
CEN/TC 127 EN 1366-9:2008 Fire resistance tests for service installations - Part 9: 
Single compartment smoke extraction ducts

Изпитвания на устойчивост на огън на 
обслужващи инсталации. Част 9: Едносекторни 
димоотводи

2016-10-10 2016-10-20 89/106/ЕС 

CEN/TC 191 EN 12845:2015 Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler 
systems - Design, installation and maintenance

Стационарни пожарогасителни инсталации. 
Автоматични спринклерни инсталации. 
Проектиране, монтиране и поддържане

2016-05-30 2016-06-10

CEN/TC 127 EN 1366-8:2004 Fire resistance tests for service installations - Part 8: 
Smoke extraction ducts

Изпитвания на устойчивост на огън на 
обслужващи инсталации. Част 8: Димоотводи

2016-06-20 2016-06-30 89/106/ЕС 

CEN/TC 191 EN 12845:2015/ 
AC:2016

Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler 
systems - Design, installation and maintenance

Стационарни пожарогасителни инсталации. 
Автоматични спринклерни инсталации. 
Проектиране, монтиране и поддържане

2016-05-30 2016-06-10

CEN/TC 191 ЕN ISO 5923:2012 Equipment for fire protection and fire fighting - Fire 
extinguishing media - Carbon dioxide (ISO 
5923:2012)

Съоръжения за предпазване от пожар и гасене на 
пожар. Пожарогасителни вещества. Въглероден 
диоксид (ISO 5923:2012)

2016-10-15 2016-10-31

CEN/TC 127 EN 1364-1:2015 Fire resistance tests for non-loadbearing elements - 
Part 1: Walls

Изпитване на устойчивост на огън на неносещи 
елементи. Част 1: Стени

2016-09-15 2016-09-30

CEN/TC 127 EN 1366-2:2015 Fire resistance tests for service installations - Part 2: 
Fire dampers

Изпитвания на устойчивост на огън на 
обслужващи инсталации. Част 2: Пожарни клапи

2016-09-15 2016-09-30

CEN/TC 70 EN 1866-3:2013 Mobile fire extinguishers - Part 3: Requirements for 
the assembly, construction and pressure resistance 
of CO2 extinguishers which comply with the 
requirements of EN 1866-1

Возими пожарогасители. Част 3: Изисквания за 
монтирането, конструкцията и устойчивостта на 
налягане на пожарогасители с CO2, които са в 
съответствие с изискванията на EN 1866-1

2016-11-15 2016-11-30

ISO/TC 21 ISO/TS 11602-1: 
2010

Fire protection -- Portable and wheeled fire 
extinguishers Selection and installation

Защита от пожар. Носими и возими 
пожарогасители. Част 1: Подбор и инсталиране

2016-12-12 2016-12-20

ISO/TC 21 ISO/TS 11602-2: 
2010

Fire protection - Portable and wheeled fire 
extinguishers - Part 2: Inspection and maintenance

Защита от пожар. Носими и возими 
пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо 
обслужване

2016-12-12 2016-12-20

ISO/TC 131 ISO/TR 10686: 
2013

Hydraulic fluid power -- Method to relate the 
cleanliness of a hydraulic system to the cleanliness 
of the components and hydraulic fluid that make up 
the system

Хидравлично задвижване. Метод за връзка между 
чистотата на хидравличната система и чистотата 
на съставните части и хидравличния флуид, които 
изграждат системата 

2016-06-17 2016-07-08

CEN/TC 51 EN 196-2:2013 Method of testing cement - Part 2: Chemical 
analysis of cement

Методи за изпитване на цимент. Част 2: Химичен 
анализ на цимент

2016-12-29 2016-12-30

CEN/TC 51 EN 197-2:2014 Cement - Part 2: Conformity evaluation Цимент. Част 2: Оценяване на съответствието 2016-06-20 2016-06-21

№ и година на 
издаване на 
EN/ISO/IEC, 

който се въвежда

Заглавие на английски език Дата за 
постъпване 
в отдел ИД

Директива на 
ЕС

Заглавие на български език

АКТУАЛИЗИРАНА РАБОТНА ПРОГРАМА на БИС за въвеждане на европейски и международни стандарти като български стандарти чрез превод за 
2016 год.

