"

№ и година на 
издаване на 

EN/ISO/IEC, който се 
въвежда

Заглавие на английски език Дата за 
постъпване в 

отдел 
"Издателска 

дейност"

Директива 
на ЕС

Дата за 
приемане от 

БИС/ТК 

№ на 
CEN/TC, 
CLC/TC, 
ISO/TC, 
IEC/TC



CEN/TC 127 ENV 13381-3:2002 Test methods for determining the contribution to the 
fire resistance of structural members - Part 5: Applied 
protection to concrete/profiled sheet steel composite 
members

Методи за изпитване за определяне на приноса към 
устойчивостта на огън на строителни елементи. Част 5: 
Защита, прилагана към комбинирани елементи от бетон и 
профилиран стоманен лист

2013-11-20 2013-11-30 89/106/ЕС 

CEN/TC 127 EN 13381-6:2012 Test methods for determining the contribution to the 
fire resistance of structural members - Part 6: Applied 
protection to concrete filled hollow steel columns

Методи за изпитване за определяне на приноса към 
устойчивостта на огън на строителни елементи. Част 6: 
Защита, прилагана към запълнени с бетон кухи стоманени 
колони

2013-11-20 2013-11-30 89/106/ЕС 

CEN/TC 191 EN 671-1:2012 Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 1: 
Hose reels with semi-rigid hose

Стационарни противопожарни инсталации. Инсталации с 
маркуч. Част 1: Макари с полутвърд маркуч

2013-11-20 2013-11-30 89/106/ЕС 

CEN/TC 191 EN 671-2:2012 Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 2: 
Hose systems with lay-flat hose

Стационарни противопожарни инсталации. Инсталации с 
маркуч. Част 2: Инсталации с плосък маркуч (шланг)

2013-11-20 2013-11-30 89/106/ЕС 

CEN/TC 191 CEN/TR 15276-1:2009 Fixed firefighting systems - Condensed aerosol 
extinguishing systems - Part 1: Requirements and test 
methods for components

Стационарни пожарогасителни инсталации. 
Пожарогасителни инсталации с кондензиран аерозол. 
Част 1: Изисквания и методи за изпитване на съставните 
части

2013-06-20 2013-06-30  

CEN/TC197 EN 16297-1:2012 Pumps - Rotodynamic pumps - Glandless circulators - 
Part 1: General requirements and procedures for 
testing and calculation of energy efficiency 

Помпи. Ротодинамични помпи. Циркулационни помпи. 
Част 1: Общи изисквания и процедури за изпитване и 
изчисляване на коефициента за енергийна ефективност 
(EEI)

2013-10-22 2013-10-31 2009/641/ЕС

CEN/TC197 EN 16297-2:2012 Pumps - Rotodynamic pumps - Glandless circulators - 
Part 2: Calculation of energy efficiency index (EEI) 
for standalone circulators

Помпи. Ротодинамични помпи. Циркулационни помпи. 
Част 2: Изчисляване на коефициента за енергийна 
ефективност (EEI) на самостоятелни циркулационни 
помпи

2013-10-22 2013-10-31 2009/641/ЕС

CEN/TC197 EN 16297-2:2012 Pumps - Rotodynamic pumps - Glandless circulators - 
Part 3: Energy efficiency index (EEI) for circulators 
integrated in products

Помпи. Ротодинамични помпи. Циркулационни помпи. 
Част 3: Изчисляване на коефициента за енергийна 
ефективност (EEI) на циркулационни помпи, интегрирани 
в продукти

2013-10-22 2013-10-31 2009/641/ЕС

ISO/TC 8 ISO 28002:2011 Security management systems for the supply chain - 
Development of resilience in the supply chain - 
Requirements with guidance for use

Системи за управление на сигурността на вериги за 
доставки. Усигуряване на устойчивост на веригите за 
доставки. Изисквания с ръководство за използване

2013-05-20 2013-05-30

CEN/TC 241 EN 15743:2010  Supersulfated cement - Composition, specifications 
and conformity criteria

Суперсулфатен цимент. Състав, изисквания и критерии за 
съответствие

2013-06-13 2013-06-14 89/106/ЕС 

CEN/TC 51 EN 413-1:2011  Masonry cement - Part 1: Composition, 
specifications and conformity criteria

Цимент за зидария. Част 1: Състав, изисквания и 
критерии за съответствие

2013-06-05 2013-06-06 89/106/ЕС 

CEN/TC 125 EN 771-2:2011  Specification for masonry units - Part 2: Calcium 
silicate masonry units

Изисквания за блокове за зидария. Част 2: Калциево-
силикатни блокове за зидария

2013-09-18 2013-09-19 89/106/ЕС 

CEN/TC 125 EN 771-5:2011  Specification for masonry units - Part 5: 
Manufactured stone masonry units

Изисквания за блокове за зидария. Част 5: Блокове за 
зидария от изкуствен камък

2013-09-09 2013-09-10 89/106/ЕС 

CEN/TC 125 EN 771-6:2011  Specification for masonry units - Part 6: Natural 
stone masonry units

Изисквания за блокове за зидария. Част 6: Блокове за 
зидария от естествен камък

2013-10-17 2013-10-18 89/106/ЕС 

CEN/TC 241 EN 12859:2011 EN 12859:2011 Gypsum blocks - Definitions, 
requirements and test methods

Гипсови блокове. Определения, изисквания и методи за 
изпитване

2013-06-20 2013-06-21 89/106/ЕС 

БИС/ТК 2 "Хидравлика и пневматика"

БИС/ТК 4 "Цимент, вар и гипс"

БИС/ТК 3 "Стандартизация в областта на морското стопанство"

http://bsms.bds-bg.org/manage/index.php?table=international_committee&PME_sys0_qf3=ISO/TC%208�


CEN/TC 241 EN 13658-1:2005  Metal lath and beads - Definitions, requirements and 
test methods - Part 1: Internal plastering

Метални летви и профили. Определения, изисквания и 
методи за изпитване. Част 1: Шпакловки

2013-04-18 2013-04-19 89/106/ЕС 

CEN/TC 125 CEN/TR 15123:2005 Design, preparation and application of internal 
polymer plastering systems

Проектиране, приготвяне и полагане на системи за 
вътрешни полимерни мазилки

2013-04-11 2013-04-12

CEN/TC 125 CEN/TR 15124:2005 Design, preparation and application of internal 
gypsum plastering systems

Проектиране, приготвяне и полагане на системи за 
вътрешни гипсови мазилки

2013-04-18 2013-04-19

CEN/TC 125 EN 772-1:2011 Methods of test for masonry units - Part 1: 
Determination of compressive strength

Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 1: 
Определяне на якостта на натиск

2013-03-14 2013-03-15

CEN/TC 125 EN 772-11:2011  Methods of test for masonry units - Part 11: 
Determination of water absorption of aggregate 
concrete, autoclaved aerated concrete, manufactured 
stone and natural stone masonry

Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 11: 
Определяне на водопоглъщането на блокове за зидария от 
бетон, от автоклавен газобетон, от изкуствен камък и от 
естествен камък при капилярна дейност и начално 
водопоглъщане на глинени блокове за зидария

2013-03-14 2013-03-15

CEN/TC 125 EN 772-16:2011 Methods of test for masonry units - Part 16: 
Determination of dimensions

Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 16: 
Определяне на размери

2013-03-14 2013-03-15

CEN/TC 241 EN 15283-1:2008+ 
A1:2009 

Gypsum boards with fibrous reinforcement - 
Definitions, requirements and test methods - Part 1: 
Gypsum boards with mat reinforcement

Гипсови плоскости с влакнеста армировка. Определения, 
изисквания и методи за изпитване. Част 1: Гипсови 
плоскости с мрежеста армировка

2013-11-21 2013-11-22 89/106/ЕС 

CEN/TC 127 EN 14566:2008+ A1:2009 Mechanical fasteners for gypsum plasterboard 
systems - Definitions, requirements and test methods

Механични скрепителни елементи за системи от 
гипскартон. Определения, изисквания и методи за 
изпитване

2013-11-28 2013-11-29 89/106/ЕС 

CEN/TC 128 EN 14209:2005 Preformed plasterboard cornices - Definitions, 
requirements and test methods

Готови гипсокартонени корнизи. Определения, 
изисквания и методи за изпитване

2013-12-12 2013-12-13 89/106/ЕС 

CEN/TC 229 EN 13055-2:2004  Lightweight aggregates - Part 2: Lightweight 
aggregates for bituminous mixtures and surface 
treatments and for unbound and bound applications

Леки добавъчни материали. Част 2: Леки добавъчни 
материали за битумни смеси и повърхностни обработки и 
за несвързано и свързано приложение

2013-04-22 2013-04-23 89/106/ЕС 

CEN/TC 229 EN 1168:2005 +A3:2011  Precast concrete products - Hollow core slabs Готови бетонни продукти. Плочи с кухини 2013-03-20 2013-03-21 89/106/ЕС 

CEN/TC 229 EN 12737:2004 +A1:2007  Precast concrete products - Floor slats for livestock Готови бетонни продукти. Подови греди за 
селскостопански сгради

2013-04-25 2013-04-26 89/106/ЕС 

CEN/TC 229 EN 12794:2005 +A1:2007  Precast concrete products - Foundation piles Готови бетонни продукти. Фундаментни пилоти 2013-06-20 2013-06-21 89/106/ЕС 

CEN/TC 229 EN 12839:2012  Precast concrete products - Elements for fences Готови бетонни елементи. Елементи за огради 2013-05-20 2013-05-21 89/106/ЕС 
CEN/TC 229 EN 15037-1:2008  Precast concrete products - Beam-and-block floor 

systems - Part 1: Beams
Готови бетонни продукти. Системи за подове от греди и 
междинни елементи. Част 1: Греди

2013-06-10 2013-06-11 89/106/ЕС 

CEN/TC 229 EN 15037-2 
:2009+A1:2011

 Precast concrete products - Beam-and-block floor 
systems - Part 2: Concrete blocks

Готови бетонни продукти. Системи за подове от греди и 
междинни елементи. Част 2: Бетонни междинни елементи

2013-06-25 2013-06-26 89/106/ЕС 

CEN/TC 229 EN 15037-3 
:2009+A1:2011

 Precast concrete products - Beam-and-block floor 
systems - Part 3: Clay blocks

Готови бетонни продукти. Системи за подове от греди и 
междинни елементи. Част 3: Керамични междинни 
елементи

2013-07-25 2013-07-26 89/106/ЕС 

CEN/TC 229 EN 14991:2007  Precast concrete products - Foundation elements Готови бетонни продукти. Елементи за фундаменти 2013-04-10 2013-04-11 89/106/ЕС 

CEN/TC 229 EN 15050:2007 +A1:2012  Precast concrete products - Bridge elements Готови бетонни продукти. Елементи за мостове 2013-08-26 2013-08-27 89/106/ЕС 

БИС/ТК 5 "Бетон и разтвори"



CEN/TC 229 EN 13224:2011  Precast concrete products - Ribbed floor elements Готови бетонни продукти. Оребрени подови елементи 2013-06-25 2013-06-26 89/106/ЕС 

CEN/TC 229 EN 14992:2007 +A1:2012 Precast concrete products - Wall elements Готови бетонни продукти. Елементи за стени 2013-10-28 2013-10-29 89/106/ЕС 

CEN/TC 104 CEN/TR 16369:2012 Use of control charts in the production of concrete Използване на контролни карти при производството на 
бетон

2013-05-30 2013-05-31

CLC/TC 61 EN 60335-2-17:2013 Household and similar electrical appliances - Safety -- 
Part 2-17: Particular requirements for blankets, pads, 
clothing and similar flexible heating appliances

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 
2-17: Специфични изисквания за одеяла, възглавници, 
облекла и подобни гъвкави нагревателни уреди

2013-02-15 2013-04-20 2006/95/EC

CLC/TC 61 Fpr EN 60335-2-35:2012 Household and similar electrical appliances - Safety -- 
Part 2-35: Particular requirements for instantaneous 
water heaters 

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 
2-35: Специфични изисквания за проточни 
водонагреватели 

2013-09-20 2013-10-15 2006/95/EC

CLC/TC 61 Fpr EN 60335-2-21:2012 Household and similar electrical appliances - Safety -- 
Part 2-21: Particular requirements for storage water 
heaters 

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 
2-21: Специфични изисквания за акумулиращи 
водонагреватели

2013-09-20 2013-10-15 2006/95/EC

CLC/TC 61 EN 62115:2005/A11:2012 Electric toys - Safety Електрически играчки. Безопасност 2013-09-20 2013-10-15 2009/48/EC

CLC/TC 61 EN 60335-2-
6:2003/A13:2013

Household and similar electrical appliances - Safety -- 
Part 2-6: Particular requirements for stationary 
cooking ranges, hobs, ovens and similar appliances

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 
2-6: Специфични изисквания за стационарни готварски 
печки, котлони, фурни и подобни уреди

2013-04-20 2013-05-15 2009/48/EC

CEN/TC 129 EN ISO 12543-1:2011 Glass in building - Laminated glass and laminated 
safety glass - Part 1: Definitions and description of 
component parts (ISO 12543-1:2011)

Стъкло за строителство. Пластово стъкло и пластово 
безопасно стъкло. Част 1: Определения и описание на 
съставните части (ISO 12543-1:2011)

2013-09-30 2013-10-30 89/106/EEC

CEN/TC 129 EN ISO 12543-2:2011 Glass in building - Laminated glass and laminated 
safety glass - Part 2: Laminated safety glass (ISO 
12543-2:2011)

Стъкло за строителство. Пластово стъкло и пластово 
безопасно стъкло. Част 2: Пластово безопасно стъкло ISO 
12543-2:2011)

2013-09-30 2013-10-30 89/106/EEC

CEN/TC 129 EN ISO 12543-3:2011 Glass in building - Laminated glass and laminated 
safety glass - Part 3: Laminated glass (ISO 12543-
3:2011)

Стъкло за строителство. Пластово стъкло и пластово 
безопасно стъкло. Част 3: Пластово стъкло (ISO 12543-
1:2011)

2013-09-30 2013-10-30 89/106/EEC

CEN/TC 129 EN ISO 12543-4:2011 Glass in building - Laminated glass and laminated 
safety glass - Part 4: Test methods for durability (ISO 
12543-4:2011)

Стъкло за строителство. Пластово стъкло и пластово 
безопасно стъкло. Част 4: Методи за изпитване на 
устойчивостта (ISO 12543-4:2011)

2013-09-30 2013-10-30 89/106/EEC

CEN/TC 129 EN ISO 12543-5:2011 Glass in building - Laminated glass and laminated 
safety glass - Part 5: Dimensions and edge finishing 
(ISO 12543-5:2011)

Стъкло за строителството. Пластово стъкло и пластово 
безопасно стъкло. Част 5: Размери и обработка на 
кантовете (ISO 12543-5:2011)

2013-09-30 2013-10-30 89/106/EEC

CEN/TC 129 EN ISO 12543-6:2011 Glass in building - Laminated glass and laminated 
safety glass - Part 6: Appearance (ISO 12543-6:2011)

Стъкло за строителството. Пластово стъкло и пластово 
безопасно стъкло. Част 6: Външен вид (ISO 12543-6:2011)

2013-09-30 2013-11-30 89/106/EEC

CEN/TC 129 EN 410:2011 Glass in building - Determination of luminous and 
solar characteristics of glazing

Стъкло за строителството. Определяне на 
светотехническите характеристики на остъкляващи 
конструкции при слънчево лъчение

2013-09-30 2013-11-30 89/106/EEC

CEN/TC 67 EN ISO 10545-6:2012 Ceramic tiles - Part 6: Determination of resistance to 
deep abrasion for unglazed tiles (ISO 10545-6:2010)

Керамични плочки. Част 6: Определяне на устойчивостта 
на дълбочинно абразивно износване на неглазирани 
плочки (ISO 10545-6:2010)

2013-09-30 2013-11-30

БИС/ТК 6 "Битови електроуреди"

БИС/ТК 7 "Стъкло и керамика"



CEN/TC 67 EN 1346:2007 Adhesives for tiles - Determination of open time Лепила за плочки. Определяне на отворено време 2013-09-30 2013-11-30 89/106/EEC
CEN/TC 67 EN 12003:2008 Adhesive for tiles - Determination of shear adhesion 

strength of reaction resin adhesives
Лепила за плочки. Определяне на якостта на сцепление 
при срязване на лепила на базата на реактивни смоли

2013-09-30 2013-11-30

CEN/TC 67 EN 14411:2012 Ceramic tiles - Definitions, classification, 
characteristics, evaluation of conformity and marking

Керамични плочки. Определения, класификация, 
характеристики, оценяване на съответствието и 

2013-09-30 2013-11-30 89/106/EEC

CEN/TC 295 ЕN 13229:2001             
EN 13229:2001/A1:2003   
EN 13229:2001/A2:2004   

Inset appliances including open fires fired by solid 
fuels - Requirements and test methods

Вградени уреди включващи камини работещи на твърди 
горива. Изисквания и методи за изпитване

2013-09-20 2013-12-15 89/106/ЕС 

CEN/TC 286 EN 1442:2006 +A1: 2008 LPG equipment and accessories – Transportable 
refillable welded steel cylinders for LPG – Design 
and construction

Съоръжения и принадлежности на втечнен 
въглеводороден газ LPG. Транспортируеми заварени 
стоманени бутилки за LPG за многократно пълнене. 
Проектиране и изработка

2013-09-20 2013-12-15  

CEN/ TC 23 EN 14876:2007 Transportable gas cylinders – Periodic inspection and 
testing of welded steel pressure drums

Транспортируеми бутилки за газ. Периодична проверка и 
изпитвания на заварени стоманени цистерни под налягане

2013-09-20 2013-12-15

CEN/SS H99 CEN/TR 1749:2009 European scheme for the classification of gas 
appliances according to the method of evacuation of 
the combustion products (types)

Европейски начин за класифициране на газовите уреди в 
зависимост от начини на изхвърляне на продуктите от 
изгаряне (видове)

2013-09-20 2013-12-15

CEN/TC 289 EN ISO 11640:2012 Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness 
to cycles of to-and-fro rubbing (ISO 11640:2012)

Кожи обработени. Изпитвания за устойчивост на цвета. 
Устойчивост на цвета при възвратно-постъпателно триене 
(ISO 11640:2012)

2013-05-30 2013-06-28

CEN/TC 289 EN ISO 11641:2012 Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness 
to perspiration (ISO 11641:2012)

Кожи обработени. Изпитвания за устойчивост на цвета. 
Устойчивост на цвета на пот (ISO 11641:2012)

2013-05-30 2013-06-28

CEN/TC 289 EN ISO 11642:2012 Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness 
to water (ISO 11642:2012)

Кожи обработени. Изпитвания за устойчивост на 
обагряния на вода (ISO 11642:2012)

2013-05-30 2013-06-28

CEN/TC 289 EN ISO 2419:2012 Leather - Physical and mechanical tests - Sample 
preparation and conditioning (ISO 2419:2012)

Кожи обработени. Физични и механични изпитвания. 
Подготовка и кондициониране на проби (ISO 2419:2012)

2013-10-07 2013-10-30

CEN/TC 289 EN ISO 5402-1:2011 Leather - Determination of flex resistance - Part 1: 
Flexometer method (ISO 5402-1:2011)

Кожи обработени. Определяне устойчивост на огъване. 
Част 1: Метод с помощта на флексометър (ISO 5402-
1:2011)

2013-10-07 2013-10-30

CEN/TC 309 EN ISO 22775:2004 Footwear - Test methods for accessories: Metallic 
accessories - Corrosion resistance (ISO 22775:2004)

Обувки. Методи за изпитване на аксесоари. Метални 
аксесоари. Устойчивост на корозия (ISO 22775:2004)

2013-10-15 2013-10-30

ISO/TC 69 ISO 22514-3:2008 Statistical methods in process management -- 
Capability and performance -- Part 3: Machine 
performance studies for measured data on discrete 
parts

Статистически методи в управлението на процеса. 
Възможности и изпълнение. Част 3:  Проучвания за 
функционирането на машина по измерените данни за 
отделни части."

2013-05-14 2013-06-14

ISO/TC 69 ISO 3534-3:2013 Statistics. Vocabulary and symbols. Part 3: Design of 
experiments

Статистика. Речник и означения. Част 3: Планиране на 
експеримента

2013-10-30 2013-11-30

ISO/TC 22 ISO 6969:2004 Road vehicles -- Sound signalling devices -- Tests 
after mounting on vehicle

Пътни превозни средства. Клаксони. Изпитване след 
монтирането на превозното средство

2013-06 2013-07

БИС/ТК 8 "Газови уреди, газови бутилки и апаратура за газови уреди"- проект

БИС/ТК 11 "Кожи, кожени и обувни изделия"

БИС/ТК 12 "Приложение на статистическите методи"

БИС/ТК 14 "Пътни превозни средства и двигатели с вътрешно горене"



ISO/TC 22 ISO 3853:1994 Road vehicles -- Towing vehicle coupling 
device to tow caravans or light trailers -- 
Mechanical strength test

Пътни превозни средства.  Устройства теглително-
прикачни за каравани и леки ремаркета. Изпитване на 
механична якост

2013-06 2013-07

ISO/TC 22 ISO 1726:2000/Cor 1 Road vehicles -- Mechanical coupling between 
tractors and semi-trailers -- Interchangeability 
between tractors and semi-trailers for general (ISO 
1726:2000/Cor 1:2007)

Пътни превозни средства. Механично прикачване между 
седлови влекачи и полуремаркета. Взаимозаменяемост 
между влекачи и полуремаркета

2013-06 2013-07

CEN/TC 333 EN 16054:2012 BMX bicycles - Safety requirements and test methods Велосипеди BMX. Изисквания за безопасност и методи за 
изпитване 

2013-07 2013-08

CEN/TC 292 EN 12457-1:2002 Characterisation of waste - Leaching - Compliance 
test for leaching of granular waste materials and 
sludges - Part 1: One stage batch test at a liquid to 
solid ratio of 2 l/kg for materials with high solid 
content and with particle size below 4 mm (without 
or with size reduction)

Характеристика на отпадъци. Излугване. Изпитване за 
съответствие при излугване на гранулирани отпадъчни 
материали и утайки. Част 1: Едностепенно изпитване на 
определено количество при съотношение течност/твърдо 
вещество 2 l/kg за материали с високо съдържание на 
твърдо вещество и с големина на частиците под 4 mm (без 
или с намаляване на големината)

2013-07-01 2013-07-15 99/31/EC

CEN/TC 292 EN 12457-2:2002 Characterisation of waste - Leaching - Compliance 
test for leaching of granular waste materials and 
sludges - Part 2: One stage batch test at a liquid to 
solid ratio of 10 l/kg for materials with particle size 
below 4 mm (without or with size reduction)

Характеристика на отпадъци. Излугване. Изпитване за 
съответствие при излугване на гранулирани отпадъчни 
материали и утайки. Част 2: Едностепенно изпитване на 
определено количество при съотношение течност/твърдо 
вещество 10l/kg за материали с високо съдържание на 
твърдо вещество и с големина на частиците под 4 mm (без 
или със намаляване на големината)

2013-07-01 2013-07-15 99/31/EC

CEN/TC 292 EN 12457-3:2002 Characterisation of waste - Leaching - Compliance 
test for leaching of granular waste materials and 
sludges - Part 3: Two stage batch test at a liquid to 
solid ratio of 2 l/kg and 8 l/kg for materials with high 
solid content and with particle size below 4 mm 
(without or with size reduction)

Характеристика на отпадъци. Излугване. Изпитване за 
съответствие при излугване на гранулирани отпадъчни 
материали и утайки. Част 3: Двустепенно изпитване на 
определено количество при съотношение течност/твърдо 
вещество 2 l/kg и 8 l/kg за материали с високо съдържание 
на твърдо вещество и с големина на частиците под 4 mm 
(без или със намаляване на големината)

2013-07-01 2013-07-15 99/31/EC

CEN/TC 292 EN 12457-4:2002 Characterisation of waste - Leaching - Compliance 
test for leaching of granular waste materials and 
sludges - Part 4: One stage batch test at a liquid to 
solid ratio of 10 l/kg for materials with particle size 
below 10 mm (without or with size reduction)

Характеристика на отпадъци. Излугване. Изпитване за 
съответствие при излугване на гранулирани отпадъчни 
материали и утайки. Част 4: Едностепенно изпитване на 
определено количество при съотношение течност/твърдо 
вещество 10 l/kg за материали с високо съдържание на 
твърдо вещество и с големина на частиците под 10 mm 
(без или със намаляване на големината)

2013-07-01 2013-07-15 99/31/EC

CEN/TC 292 CEN/TR 15310-3:2006 Characterization of waste - Sampling of waste 
materials - Part 3: Guidance on procedures for sub-
sampling in the field

Характеризиране на отпадъци. Вземане на проби от 
отпадъчни материали. Част 3: Указания относно 
процедурите за предварително изследване в областта

2013-07-01 2013-07-15 99/31/EC

БИС/ТК 15 "Опазване на околната среда"

http://bsms.bds-bg.org/manage/index.php?table=directive&PME_sys0_operation=PME_op0_View&PME_sys0_rec=154�
http://bsms.bds-bg.org/manage/index.php?table=directive&PME_sys0_operation=PME_op0_View&PME_sys0_rec=154�
http://bsms.bds-bg.org/manage/index.php?table=directive&PME_sys0_operation=PME_op0_View&PME_sys0_rec=154�
http://bsms.bds-bg.org/manage/index.php?table=directive&PME_sys0_operation=PME_op0_View&PME_sys0_rec=154�
http://bsms.bds-bg.org/manage/index.php?table=directive&PME_sys0_operation=PME_op0_View&PME_sys0_rec=154�


CEN/TC 292 CEN/TR 15310-4:2006 Characterization of waste - Sampling of waste 
materials - Part 4: Guidance on procedures for sample 
packaging, storage, preservation, transport and 
delivery

Характеризиране на отпадъци. Вземане на проби от 
отпадъчни материали. Част 4: Указания относно 
процедурите за опаковане, складиране, запазване, 
транспорт и доставка на пробите

2013-07-01 2013-07-15 99/31/EC

CEN/TC 230 EN ISO 14911:1999 Water quality - Determination of dissolved Li+, Na+, 
NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ and Ba2+ 
using ion chromatography - Method for water and 
waste water (ISO 14911:1998)

Качество на водата. Определяне на разтворени Li+, Na+, 
NH4, K+, Mn2+, Ca2, Mg2+, Sr2+ и Ba2+ с йонна 
хроматография. Метод за води и отпадъчни води (ISO 
14911:1998)

2013-07-01 2013-07-15

CEN/TC 230 EN ISO 10304-1:2009 Water quality - Determination of dissolved anions by 
liquid chromatography of ions - Part 1: Determination 
of bromide, chloride, fluoride, nitrate, nitrite, 
phosphate and sulfate (ISO 10304-1:2007)

Качество на водата. Определяне на разтворени аниони с 
течна хроматография на йони. Част 1: Определяне на 
бромиди, хлориди, флуориди, нитрати, нитрити, фосфати 
и сулфати (ISO 10304-1:2007)

2013-07-01 2013-07-15

ISO/TC 
147/SC 2

ISO/TS 13530:2009 Water quality -- Guidance on analytical quality 
control for chemical and physicochemical water 
analysis

Качество на водата. Указания за аналитичен контрол на 
качеството на химичен и физикохимичен анализ на вода

2013-07-01 2013-07-15

ISO/TC 46 ISO 23081-2:2009 Information and documentation. Managing metadata 
for records. Part 2: Conceptual and implementation 
issues. 

Информация и документация. Управление на метаданни 
за документи/записи. Част 2: Въпроси свързани с 
концепцията и прилагането

2013-11-30 2013-12-30

ISO/TC 46 ISO 214:1976 Documentation. Abstracts for publications and 
documentation

Документация. Реферати на публикации и документация 2013-05-21 2013-06-04

ISO/TC 46 FprEN ISO 3166-1:2013 Codes for the representation of names of countries 
and their subdivisions - Part 1: Country codes 

 

Кодове за представяне на наименованията на държавите и 
техните подразделения. Част 1: Кодове на държавите 

 

2013-11-10 2013-12-30

ISO/TC 46 ISO 27729:2012 Information and documentation - International 
standard name identifier (ISNI)

Информация и документация. Международен стандартен 
идентификатор на имена (ISNI)

2013-11-30 2013-12-30

ISO/TC 46 ISO 10957:2009 Information and documentation - International 
standard music number (ISMN)

Информация и документация. Международен стандартен 
номер на музикални произведения (ISМN)

2013-11-20 2013-11-30

CEN/ECISS/ 
TC 109

EN 10169:2010+А1:2012 Continuously organic coated (coil coated) steel flat 
products - Technical delivery conditions

Плоски стоманени продукти с непрекъснато нанесено 
органично покритие (металопласт). Технически условия 
на доставка

2013-05-25 2013-05-30

CEN/ECISS/ 
TC 106

EN 10218-1:2012 Steel wire and wire products - General - Part 1: Test 
methods

Стоманен тел и продукти от тел. Общи изисквания. Част 
1: Методи за изпитване

2013-05-25 2013-05-30

CEN/ECISS/ 
TC 106

EN 10218-2:2012 Steel wire and wire products - General - Part 2: Wire 
dimensions and tolerances

Стоманен тел и продукти от тел. Общи изисквания. Част 
2: Размери на тела и допустими отклонения

2013-05-25 2013-05-30

CEN/ECISS/ 
TC 106

EN 10245-1:2012 Steel wire and wire products - Organic coatings on 
steel wire - Part 1: General rules

Стоманен тел и продукти от тел. Органични покрития 
върху стоманен тел. Част 1: Общи правила

2013-06-25 2013-06-30

CEN/ECISS/ 
TC 106

EN 10245-2:2012 Steel wire and wire products - Organic coatings on 
steel wire - Part 2: PVC finished wire

Стоманен тел и продукти от тел. Органични покрития 
върху стоманен тел. Част 2: Тел, покрит с PVC

2013-06-25 2013-06-30 89/106/ЕС 

CEN/ECISS/ 
TC 106

EN 10245-3:2012 Steel wire and wire products - Organic coatings on 
steel wire - Part 3: PE coated wire

Стоманен тел и продукти от тел. Органични покрития 
върху стоманен тел. Част 3: Тел, покрит с PЕ

2013-06-25 2013-06-30 89/106/ЕС 

CEN/ECISS/ 
TC 106

EN 10245-5:2012 Steel wire and wire products - Organic coatings on 
steel wire - Part 5: Polyamide coated wire

Стоманен тел и продукти от тел. Органични покрития 
върху стоманен тел. Част 5: Тел, покрит с полиамид

2013-06-25 2013-06-30 97/23/EC 
89/106/EC

CEN/ECISS/ 
TC 106

EN 10264-1:2012 Steel wire and wire products - Steel wire for ropes - 
Part 1: General requirements

Стоманен тел и продукти от тел. Стоманен тел за въжета. 
Част 1: Общи изисквания

2013-07-25 2013-07-30 97/23/EC 
89/106/EC

БИС/ТК 16 "Aрхивна, библиотечна и информационна дейност"

БИС/ТК 17 "Черна металургия"
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CEN/ECISS/ 
TC 106

EN 10264-2:2012 Steel wire and wire products - Steel wire for ropes - 
Part 2: Cold drawn non alloy steel wire for ropes for 
general applications

Стоманен тел и продукти от тел. Стоманен тел за въжета. 
Част 2: Студеноизтеглен тел от нелегирана стомана за 
въжета за обща употреба

2013-07-25 2013-07-30

CEN/ECISS/ 
TC 106

EN 10264-3:2012 Steel wire and wire products - Steel wire for ropes - 
Part 3: Round and shaped non alloyed steel wire for 
high duty applications

Стоманен тел и продукти от тел. Стоманен тел за въжета. 
Част 3: Кръгъл и профилиран тел от нелегирана стомана 
за работа при тежки условия

2013-07-25 2013-07-30

CEN/ECISS/ 
TC 106

EN 10270-1:2012 Steel wire for mechanical springs - Part 1: Patented 
cold drawn unalloyed spring steel wire

Стоманен тел за механични пружини. Част 1: Патентиран 
студеноизтеглен тел от нелегирана пружинна стомана

2013-08-25 2013-08-30

CEN/TC 190 EN 1561:2012 Founding - Grey cast irons Леярство. Сив чугун 2013-10-25 2013-10-30
CEN/TC 190 EN 1562:2012 Founding - Malleable cast irons Леярство. Ковък чугун за отливки 2013-11-25 2013-11-30
CEN/ECISS/ 
TC 101

EN ISO 148-1:2010 Metallic materials - Charpy pendulum impact test - 
Part 1: Test method (ISO 148-1:2009)

Метални материали. Изпитване на ударно огъване с чук 
на Шарпи. Част 1: Метод за изпитване (ISO 148-1:2009)

2013-11-25 2013-11-30

CEN/TC 392 CEN ISO/TR 24475:2013  Cosmetics - Good Manufacturing Practices - General 
training document (ISO/TR 24475:2010)

Козметични продукти. Добра производствена практика. 
Общ документ за обучение (ISO/TR 24475:2010)

2013-10-30

CEN/TC 209 EN 14290:2004 Zinc and zinc alloys - Secondary raw material Цинк и цинкови сплави- Вторични суровини 2013-02-28 2013-03-30
CEN/TC 306 ENV 14138:2001 Lead and lead alloys - Analysis by flame atomic 

absorption spectrometry (FAAS) or inductively 
coupled plasma emission spectrometry (ICP-ES), 
after separation by co-precipitation

Олово и оловни сплави. Химичен анализ чрез пламъкова 
атомно-абсорбционна спектрометрия (FAAS) или 
емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма 
(ICP-ES) след отделяне чрез съутаяване

2013-02-28 2013-03-30

CEN/TC 133 EN 1976:2012 Copper and copper alloys - Cast unwrought copper 
products

Мед и медни сплави. Лети недеформирани продукти от 
мед

2013-10-30 2013-11-30

CEN/TC 133 EN 12449:2012 Copper and copper alloys - Seamless, round tubes for 
general purposes

Мед и медни сплави. Безшевни кръгли тръби за общи 
цели

2013-10-30 2013-11-30

CEN/TC 133 EN 16117-2:2012 Copper and copper alloys - Determination of copper 
content - Part 2: Electrolytic determination of copper 
in materials with copper content higher than 99,80 %

Мед и медни сплави. Определяне съдържанието на мед. 
Част 2: Електролитно определяне съдържанието на мед в 
материали със съдържание на мед по-високо от 99,80 %

2013-10-30 2013-11-30

CEN/TC 133 CEN/TS 13388:2013 Copper and copper alloys — Compendium of 
compositions and products

Мед и медни сплави. Обобщено представяне на химичен 
състав и продукти

2013-10-30 2013-11-30

CEN/TC 133 EN 12451:2012 Copper and copper alloys - Seamless, round tubes for 
heat exchangers

Мед и медни сплави. Безшевни кръгли тръби за 
топлообменници

2013-09-30 2013-10-30 97/23/ЕС

CEN/TC 133 EN 12452:2012 Copper and copper alloys - Rolled, finned, seamless 
tubes for heat exchangers

Мед и медни сплави. Безшевни кръгли оребрени 
безшевни тръби тръби за топлообменници

2013-09-30 2013-10-30 97/23/ЕС

CEN/TC 144 EN ISO 4254-7:2009 Agricultural machinery - Safety - Part 7: Combine 
harvesters, forage harvesters and cotton harvesters 
(ISO 4254-7:2008)

Земеделска техника. Безопасност. Част 7: Зърнокомбайни, 
машини за прибиране на фураж и машини за прибиране 
на памук (ISO 4254-7:2008)

2013-01-30 2013-02-28 2006/42/ЕС

CEN/TC 144 EN ISO 4254-10:2009 Agricultural machinery - Safety - Part 10: Rotary 
tedders and rakes (ISO 4254-10:2009)

Земеделска техника. Безопасност. Част 10: Барабанни 
сенообръщачки и гребла (ISO 4254-10:2009)

2013-02-28 2013-03-30 2006/42/ЕС

CEN/TC 144 EN 15694:2009 Agricultural and forestry tractors - Passenger seat - 
Requirements and test procedures

Земеделски трактори. Седалка за пътник. Изисквания и 
методи за изпитване

2013-07-30 2013-08-15 2010/52/ЕС

БИС/ТК 20 "Тежки цветни  метали и сплави"

                                                                 БИС/ТК 23 "Трактори и техника за земеделието и горите"

БИС/ТК 19 "Козметични и ароматични продукти. Повърхностноактивни вещества"



CEN/TC 144 EN 15695-1:2009 Agricultural tractors and self-propelled sprayers - 
Protection of the operator (driver) against hazardous 
substances - Part 1: Cab classification, requirements 
and test procedures

Земеделски трактори и самоходни пръскачки. Защита на 
оператора (водача) срещу опасни вещества. Част 1: 
Класификация на кабините, изисквания и методи за 
изпитване

2013-09-30 2013-10-30 2006/42/ЕС

CEN/TC 144 EN ISO 4254-6:2009 Agricultural machinery - Safety - Part 6: Sprayers 
and liquid fertilizer distributors (ISO 4254-6:2009)

Земеделска техника. Безопасност. Част 6: Пръскачки и 
машини за внасяне на течни торове (ISO 4254-6:2009)

2013-07-30 2013-08-30 2006/42/ЕС

CEN/TC 144 EN ISO 4254-5:2009 Agricultural machinery - Safety - Part 5: Power-
driven soil-working machines (ISO 4254-5:2008)

Земеделска техника. Безопасност. Част 5: 
Почвообработващи машини със задвижвани работни 
органи (ISO 4254-5:2008)

2013-10-30 2013-11-15 2006/42/ЕС

CEN/TC 138 EN ISO 11699-1:2011 Non-destructive testing - Industrial radiographic film - 
Part 1: Classification of film systems for industrial 
radiography (ISO 11699-1:2008)

Изпитване (контрол) без разрушаване. Филми за 
промишлена радиография. Част 1: Класификация на 
филмови системи за промишлена радиография (ISO 11699-
1:2008)

2014-01-31 2014-02-15

CEN/TC 138 EN 1779:1999,  EN 
1779:1999/A1:2003

Non-destructive testing - Leak testing - Criteria for 
method and technique selection

Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване на 
херметичност. Критерии за избор на метод и начин

2013-12-15 2014-01-31 97/23/EC

CEN/TC 138 EN ISO 12706:2009 Non-destructive testing - Penetrant testing - 
Vocabulary (ISO 12706:2009)

Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване с 
проникващи течности. Речник (ISO 12706:2009)

2014-05-15 2014-05-30 97/23/EC

CEN/TC 138 EN  14127:2011 Non-destructive testing - Ultrasonic thickness 
measurement

Изпитване (контрол) без разрушаване. Измерване на 
дебелина с ултразвук

2013-12-31 2014-01-31

CEN/TC 138 EN  14784-1:2005 Non-destructive testing - Industrial computed 
radiography with storage phosphor imaging plates - 
Part 1: Classification of systems

Изпитване (контрол) без разрушаване. Промишлена 
компютърна радиография със запомнящи изображението 
фосфорни пластини. Част 1: Класификация на системите

2014-02-28 2014-03-15 97/23/EC

CEN/TC 138 EN  14784-2:2005 Non-destructive testing - Industrial computed 
radiography with storage phosphor imaging plates - 
Part 2: General principles for testing of metallic 
materials using X-rays and gamma rays

Изпитване (контрол) без разрушаване. Промишлена 
компютърна радиография със запомнящи изображението 
фосфорни пластини. Част 2: Основни принципи за 
изпитване на метални материали с рентгенови и гама 
лъчения