Дата за 
приемане от 

БИС/ТК 

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

БИС/ТК 1"Пожаро- и взривозащита"

БИС/ТК 2 "Хидравлика и пневматика"

БИС/ТК 4 "Цимент, вар и гипс"



CEN/TC 51 EN 196-1:2016 Methods of testing cement - Part 1: Determination 
of strength

Методи за изпитване на цимент. Част 1: 
Определяне на якост

2016-04-18 2016-04-19

CEN/TC 229 EN 13225:2013 Precast concrete products - Linear structural 
elements

Готови бетонни продукти. Линейни 
конструктивни елементи

2016-06-15 2016-06-16 305/2011 
89/106/EEC 

CEN/TC 229 EN 13748-2:2004                                         Terrazzo tiles - Part 2: Terrazzo tiles for external 
use

Мозаечни плочи. Част 2: Мозаечни плочи за 
външни настилки

2016-12-01 2016-12-02 305/2011 
89/106/EEC 

CEN/TC 229 EN 15037-4:2010 
+A1:2013

Precast concrete products - Beam-and-block floor 
systems - Part 4: Expanded polystyrene blocks

Готови бетонни продукти. Системи за подове от 
греди и междинни елементи. Част 4: Междинни 
елементи от експандиран полистирен

2016-05-19 2016-05-20 305/2011 
89/106/EEC 

CEN/TC 229 EN 15037-5:2013 Precast concrete products - Beam-and-block floor 
systems - Part 5: Lightweight blocks for simple 
formwork

Готови бетонни продукти. Системи за подове от 
греди и междинни елементи. Част 5: Леки 
междинни елементи за обикновен кофраж

2016-05-19 2016-05-20 305/2011 
89/106/EEC 

CEN/TC 104 EN 450-1:2012 Fly ash for concrete - Part 1: Definition, 
specifications and conformity criteria

Летящи пепели за бетон. Част 1: Определение, 
изисквания и критерии за съответствие

2016-04-18 2016-04-19 305/2011 
89/106/EEC 

CEN/TC 104 EN 934-2:2009          
+ A1:2012

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: 
Concrete admixtures - Definitions, requirements, 
conformity, marking and labelling

Химични добавки за бетон, разтвор и 
инжекционен разтвор. Част 2: Химични добавки 
за бетон. Определения, изисквания, съответствие, 
маркиране и етикетиране

2016-04-18 2016-04-19 305/2011 
89/106/EEC 

CEN/TC 104 EN 934-3:2009       
+ A1:2012

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 3: 
Admixtures for masonry mortar - Definitions, 
requirements, conformity and marking and labelling

Химични добавки за бетон, разтвор и 
инжекционен разтвор. Част 3: Химични добавки 
за разтвор за зидария. Определения, изисквания, 
съответствие, маркиране и етикетиране

2016-04-18 2016-04-19 305/2011 
89/106/EEC 

CLC/TC 61 EN 50106:2008 Safety of household and similar electrical 
appliances - Particular rules for routine tests 
referring to appliances under the scope of EN 60335-
1 

Безопасност на битови и подобни електрически 
уреди. Специфични правила за рутинни 
изпитвания за уреди от областта на приложение 
на EN 60335-1

2016-09-20 2016-09-30 2006/95/EC 

 CLC/TC 59X EN 50564:2011 Electrical and electronic household and office 
equipment - Measurement of low power 
consumption 

Битови електрически и електронни уреди и офис 
устройства/съоръжения. Измерване на ниската 
консумация на енергия 

2016-11-20 2016-11-25 1275/2008 
2009/125/EC

CLC/TC 61 60335-2-6:2015 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

2016-09-30 2016-10-05 2006/95/EC

CEN/TC 163 EN 14516:2015 Baths for domestic purposes Вани с битово предназначение 2016-05-30 2016-06-30
CEN/TC 129 EN 15752-1:2014 Glass in building - Adhesive backed polymeric film - 

Part 1: Definitions and requirements                      
Стъкло за строителството. Полимерен филм със 
залепваща се задна част. Част 1: Определения и 
изисквания

2016-05-30 2016-06-30 305/2011

CEN/TC 163 EN 997:2012+A1: 
2015                                        

WC pans and WC suites with integral trap                                                                                                           Тоалетни чинии и комплекти с вграден 
хидравличен затвор

2016-05-30 2016-06-30 305/2011

CEN/TC 67 EN ISO 10545-1: 
2014

Ceramic tiles - Part 1: Sampling and basis for 
acceptance (ISO 10545-1:2014)                                                                                        

Керамични плочки. Част 1: Вземане на извадки и 
правила за приемане (ISO 10545-1:2014)

2016-05-30 2016-06-30 305/2011, 
89/106/EEC

БИС/ТК 6 "Битови електрически уреди"

БИС/ТК 7 "Стъкло и керамика"

БИС/ТК 5 "Бетон и разтвори"



CEN/TC 67 EN ISO 10545-4: 
2014

Ceramic tiles - Part 4: Determination of modulus of 
rupture and breaking strength (ISO 10545-4:2014)                         

Керамични плочки. Част 4: Определяне на якост 
на огъване и якост на разрушаване (ISO 10545-
4:2014)

2016-05-30 2016-06-30 305/2011, 
89/106/EEC

CEN/TC 67 FprEN 14411 Ceramic tiles - Definition, classification, 
characteristics, evaluation of conformity and 
marking 

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

2016-05-30 2016-06-30

CEN/TC 129 EN 12150-1:2015 Glass in building - Thermally toughened soda lime 
silicate safety glass - Part 1: Definition and 
description

Стъкло за строителството. Термично закалено 
натриево-калциево силикатно безопасно стъкло. 
Част 1: Определение и описание

2016-05-30 2016-06-30

CEN/TC 163 EN 12764:2015 Sanitary appliances - Specification for whirlpool 
baths

Санитарни принадлежности. Технически 
изисквания за вани с вихрово движение на водата

2016-05-30 2016-06-10 305/2011                    

CEN/TC 67 EN ISO 10545-14: 
2015

Ceramic tiles - Part 14: Determination of resistance 
to stains (ISO 10545-14:2015) 

Керамични плочки. Част 14: Определяне на 
устойчивостта на образуване на петна (ISO 10545-
14:2015) 

2016-05-30 2016-06-30

CEN/TC 58 EN 125:2010     
+A1:2015

Flame supervision devices for gas burning 
appliances - Thermoelectric flame supervision 
devices

Устройства за контрол на пламъка на газови 
уреди. Термоелектрически устройства за контрол 
на пламъка

2016-07-30 2016-08-15 2009/142/EC

CEN/TC 57 EN 303-5:2012 Heating boilers - Part 5: Heating boilers for solid 
fuels, manually and automatically stoked, nominal 
heat output of up to 500 kW - Terminology, 
requirements, testing and marking

Отоплителни котли. Част 5: Отоплителни котли 
за твърдо гориво с ръчно и автоматично подаване 
на горивото с номинална топлинна мощност до 
500 kW. Терминология, изисквания, изпитване и 
маркировка

2016-08-30 2016-09-10 2006/42/EC

CEN/SS H99 EN 14059:2002 Decorative oil lamps - Safety requirements and test 
methods

Декоративни маслени лампи. Изисквания за 
безопасност и методи за изпитване

2016-08-30 2016-09-10 2006/42/EC

CEN/TC 286 EN 14894:2013 LPG equipment and accessories - Cylinder and 
drum marking

Съоръжения и принадлежности на LPG. 
Маркировка на бутилки и цилиндри

2016-08-30 2016-09-10

CEN/TC 289 FprEN ISO 2589 Leather - Physical and mechanical tests - 
Determination of thickness (ISO/FDIS 2589:2015) 

Кожи обработени. Физични и механични 
изпитвания. Определяне на дебелината (ISO/FDIS 
2589:2015) 

2016-05-15 2016-05-31

CEN/TC 289 FprEN ISO 17236 Leather - Physical and mechanical tests - 
Determination of extension set (ISO/FDIS 
17236:2015) 

Кожи обработени. Физични и механични 
изпитвания. Определяне на остатъчната 
деформация при опън (ISO/FDIS 17236:2015)

2016-05-15 2016-05-31

CEN/TC 289 FprEN ISO 3377-2 Leather - Physical and mechanical tests - 
Determination of tear load - Part 2: Double edge 
tear (ISO/FDIS 3377-2:2015) 

Кожи обработени. Физични и механични 
изпитвания. Определяне на силата на раздиране. 
Част 2: Раздиране на два края (ISO/FDIS 3377-
2:2015) 