2014-03-15 2014-03-30 97/23/EC

CEN/TC 138 CEN ISO/TR 25108:2006 Non-destructive testing - Guidelines for NDT 
personnel training organizations (ISO/TR 
25108:2006)

Изпитване (контрол) без разрушаване. Указания за 
организациите за обучение на персонала по изпитване без 
разрушаване (ISO/TR 25108:2006)

2013-11-30 2013-12-15

CEN/TC 138 EN ISO 15549:2010 Non-destructive testing ― Eddy current
 testing ― General principles  (ISO 15549:2008)

Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване с 
вихрови токове. Общи принципи (ISO 15549:2008)

2014-01-15 2014-02-15

CEN/TC 138 EN ISO 9712:2012 Non-destructive testing - Qualification and 
certification of NDT personnel (ISO 9712:2012)

Изпитване (контрол) без разрушаване. Квалификация и 
сертификация на персонала по изпитване без разрушаване 
(ISO 9712:2012)

2014-02-28 2014-03-31 97/23/EC

ECISS/TC 
100

EN ISO 10893-7:2011 Non-destructive testing of steel tubes - Part 7: Digital 
radiographic testing of the weld seam of welded steel 
tubes for the detection of imperfections (ISO 10893-

Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени 
тръби. Част 7: Цифрово радиографично изпитване на 
надлъжно заварeни шевове на заварени стоманени тръби 

     

2014-04-30 2014-05-31 97/23/EC

CEN/TC 176 EN 1434-4:2007 Heat meters - Part 4: Pattern approval tests Топломери. Част 4: Изпитвания за одобряване на типа 2013-03-30 2013-04-30 2004/22/EC
CEN/TC 176 EN 1434-5:2007 Heat meters - Part 5: Initial verification tests Топломери. Част 5: Първоначална проверка 2013-06-30 2013-07-30 2004/22/EC
CEN/TC 176 EN 1434-6:2007 Heat meters - Part 6: Installation, commissioning, 

operational monitoring and maintenance
Топломери. Част 6: Монтиране, пускане в действие, 
контрол и поддържане

2013-11-30 2013-12-15

БИС/ТК 24 "Безразрушителен (неразрушаващ) контрол"

БИС/ТК 28 "Метрология"



CEN/TC 294 EN 1434-3:2008 Heat Meters - Part 3: Data exchange and interfaces Топломери. Част 3: Обмен на данни и интерфейси 2013-12-30 2014-01-30

ISO/TMB ISO IEC Guide 99 International vocabulary of metrology — Basic and 
general concepts and associated terms (VIM)

Международен речник на основни и общи понятия и 
свързаните с тях термини по метрология(VIM)

2013-04-30 2013-05-30

CEN/TC 121 EN 1011-2:2001+ 
A1:2003 

Welding - Recommendations for welding of metallic 
materials - Part 2: Arc welding of ferritic steels

Заваряване – Препоръки за заваряване на метални 
материали – Част 2: Електродъгово заваряване на 
феритни стомани

2014-01-31 2014-02-15 97/23/EC

CEN/TC 121 EN ISO 5817:2007 Welding - Fusion-welded joints in steel, nickel, 
titanium and their alloys (beam welding excluded) - 
Quality levels for imperfections (ISO 5817:2003, 
corrected version:2005, including Technical 
Corrigendum 1:2006)

Заваряване. Заваряване чрез спояване на съединения от 
стомана, никел, титан и техните сплави (с изключение на 
лъчево заваряване). Нива за качество на 
несъвършенствата (ISO 5817:2003, коригирана версия от 
2005, включително Поправка 1:2006)

2014-01-31 2014-02-28

CEN/TC 121 EN ISO 15614-4:2005 Specification and qualification of welding procedures 
for metallic materials - Welding procedure test - Part 
4: Finishing welding of aluminium castings (ISO 
15614-4:2005)

Спецификация и квалификация на заваръчните 
процедури за метални материали. Изпитване на заваръчни 
процедури. Част 4: Крайно заваряване на алуминиени 
отливки (ISO 15614-4:2005)

2014-04-30 2014-05-31 97/23/EC

CEN/TC 121 EN ISO 15614-8:2002 Specification and qualification of welding procedures 
for metallic materials - Welding procedure test - Part 
8: Welding of tubes to tube-plate joints (ISO 15614-
8:2002)

Изисквания и квалифициране на процесите на заваряване 
на метални материали. Проверка на процедура за  
заваряване. Част 8: Заваряване на тръби за тръбни 
съединения от дебела ламарина (ISO 15614-8:2002) 

2013-01-15 2013-01-30 97/23/EC

CEN/TC 121 CEN ISO/TR 15608:2005 Welding - Guidelines for a metallic materials 
grouping system (ISO/TR 15608:2005)

Заваряване. Ръководоство за система за групиране на 
метални материали (ISO/TR 15608:2005)

2014-06-15 2014-06-30 97/23/EC

CEN/TC 121 CEN/TR 15235:2005 Welding - Methods for assessing imperfections in 
metallic structures

Заваряване. Методи за оценяване на несъвършенства в 
метални структури

2013-09-30 2013-11-31 97/23/EC

CEN/TC 121 EN 1792:2003 Welding - Multilingual list of terms for welding and 
related processes

Заваряване. Многоезичен списък на термините за 
заваряване и подобни процеси

2014-06-31 2014-07-15 97/23/EC

CEN/TC 121 EN ISO 17635:2010 Non-destructive testing of welds - General rules for 
metallic materials (ISO 17635:2010)

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. 
Общи правила за метални материали (ISO 17635:2010)

2014-02-28 2014-03-31

CEN/TC 401 EN 16156:2010 Cigarettes - Assessment of the ignition propensity - 
Safety requirement

Цигари. Оценяване на способността за горене. Изискване 
за безопасност

2013-07-20 2013-07-29

EN ISO 21415-1:2007 Wheat and wheat flour - Gluten content - Part 1: 
Determination of wet gluten by a manual method 
(ISO 21415-1:2006)

Пшеница и пшеничено брашно. Съдържание на 
глутен.Част 1: Определяне на мокър глутен чрез ръчен 
метод (ISO 21415-1:2006)

2013-05-17 2013-05-20

EN ISO 21415-2:2008 Wheat and wheat flour - Gluten content - Part 2: 
Determination of wet gluten by mechanical means 
(ISO 21415-2:2006)

Пшеница и пшеничено брашно. Съдържание на глутен. 
Част 2: Определяне на мокър глутен чрез механични 
приспособления (ISO 21415-2:2006)

2013-06-17 2013-06-20

ISO/TC 34 ISO 16649-1:2001 Microbiology of food and animal feeding stuffs -- 
Horizontal method for the enumeration of beta-
glucuronidase-positive Escherichia coli -- Part 1: 
Colony-count technique at 44 degrees C using 
membranes and 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-
glucuronide

Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод 
за изброяването на бета-глюкуронидаза-позитивни 
Escherichia coli. Част 1: Техника за изброяване на 
колониите при 44 °С, при която се използват мембрани и 
5-бромо-4-хлоро-3-индолил бета-D-глюкуронид

2013-06-28 2013-07-08

БИС/ТК 32 "Селскостопански и хранителни продукти"

БИС/ТК 30 "Заваряване на материалите"



ISO/TC 34 ISO 16649-2:2001 Microbiology of food and animal feeding stuffs -- 
Horizontal method for the enumeration of beta-
glucuronidase-positive Escherichia coli -- Part 2: 
Colony-count technique at 44 degrees C using 5-
bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucuronide

Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод 
за изброяването на бета-глюкуронидаза-позитивни 
Escherichia coli. Част 2: Техника за изброяване на 
колониите при 44 °C с използване на 5-бромо-4-хлоро-3-
индолил бета-D-глюкуронид 

2013-08-29 2013-09-05

ISO/TC 34 ISO/TS 22964:2006 Milk and milk products -- Detection of Enterobacter 
sakazakii 

Мляко и млечни продукти. Откриване на Enterobacter 
sakazakii

2013-09-20 2013-09-30

CEN/TC 338 EN ISO 6647-1:2007 Rice - Determination of amylose content - Part 1: 
Reference method (ISO 6647-1:2007)

Ориз. Определяне съдържанието на амилоза. Част 1: 
Метод за сравняване (ISO 6647-1:2007)

2013-08-30 2013-09-05

CEN/TC 338 EN ISO 6647-2:2007 Rice - Determination of amylose content - Part 2: 
Routine methods (ISO 6647-2:2007)

Ориз. Определяне съдържанието на амилоза. Част 2: 
Рутинен метод (ISO 6647-2:2007)

2013-09-30 2013-09-05

CEN/TC 124 EN 14081-3:2012 Timber structures - Strength graded structural timber 
with rectangular cross section - Part 3: Machine 
grading; additional requirements for factory 
production control

Дървени конструкции. Сортиране по якост на строителен 
дървен материал с правоъгълно напречно сечение. Част 3: 
Машинно сортиране; допълнителни изисквания за 
производствен контрол в предприятието

2013-11-20 2013-11-30 89/106/EEC

CEN/TC 175 EN 1316-1:2012 Hardwood round timber - Qualitative classification - 
Part 1: Oak and beech

Обли дървени материали от широколистна дървесина. 
Класификация по качество. Част 1: Дъб и бук

2013-11-30 2013-12-15

CEN/TC 175 EN 1316-2:2012 Hardwood round timber - Qualitative classification - 
Part 2: Poplar

Обли дървени материали от широколистна дървесина. 
Класификация по качество. Част 2: Топола

2013-11-30 2013-12-15

CEN/TC 112 EN 312:2010 Particleboards - Specifications Плочи от дървесни частици. Изисквания 2013-08-30 2013-09-10
CEN/TC 207 EN 716-1:2008+А1:2013 Furniture - Children''s cots and folding cots for 

domestic use - Part 1: Safety requirements
Мебели. Легла детски, неподвижни и сгъваеми за 
домашна употреба. Част 1: Изисквания за безопасност

2013-06-30 2013-06-30 2001/95/ЕС

CEN/TC 207 EN 716-2:2008+А1:2013 Furniture - Children''s cots and folding cots for 
domestic use - Part 2: Test methods

Мебели. Легла детски, неподвижни и сгъваеми за 
домашна употреба. Част 2: Методи за изпитване

2013-08-30 2013-09-10 2001/95/ЕС

ISO/TC 176 ISO 10018:2012 Quality management -- Guidelines on people 
involvement and competence

Управлени на качеството. Указания за приобщаване на
хората и компетеността 

2013-05-30 2013-06-10

CEN/CLC/ 
TC 1 

EN ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment -- General requirements for 
proficiency testing

Оценяване на съответствието. Общи изисквания за 
изпитванията за пригодност

2013-05-30 2013-06-10

CEN/CLC/ 
TC 1 

EN ISO/IEC 17065:2012 Conformity assessment -- Requirements for bodies 
certifying products, processes and services

Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, 
извършващи сертификация на продукти, процеси и 
услуги

2013-02-28 2013-03-30

CEN/CLC/ 
TC 1 

Fpr EN ISO/IEC 
17067:2013

Conformity assessment — Fundamentals of product 
certification and guidelines for product certification 
schemes

Оценяване на съответствието. Основни принципи на 
сертификацията на продукти и указания относно схемите 
за сертификация на продукти

2013-11-30 2013-12-10

ISO/CASCO  ISO/IEC TS 17022:2012 Conformity assessment — Requirements and 
recommendations for content of a third-party audit 
report on management systems

Оценяване на съответствието. Изисквания и препоръки 
относно съдържанието на доклада от одит от трета страна 
на системи за управление

2013-11-30 2013-12-10

CEN/TC 132 EN ISO 7599: 2010 Anodizing of aluminium and its alloys - General 
specifications for anodic oxidation coatings on 
aluminium (ISO 7599:2010)

Анодиране на алуминий и неговите сплави. Общи 
изисквания за анодни оксидни покрития върху алуминий 
(ISO 7599:2010)

2013-03-15 2013-04-30

БИС/ТК 33 "Горско стопанство, дърводобивна, дървообработваща и мебелна промишленост"

БИС/ТК 34 "Управление на качеството и оценяване на съответствието"

БИС/ТК 37 "Леки метали и сплави"



CEN/TC 132 EN ISO 2106: 2011 Anodizing of aluminium and its alloys - 
Determination of mass per unit area (surface density) 
of anodic oxidation coatings -Gravimetric method 
(ISO 2106:2011)

Анодиране на алуминий и неговите сплави. Определяне 
ва масата на единица площ (плътност на повърхността) на 
анодните оксидни покрития. Гравиметричен метод (ISO 
2106:2011)

2013-06-15 2013-09-30

CEN/TC 132 EN 1676: 2010 Aluminium and aluminium alloys - Alloyed ingots 
for remelting - Specifications

Алуминий и алуминиеви сплави. Блокове за претопяване 
от алуминиеви сплави. Изисквания

2013-10-15 2013-11-30

CEN/TC 132 EN 1706: 2010 Aluminium and aluminium alloys - Castings - 
Chemical composition and mechanical properties

Алуминий и алуминиеви сплави. Отливки. Химичен 
състав и механични свойства

2013-10-15 2013-11-30

CLC/SR 112 EN 60085:2008 Electrical insulation-Thermal evaluation and 
designation (IEC 60085:2007)

Електрическа изолация. Топлинна оценка и означаване 
(IEC 60085:2007)

2013-05-15 2013-05-30

CLC/TC 2 EN 60034-1:2010 Rotating electrical machines - Part 1: Rating and 
performance (IEC 60034-1:2010, modified)

Въртящи се електрически машини. Част 1: Обявени данни 
и работни характеристики (IEC 60034-1:2010, с промени)

2013-05-30 2013-06-30 2006/95/ЕС 
2004/108/ЕС

CLC/TC 116 EN 60745-2-1:2010 Hand-held motor-operated electric tools - Safety - 
Part 2-1: Particular requirements for drills and impact 
drills

Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-1: 
Специфични изисквания за пробивни машини и ударни 
пробивни машини (IEC 60745-2-1:2003, с промени + 
A1:2008)

2013-06-10 2013-07-15 2006/42/ЕС

CLC/SC 31-3 EN 60079-11:2012 Explosive atmospheres - Part 11: Equipment 
protection by intrinsic safety "i"(IEC 60079-11:2011  
+ corrigendum Jan. 2012 )

Експлозивни атмосфери. Част 11: Защита на съоръжения 
чрез собствена безопасност, вид "i" (IEC 60079-11:2011 + 
поправка януари 2012)

2008/68/ЕС 
94/9/ЕС

CLC/TC 116 EN 60745-2-3:2011 Hand-held motor-operated electric tools - Safety - 
Part 2-3: Particular requirements for grinders, 
polishers and disk-type sanders(IEC 60745-2-3:2006, 
modified + A1:2010 modified + A1:2010/ 
corrigendum Feb. 2011 )

Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-3: 
Специфични изисквания за шлифовъчни машини, 
полировъчни машини и дисков тип шлифовъчни машини 
с шкурка (IEC 60745-2-3:2006, с промени + A1:2010, с 
промени + поправка:2011 на A1:2010)

2013-11-10 2013-11-20 2006/42/ЕС

CLC/TC 116 EN 60745-2-4:2009 Hand-held motor-operated electric tools - Safety - 
Part 2-4: Particular requirements for sanders and 
polishers other than disk type (IEC 60745-2-4:2002 
modified + A1:2008 modified

Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-4: 
Специфични изисквания за шлифовъчни машини и 
полировъчни машини, различни от дисков тип машини 
(IEC 60745-2-4:2002, с промени + A1:2008, с промени)

2013-09-20 2013-11-10 2006/42/ЕС 
98/37/ЕС

CLC/TC 2 EN 60034-8:2007 Rotating electrical machines -- Part 8: Terminal 
markings and direction of rotation (IEC 60034-
8:2007)

Въртящи се електрически машини. Част 8: Маркировка на 
изводите и посоката на въртене (IEC 60034-8:2007)

2013-09-10 2013-09-30 2006/95/ЕС

CLC/TC 116 EN 60745-1:2009 Hand-held motor-operated electric tools - Safety - 
Part 1: General requirements (IEC 60745-1:2006, 
modified)

Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 1: Общи 
изисквания (IEC 60745-1:2006, с промени)

2006/42/ЕС  
98/37/ЕС

CLC/TC 116 EN 60745-
1:2009/A11:2010

Hand-held motor-operated electric tools - Safety - 
Part 1: General requirements

Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 1: Общи 
изисквания

2006/42/ЕС 
98/37/ЕС

CLC/TC 31 EN 60079-0:2012 Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General 
requirements (IEC 60079-0:2011)

Експлозивни атмосфери. Част 0: Съоръжения. Общи 
изисквания (IEC 60079-0:2011)

2013-12-10 2008/68/ЕС 
94/9/ЕС

CLC/SC 31-1 ЕN 60079-10-2:2009 Explosive atmospheres - Part 10-2: Classification of 
areas - Combustible dust atmospheres (IEC 60079-10-
2:2009)

Експлозивни атмосфери. Част 10-2: Класификация на 
зони. Горивни прахови атмосфери (IEC 60079-10-2:2009) 

2013-09-10 2013-10-10

CLC/TC 116 EN 60745-2-22:2011+ 
A11:2013

Hand-held motor-operated electric tools - Safety - 
Part 2-22: Particular requirements for cut-off 
machines ((IEC 60745-2-22:2011, modified) + 
A11:2013)

Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-22: 
Специфични изисквания за отрезни машини (IEC 60745-2-
22:2011, с промени) + A11:2013

2013-11-10 2013-11-30 2006/42/ЕС  

БИС/ТК 38 "Въртящи се електрически машини"



CEN/TC 193 EN 12703:2012 Adhesives for paper and board, packaging and 
disposable sanitary products - Determination of low 
temperature flexibility or cold crack temperature

Лепила за хартия, картон, опаковки и санитарни продукти 
за еднократна употреба. Определяне на гъвкавост при 
ниски температури или температурата на крехкост

2013-06-30 2013-07-30

CEN/TC 193 EN 12704:2012 Adhesives for paper and board, packaging and 
disposable sanitary products - Determination of foam 
formation for aqueous adhesives

Лепила за хартия, картон, опаковки и санитарни продукти 
за еднократна употреба. Определяне на пенообразуване на 
лепила на водна основа

2013-06-30 2013-07-30

CEN/TC 193 EN 2812-3:2012 Paints and varnishes - Determination of resistance to 
liquids - Part 3: Method using an absorbent medium

Бои и лакове. Определяне устойчивостта на покритията 
към въздействието на течности. Част 3: Метод с 
използване на абсорбираща среда

2013-06-30 2013-07-30

CEN/TC 139 EN 927-3:2012 Paints and varnishes - Coating materials and coating 
systems for exterior wood - Part 3: Natural 
weathering test

Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и системи за 
покрития върху дървени повърхности при външни 
условия. Част 3: Изпитване на естествено стареене

2013-06-30 2013-07-30

CEN/TC 139 EN ISO 13076:2012 Paints and varnishes - Lighting and procedure for 
visual assessments of coatings (ISO 13076:2012)

Бои и лакове. Осветяване и процедура за визуално 
оценяване на покритията (ISO 13076:2012)

2013-06-30 2013-07-30

CEN/TC 193 EN 14869-1:2011 Structural adhesives - Determination of shear 
behaviour of structural bonds - Part 1: Torsion test 
method using butt-bonded hollow cylinders

Конструкционни лепила. Определяне поведението при 
срязване на конструкционни връзки. Част 1: Метод за 
изпитване на усукване чрез използване на челно свързани 
кухи цилиндри

2013-06-30 2013-07-30

CEN/TC 193 EN 14869-2:2011 Structural adhesives - Determination of shear 
behaviour of structural bonds - Part 2: Thick 
adherends shear test

Конструкционни лепила. Определяне поведението при 
срязване на конструкционни връзки. Част 2: Изпитване на 
срязване на дебели залепени тела

2013-06-30 2013-07-30

CEN/TC 228 EN 15316-3-1:2007 Heating systems in buildings - Method for calculation 
of system energy requirements and system 
efficiencies - Part 3-1: Domestic hot water systems, 
characterisation of needs (tapping requirements)

Отоплителни системи в сгради. Метод за изчисляване на 
необходимата енергия за системата и ефективността на 
системата. Част 3-1: Битови системи за гореща вода, 
характеристики на нуждите (изисквания за източване)

2013-07-31 2013-08-02

CEN/TC156 EN 15242:2007 Ventilation for buildings - Calculation methods for 
the determination of air flow rates in buildings 
including infiltration

Вентилация на сгради. Методи за изчисляване за 
определянето на номиналния въздушен поток в сградите, 
включително инфилтрацията

2013-04-30 2013-05-07

CEN/TC156 EN 15650:2010 Ventilation for buildings - Fire dampers Вентилация на сгради. Протовопожарни клапи. 2013-06-05 2013-06-31 89/106/ЕС 
2002/91/ЕС

CEN/TC 262 EN ISO 6158:2011 Metallic and other inorganic coatings - 
Electrodeposited coatings of chromium for 
engineering purposes (ISO 6158:2011)

Метални и други неорганични покрития. 
Електроотложени покрития от хром за технически цели 
(ISO 6158:2011)

2013-10-30 2013-11-30

CEN/TC 182 EN 14276-
1:2006+A1:2011

 Pressure equipment for refrigerating systems and 
heat pumps - Part 1: Vessels - General requirements

Съоръжения под налягане за хладилни системи и 
термопомпи. Част 1: Съдове. Общи изисквания

2013-04-19 2013-04-23 97/23/EC

CEN/TC 182 EN 14276-
2:2007+A1:2011

 Pressure equipment for refrigerating systems and 
heat pumps - Part 2: Piping - General requirements

Съоръжения под налягане за хладилни системи и 
термопомпи. Част 2: Тръбопроводи. Общи изисквания

2013-05-30 2013-05-31 97/23/EC

БИС/ТК 42 "Корозия и защита от корозия"

БИС/ТК 43 "Хладилна и криогенна техника"

БИС/ТК 39 "Лаковобояджийски материали, покрития и лепила"

БИС/ТК 41 "Отоплителна, вентилационна, климатична и пречиствателна техника"



CEN/TC 248 EN 13772:2011 Textiles and textile products - Burning behaviour - 
Curtains and drapes - Measurement of flame spread 
of vertically oriented specimens with large ignition 
source

Текстил и продукти от текстил. Поведение при горене. 
Завеси и пердета. Измерване разпространението на 
пламък по вертикално разположени образци при 
въздействие с голям източник на запалване

2013-05-30 2013-06-28

CEN/TC 248 EN ISO 3758:2012 Textiles - Care labelling code using symbols (ISO 
3758:2012)

Текстил. Означения за поддържане, кодирани чрез 
символи (ISO 3758:2012)

2013-05-30 2013-06-28

CEN/TC 248 EN ISO 30023:2012 Textiles - Qualification symbols for labelling 
workwear to be industrially laundered (ISO 
30023:2010)

Текстил. Знаци за окачествяване при етикетиране на 
работни облекла, предназначени за третиране в 
промишлени перални (ISO 30023:2010)

2013-05-30 2013-06-28

CEN/TC 248 CEN/TR 16446:2012 Textiles - Safety of children''s clothing - Guidance on 
the use of EN 14682:2007 Cords and drawstrings on 
children''s clothing - Specifications

Текстил. Безопасност на облекло за деца. Ръководство за 
прилагане на EN 14682:2007. Шнурове и връзки на 
облекло за деца. Изисквания

2013-10-07 2013-10-30

CEN/TC 248 EN 15618::2009+A1:2012 Rubber- or plastic-coated fabrics - Upholstery fabrics 
- Classification and methods of test

Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Платове за 
мебели. Класификация и методи за изпитване

2013-10-07 2013-10-30

CEN/TC 248 EN ISO 4920:2012 Textile fabrics - Determination of resistance to 
surface wetting (spray test) (ISO 4920:2012)

Текстил. Определяне на устойчивостта на повърхностно 
омокряне на тъкани (изпитване чрез напръскване) (ISO 
4920:2012)

2013-10-20 2013-10-30

CEN/TC 248 EN ISO 6330:2012 Textiles - Domestic washing and drying procedures 
for textile testing (ISO 6330:2012)

Текстил. Процедури за изпитване на текстил на домашно 
пране и сушене (ISO 6330:2012)

2013-10-20 2013-10-30

CEN/TC 189 EN ISO 10319:2008 Geosynthetics - Wide-width tensile test (ISO 
10319:2008)

Геосинтетици. Изпитване на широки ленти на опън (ISO 
10319:2008)

2013-05-30 2013-06-28 89/106/ЕС

CLC/TC 210 EN 55011:2009 Industrial, scientific and medical equipment - Radio-
frequency disturbance characteristics - Limits and 
methods of measurement

Промишлени, научни и медицински устройства. 
Характеристики на радиочестотните смущаващи 
въздействия. Гранични стойности и методи на измерване

2013-10-01 2013-11-01 2004/108/ЕС

CLC/TC 210 EN 55103-1:2009 Electromagnetic compatibility - Product family 
standard for audio, video, audio-visual and 
entertainment lighting control apparatus for 
professional use -- Part 1: Emissions

 Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група 
продукти за професионални аудио-, видео- и аудио-
визуални устройства и професионални устройства за 
управление на осветление за спектакли. Част 1: Излъчване

2013-07-01 2013-07-10 2004/108/ЕС                                  

CLC/TC 210 EN 55103-2:2009 Electromagnetic compatibility - Product family 
standard for audio, video, audio-visual and 
entertainment lighting control apparatus for 
professional use -- Part 2: Immunity

Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група 
продукти за професионални аудио-, видео- и аудио-
визуални устройства и професионални устройства за 
управление на осветление за спектакли. Част 2: 
Устойчивост

2013-07-01 2013-07-10 2004/108/ЕС                                  

CLC/SR 100 EN 60849:1998 Sound systems for emergency purposes Звукови системи за аварийни ситуации (IEC 60849:1998) 2013-05-15 2013-05-20

CLC/TC 210 EN 55032:2012 Electromagnetic compatibility of multimedia 
equipment - Emission requirements

Електромагнитна съвместимост на мултимедийни 
устройства. Изисквания за излъчване (CISPR 32:2012)

2013-07-01 2013-07-10 2004/108/ЕС                                  

CLC/TC 64 CLC/TR 50479:2007 Electrical installation guide - Selection and erection 
of electrical equipment - Wiring systems - Limitation 
of temperature rise of connecting interfaces                                  

Ръководство за електрическите уредби в сгради. Избор и 
въвеждане в действие на електрообзавеждане. Системи за 
опроводяване 

2013-11-12 2013-11-12

БИС/ТК 47 "Радиосъоръжения и радиосистеми"

БИС/ТК 44 "Текстил и облекло"

БИС/ТК 49 "Електрически уредби ниско напрежение"



CLC/TC 81X EN 50164-1:2008 Lightning Protection Components (LPC) - Part 1: 
Requirements for connection components              

Компоненти за мълниезащита (LPC). Част 1: Изисквания 
към свързващите компоненти

2013-11-12 2013-11-12

CLC/TC 81X EN 50164-2:2008 Lightning Protection Components (LPC) - Part 2: 
Requirements for conductors and earth electrodes 

Компоненти за мълниезащита. Част 2: Изисквания към 
проводници и заземителни електроди

2013-11-12 2013-11-12

CLC/TC 81X EN 50164-3:2006 + 
A1:2009

Lightning Protection Components (LPC) -- Part 3: 
Requirements for isolating spark gaps            

Компоненти за мълниезащита. Част 3: Изисквания към 
изолационните разстояния между електродите

2013-11-12 2013-11-12

CLC/TC 81X EN 62305-1:2011 Мълниезащита. Част 1: Общи принципи (IEC 
62305-1:2009)  

Мълниезащита. Част 1: Общи принципи (IEC 62305-
1:2009)

2013-11-12 2013-11-12

CLC/TC 81X EN 62305-2:2012 Protection against lightning -- Part 2: Risk 
management (IEC 62305-2:2009)                 

Мълниезащита. Част 2: Управление на риска (IEC 62305-
2:2009)

2013-11-12 2013-11-12

CLC/TC 81X EN 62305-3:2011 Protection against lightning -- Part 3: Physical 
damage to structure and life hazard (IEC 62305-
3:2009)                        

Мълниезащита. Част 3: Физични повреди на 
конструкциите и опасности за живота на хората (IEC 
62305-3:2009)

2013-11-12 2013-11-12

CLC/TC 81X EN 62305-4:2011 Protection against lightning -- Part 4: Electrical and 
electronic systems within structures (IEC 62305-
4:2009)                  

Мълниезащита. Част 4: Електрически и електронни 
системи в конструкциите (IEC 62305-4:2009)

2013-11-12 2013-11-12

CLC/TC 64 HD 60364-7-701:2007 + 
A11:2011

Low-voltage electrical installations -- Part 7-701: 
Requirements for special installations or locations - 
Locations containing a bath or shower

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 7-701: 
Изисквания за уредби или места със специално 
предназначение. Помещения за бани, с вана или душ (IEC 
60364-7-701:2006, с промени)

2013-11-12 2013-11-12

CLC/TC 64 HD 60364-7-702:2010 Low-voltage electrical installations -- Part 7-702: 
Requirements for special installations or locations - 
Swimming pools and fountains

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 7-702: 
Изисквания за уредби или места със специално 
предназначение. Плувни басейни и фонтани (IEC 60364-7-
702:2010, с промени)

2013-08-10 2013-08-13

CLC/TC 64 HD 60364-7-703:2005 Electrical installations of buildings -- Part 7-703: 
Requirements for special installations or locations - 
Rooms and cabins containing sauna heaters

Електрически уредби в сгради. Част 7-703: Изисквания за 
уредби или места със специално предназначение. 
Помещения с нагревателни уреди за сауни (IEC 60364-7-
703:2004)

2013-08-10 2013-08-13

CLC/TC 64 HD 60364-7-706:2007 Low-voltage electrical installations -- Part 7-706: 
Requirements for special installations or locations - 
Conducting locations with restricted movement

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 7-706: 
Изисквания за уредби или места със специално 
предназначение. Токопроводими места с ограничени 
размери (IEC 60364-7-706:2005, с промени)

2013-08-10 2013-08-13

CLC/TC 64 HD 60364-7-710:2012 Low-voltage electrical installations -- Part 7-710: 
Requirements for special installations or locations - 
Medical locations

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 7-710: 
Изисквания за уредби или места със специално 
предназначение. Места с медицинско предназначение 
(IEC 60364-7-710:2002)

2013-11-12 2013-11-12

CLC/TC 64 HD 60364-7-715:2012 Low-voltage electrical installations -- Part 7-715: 
Requirements for special installations or locations - 
Extra-low-voltage lighting installations

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 7-715: 
Изисквания за уредби или места със специално 
предназначение. Осветителни уредби със свръхниски 
напрежения (IEC 60364-7-715:2011, с промени)

2013-11-12 2013-11-12

CLC/TC 64 HD 60364-7-717:2010 Low-voltage electrical installations -- Part 7-717: 
Requirements for special installations or locations - 
Mobile or transportable units

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 7-717: 
Изисквания за специални уредби или места със специално 
предназначение. Преносими и транспортируеми единици 
(IEC 60364-7-717:2009, с промени)

2013-11-12 2013-11-12



CLC/TC 64 HD 60364-7-721:2009 Low-voltage electrical installations -- Part 7-721: 
Requirements for special installations or locations - 
Electrical installations in caravans and motor 
caravans

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 7-721: 
Изисквания за уредби или места със специално 
предназначение. Електрически уредби в каравани и 
автомобилкаравани (IEC 60364-7-721:2007, с промени)

2013-11-12 2013-11-12

CLC/TC 64 HD 60364-7-729:2009 Low-voltage electrical installations -- Part 7-729: 
Requirements for special installations or locations - 
Operating or maintenance gangways

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 7-729: 
Изисквания за уредби или места със специално 
предназначение. Проходи за обслужване или поддържане 
(IEC 60364-7-729:2007, с промени)

2013-11-12 2013-11-12

CLC/TC 64 HD 60364-7-740:2006 Electrical installations of buildings -- Part 7-740: 
Requirements for special installations or locations - 
Temporary electrical installations for structures, 
amusement devices and booths at fairgrounds, 
amusement parks and circuses

Електрически уредби в сгради. Част 7: Изисквания за 
уредби или места със специално предназначение. Раздел 
740: Изисквания за временни електрически уредби в 
сгради за увеселителни места, панаири, паркове и циркове 
(IEC 60364-7-740:2000)

2013-11-12 2013-11-12

CEN/TC 158 EN 14052:2012+A1:2012 High performance industrial helmets Каски с високи характеристики за индустрията 2013-01-31 89/686/ЕС

CEN/TC 158 EN 443:2008 Helmets for fire fighting in buildings and other 
structures

Каски за пожарогасене в сгради и други постройки 2013-04-30 2013-05-15 89/686/ЕС

CEN/TC 162 EN 1486:2007 Protective clothing for fire-fighters - Test methods 
and requirements for reflective clothing for 
specialised fire-fighting

Защитно облекло за пожарникари. Методи за изпитване и 
изисквания за отражателно облекло за специално 
пожарогасене

2013-04-30 2013-12-10 89/686/ЕС

CEN/TC 161 EN ISO 20347:2012 Personal protective equipment - Occupational 
footwear (ISO 20347:2012)

Лични предпазни средства. Работни обувки (ISO 
20347:2012)

2013-07-31 2013-08-05 89/686/ЕС

CEN/TC 161 EN ISO 20349:2010 Personal protective equipment - Footwear protecting 
against thermal risks and molten metal splashes as 
found in foundries and welding - Requirements and 
test method (ISO 20349:2010)

Лични предпазни средства. Защитни обувки срещу 
термичен риск и пръски разтопен метал при леене и 
заваряване. Изисквания и методи за изпитване (ISO 
20349:2010)

2013-10-30 2013-11-15 89/686/ЕС

CEN/TC 161 EN 13634:2010 Protective footwear for motorcycle riders - 
Requirements and test methods

Защитни обувки за професионални мотоциклетисти. 
Изисквания и методи за изпитване

2013-10-30 2013-11-15 89/686/ЕС

CEN/TC 162 EN 13034:2005+A1:2009 Protective clothing against liquid chemicals - 
Performance requirements for chemical protective 
clothing offering limited protective performance 
against liquid chemicals (Type 6 and Type PB [6] 
equipment)

Защитно облекло  срещу течни химични продукти. 
Изисквания за изпълнение на защитни облекла срещу 
химични продукти, предлагащи ограничена защита срещу 
течни химични продукти (екипировка тип 6 и тип РВ[6])

2013-11-25 2013-12-10 89/686/ЕС

CEN/TC 162 EN ISO 13982-1:2004 EN 
ISO 13982-1/А1:2010

Protective clothing for use against solid particulates - 
Part 1: Performance requirements for chemical 
protective clothing providing protection to the full 
body against airborne solid particulates (type 5 
clothing) (ISO 13982-1:2004)

Защитно облекло за употреба срещу твърди частици. Част 
1: Изисквания за изпълнение на защитни облекла срещу 
химични продукти, осигуряващи защита на цялото тяло 
от твърди частици във въздуха (облекло тип 5) (ISO 13982-
1:2004)

2013-11-25 2013-12-10 89/686/ЕС

CEN/TC 162 EN 12477:2001/A1:2005 Protective gloves for welders Защитни ръкавици за заварчици 2013-11-25 2013-12-10 89/686/ЕС

ISO/TC 27 ISO 20905:2004 Coal preparation -- Determination of dust/moisture 
relationship for coal

Преработване на въглища. Определане на съотношението 
прах/влага за въглища

2013-07-25 2013-07-30

ISO/TC 27 ISO 23380:2008 Selection of methods for the determination of trace 
elements in coal

Избор на методи за определянето на следи от елементи 
във въглища

2013-08-25 2013-08-30

ISO/TC 27 ISO 501:2012 Hard coal -- Determination of the crucible swelling
number

Черни и антрацитни въглища. Определяне индекса на 
бухване в тигел

2013-08-25 2013-08-30

БИС/ТК 51 "Твърди минерални горива"

БИС/ТК 50 "Лични предпазни средства"



CEN/TC 281 EN 1860-2:2005 Appliances, solid fuels and firelighters for 
barbecueing - Part 2: Barbecue charcoal and barbecue 
charcoal briquettes - Requirements and test methods

Приспособления, твърди горива и подпалки за барбекю. 
Част 2: Дървени въглища и брикети от дървени въглища 
за барбекю. Изисквания и методи за изпитване

2013-08-25 2013-08-30

CEN/ТС 142 EN 859:2007+A2:2012 Safety of woodworking machnes -  Hand fed surface 
planing machines  

Безопасност на дървопреработващите машини.  Абрихти 
с ръчно подаване

2013-08-30 2013-10-30 2006/42/EC

CEN/TC 142 EN 860:2007+A2:2012 Safety of woodworking machnes -  One side 
thickness planing machines  

Безопасност на дървопреработващите машини.  
Щрайхмуси за едностранна обработка

2013-09-30 2013-10-30 2006/42/EC

CEN/TC 142 EN 861:2007+A2:2012 Safety of woodworking machnes -  Surface planing 
and thicknessing rmachines  

Безопасност на дървопреработващите машини.  
Комбинирани абрихт и щрайхмус машини

2013-09-30 2013-10-30 2006/42/EC

CEN/TC 114 EN ISO 4413:2010 Hydraulic fluid power - General rules and safety 
requirements for systems and their components (ISO 
4413:2010)

Хидравлични задвижвания. Общи правила и изисквания 
за безопасност на системи и техните съставни части (ISO 
4413:2010)

2013-09-30 2013-11-30 2006/42/EC

CEN/TC 114 EN ISO 4414:2010 Pneumatic fluid power - General rules and safety 
requirements for systems and their components (ISO 
4414:2010)

Пневматични задвижвания. Общи правила и изисквания 
за безопасност на системи и техните съставни части (ISO 
4414:2010)

2013-09-30 2013-11-30 2006/42/EC

CEN/TC 114 EN ISO 13849-2:2012 Safety of machinery - Safety-related parts of control 
systems - Part 2: Validation (ISO 13849-2:2012)

Безопасност на машините. Части от системите за 
управление, свързани с безопасността. Част 2: 
Потвърждаване (ISO 13849-2:2012)

2013-11-30 2013-11-30 2006/42/EC

CLC/TC 79 EN 50130-4:2011 Alarm systems -- Part 4: Electromagnetic 
compatibility - Product family standard: Immunity 
requirements for components of fire, intruder, hold 
up, CCTV, access control and social alarm systems

Алармени системи. Част 4: Електромагнитна 
съвместимост. Стандарт за група продукти: Изисквания за 
устойчивост на съставни части на пожароизвестителни 
системи, алармени системи срещу проникване, взлом, 
CCTV, контрол на достъп и социални алармени системи

2013-05-01 2013-06-10 2004/108/EC

CLC/TC 79 EN 50131-3:2009 Alarm systems - Intrusion and hold-up systems -- 
Part 3: Control and indicating equipment

Алармени системи. Системи срещу проникване и 
нападение. Част 3: Устройство за управление и индикация

2013-10-15 2013-10-30

CLC/TC/34Z EN 61184:2008 + 
A1:2011

Bayonet lampholders Байонетни фасунги за лампи (IEC 61184:2008) 2013-05-31 2013-06-10 2006/95/EC   

CLC/SR/34A EN 62560:2012 Self-ballasted LED-lamps for general lighting 
services by voltage > 50 V - Safety specifications

Лампи от светодиоди с вградени баласти за общо 
осветление с напрежение > 50 V. Технически изисквания 
за безопасност (IEC 62560:2011, с промени + поправка от 
януари 2012)