2016-05-15 2016-05-31

CEN/TC 309 CEN/TR 16417: 
2016 

Footwear - Footwear industry guideline for 
substances of very high concern (Annex XIV of 
REACH) 

Обувки. Указания за обувната промишленост 
относно вещества предизвикващи сериозно 
безпокойство (Приложение XIV на REACH) 

2016-05-31 2016-06-15

CEN/TC 289 EN ISO 17234-1: 
2015

Leather - Chemical tests for the determination of 
certain azo colorants in dyed leathers - Part 1: 
Determination of certain aromatic amines derived 
from azo colorants (ISO 17234-1:2015) 

Обработени кожи. Химични изпитвания за 
откриване на определени видове азобагрила в 
обагрени кожи. Част 1: Откриване на определени 
ароматни амини, получени от азобагрила (ISO 
17234-1:2015) 

2016-05-31 2016-06-15

БИС/ТК 8 "Газови уреди, газови бутилки и арматура за газови уреди. Битови уреди на твърдо и течно гориво"

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



CEN/TC 289 EN ISO 14931: 
2015

Leather - Guide to the selection of leather for 
apparel (excluding furs) (ISO 14931:2015) 

Обработени кожи. Ръководство за подбор на 
кожи за облекла (с изключение на кожухарски 
кожи) (ISO 14931:2015) 

2016-07-15 2016-07-29

CEN/TC 289 EN ISO 3379:2015 Leather - Determination of distension and strength 
of surface (Ball burst method) (ISO 3379:2015) 

Обработени кожи. Определяне на разтегливостта 
и здравината на лицевия слой (метод за изпитване 
с топче) (ISO 3379:2015) 

2016-07-15 2016-07-29

CEN/TC 289 EN 16484:2015 Leather - Requirements for the determination of the 
origin of leather production

Обработени кожи. Изисквания за определяне 
произхода на кожата 

2016-07-15 2016-07-29

ISO/TC 69 ISO 7870-1:2014  Control charts- Part 1: General guidelines  Контролни карти - Част 1: Общо ръководство 2016-05-31 2016-06-30

ISO/TC 22 ISO 15500-2:2012 Road vehicles -- Compressed natural gas (CNG) 
fuel system components Performance and general 
test methods

Пътни превозни средства. Елементи на горивната 
система за сгъстен природен газ (СNG). Част 2: 
Работни характеристики и общи методи за 
изпитване

2016-02-29 2016-03-30

ISO/TC 22 ISO 3560:2013 Road vehicles -- Frontal fixed barrier or pole impact 
test procedure

Пътни превозни средства. Процедури за 
изпитване на челен удар в неподвижна преграда 
или стълб

2016-09-30 2016-10-15

ISO/TC 22 ISO 6487:2015 Road vehicles -- Measurement techniques in impact 
tests -- Instrumentation

Пътни превозни средства. Методи за измерване 
при изпитванията на удар. Измервателни уреди

2016-09-30 2016-10-15

CEN/TC 333 EN ISO 4210-2: 
2015

Cycles - Safety requirements for bicycles - Part 2: 
Requirements for city and trekking, young adult, 
mountain and racing bicycles (ISO 4210-2:2015)

Велосипеди. Изисквания за безопасност на 
велосипеди. Част 2: Изисквания за градски и 
туристически, юношески, планински и 
състезателни велосипеди (ISO 4210-2:2015) 

2016-10-30 2016-11-15

CEN/TC 333 EN ISO 4210-3: 
2014

Cycles - Safety requirements for bicycles - Part 3: 
Common test methods (ISO 4210-3:2014)

Велосипеди. Изисквания за безопасност на 
велосипеди. Част 3: Общи методи за изпитване 
(ISO 4210-3:2014)

2016-10-30 2016-11-15

CEN/TC 230 EN ISO 5667-1: 
2006           

Water quality - Sampling - Part 1: Guidance on the 
design of sampling programmes and sampling 
techniques (ISO 5667-1:2006) 

Качество на водата. Вземане на проба. Част 1: 
Ръководство за разработване на програми и 
техники за вземане на проби (ISO 5667-1:2006)

2016-06-02 2016-06-30

CEN/TC 230 EN ISO 5667-3: 
2012 

Water quality - Sampling - Part 3: Preservation and 
handling of water samples (ISO 5667-3:2012)