2013-08-15 2013-08-30 2006/95/EC   

CLC/TC/34Z EN 61347-2-1:2001 + 
A1:2006 

Lamp controlgear -- Part 2-1: Particular requirements 
for starting devices (other than glow starters)

Устройства за управление на лампи. Част 2-1: 
Специфични изисквания за пускови устройства (различни 
от стартери с тлеещ разряд) (IEC 61347-2-1:2000)

2013-07-15 2013-07-30 2006/95/EC   

CLC/TC/34Z EN 61347-2-9:2013 Lamp controlgear -- Part 2-9: Particular requirements 
for electromagnetic controlgear for discharge lamps 
(excluding fluorescent lamps)

Устройства за управление на лампи. Част 2-9: 
Специфични изисквания за електромагнитни устройства 
за управление на разрядни лампи (с изключение на 
луминесцентни лампи) (IEC 61347-2-9:2012)

2013-05-31 2013-06-10 2006/95/EC   

БИС/ТК 53 "Алармени системи"

БИС/ТК 54 "Осветителна техника и електроинсталационни изделия"

БИС/ТК 52 "Безопасност на машини и съоръжения"



CLC/TC/34Z EN 61347-2-10:2001 + 
A1:2009

Lamp controlgear -- Part 2-10: Particular 
requirements for electronic invertors and convertors 
for high-frequency operation of cold start tubular 
discharge lamps (neon tubes)

Устройства за управление на лампи. Част 2-10: 
Специфични изисквания за електронни инвертори и 
конвертори за работа при високи честоти на тръбни 
разрядни лампи със студено пускане (неонови тръби) (IEC 
61347-2-10:2000)

2013-09-15 2013-09-25 2006/95/EC   

CLC/TC/34Z EN 61347-2-11:2001 Lamp controlgear -- Part 2-11: Particular 
requirements for miscellaneous electronic circuits 
used with luminaires

Устройства за управление на лампи. Част 2-11: 
Специфични изисквания за различни електронни вериги, 
използвани с осветители (IEC 61347-2-11:2001)

2013-10-15 2013-10-30 2006/95/EC   

CLC/TC/34Z EN 61347-2-12:2005 + 
A1:2010

Lamp controlgear -- Part 2-12: Particular 
requirements for d.c. or a.c. supplied electronic 
ballasts for discharge lamps (excluding fluorescent 
lamps)

Устройства за управление на лампи. Част 2-12: 
Специфични изисквания за електронни баласти, 
захранвани с постоянно напрежение или променливо 
напрежение за разрядни лампи (с изключение на 
луминесцентни лампи) (IEC 61347-2-12:2005)

2013-11-15 2013-11-30 2006/95/EC   

CEN/TC 169 EN 1838:1999 Lighting applications - Emergency lighting Приложно осветление. Аварийно и евакуационно 
осветление

2013-06-20 2013-06-30

 ISO/TC 183  ISO 12745:2008 Copper, lead and zinc sulfide concentrates -- 
Precision and bias of mass measurement techniques 

Медни, оловни и цинкови  сулфидни концентрати. 
Прецизност и изместване при техническите похвати за 
измерване на маса

2013-05-30 2013-06-03

CEN/TC 341 CEN ISO/TS  17892-
5:2004

Geotechnical investigation and testing -- Laboratory 
testing of soil -- Part 5: Incremental loading 
oedometer test (ISO/TS 17892-5:2004)

Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни 
изпитвания на почвите. Част 5: Изпитване с оедометър 
при нарастващо натоварване (ISO/TS 17892-5:2004)

2013-06-14 2013-06-19

 CEN/TC 341 CEN ISO/TS  17892-
6:2004

Geotechnical investigation and testing - Laboratory 
testing of soil - Part 6: Fall cone test (ISO/TS 17892-
6:2004)

Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни 
изпитвания на почвите. Част 6: Изпитване на пенетрация 
с падащ конус (ISO/TS 17892-6:2004)

2013-06-14 2013-06-19

CEN/TC 341 CEN ISO/TS  17892-
7:2004

Geotechnical investigation and testing - Laboratory 
testing of soil - Part 7: Unconfined compression test 
on fine-grained soil (ISO/TS 17892-7:2004)

Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни 
изпитвания на почвите. Част 7: Изпитване при 
неограничен натиск на фино зърнести почви (ISO/TS 
17892-7:2004)

2013-06-14 2013-06-19

CEN/TC 341 CEN ISO/TS  17892-
8:2004

Geotechnical investigation and testing - Laboratory 
testing of soil - Part 8: Unconsolidated undrained 
triaxial test (ISO/TS 17892-8:2004)

Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни 
изпитвания на почвите. Част 8: Изпитване на триосов 
натиск на неконсолидирани недренирани почви (ISO/TS 
17892-8:2004)

2013-08-23 2013-08-30

CEN/TC 341 CEN ISO/TS  17892-
9:2004

Geotechnical investigation and testing - Laboratory 
testing of soil - Part 9: Consolidated triaxial 
compression tests on water saturated soil (ISO/TS 
17892-9:2004)

Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни 
изпитвания на почвите. Част 9: Изпитване на триосов 
натиск на консолидирани водонаситени почви (ISO/TS 
17892-9:2004)

2013-08-23 2013-08-30

CEN/TC 341 CEN ISO/TS  17892-
10:2004

Geotechnical investigation and testing - Laboratory 
testing of soil - Part 10: Direct shear tests (ISO/TS 
17892-10:2004)

Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни 
изпитвания на почвите. Част 10: Изпитване на директно 
срязване (ISO/TS 17892-10:2004)

2013-08-23 2013-08-30

CEN/TC 178  EN 1341:2012 Slabs of natural stone for external paving - 
Requirements and test methods

Плочи от естествени скални материали за външно 
павиране. Изисквания и методи за изпитване

2013-12-13 2013-12-18 89/106/EEC

CEN/TC 178  EN 1342:2012 Setts of natural stone for external paving - 
Requirements and test methods

Павета от естествени скални материали за външно 
павиране. Изисквания и методи за изпитване

2013-12-13 2013-12-18 89/106/EEC

CEN/TC 178  EN 1343:2012 Kerbs of natural stone for external paving - 
Requirements and test methods

Бордюри от естествени скални материали за външно 
павиране. Изисквания и методи за изпитване

2013-12-13 2013-12-18 89/106/EEC

БИС/ТК 55 "Руди и скални материали"



CEN/TC 246  EN 14617-1:2013 Agglomerated stone - Test methods - Part 1: 
Determination of apparent density and water 
absorption

Агломерирани каменни материали. Методи за изпитване. 
Част 1: Определяне на привидна плътност и абсорбция на 
вода

2013-10-24 2013-10-31

CEN/TC 246  EN 14617-12:2012 Agglomerated stone - Test methods - Part 12: 
Determination of dimensional stability

Агломерирани каменни материали. Методи за изпитване. 
Част 12: Определяне на стабилност на размерите

2013-10-24 2013-10-31

CEN/TC 246  EN 14617-13:2013 Agglomerated stone - Test methods - Part 13: 
Determination of electrical resistivity

Агломерирани каменни материали. Методи за изпитване. 
Част 13: Определяне на специфично електрическо 
съпротивление

2013-10-24 2013-10-31

CEN/TC 246  EN 16306:2013 Natural stone test methods - Determination of 
resistance of marble to thermal and moisture cycles

Методи за изпитване на естествени скални материали. 
Определяне на циклите на топлоустойчивост и 
влагоустойчивост на мрамор

2013-10-24 2013-10-31

 ISO/TC 102  ISO 9683-2:2009 Iron ores -- Determination of vanadium -- Part 2: 
Flame atomic absorption spectrometric methods

Железни руди. Определяне на ванадий. Част 2: Пламъчно 
атомно абсорбционен спектрометричен метод

2013-10-24 2013-10-31

 ISO/TC 102  ISO 4687-1:1992 Iron ores -- Determination of phosphorus content -- 
Part 1: Molybdenum blue spectrophotometric method

Железни руди. Определяне на съдържанието няа фосфор. 
Част 1: Спектрофотометричен метод с молибденово синьо

2013-10-24 2013-10-31

ISO/IEC/JTC 
1/SC 27

ISO/IEC 27000:2012 Information technology — Security techniques — 
Information security management systems — 
Overview and vocabulary".  

Информационни технологии. Техники за сигурност. 
Управление на сигурност на информацията. Общ преглед 
и речник

2013-09-30 2013-10-30

ISO/IEC/JTC 
1/SC 27

ISO/IEC 27013:2012 Information technology -- Security techniques -- 
Guidance on the integrated implementation of  
ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 20000-1

Информационни технологии. Техники за сигурност. 
Ръководство за интегрирано прилагане на ISO/IEC 27001 
и ISO/IEC 20000-1 

2013-09-30 2013-10-30

ISO/IEC/JTC 
1/SC 7

ISO/IEC 20000-2:2012 Information technology. Service management. Part 2: 
Guidance on the application of service management 
systems

Информационни технологии. Управление на услуги. Част 
2: Ръководство за прилагане на системи за управление на 
услуги

2013-10-30 2013-11-30

ETSI EG 202 057-2 V1.3.1 Speech Processing, Transmission and Quality 
Aspects (STQ);User related QoS parameter 
definitions and measurements; Part 2: Voice 
telephony, Group 3 fax, modem data services and 
SMS

Аспекти на обработването, предаването и качеството на 
говор (STQ). Термини, определения и измервания на 
параметри за качество на услугата (QoS), които се отнасят 
до потребителя. Част 2: Услуги за гласова телефония, 
факсимилни апарати от група 3 и предаване на данни чрез 
модем

2013-10-30 2013-11-30

CLC/TC20 PrHD 603 S2:2013   Distribution cables of rated voltage 0,6/1 kV Кабели за обявено напрежение 0,6/1 kV за силови 
разпределителни мрежи

2006/95/ EC

CLC/TC20 EN 50396:2005 Non electrical test methods for low voltage energy 
cables

 Неелектрически методи за изпитване за захранващи 
кабели за ниско напрежение

2013-12-10 2013-12-30 2006/95/ EC

CLC/TC20 EN 50525-2-21:2011  Electric cables - Low voltage energy cables of rated 
voltages up to and including 450/750 V (Uo/U) -- 
Part 2-21: Cables for general applications - Flexible 
cables with crosslinked elastomeric insulation

Електрически кабели. Силови кабели за ниско 
напрежение за обявени напрежения до 450/750 V (Uo/U) 
включително. Част 2-21: Кабели за общо приложение. 
Гъвкави кабели с омрежена еластомерна изолация

2013-12-10 2013-12-30 2006/95/ EC

БИС/ТК 57 "Информационни и комуникационни технологии"

БИС/ТК 58 "Кабелни  изделия"



CLC/TC20 EN 50252-2-22:2011 Electric cables - Low voltage energy cables of rated 
voltages up to and including 450/750 V (U0/U) -- 
Part 2-22: Cables for general applications - High 
flexibility braided cables with crosslinked elastomeric 
insulation

Електрически кабели. Силови кабели за ниско 
напрежение за обявени напрежения до 450/750 V (Uo/U) 
включително. Част 2-22: Кабели за общо приложение. 
Кабели с висока гъвкавост с оплетка с омрежена 
еластомерна изолация

2013-12-10 2013-12-30 2006/95/ EC

CLC/TC20 EN 60811-201:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for 
non-metallic materials -- Part 201: General tests - 
Measurement of insulation thickness

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за 
изпитване на неметални материали. Част 201: Общи 
изпитвания. Измерване на дебелината на изолацията

2013-12-10 2013-12-30 2006/95/ EC

CLC/TC20 EN 60811-202:2012  Electric and optical fibre cables - Test methods for 
non-metallic materials -- Part 202: General tests - 
Measurement of thickness of non-metallic sheath

 Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за 
изпитване на неметални материали. Част 202: Общи 
изпитвания. Измерване на дебелината на неметални 
обвивки

2013-12-10 2013-12-30 2006/95/ EC

CLC/TC/20 EN 60811-203:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for 
non-metallic materials -- Part 203: General tests - 
Measurement of overall dimensions

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за 
изпитване на неметални материали. Част 203: Общи 
изпитвания. Измерване на външни размери

2013-12-10 2013-12-30 2006/95/ EC

CLC/TC/20 EN 60811-401:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for 
non-metallic materials -- Part 401: Miscellaneous 
tests - Thermal ageing methods - Ageing in an air 
oven

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за 
изпитване на неметални материали. Част 401: Други 
изпитвания. Методи за топлинно стареене. Стареене във 
въздушна камера (IEC 60811-401:2012)

2013-12-10 2013-12-30 2006/95/ EC

CLC/TC/20 EN 60811-402:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for 
non-metallic materials -- Part 402: Miscellaneous 
tests - Water absorption tests

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за 
изпитване на неметални материали. Част 402: Други 
изпитвания. Изпитване на водопоглъщаемост (IEC 60811-
402:2012)

2013-12-10 2013-12-30 2006/95/ EC

CLC/TC20 EN 60811-403:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for 
non-metallic materials -- Part 403: Miscellaneous 
tests - Ozone resistance test on cross-linked 
compounds

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за 
изпитване на неметални материали. Част 403: Други 
изпитвания. Изпитвания на устойчивост на озон на 
омрежени компаунди (IEC 60811-403:2012)

2013-12-10 2013-12-30 2006/95/ EC

CLC/TC20 EN 60811-404:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for 
non-metallic materials -- Part 404: Miscellaneous 
tests - Mineral oil immersion tests for sheaths

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за 
изпитване на неметални материали. Част 404: Други 
изпитвания. Изпитване на потапяне в минерално масло на 
обвивки от омрежени компаунди (IEC 60811-404:2012)

2013-12-10 2013-12-30 2006/95/ EC

CLC/TC20 EN 60811-405:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for 
non-metallic materials -- Part 405: Miscellaneous 
tests - Thermal stability test for PVC insulations and 
PVC sheaths

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за 
изпитване на неметални материали. Част 405: Други 
изпитвания. Изпитване на термична стабилност на PVC 
изолации и обвивки (IEC 60811-405:2012)

2013-12-10 2013-12-30 2006/95/ EC

CLC/TC20 EN 60811-409:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for 
non-metallic materials -- Part 409: Miscellaneous 
tests - Loss of mass test for thermoplastic insulations 
and sheaths

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за 
изпитване на неметални материали. Част 409: Други 
изпитвания. Изпитване за загуба на маса за 
термопластични изолации и обвивки (IEC 60811-
409:2012)

2013-12-10 2013-12-30 2006/95/ EC

CLC/TC55 EN 60853-1:2009 Winding wires - Test methods -- Part 3: Mechanical 
properties

Намотъчни проводници. Методи за изпитване. Част 3: 
Механични свойства (IEC 60851-3:2009)

2013-12-10 2013-12-30



CEN/TC122 EN ISO 28802:2012 Ergonomics of the physical environment - 
Assessment of environments by means of an 
environmental survey involving physical 
measurements of the environment and subjective 
responses of people (ISO 28802:2012)

Ергономия на физичната околна среда. Оценяване на 
условията на околната среда чрез проучване на околната 
среда, включващо физични измервания на околната среда 
и обективни данни от засегнатите лица (ISO 28802:2012)

2013-11-15 2013-11-30

CEN/TC122 EN ISO 28803:2012 Ergonomics of the physical environment - 
Application of international standards to people with 
special requirements (ISO 28803:2012)

Ергономия на физичната околна среда. Прилагане на 
международни стандарти за лица със специални 
потребности (ISO 28803:2012)

2013-05-15 2013-05-30

CEN/TC122 EN ISO 9241-300:2009 Ergonomics of human-system interaction. Part 300: 
Introduction to electronic visual display requirements 
( ISO 9241-300:2008)

Ергономия на взаимодействие човек-система. Част 300: 
Въвеждане в изискванията за електронни видеодисплеи ( 
ISO 9241-300:2008)

15.7.2013 2013-07-30

CEN/TC122  EN ISO 7250-1:2010 Basic human body measurements for technological 
design. Part 1: Body measurement definitions and 
landmarks ( ISO 7250-1:2008)

Основни размери на човешкото тяло за технически 
дизайн. Част 1: Измервателни дефиниции и точки на 
тялото ( ISO 7250-1:2008 )

30.10.2013 2013-11-15

CEN/SS N21 EN ISO 13686:2013 Natural gas - Quality designation (ISO 13686:2013) Природен газ. Определяне на качеството (ISO 13686:2013) 2013-09-20 2013-12-15 -

CEN/TC 237 EN 12261:2002               
EN 12261:2002/AC:2003        
EN 12261:2002/A1:2006

Gas meters - Turbine gas meters Разходомери за газ. Турбинни разходомери за газ 2014-04-30 2014-05-30 2004/22/EC

CEN/TC 237 EN 1359:1998             EN 
1359:1998/A1:2006

Gas meters – Diaphragm meters Разходомери за газ. Диафрагмени разходомери за газ 2013-09-20 2013-12-15 2004/22/EC

CEN/TC 234 EN 1776:1998 Gas supply systems - Natural gas measuring stations - 
Functional requirements 

Системи за доставяне на газ. Станции за измерване на 
природен газ. Функционални изисквания

2013-09-20 2013-12-15 93/38/EEC

CEN/TC 234 EN 1594:2013 Gas supply ssystems - Pipelines for maximum 
operating pressure over 16 bar - Functional 
requirements.

Системи за доставяне на газ. Тръбопроводи за 
максималнно работно налягане над 16 bar. Функционални 
изисквания

2013-09-20 2013-12-15 -

CEN/TC 237 EN 12405-
1:2005+A2:2010

Gas meters - Conversion devices - Part 1: Volume 
conversion

Разходомери за газ. Устройства за преобразуване. Част 1: 
Преобразуване на обема

2013-09-20 2013-12-15 2004/22/EC

CEN/TC 12 EN 14161:2011 Petroleum and natural gas industries - Pipeline 
transportation systems (ISO 13623:2009 modified)

Нефтена и газова промишленост. Тръбопроводни 
транспортни системи (ISO 13623:2009, с промени)

2013-11-15 2013-11-30 -

CEN/TC 234  EN 12327:2012 Gas infrastructure - Pressure testing, commissioning 
     

Системи за доставяне на газ. Изпитване под налягане и 
      

2014-02-15 2014-02-28 -
CEN/TC 234 CEN/TS 15399:2007 Gas Supply Systems - Guidelines for Management 

systems for Gas Distribution Network
Системи за газоснабдяване. Указания за системи за 
управление на газоразпределителна мрежа

2014-04-10 2014-04-30 -

CEN/TC 254 EN 15976:2011 Flexible sheets for waterproofing - Determination of 
emissivity

Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на 
емисионна способност

2013-04-15 2013-05-15

CEN/TC 361 EN 15814:2011+A1:2012 Polymer modified bituminous thick coatings for 
waterproofing - Definitions and requirements

Дебелослойни битумно-полимерни покрития за 
хидроизолация. Определения и изисквания

2013-05-15 2013-05-30 89/106/ЕС

CEN/TC 128 EN 1024:2012 Clay roofing tiles for discontinuous laying - 
Determination of geometric characteristics

Глинени покривни керемиди за прекъснато полагане. 
Определяне на геометричните характеристики

2013-06-30 2013-07-30

CEN/TC 88
EN 14303:2009+A1:2013 Thermal insulation products for building equipment 

and industrial installations - Factory made mineral 
wool (MW) products - Specification

Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени 
инсталации. Продукти от минерална вата (MW), 
произведени в заводски условия. Изисквания

2013-09-30 2013-10-15 89/106/ЕС

БИС/ТК 59 "Ергономия"

БИС/ТК 61 "Изолации на сгради и строителни съоръжения"

БИС/ТК 60 "Газоснабдяване и газопотребление"- проект



CEN/TC 88
EN 13164:2012 Thermal insulation products for buildings - Factory 

made extruded polystyrene foam (XPS) products - 
Specification

Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от 
екструдиран полистирен (XPS), произведени в заводски 
условия. Изисквания

2013-06-30 2013-07-30 89/106/ЕС

CEN/TC 88
EN 13165:2012 Thermal insulation products for buildings - Factory 

made rigid polyurethane foam (PU) products - 
Specification

Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от 
твърд пенополиуретан (PU), произведени в заводски 
условия. Изисквания

2013-06-30 2013-07-30 89/106/ЕС

CEN/TC 89

EN ISO 13788:2012 Hygrothermal performance of building components 
and building elements - Internal surface temperature 
to avoid critical surface humidity and interstitial 
condensation - Calculation methods (ISO 
13788:2012)

Хигротермални характеристики на строителни 
компоненти и строителни елементи. Температура на 
вътрешната повърхност за предотвратяване на критична 
влажност на повърхността и конденз в пукнатини. 
Изчислителни методи (ISO 13788:2012)

2013-10-15 2013-10-30 89/106/ЕС

CEN/TC 88

EN 14304:2009+A1:2013 Thermal insulation products for building equipment 
and industrial installations - Factory made flexible 
elastomeric foam (FEF) products - Specification

Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени 
инсталации. Продукти от гъвкава еластомерна пяна (FEF), 
произведени в заводски условия. Изисквания

2013-09-30 2013-10-15 89/106/ЕС

CEN/TC 254
EN 14909:2012 Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber 

damp proof courses - Definitions and characteristics
Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и 
каучукови мушами срещу покачване на влагата. 
Определения и характеристики

2013-10-15 2013-10-30 89/106/ЕС

CEN/TC 254

EN 13967:2012 Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber 
damp proof sheets including plastic and rubber 
basement tanking sheet - Definitions and 
characteristics

Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и 
каучукови влагонепроницаеми мушами, включително 
пластмасови и каучукови мушами за подземни части на 
сгради. Определения и характеристики

2013-10-15 2013-10-30 89/106/ЕС

CEN/TC 254

EN 13859-1:2010 Flexible sheets for waterproofing - Definitions and 
characteristics of underlays - Part 1: Underlays for 
discontinuous roofing

Огъваеми хидроизолационни мушами. Определения и 
характеристики на огъваеми прегради. Част 1: 
Подпокривни огъваеми прегради за покриви c малки 
прекъснати елементи

2013-10-15 2013-10-30 89/106/ЕС

CEN/TC 88 EN 13172:2012 Thermal insulating products - Evaluation of 
conformity 

Топлоизолационни продукти. Оценяване на 
съответствието

2013-10-15 2013-10-30 89/106/ЕС

CEN/TC 254
prEN 13707:2012 Flexible sheets for waterproofing - Reinforced 

bitumen sheets for roof waterproofing - Definitions 
and characteristics 

Огъваеми хидроизолационни мушами. Армирани 
битумни мушами за покривни хидроизолации. 
Определения и характеристики

2013-10-15 2013-10-30 89/106/ЕС

CEN/TC 260 EN 16195:2012 Fertilizers - Determination of chlorides in the absence 
of organic material

Минерални торове. Определяне на хлориди в отсъствие 
на органични вещества

2013-07-30 2013-08-15 2003/2003

CEN/TC 260 EN 16196:2012 Fertilizers - Manganimetric determination of 
extracted calcium following precipitation in the form 
of oxalate

Минерални торове. Перманганометрично определяне на 
извлечения калций след утаяване под формата на оксалат

2013-07-30 2013-08-15 2003/2003

CEN/TC 260 EN 16197:2012 Fertilizers - Determination of magnesium by atomic 
absorption spectrometry

Минерални торове. Определяне на магнезий чрез 
атомноабсорбционна спектрометрия

2013-07-30 2013-08-15 2003/2003

CEN/TC 260 EN 16198:2012 Fertilizers - Determination of magnesium by 
complexometry

Минерални торове. Определяне на магнезий чрез 
комплексонометрия

2013-08-30 2013-09-15 2003/2003

CEN/TC 260 EN 16199:2012 Fertilizers - Determination of the sodium extracted by 
flame-emission spectrometry

Минерални торове. Определяне на извлечения натрий 
чрез пламъчно-емисионна спектрометрия

2013-08-30 2013-09-15 2003/2003

CEN/TC 260 EN 16032:2011 Fertilizers - Extraction and determination of 
elemental sulfur

Минерални торове. Извличане и определяне на 
елементарна сяра

2013-08-30 2013-09-15 2003/2003

БИС/ТК 63 "Минерални торове и подобрители на почвата"



CLC/TC21X EN 60254-1:2005 Lead acid traction batteries - Part 1: General 
requirements and methods of tests (IEC 60254-
1:2005)

Оловни тягови батерии. Част 1: Общи изисквания и 
методи за изпитване (IEC 60254-1:2005)

2013-10-10 2013-10-30

CLC/TC21X EN 60254-2:2008 Lead-acid traction batteries - Part 2: Dimensions of 
cells and terminals and marking of polarity on cells 
(IEC 60254-2:2008)

Оловни тягови батерии. Част 2: Размери на акумулаторни 
клетки и изводи и маркировка на полярността на 
акумулаторни клетки (IEC 60254-2:2008)

2013-10-10 2013-10-20

CLC/TC21X EN 60622:2003 Secondary cells and batteries containing alkaline or 
other non-acid electrolytes - Sealed nickel-cadmium 
prismatic rechargeable single cells (IEC 60622:2002)

Акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алкални или 
други некиселинни електролити. Херметични никел-
кадмиеви призматични единични акумулаторни клетки с 
презареждане (IEC 60622:2002)

2013-07-10 2013-09-20

CLC/TC21X EN 61056-1:2012 General purpose lead-acid batteries (valve-regulated 
types) -- Part 1: General requirements, functional 
characteristics - Methods of test (IEC 61056-1:2012)

Оловни акумулаторни батерии (с предпазен клапан) за 
общи приложения. Част 1: Общи изисквания, работни 
характеристики. Методи за изпитване (IEC 61056-1:2012)

2013-10-30 2013-11-15

CEN/TC 10 EN ISO 25745-1:2012  Energy performance of lifts, escalators and moving 
walks - Part 1: Energy measurement and verification 
(ISO 25745-1:2012)

Енергийни характеристики на асансьори, ескалатори и 
подвижни пътеки. Част 1: Измерване на енергията и 
проверка (ISO 25745-1:2012)

2013-07-30 2013-08-15

CEN/TC 10 CEN/TS 81-76:2011  Safety rules for the construction and installation of 
lifts - Particular applications for passengers and 
goods passenger lifts - Part 76: Evacuation of 
disabled persons using lifts

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на 
асансьори. Специално приложение за пътнически и 
товарни асансьори. Част 76: Спасяване на хора с 
увреждания, използващи асансьори

2013-10-15 2013-10-30 95/16/EC 

CEN/TC 98 EN 1570-1:2011 Safety requirements for lifting tables - Part 1: Lifting 
tables serving up to two fixed landings

Изисквания за безопасност за повдигателни площадки. 
Част 1: Повдигателни площадки, обслужващи до две 
определени нива за разтоварване

2013-10-30 2013-11-30 2006/42/EC 

CEN/TC 10 EN ISO 14798:2013 Lifts (elevators), escalators and moving walks - Risk 
assessment and reduction methodology (ISO 
14798:2009)

Асансьори, ескалатори и подвижни пътеки. Методология 
за оценяване и намаляване на риска (ISO 14798:2009)

2013-11-30 2013-12-30

CEN/TC 19 EN 228:2012 Automotive fuels - Unleaded petrol - Requirements 
and test methods

Автомобилни горива. Бензин, несъдържащ олово. 
Изисквания и методи за изпитване

2013-10-31 2013-11-30 98/70/ЕС

CEN/TC 19 EN 16135:2011 Automotive fuels - Determination of manganese 
content in unleaded petrol - Flame atomic absorption 
spectrometric method (FAAS)

Автомобилни горива. Определяне съдържанието на 
манган в бензин, несъдържащ олово. Пламъчен 
атомноабсорбционен спектрометричен метод (FAAS)

2013-10-31 2013-11-30

CEN/TC 19 EN 16136:2011 Automotive fuels - Determination of manganese 
content in unleaded petrol - Inductively coupled 
plasma optical emission spectrometry (ICP OES) 
method

Автомобилни горива. Определяне съдържанието на 
манган в бензин, несъдържащ олово. Метод на 
oптичноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана 
плазма (ICP OES)

2013-10-31 2013-11-30

CEN/TC 19 EN ISO 13032:2012 Petroleum products - Determination of low 
concentration of sulfur in automotive fuels - Energy-
dispersive X-ray fluorescence spectrometric method 
(ISO 13032:2012)

Нефтопродукти. Определяне на ниско съдържание на сяра 
в автомобилни горива. Метод чрез 
енергийнодисперсионна рентгенофлуоресцентна 
спектрометрия (ISO 13032:2012)

2013-10-31 2013-11-30

CEN/TC 19 EN ISO 20846:2011 Petroleum products - Determination of sulfur content 
of automotive fuels - Ultraviolet fluorescence method 
(ISO 20846:2011)

Нефтопродукти. Определяне съдържанието на сяра в 
автомобилни горива. Метод с ултравиолетова 
флуоресценция (ISO 20846:2011)

2013-10-31 2013-11-30 98/70/ЕС

БИС/ТК 67 "Нефтопродукти и смазочни материали"

БИС/ТК 64 "Електрохимични източници на ток"

БИС/ТК 66 "Асансьори и специална подемно-транспортна техника"



CEN/TC 19 EN ISO 20884:2011 Petroleum products - Determination of sulfur content 
of automotive fuels - Wavelength-dispersive X-ray 
fluorescence spectrometry (ISO 20884:2011)

Нефтопродукти. Определяне съдържанието на сяра в 
автомобилни горива. Дисперсивна 
рентгенофлуоресцентна спектрометрия по дължина на 
вълната (ISO 20884:2011)

2013-10-31 2013-11-30 98/70/ЕС 
92/104/EC

CEN/TC 19 EN 589:2008+A1:2012 Automotive fuels - LPG - Requirements and test 
methods

Автомобилни горива. LPG. Изисквания и методи за 
изпитване

2013-10-31 2013-11-30

CEN/TC 227 EN 13286-7:2004 Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 7: 
Cyclic load triaxial test for unbound mixtures

Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 7: 
Триосно изпитване с циклично натоварване за 
хидравлично несвързани смеси

2013-12-15 2013-12-28 89/106/EC

CEN/TC 227 EN 12697-44:2010 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix 
asphalt - Part 44: Crack propagation by semi-circular 
bending test

Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи 
асфалтови смеси. Част 44: Определяне на 
разпространяване на пукнатини чрез изпитване на 
огъване с натоварване в три точки (изпитване на 
полукръг)

2013-12-15 2013-12-28 89/106/EC

CEN/TC 227 EN 12697-47:2010 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix 
asphalt - Part 47: Determination of the ash content of 
natural asphalts

Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи 
асфалтови смеси. Част 47: Определяне на съдържанието 
на прах в естествен асфалт

2013-12-15 2013-12-28 89/106/EC

CEN/TC 227 EN 12697-5:2009 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix 
asphalt - Part 5: Determination of the maximum 
density

Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи 
асфалтови смеси. Част 5: Определяне на максималната 
плътност

2013-12-15 2013-12-28 89/106/EC

CEN/TC 226 EN 12966-
1:2005+A1:2009

Road vertical signs - Variable message traffic signs - 
Part 1: Product standard

Вертикални пътни знаци. Пътни знаци с променящи се 
съобщения. Част 1: Стандарт за продукт 2013-12-15 2013-12-28 89/106/EC

CEN/TC 227 EN 13036-1:2010 Road and airfield surface characteristics - Test 
methods - Part 1: Measurement of pavement surface 
macrotexture depth using a volumetric patch 
technique

Характеристики на повърхността на настилката за пътища 
и летища. Методи за изпитване. Част 1: Измерване на 
дълбочината на макротекстурата чрез използване на 
пясъчно петно

2013-12-15 2013-12-28 89/106/EC

CEN/TC 227 EN 13286-2:2010 Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 2: 
Test methods for laboratory reference density and 
water content - Proctor compaction

Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 2: 
Лабораторни методи за изпитване на сравнителната 
плътност и съдържанието на вода. Изпитване по Proctor

2013-12-15 2013-12-28 89/106/EC

CEN/TC 226 EN 1794-2:2011 Road traffic noise reducing devices - Non-acoustic 
performance - Part 2: General safety and 
environmental requirements

Съоръжения за намаляване на шума от движението по 
пътищата. Неакустични експлоатационни 
характеристики. Част 2: Общи изисквания за безопасност 
и опазване на околната среда

2013-12-15 2013-12-28 89/106/EC

CEN/TC 227 EN 14227-1:2004 Hydraulically bound mixtures - Specifications - Part 
1: Cement bound granular mixtures

Хидравлично свързани смеси. Изисквания. Част 1: 
Гранулирани свързани смеси с цимент 2013-12-15 2013-12-28 89/106/EC

CEN/TC 227 EN 14227-5:2004 Hydraulically bound mixtures - Specifications - Part 
5: Hydraulic road binder bound mixtures

Хидравлично свързани смеси. Изисквания. Част 5: 
Хидравлично свързани смеси за основи на пътища 2013-12-15 2013-12-28 89/106/EC

CEN/TC 227 EN 13286-47:2012 Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 47: 
Test method for the determination of California 
bearing ratio, immediate bearing index and linear 
swelling

Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 47: 
Метод за изпитване за определяне на показателя на 
носимоспособност California (CBR), показателя на 
носимоспособност и линейното разширение

2013-12-15 2013-12-28 89/106/EC

CEN/TC 227 EN 12697-11:2012 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix 
asphalt - Part 11: Determination of the affinity 
between aggregate and bitumen

Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи 
асфалтови смеси. Част 11: Определяне на сцеплението 
между добавъчен материал и битум

2013-12-15 2013-12-28 89/106/EC

БИС/ТК 68 "Пътно дело"



CEN/TC 226 EN 1423:2012 Road marking materials - Drop on materials - Glass 
beads, antiskid aggregates and mixtures of the two

Материали за пътна маркировка. Допълнителни 
материали. Стъклени перли, добавъчни материали, 
повишаващи сцеплението, и смеси от тях

2013-12-15 2013-12-28 89/106/EC

CEN/TC 167 EN 1337-1:2000 Structural bearings - Part 1: General design rules Лагери в строителството. Част 1: Основни правила за 
проектиране 2013-12-15 2013-12-28 89/106/EC

CEN/TC 167 EN 1337-3:2005 Structural bearings - Part 3: Elastomeric bearings Лагери в строителството. Част 3: Еластомерни лагери 2013-12-15 2013-12-28 89/106/EC
CEN/TC 226 СД CEN/TR 1317-6:2012 Road restraint systems - Part 6: Pedestrian restraint 

system - Pedestrian parapets
Ограничителни системи за пътища. Ограничителни 
системи за пешеходци. Част 6: Парапети за пешеходци 2013-12-15 2013-12-28 89/106/EC

CEN/TC 226 СД CEN/TS 1317-8:2012 Road restraint systems - Part 8: Motorcycle road 
restraint systems which reduce the impact severity of 
motorcyclist collisions with safety barriers

Ограничителни системи за пътища. Част 8: 
Ограничителни системи за пътища за мотоциклети, които 
намаляват влиянието на удара при сблъсъци на 
мотоциклетисти с предпазни огради

2013-12-15 2013-12-28 89/106/EC

CEN/TC 256 EN 13803-1:2010 Railway applications - Track - Track alignment 
design parameters - Track gauges 1435 mm and 
wider - Part 1: Plain line 

Железопътна техника. Релсов път. Трасе на железния път. 
Междурелсие 1435 mm и по-голямо.  Част 1: Обикновена 
линия

2013-02-28 2013-03-15 2008/57/EC 

CEN/TC 256 EN 15551:2009+A1:2010 Railway applications - Railway rolling stock - 
Buffers

Железопътна техника. Железопътен подвижен състав. 
Буфери

2013-10-21 2013-11-05 RID

CEN/TC 256 EN 12663-2:2010 Railway applications – Structural requirements of 
railway vehicle bodies – Part 2: Freight wagons

Железопътна техника. Изисквания към конструкцията на 
кошовете на железопътното превозно средство. Част 2: 
Товарни вагони

2013-10-21 2013-11-05 RID

CLC/TC 45B EN 60846: 2004 Radiation protection instrumentation - Ambient 
and/or directional dose equivalent (rate) meters 
and/or monitors for beta, X and gamma radiation

Апаратура за радиационна защита. Апарати за измерване 
на заобикаляща и/или насочена еквивалентна доза 
радиация (нормирана) и/или монитори за бета, Х и гама 
радиация (IEC 60846:2002)

2013-11-30 2013-12-15    

CLC/SR/17D EN 61439-2:2009 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies -- 
Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies

Комплектни комутационни устройства за ниско 
напрежение. Част 2: Комплектни комутационни 
устройства за силови съоръжения (IEC 61439-2:2009)

2013-08-25 2013-08-30 2006/95/EC   

CLC/SR/17D EN 61439-3:2012 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies -- 
Part 3: Distribution boards intended to be operated by 
ordinary persons (DBO)

Комплектни комутационни устройства за ниско 
напрежение. Част 3: Разпределителни табла, 
предназначени за монтаж в места, където при тяхното 
използване имат достъп неквалифицирани лица (DBO) 
(IEC 61439-3:2011)

2013-08-25 2013-08-30 2006/95/EC   

CLC/SR/17D EN 61439-5:2011 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies -- 
Part 5: Assemblies for power distribution in public 
networks

Комплектни комутационни устройства за ниско 
напрежение. Част 5: Комплектни комутационни 
устройства, предназначени за разпределяне на енергия в 
електрическите мрежи за обществени места (IEC 61439-
5:2010)

2013-08-25 2013-08-30 2006/95/EC     
2004/108/EC  

CLC/TC/23E EN 62423:2009 Type B residual current operated circuit-breakers 
with and without integral overcurrent protection for 
household and similar uses (Type B RCCBs and 
Type B RCBOs)

Автоматични прекъсвачи, задействани от остатъчен ток, с 
и без интегрирана защита срещу свръхток за битово и 
подобно използване, тип В (АПЗОТ тип В и АПЗОТС тип 
В) (IEC 62423:2007, с промени)

2013-12-10 2013-12-15 2006/95/EC     
2004/108/EC  

БИС/ТК 70 "Железопътен транспорт"

БИС/ТК 71 "Ядрена енергия"

БИС/ТК 72 "Електрически апарати за ниско напрежение"



CLC/TC/23E EN 62020:1998                 
+A1:2005

Electrical accessories - Residual current monitors for 
household and similar uses (RCMs)

Електрически спомагателни апарати. Устройства за 
наблюдение и контрол на остатъчен ток за битова и 
подобна употреба (RCMs) (IEC 62020:1998 + IEC 
62020:1998/A1:2003)

2013-12-10 2013-12-15 2006/95/EC   
2004/108/EC  

CLC/TC/17B EN 61095:2009 Electromechanical contactors for household and 
similar purposes

Електромеханични контактори за битови и подобни 
приложения (IEC 61095:2009)

2013-12-10 2013-12-15 2006/95/EC   

CLC/TC/44X EN 60204-33:2011 Safety of machinery - Electrical equipment of 
machines -- Part 33: Requirements for semiconductor 
fabrication equipment

Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. 
Част 33: Изисквания към съоръжения, изработени от 
полупроводникови елементи (IEC 60204-33:2009 с 
промени)

2013-12-10 2013-12-15 2006/42/EC   

CLC/SR 32C EN 60127-1:2006   + 
A1:2011 

Miniature fuses -- Part 1: Definitions for miniature 
fuses and general requirements for miniature fuse-
links (IEC 60127-1:2006 + IEC 60127-
1:2006/A1:2011)

Миниатюрни стопяеми предпазители. Част 1: Термини и 
определения за миниатюрни стопяеми предпазители и 
общи изисквания за сменяемите вложки на миниатюрни 
стопяеми предпазители (IEC 60127-1:2006 + IEC 60127-
1:2006/A1:2011)