Качество на водата. Вземане на проба. Част 3: 
Ръководство за консервиране и подготовка на 
водните проби (ISO 5667-3:2012)

2016-06-02 2016-06-30

ISO/TC 147/SC 2 ISO 10260:1992 Water quality -- Measurement of biochemical 
parameters -- Spectrometric determination of the 
chlorophyll-a concentration

Качество на водата. Определяне на биохимични 
параметри. Спектрометрично определяне на 
концентрацията на хлорофил-а

2016-06-02 2016-06-30

CEN/TC 400 CEN/TR 16193: 
2013

Sludge, treated biowaste and soil - Detection and 
enumeration of Escherichia coli

Утайки, обработени биоотпадъци и почви. 
Откриване и преброяване на Escherichia coli

2016-06-02 2016-06-30

ISO/TC 146 ISO 9096:2003 Stationary source emissions -- Manual 
determination of mass concentration of particulate 
matter

Стационарни източници на емисии. Ръчно 
определяне на масовата концентрация на прахови 
частици

2016-06-02 2016-06-30

CEN/TC 264 EN 15259:2007 Air quality - Measurement of stationary source 
emissions - Requirements for measurement sections 
and sites and for the measurement objective, plan 
and report

Качество на въздуха. Измерване на емисии от 
стационарни източници. Изисквания както към 
районите и местата на измерване, така и към 
обекта, плана и доклада от измерването

2016-06-02 2016-06-30

БИС/ТК 12 "Приложение на статистическите методи"

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

БИС/ТК 15 "Опазване на околната среда"



CEN/CSS S26 EN ISO 14004: 
2016        

Environmental management systems - General 
guidelines on implementation (ISO 14004:2016)

Системи за управление по отношение на околната 
среда. Общо ръководство за принципите, 
системите и методите за внедряване (ISO 
14004:2016)

2016-09-20 2016-09-25

CEN/CSS S26 EN ISO 14021: 
2016      

Environmental labels and declarations - Self-
declared environmental claims (Type II 
environmental labelling) (ISO 14021:2016)

Етикети за окачествяване и декларации за 
околната среда. Лично декларирани искове/ 
претенции по отношение на околната среда (Тип 
ІІ етикетиране на околната среда) (ISO 
14021:2016)

2016-09-07 2016-09-15

ISO/TC 146 ISO 9096:2003/ 
Cor 1:2006    

Stationary source emissions -- Manual 
determination of mass concentration of particulate 
matter

Стационарни източници на емисии. Ръчно 
определяне на масовата концентрация на прахови 
частици

2016-03-24 2016-05-30

CEN/TC 230 EN ISO 5667-1: 
2006/AC:2007                       

Water quality - Sampling - Part 1: Guidance on the 
design of sampling programmes and sampling 
techniques (ISO 5667-1:2006) 

Качество на водата. Вземане на проба. Част 1: 
Ръководство за разработване на програми и 
техники за вземане на проби (ISO 5667-1:2006) 

2016-06-24 2016-07-04

ISO/TC 46 ISO 16175-2: 
2011   

Information and documentation -- Principles and 
functional requirements for records in electronic 
office environments -- Part 2: Guidelines and 
functional requirements for digital records 
management

Информация и документация - Принципи и 
функционални изисквания за записи в електронна 
офис среда - Част 2: Указания и функционални 
изисквания за системите за управление на 
цифрови записи

2016-04-30 2016-05-10

ISO/TC 46 ISO 11799:2015 Information and documentation -- Document 
storage requirements for archive and library 
materials

Информация и документация. Изисквания за 
съхраняване на архивни и библиотечни 
документи

2016-05-30 2016-06-10

ISO/TC 46 ISO 16439: 2014  Information and documentation -- Methods and 
procedures for assessing the impact of libraries

Информация и документация - Методи и 
процедури за оценка на въздействието на 
библиотеките.