2013-11-15 2013-11-20 2006/95/EC   

CLC/SR 32C EN 60127-2:2003   + 
A1:2006  + A2:2010

Miniature fuses -- Part 2: Cartridge fuse-links (IEC 
60127-2:2003 + IEC 60127-2:2003/A1:2003 + IEC 
60127-2:2003/A2:2010)

Миниатюрни стопяеми предпазители. Част 2: 
Капсуловани сменяеми вложки (IEC 60127-2:2003 + IEC 
60127-2:2003/A1:2003 + IEC 60127-2:2003/A2:2010)

2013-11-15 2013-11-20 2006/95/EC   

CLC/SR 32C EN 60127-3:1996   + 
A1:2003

Miniature fuses -- Part 3: Sub-miniature fuse-links 
(IEC 60127-3:1988 +A1:1991 + поправка 10-1994 
(поправка 06-1994) + IEC 60127-3:1988/A2:2002)

Миниатюрни стопяеми предпазители. Част 3: 
Свръхминиатюрни сменяеми вложки (IEC 60127-3:1988 
+A1:1991 + поправка 10-1994 (поправка 06-1994) + IEC 
60127-3:1988/A2:2002)

2013-11-15 2013-11-20 2006/95/EC   

CLC/SR 32C EN 60127-4:2005+ 
A1:2009+ A2:2013

Miniature fuses -- Part 4: Universal modular fuse-
links (UMF) - Through-hole and surface mount types 
(IEC 60127-4:2005 + IEC 60127-4:2005/A1:2008 + 
IEC 60127-4:2005/A2:2012)

Миниатюрни стопяеми предпазители. Част 4: 
Универсални модулни сменяеми вложки (UMF). Типове 
за монтаж през отвор и за монтаж на повърхност (IEC 
60127-4:2005 + IEC 60127-4:2005/A1:2008 + IEC 60127-
4:2005/A2:2012)

2013-11-15 2013-11-20 2006/95/EC   

CLC/SR 32C EN 60127-6:1994 + 
A1:2002 + A2:2003

Miniature fuses -- Part 6: Fuse-holders for miniature 
fuse-links (IEC 60127-6:1994 + IEC 60127-
6:1994/A1:1996 + IEC 60127-6:1994/A2:2002)

Миниатюрни стопяеми предпазители. Част 6: Държатели 
на предпазител за миниатюрни сменяеми вложки (IEC 
60127-6:1994 + IEC 60127-6:1994/A1:1996 + IEC 60127-
6:1994/A2:2002)

2013-11-15 2013-11-20 2006/95/EC   

CEN/TC 183 EN 16194:2012 Mobile non-sewer-connected toilet cabins - 
Requirements of services and products relating to the 
deployment of cabins and sanitary products

Подвижни несвързани с канал тоалетни кабини. 
Изисквания за обслужване и за разполагане на кабините и 
санитарните продукти

2013-08-25 2013-09-15

CEN/TC 261 EN 16063:2011 Packaging - Rigid plastic containers - Nomenclature 
of plastic finishes

Опаковане. Опаковки от твърда пластмаса. Номенклатура 
на видовете пластмасови опаковки

2013-08-25 2013-08-30

CEN/TC 172 EN ISO 536:2012 Paper and board - Determination of grammage (ISO 
536:2012)

Хартия и картон. Определяне масата на единица площ 
(ISO 536:2012)

2013-08-25 2013-08-30

CEN/TC 172 EN ISO 1974:2012 Paper - Determination of tearing resistance - 
Elmendorf method (ISO 1974:2012)

Хартия. Определяне устойчивост на раздиране (метод на 
Elmendorf) (ISO 1974:2012)

2013-09-10 2013-10-15

ISO/TC 6 ISO 12192:2011 Paper and board -- Determination of compressive 
strength -- Ring crush method

Хартия и картон. Якост на натиск. Метод на пръстенно 
смачкване

2013-09-10 2013-10-15

БИС/ТК 73 "Опаковки, палети, контейнери, целулоза, хартия и картон"



CEN/TC 183 EN 1501-1:2011 Refuse collection vehicles - General requirements and 
safety requirements - Part 1: Rear loaded refuse 
collection vehicles

Товарни автомобили за събиране и извозване на битови 
отпадъци. Общи изисквания и изисквания за безопасност. 
Част 1: Товарни автомобили за събиране и извозване на 
битови отпадъци със задно товарене

2013-12-10 2013-12-15 98/37/EC    
2006/42/EC   

CEN/TC 183 EN 1501-
2:2005+A1:2009

Refuse collection vehicles and associated lifting 
devices - General requirements and safety 
requirements - Part 2: Side loaded refuse collection 
vehicles

Товарни автомобили за събиране и извозване на битови 
отпадъци и техните контейнероповдигачи. Общи 
изисквания и изисквания за безопасност. Част 2: Товарни 
автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци 
със странично товарене

2013-12-10 2013-12-15 98/37/EC    
2006/42/EC   

CEN/TC 183 EN 1501-5:2011 Refuse collection vehicles - General requirements and 
safety requirements - Part 5: Lifting devices for 
refuse collection vehicles

Товарни автомобили за събиране и извозване на битови 
отпадъци. Общи изисквания и изисквания за безопасност. 
Част 5: Контейнероповдигачи за товарни автомобили за 
събиране и извозване на битови отпадъци

2013-11-15 2013-12-20 98/37/EC    
2006/42/EC   

CEN/TC 265 EN 12285-1:2003 Workshop fabricated steel tanks - Part 1: Horizontal 
cylindrical single skin and double skin tanks for the 
underground storage of flammable and non-
flammable water polluting liquids

Стоманени цистерни, произведени в заводски условия. 
Част 1: Хоризонтални цилиндрични цистерни с единични 
и двойни стени за подземно съхраняване на 
възпламеними и невъзпламеними течности, замърсяващи 
водите

2013-11-15 2013-12-20 89/106/EC

CEN/TC 261 EN ISO 780:1999 Packaging - Pictorial marking for handling of goods 
(ISO 780:1997)

Опаковане. Графично маркиране, свързано с 
манипулиране и транспорт на товари (ISO 780:1997)

2013-11-15 2013-11-20 80/232/EC                     
87/356/EC

CLC/TC 
106X

EN 62110:2009 Electric and magnetic field levels generated by AC 
power systems - Measurement procedures with regard 
to public exposure

Електрически и магнитни полета генерирани от 
захранващи системи променливо напрежение. Процедури 
за измерване на нивата по отношение на излагане на 
въздействие на хора (IEC 62110:2009)

2013-11-30 2013-12-15 2004/108/EC

CLC/TC 210 EN 61000-3-12:2011 Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 3-12: 
Limits - Limits for harmonic currents produced by 
equipment connected to public low-voltage systems 
with input current > 16 A and <= 75 A per phase

Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 3-12: 
Гранични стойности. Гранични стойности на хармонични 
съставящи на тока, създавани от съоръжения, свързани 
към обществени захранващи системи ниско напрежение с 
входен ток > 16 A и <= 75 A за фаза (IEC 61000-3-
12:2011)

2013-11-30 2013-12-15 2004/108/EC

ISO/TC 45 ISO 1382:2012 Rubber -- Vocabulary Каучук.Речник 2013-11-20 2013-11-30
CEN/TC 188 EN ISO 284:2012 Conveyor belts - Electrical conductivity - 

Specification and test method (ISO 284:2012)
Транспортни ленти. Електропроводимост. Изисквания и 
метод за изпитване (ISO 284:2012)

2013-10-20 2013-10-30

CEN/TC 218 EN ISO 4023:2009 Rubber hoses and hose assemblies
for steam — Test methods (ISO 4023:2009)

Каучукови маркучи и комплектувани маркучи за пара. 
Методи за изпитване (ISO 4023:2009)

2013-10-20 2013-10-30

CEN/TC 218 EN ISO 6134:2005 Rubber hoses and hose assemblies for saturated steam 
- Specification (ISO 6134:2005)

Каучукови маркучи и комплектувани маркучи за наситена 
пара. Изисквания (ISO 6134:2005)

2013-10-20 2013-10-30

CEN/TC 188 EN ISO 14890:2013 Conveyor belts - Specification for rubber- or plastics-
covered conveyor belts of textile construction for 
general use (ISO 14890:2013)

Транспортни ленти. Изискване за транспортни ленти за 
обща употреба с текстилна конструкция с каучуково или 
пластмасово покритие (ISO 14890:2013)

2013-10-20 2013-10-30

CLC/TC 8X EN 50160:2010 Voltage characteristics of electricity supplied by 
public electricity networks

Характеристики на напрежението на електрическата 
енергия, доставяна от обществените разпределителни 
електрически мрежи

2013-10-15 2013-10-25

БИС/ТК 76 "Каучук"

БИС/ТК 75 "Eлектромагнитна съвместимост"

БИС/ТК 79 "Електроенергетика"



CEN/CLC/JW
G 4

EN 16212:2012 Standard on top down and bottom up methods of 
calculation of energy consumption, energy 
efficiencies and energy savings

Стандарт за методи отдолу-нагоре за изчисляване на 
енергийно потребление, енергийна ефективност и 
енергийни спестявания

2013-10-25 2013-11-10

CEN/CLC/JW
G 3

EN 16231:2012 Energy efficiency benchmarking methodology Методология за сравнение (бенчмаркинг) на енергийната 
ефективност

2013-10-25 2013-11-10

CLC/TC 88 EN 61400-21:2008 Wind turbines -- Part 21: Measurement and 
assessment of power quality characteristics of grid 
connected wind turbines

Вятърни турбини. Част 21: Измервания и оценяване на 
енергийните показатели за качество на вятърни турбини, 
присъединени към енергийната система

2013-04-10 2013-04-20

CLC/TC82 EN 62446:2009 Grid connected photovoltaic systems Minimum 
requirements for system documentation, 
commissioning tests and inspection

Свързване на фотоелектрически устройства в енергийната 
система. Минимални изисквания за документация на 
системата, изпитвания за пускане в действие и контролни 
изисквания 

2013-08-30 2013-09-20

CLC/TC 82 EN 61853-1:2011 Photovoltaic (PV) module performance testing and 
energy rating -- Part 1: Irradiance and temperature 
performance measurements and power rating

Изпитване за производителност и определени енергийни 
характеристики на фотоелектрически модули. Част 1: 
Измерване на работните характеристики в зависимост от 
облъчване и температура и обявена мощност

2013-09-05 2013-09-15

CLC/TC82 EN 62109-2:2011 Safety of power converters for use in photovoltaic 
power systems -- Part 2: Particular requirements for 
inverters

Безопасност на силови преобразуватели за използване във 
фотоелектрически енергийни системи. Част 2: 
Специфични изисквания за инвертори

2006/95/EC 

CLC/TC82 EN 60904-1:2006 Photovoltaic devices -- Part 1: Measurement of 
photovoltaic current-voltage characteristics

Фотоелектричeски устройства. Част 1: Измерване на 
фотоелектрическите волт-амперни характеристики

CLC/TC/82 EN 61730-1:2007 Photovoltaic (PV) module safety qualification -- Part 
1: Requirements for construction

Квалификации за безопасност на фотоелектрически (PV) 
модули . Част 1: Изисквания към конструкцията 

2013-11-15 2013-11-30 2006/95/EC

CLC/TC/82 EN 61730-2:2007 Photovoltaic (PV) module safety qualification -- Part 
2: Requirements for testing

Квалификации за безопасност на фотоелектрически (PV) 
модули. Част 2: Изисквания към изпитванията

2013-11-15 2013-11-30 2006/95/EC

CLC/TC 94 EN 61812-1:2011 Time relays for industrial and residential use -- Part 
1: Requirements and tests 

Релета за време за промишлена и жилищна употреба. Част 
1: Изисквания и изпитвания

2013-06-20 2013-06-30 2004/108/EC
2006/95/EC

CLC/TC 78 EN 61243-3:2010 Live working - Voltage detectors -- Part 3: Two-pole 
low-voltage type

Работа под напрежение. Детектори на напрежение. Част 
3: Двуполюсен тип за ниско напрежение

2013-06-20 2013-06-30  2006/95/EC

CLC/TC 13 EN 62058-31:2010 Electricity metering equipment (a.c.) - Acceptance 
inspection -- Part 31: Particular requirements for 
static meters for active energy (classes 0,2 S, 0,5 S, 1 
and 2, and class indexes A, B and C)

Променливотокови уреди за измерване на електрическа 
енергия. Приемен контрол. Част 31: Специфични 
изисквания за статични електромери за активна енергия 
(класове 0,2 S, 0,5 S, 1 и 2 и индекси за клас A, B и C) 

2013-10-25 2013-11-30   2004/22/EC

CEN/TC 331 EN 13850:2012 Postal Services - Quality of Services - Measurement 
of the transit time of end-to-end services for single 
piece priority mail and first class mail

Пощенски услуги. Качество на услугата. Измерване на 
времето за пренасяне "от край до край" на единични 
пратки с предимство и пощенски пратки от първи клас

2013-11-20 2013-11-30 97/67/EC                              
M 312

CEN/TC 331 EN 14142-1:2011  Postal services - Address databases - Part 1: 
Components of postal addresses

Пощенски услуги. Бази от данни за адреси. Част 1: 
Съставни части на пощенски адреси

2014-01-30 2014-02-20 97/67/EC        
M 240

ISO/TC 225 ISO 20252:2012 Market, opinion and social research -- Vocabulary 
and service requirements

Проучване на пазар, обществено мнение и социални 
проучвания.  Речник и изисквания

2013-10-18 2013-10-30

БИС/ТК 80 "Електронен обмен на данни в администрацията, търговията и услугите"



ISO/TC 225 ISO 26362:2009 Access panels in market, opinion and social research -
- Vocabulary and service requirements

Панели за достъп при проучване на пазар, обществено 
мнение и социални проучвания. Речник и  и изисквания 

2013-10-18 2013-10-30

ISO/TC 154 ISO 14533-1:2012 Processes, data elements and documents in 
commerce, industry and administration -- Long term 
signature profiles -- Part 1: Long term signature 
profiles for CMS Advanced Electronic Signatures 
(CAdES). 

Процеси, елементи на данни и документи в търговията, 
промишлеността и администрацията – дългосрочни 
профили на подпис . Част 1: Дългосрочни профили на 
подпис за  cms осъвременени / усъвършенствани  
електронни подписи (CAdES))

2013-11-10 2013-11-30 М 460

ISO/TC 154 ISO 14533-2:2012 Processes, data elements and documents in 
commerce, industry and administration -- Long term 

        

Процеси, елементи на данни и документи в търговията, 
промишлеността и администрацията – дългосрочни 

         

2013-11-10 2013-11-30 М 460

CEN/TC 251 ЕN ISO 13606-1:2012 Health informatics --Electronic health record 
communication -- Part 1: Reference model        (ISO 
13606-1:2008)

Информатика в здравеопазването. Обмен на електронни 
здравни досиета. Част 1: Модел за справка (ISO 13606-
1:2008)

2014-01-30 2014-02-20

ISO/TC 154 ISO 17369:2013 Statistical data and metadata exchange (SDMX) Статистически данни и обмен на метаданни 2013-11-30 2013-12-20

CEN/TC 155 EN ISO 15874-1:2013  Plastics piping systems for hot and cold water 
installations - Polypropylene (PP) - Part 1: General 
(ISO 15874-1:2013)

Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за 
топла и студена вода. Полипрпопилен (PP). Част 1: Общи 
положения (ISO 15874-1:2013)

2013-09-15 2013-10-30

CEN/TC 155 EN ISO 15874-2:2013 Plastics piping systems for hot and cold water 
installations - Polypropylene (PP) - Part 2: Pipes (ISO 
15874-2:2013)

Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за 
топла и студена вода. Полипрпопилен (PP). Част 2:Тръби 
(ISO 15874-2:2013)

2013-09-15 2013-10-30

CEN/TC 155 EN ISO 15874-3:2013 Plastics piping systems for hot and cold water 
installations - Polypropylene (PP) - Part 3: Fittings 
(ISO 15874-3:2013)

Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за 
топла и студена вода. Полипрпопилен (PP). Част 3: 
Свързващи части (ISO 15874-3:2013)

2013-09-15 2013-10-30

CEN/TC 155 EN ISO 15874-5:2013 Plastics piping systems for hot and cold water 
installations - Polypropylene (PP) - Part 5: Fitness for 
purpose of the system (ISO 15874-5:2013)

Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за 
топла и студена вода. Полипрпопилен (PP). Част 
5:Пригодност на системата за използване по 
предназначение(ISO 15874-5:2013)

2013-09-15 2013-10-30

CEN/TC 155 EN ISO 13229:2011 Thermoplastics piping systems for non-pressure 
applications - Unplasticized poly(vinyl chloride) 
(PVC-U) pipes and fittings - Determination of the 
viscosity number and K-value (ISO 13229:2010)

Термопластични тръбопроводни системи за безнапорни 
приложения. Тръби и свързващи части от 
непластифициран поливинилхлорид.Определяне на 
вискозитетно число и изчисляване на К-стойност(ISO 
13229:2010)

2013-09-30 2013-10-30

CEN/TC 249 EN ISO 1183-1:2012 Plastics - Methods for determining the density of non-
cellular plastics - Part 1: Immersion method, liquid 
pyknometer method and titration method (ISO 1183-
1:2012)

Пластмаси. Методи за определяне на плътността на 
неразпенени пластмаси. Част 1: Имерсионен метод, 
пикнометричен метод с течност и титриметричен метод 
(ISO 1183-1:2012)

2013-09-30 2013-10-30

CEN/TC 249 EN ISO 11357-6:2013 Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - 
Part 6: Determination of oxidation induction time 
(isothermal OIT) and oxidation induction temperature 
(dynamic OIT) (ISO 11357-6:2008)

Пластмаси. Диференциална сканираща калориметрия 
(DSC). Част 6: Определяне на времето до началото на 
окисляване (изотермично OIT) температурата до началото 
на окисляване (динамично OIT) (ISO 11357-6:2008)

2013-10-30 2013-11-30

CEN/TC 249 EN ISO 1043-1:2011 Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 1: 
Basic polymers and their special characteristics (ISO 
1043-1:2011)

Пластмаси. Означения и съкратени термини. Част 1: 
Основни полимери и техните специални характеристики 
(ISO 1043-1:2011)

2013-10-30 2013-11-30

БИС/ТК 81 "Пластмаси"



CEN/TC 211 EN ISO 17201-1:2005 Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 1: 
Determination of muzzle blast by measurement (ISO 
17201-1:2005)

Акустика. Шум от стрелбища. Част 1: Определяне чрез 
измерване на взрива при дулото (ISO 17201-1:2005)

2013-10-15 2013-12-01

CEN/TC 164 EN 806-5:2012 Specifications for installations inside buildings 
conveying water for human consumption - Part 5: 
Operation and maintenance

Технически изисквания за сградните инсталации за 
питейна вода. Част 5: Експлоатация и поддръжка

2013-09-30 2013-11-30

CEN/TC 165 EN 13508-1:2012 Investigation and assessment of drain and sewer 
systems outside buildings - Part 1: General 
Requirements

Изследване и оценяване на канализационните системи 
извън сгради. Част 1: Общи изисквания

2013-09-30 2013-11-30

CEN/TC 165 EN 14654-2:2013 Management and control of operational activities in 
drain and sewer systems outside buildings - Part 2: 
Rehabilitation

Управление и контрол на дейностите по почистване на 
канализационните канали и тръбопроводи. Част 2: 
Саниране

2013-10-30 2013-11-30

ISO/TC 68 ISO/TR 13569:2005  Financial services. Information security guidelines Финансови услуги. Ръководство за информационна 
сигурност

2013-10-18 2013-11-30

ISO/TC 68 ISO 20022-1:2013  Financial services. Universal financial industry 
message scheme. Part 1: Metamodel 

Финансови услуги. Универсална схема на съобщения за 
финансовата индустрия. Част 1: Метамодел

2013-10-30 2013-11-30

ISO/TC 68 ISO 20022-2:2013 Financial services -- Universal financial industry 
message scheme -- Part 2: UML profile 

Финансови услуги. Универсална схема на съобщения за 
финансовата индустрия. Част 2: UML профил

2013-10-30 2013-11-30

ISO/TC 68 ISO 20022-3:2013 Financial services -- Universal financial industry 
message scheme -- Part 3: Modelling  

Финансови услуги. Универсална схема на съобщения за 
финансовата индустрия. Част 3: Моделиране

2013-10-30 2013-11-30

ISO/TC 68 ISO 20022-4:2013  Financial services -- Universal financial industry 
message scheme -- Part 4: XML Schema generation

Финансови услуги. Универсална схема на съобщения за 
финансовата индустрия. Част 4: Генериране на XML 
схема

2013-10-30 2013-11-30

ISO/TC 68 ISO 20022-5:2013 Financial services -- Universal financial industry 
message scheme -- Part 5: Reverse engineering

Финансови услуги. Универсална схема на съобщения за 
финансовата индустрия. Част 5: Обратен анализ 

2013-10-30 2013-11-30

ISO/TC 68 ISO 20022-6:2013  Financial services -- Universal financial industry 
message scheme -- Part 6: Message transport 
characteristics

Финансови услуги. Универсална схема на съобщения за 
финансовата индустрия. Част 6: Характеристики на 
преноса на съобщения

2013-10-30 2013-11-30

ISO/TC 68 ISO 20022-7:2013  Financial services -- Universal financial industry 
message scheme -- Part 7: Registration 

Финансови услуги. Универсална схема на съобщения за 
финансовата индустрия. Част 7: Регистрация

2013-10-30 2013-11-30

ISO/TC 68 ISO 20022-8:2013  Financial services -- Universal financial industry 
message scheme -- Part 8: ASN.1 generation

Финансови услуги. Универсална схема на съобщения за 
финансовата индустрия. Част 8: Генериране на АSN.1

2013-10-30 2013-11-30

ISO/TC 68 ISO 6166:2013 Securities and related financial instruments -- 
International securities identification numbering 
system (ISIN)

Ценни книжа и свързани с тях финансови инструменти. 
Международна система за номериране за идентификация 
на ценни книжа (ISIN)

2013-11-20 2013-11-30

CEN/TC 212 EN 15947-5:2010 Pyrotechnic articles - Fireworks, Categories 1, 2, and 
3 - Part 5: Requirements for construction and 
performance

Пиротехнически изделия. Фойерверки категории 1, 2 и 3. 
Част 5: Изисквания за конструкция и техническа 
характеристика

2013-04-25 2013-05-31 2007/23/EC

CEN/TC 321 EN 13938-1:2004          
EN 13938-
1:2004/AC:2006

Explosives for civil uses - Propellants and rocket 
propellants - Part 1: Requirements

Взривни вещества за граждански цели. Метателни и 
ракетни взривни вещества. Част 1: Изисквания

2013-10-31 2013-11-30 93/15/EC

БИС/ТК 83 "Водоснабдяване и канализация"

БИС/ТК 84 "Банково дело, ценни книжа и финансови услуги"

БИС/ТК 82 "Акустика. Шум и вибрации"

БИС/ТК 86 "Взривни материали за граждански цели и пиротехнически изделия"

http://bsms.bds-bg.org/manage/index.php?table=international_committee&PME_sys0_qf3=CEN/TC%20231�


CEN/TC 321 EN 13938-7:2004 Explosives for civil uses - Propellants and rocket 
propellants - Part 7: Determination of properties of 
black powder

Взривни вещества за граждански цели. Метателни и 
ракетни взривни вещества. Част 7: Определяне свойствата 
на черния барут

2013-10-31 2013-11-30 93/15/EC

CEN/TC 293 EN 2182:2012 Assistive products for persons with disability - 
General requirements and test methods

Помощни средства за хора с увреждания. Общи 
изисквания и методи за изпитване 2013-09-14 2013-10-21 2007/47/EC   

93/42/EC

CEN/TC 239 EN 1865-3:2012 Patient handling equipment used in road ambulances - 
Part 3: Heavy duty stretcher

Съоръжения за обслужване на пациенти, използвани в 
санитарни линейки. Част 3: Носилка за тежък режим на 
работа

2013-10-11 2013-11-25 93/42/EC

CEN/TC 239  EN 1865 -4: 2012
Patient handling equipment used in road ambulances - 
Part 4: Foldable patient transfer chair

Съоръжения за обслужване на пациенти, използвани в 
санитарни линейки. Част 4: Сгъваем стол за пренасяне на 
пациент

2013-09-14 2013-10-21 93/42/EC

CEN/TC 239  EN 1865 -5: 2012
Patient handling equipment used in road ambulances - 
Part 5: Stretcher support

Съоръжения за обслужване на пациенти, използвани в 
санитарни линейки. Част 5: Поддържаща опора на 
носилката

2013-09-14 2013-10-21 93/42/EC

CEN/TC 55  EN 1640:2009  Dentistry - Medical devices for dentistry - Equipment Стоматология. Медицински апарати за стоматологията. 
Обзавеждане

2013-09-11 2013-10-25 2007/47/EC   
93/42/EC

CEN/TC 55 EN ISO 14457:         2012 Dentistry - Handpieces and motors (ISO 14457:2012) Стоматология. Накрайници и двигатели (ISO 14457:2012) 2013-10-11 2013-11-25 93/42/EC

CLC/TC 62 EN 60601-1:2006 Medical electrical equipment -- Part 1: General 
requirements for basic safety and essential 
performance 

Електромедицински апарати. Част 1: Общи изисквания за 
основна безопасност и съществени характеристики (IEC 
60601-1:2005)

90/385/EC              
93/42/EC

CLC/TC 62 EN 60601-2-4:2011 Medical electrical equipment -- Part 2-4: Particular 
requirements for the basic safety and essential 
performance of cardiac defibrillators

Електромедицински апарати. Част 2-4: Специфични 
изисквания за основна безопасност и съществени 
характеристики на кардиодефибрилатори (IEC 60601-2-
4:2011)

2013-10-01 2013-10-20 93/42/EC

CEN/CLC/TC 
3

EN ISO 13485:2012 Medical devices - Quality management systems - 
Requirements for regulatory purposes (ISO 
13485:2003)

Медицински изделия. Системи за управление на 
качеството. Изисквания за целите на нормативните актове 
(ISO 13485:2003)

2013-10-01 2013-10-20 90/385/EC              
93/42/EC       
98/79/EC

CEN/TC 136 EN 1509:2008 Playing field equipment - Badminton equipment - 
Functional and safety requirements, test methods

Съоръжения за игрища. Съоръжения за бадминтон. 
Функционални изисквания и изисквания за безопасност, 
методи за изпитване

2013-06-01 2013-06-15

CEN/TC 136  EN 13319:2000 Diving accessories - Depth gauges and combined 
depth and time measuring devices - Functional and 
safety requirements, test methods

Принадлежности за гмуркане. Средства за измерване на 
дълбочина и комбинирани уреди за измерване на 
дълбочина и време. Функционални изисквания и 
изисквания за безопасност, методи за изпитване

2013-06-01 2013-06-15

CEN/TC 136  EN 15288-
1:2008+A1:2011

Swimming pools - Part 1: Safety requirements for 
design

Плувни басейни. Част 1: Изисквания за безопасност за 
проектиране

2013-07-15 2013-07-30

CEN/TC 136  EN 15288-2:2008 Swimming pools - Part 2: Safety requirements for 
operation

Плувни басейни. Част 2: Изисквания за безопасност при 
функциониране

2013-07-15 2013-07-30

CEN/TC 136  EN 15567-1:2007 Sports and recreational facilities - Ropes courses - 
Part 1: Construction and safety requirements

Съоръжения за спорт и свободно време. Въжени 
маршрути. Част 1: Конструкции и изисквания за 
безопасност

2013-11-15 2013-11-30

CEN/TC 136  EN 15567-2:2007 Sports- and recreational facilities - Ropes courses - 
Part 2: Operation requirements

Съоръжения за спорт и свободно време. Въжени 
маршрути. Част 2: Изисквания за експлоатация

2013-06-01 2013-06-15

БИС/ТК 88 "Спорт, съоръжения за спорт и свободно време"

БИС/ТК 87 "Механични и оптични изделия в медицината"



CEN/TC 394 EN 16224:2012 Healthcare provision by chiropractors Предоставяне на здравно обслужване от специалисти по 
хиропрактика

2013-12-30 2014-01-30  

CEN/TC346 EN 16085:2012 Conservation of Cultural property - Methodology for 
sampling from materials of cultural property - 
General rules

Опазване на културното наследство. Методология за 
вземане на проби от материали на културното наследство. 
Общи правила

2013-06-15 2013-06-30

CEN/TC346 EN 16095:2012 Conservation of cultural property - Condition 
recording for movable cultural heritage

Опазване на културното наследство. Описание на 
състоянието на движимото културно наследство

2013-11-15 2013-11-30

CEN/TC346 EN 16096:2012 Conservation of cultural property - Condition survey 
and report of built cultural heritage

Опазване на културното наследство. Проучване и 
докладване за състоянието на недвижимото културно 
наследство

2013-06-15 2013-06-30

CEN/TC346 EN 16141:2012 Conservation of cultural heritage - Guidelines for 
management of environmental conditions - Open 
storage facilities: definitions and characteristics of 
collection centres dedicated to the preservation and 
management of cultural heritage

Опазване на културното наследство. Ръководства за 
управление на околната среда. Улеснения за съхраняване: 
определения и характеристики на центрове за колекции, 
предназначени за защита и управление на културното 
наследство

2013-06-15 2013-06-30

CEN/TC346 EN 16242:2012 Conservation of cultural heritage - Procedures and 
instruments for measuring humidity in the air and 
moisture exchanges between air and cultural property

Опазване на културното наследство. Процедури и 
средства за измерване влажността на въздуха и 
влагообмен между въздуха и културната ценност

2013-11-15 2013-11-30

ISO/TC  163 ISO 18292:2011 Energy performance of fenestration systems for 
residential buildings -- Calculation procedure

Енергийни характеристики на системи за прозорци за 
жилищни сгради. Метод за пресмятане

2013-05-10 2013-05-10

CEN/TC 33 EN 1630:2011 Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles 
and shutters - Burglar resistance - Test method for the 
determination of resistance to manual burglary 
attempts

Врати, прозорци, окачени фасади, решетки и капаци. 
Устойчивост срещу взлом. Метод за изпитване за 
определяне на устойчивостта срещу опит за ръчно 
разбиване

2013-06-30 2013-06-30

CEN/TC 33 EN 13051:2001 Curtain Walling - Watertightness - Site test Окачени фасади. Водонепропускливост. Изпитване на 
място

2013-06-30 2013-06-30

CEN/TC 33 EN 14024:2004 Metal profiles with thermal barrier - Mechanical 
performance - Requirements, proof and tests for 
assessment

Метални профили с термична преграда. Механични  
характеристики. Изисквания, проверка и изпитвания за 
оценяване

2013-06-30 2013-06-30

CEN/TC 33 EN 13123-2:2004 Windows, doors, and shutters - Explosion resistance - 
Requirements and classification - Part 2: Range test

Прозорци, врати и капаци. Устойчивост на взривяване. 
Изисквания и класификация. Част 2: Изпитване за 
класифициране

2013-07-10 2013-07-15

CEN/TC 33 EN 12444:2000 Industrial, commercial and garage doors and gates - 
Resistance to wind load - Testing and calculation

Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. 
Устойчивост на натоварване от вятър. Изпитване и 
пресмятане

2013-07-10 2013-07-15

CEN/TC 33 EN 12604:2000 Industrial, commercial and garage doors and gates - 
Mechanical aspects - Requirements

Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. 
Механични аспекти. Изисквания

2013-09-30 2013-09-30 89/106/EEC

CEN/TC 33 EN 1191:2012 Windows and doors - Resistance to repeated opening 
and closing - Test method

Прозорци и врати. Устойчивост при многократно 
отваряне и затваряне. Метод за изпитване

2013-11-15 2013-11-15

CEN/TC 33 EN 1121:2000 Doors - Behaviour between two different climates - 
Test method

Врати. Поведение между две различни климатични 
условия. Метод за изпитване

2013-10-30 2013-10-30

БИС/ТК 89 "Туристически дейности"

БИС/ТК 94 "Опазване на културното наследство"

БИС/ТК 96 "Врати, прозорци, капаци, строителен обков и окачени фасади"



CEN/TC 33 EN 13241-
1:2003+A1:2011

Industrial, commercial and garage doors and gates - 
Product standard - Part 1: Products without fire 
resistance or smoke control characteristics

Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. 
Стандарт за продукт. Част 1: Продукти без 
характеристики за защита от огън или димозащита

2013-08-30 2013-09-10 89/106/EEC

CEN/TC 33 EN 16005:2012 Power operated pedestrian doorsets - Safety in use - 
Requirements and test methods

Механизирано задвижвани врати. Безопасност при 
употреба. Изисквания и методи за изпитване

2013-08-30 2013-09-10 89/106/EEC

CEN/TC 278 EN 16072:2011 Intelligent transport systems - eSafety - Pan-European 
eCall operating requirements

Интелигентни транспортни системи. Електронна 
сигурност (eSafety). Оперративни изисквания на 
паневропейската система за електронно повикване

2013-09-30 2013-11-30

CEN/TC 278 EN 16062:2011 Intelligent transport systems - eSafety -  eCall high 
level application requirements (HLAP)

Интелигентни транспортни системи. Електронна 
сигурност (eSafety).  Система за електронно повикване 
(eCall)  с изисквания за протоколи  за прилагане при 
извънредни ситуации (HLAP)

2013-10-30 2013-11-30

CEN/TC 278 EN 15722:2011 Intelligent transport systems - eSafety -  eCall 
minimum set of data (MSD)

Интелигентни транспортни системи. Електронна 
сигурност .Минимален набор от данни (MSD) за система 
за електронно повикване

2013-09-30 2013-10-30

CEN/TC 52  EN 71-4:2013 Safety of toys. Part 4. Experimental sets for chemistry 
and related activities

Безопасност на детски играчки. Част 4. Комплекти за 
химични експерименти и свързаните с тях дейности

2013-05-17 2013-06-10 2009/48/EC

CEN/TC 52  CEN/TR 15371:2013 Safety of toys - Replies to requests for interpretation 
of EN 71-1, EN 71-2, and EN 71-8 Безопасност на детски играчки. Отговори на въпроси за 

интерпретиране на EN 71-1, EN 71-2 и EN 71-8

2013-05-17 2013-06-10 2009/48/EC

CEN/TC 52 EN 71-3:2013 Safety of toys - Part 3: Migration of certain elements Безопасност на детски играчки. Част 3. Миграция на 
определени елементи

2013-10-01 2013-10-15 2009/48/EC

CEN/TC 52 EN 71-5:2013 Safety of toys - Part 5: Chemical toys (sets) other 
than experimental sets

Безопасност на детски играчки. Част 5. Химични играчки 
(комплекти), различни от комплектите за химични опити 

2013-11-10 2013-11-30 2009/48/EC

CEN/TC 52 EN 71-12:2013 Safety of toys - Part 12: N-nitrosamines and N-
notrosatable substances

Безопасност на детски играчки. Част 12. N-нитрозамини и 
N-нитрозируеми вещества

2013-10-01 2013-10-15 2009/48/EC

ISO/TC 229 ISO/TS 10797:2012
Nanotechnologies -- Characterization of single-wall 
carbon nanotubes using transmission electron 
microscopy

Нанотехнологии. Охарактеризиране на едностенни 
въглеродни нанотръбички с използване на трансмисионна 
електронна микроскопия

2013-05-24 2013-06-14

ISO/TC 229 ISO/TS 12805:2011 Nanotechnologies -- Materials specifications -- 
Guidance on specifying nano-objects

Нанотехнологии. Спесифициране на материалите. 
Ръководство за спесифициране на нанообекти 2013-05-24 2013-06-14

CEN/TC 151 EN ISO 6165:2012 Earth-moving machinery - Basic types - Identification 
and terms and definitions (ISO 6165:2012)

Машини за земни работи. Основни видове. 
Идентификация, термини и определения (ISO 6165:2012)

2013-10-29 2013-10-30

CEN/TC 337 EN 15431:2008 Winter and road service area maintenance 
equipments - Power system and related controls - 
Interchangeability and performance requirements

Техника за зимно поддържане и поддържане на пътищата. 
Задвижване и управление на прикачните приспособления. 
Заменяемост и изисквания за работа

2013-12-09 2013-12-10

CEN/TC 151 EN 815:1996+A2:2008   Safety of unshielded tunnel boring machines and 
rodless shaft boring machines for rock - Safety 
requirements

Безопасност на машини без щит за пробиване на тунели и 
на машини без теглич за прокопаване на вертикални 
шахти в скали. Изисквания за безопасност

2014-04-30 2014-05-30 2006/42 ЕС

CEN/TC 151 EN ISO 2867:2011 Earth-moving machinery - Access systems (ISO 
2867:2011)

Машини за земни работи. Системи за достъп (ISO 
2867:2011)

2014-04-30 2014-05-30 2006/42 ЕС

БИС/ТК 100 "Техника и съоръжения за строителство и поддържане (включително зимно) на пътища"

БИС/ТК 97 "Интелигентни транспортни системи и логистика"

БИС/ТК 98 "Безопасност на детски играчки"

БИС/ТК 99 "Нанотехнологии"



CEN/TC 151 EN 500-1:2006+A1:2009 Mobile road construction machinery - Safety - Part 1: 
Common requirements

Подвижни машини за строителство на пътища. 
Безопасност. Част 1: Общи изисквания

2013-10-15 2013-10-25 2006/42 ЕС

CEN/TC 337 EN 15432-1:2011 Winter and road service area maintenance 
equipments - Front-mounted equipments - Part 1: 
Fixed front mounting plates

Зимно поддържане и техника за обслужване на пътища. 
Челно монтирани съоръжения. Част 1: Челно монтирани 
неподвижни дъски

2013-12-09 2013-12-10

ISO/TC 223 ISO 22320:2011 Societal security – Emergency management – 
Requirements for incident response

Сигурност на обществото. Управление на действия при 
извънредни ситуации. Изисквания за реакция при 
инциденти

2013-03-20 2013-03-30

ISO/TC 223 ISO 22300:2012 Societal security – Terminology Сигурност на обществото. Термини и определение 2013-03-20 2013-03-30
ISO/TC 223 ISO 22301:2012 Societal security -- Business continuity management 

systems --- Requirements 
Сигурност на обществото. Системи за управление на 
непрекъснатост на бизнеса. Изисквания

2013-03-20 2013-03-30

ISO/TC 223 ISO 22313:2012 Societal security -- Business continuity management 
systems -- Guidance

Сигурност на обществото. Системи за управление на 
непрекъснатост на бизнеса. Ръководство

2013-09-20 2013-10-20

БИС/ЕРГ 6 "Запалки"
CEN/TC 355 EN 13869:2002+A1:2011 Lighters - Child-resistance for lighters - Safety 

requirements and test methods
Запалки. Запалки обезопасени спрямо деца. Изисквания 
за безопасност и методи за изпитване

2013-10-30 2013-11-15 GPSD 
2001/95/EC   

CEN/TC 355 EN ISO 
9994:2006/A1:2008 )

Lighters - Safety specification - Amendment 1: 
Clarification of structural requirements (ISO 
9994:2006/Amd 1:2008

Запалки - Изисквания за безопасност- Изменение 1: 
Разясняване на конструкционни изисквания  (ISO 
9994:2006/Amd 1:2008)

2013-10-30 2013-11-15 GPSD 
2001/95/EC   

ISO/TC 258 ISO 21500:2012 Guidance on project management Ръководство за управление на проекти 2013-04-01 2013-04-15

БИС/TК 102 "Сигурност на обществото и гражданите" 

БИС/ЕРГ 15 "Управление на проекти, програми и портфолио"
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