2016-09-30 2016-10-20

ISO/TC 46 ISO 15489-1:2016              Information and documentation - Records 
management - Part 1: Concepts and principles

Информация и документация. Управление на 
записи. Част 1: Понятия и принципи

2016-12-20 2016-12-30

CEN/ECISS/   
TC 105

EN 10088-5:2009 Stainless steels - Part 5: Technical delivery 
conditions for bars, rods, wire, sections and bright 
products of corrosion resisting steels for 
construction purposes

Корозионноустойчиви стомани. Част 5: 
Технически условия на доставка на пръти, 
валцуван тел, изтеглен тел, профили и 
калибрирани продукти от корозионноустойчиви 
стомани, предназначени за строителни 
конструкции

2016-10-20 2016-10-30

CEN/ECISS/   
TC 105

EN 10027-2:2015 Designation systems for steels - Part 2: Numerical 
system

Системи за означаване на стомани. Част 2: 
Цифрова система

2016-06-30 2016-07-10

ISO/TC 54 ISO/TS 211:2014 Essential oils - General rules for labelling and 
marking of containers

Етерични масла. Общи правила за етикетиране и 
маркиране на опаковките

2016-03-10 2016-03-15

ISO/TC 54 ISO/TS 210:2014 Essential oils - General rules for packaging, 
conditioning and storage

Етерични масла. Общи правила за опаковане, 
кондициониране и съхранение

2016-03-10 2016-03-15

ISO/TC 54 ISO 8897:2010 Oil of juniper berry (Juniperus communis L.) Масло от плодове на хвойна (Juniperus communis 
L.)

12.09.2016 2016-10-16

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

БИС/ТК 17 "Черна металургия"

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



CEN/TC 392 EN 16343:2013 Cosmetics - Analysis of cosmetic products - 
Determination of 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate 
(IPBC) in cosmetic preparations, LC-MS methods

Козметични продукти. Анализ на козметични 
продукти. LC-MS методи за определяне на 3-йодо-
2-пропинил бутилкарбамат (IPBC) в козметични 
продукти

2016-04-12 2016-04-16

CEN/TC 392 EN ISO 24443: 
2012

Determination of sunscreen UVA photoprotection 
in vitro (ISO 24443:2012)

In vitro определяне на UVA защита на 
слънцезащитни продукти (ISO 24443:2012)

2016-03-15 2016-03-18

CEN/TC 392 EN ISO 24442: 
2011

Cosmetics - Sun protection test methods - In vivo 
determination of sunscreen UVA protection (ISO 
24442:2011)

Козметични продукти. Методи за изпитване на 
защитата от слънце. In vivo определяне на UVA 
защита от слънце (ISO 24442:2011)

2016-04-15 2016-04-18

CEN/TC 133 EN 1254-6:2012 Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 
6: Fittings with push-fit ends

Мед и медни сплави. Фитинги за тръбопроводи. 
Част 6: Фитинги с краища за монтиране чрез 
натиск

2016-08-30 2016-09-15 89/106/EEC  
305/2011

CEN/TC 133 EN 1254-8:2012 Copper and copper alloys — Plumbing fittings ─ 
Part 8: Fittings with press ends for use with plastics 
and multilayer pipes

Мед и медни сплави. Фитинги за тръбопроводи. 
Част 8: Фитинги с краища за запресоване за 
използване с пластмасови и многопластови тръби

2016-08-10 2016-08-30 89/106/EEC  
305/2011

CEN/TC 133 EN 12384:1999 Copper and copper alloys - Determination of spring 
bending limit on strip

Мед и медни сплави. Определяне границата на 
пружинно огъване на лента

2016-08-10 2016-08-30 89/106/EEC  
305/2011

CEN/TC 220 EN 12938:1999 Methods for the analysis of pewter - Determination 
of alloying and impurity element contents by atomic 
spectrometry

Методи за анализ на калаени сплави. Определяне 
съдържанието на легиращите елементи и 
примесите чрез атомна спектрометрия

2016-09-30 2016-10-15

CEN/TC 410 EN ISO 18323: 
2015

Jewellery - Consumer confidence in the diamond 
industry (ISO 18323:2015)

Бижутерия. Доверие на потребителите в 
диамантената индустрия (ISO 18323:2015)

2016-09-30 2016-10-15

ISO/TC 174 ISO 9202:2014 Jewellery -- Fineness of precious metal alloys Бижутерия. Чистота на сплави от благородни 
метали

2016-09-30 2016-10-15

CEN/TC 144 EN ISO 19932-1: 
2013     

Equipment for crop protection - Knapsack sprayers - 
Part 1: Safety and environmental requirements (ISO 
19932-1:2013)    

Техника за растителна защита. Пръскачки, носени 
на гръб. Част 1: Изисквания за безопасност и за 
опазване на околната среда (ISO 19932-1:2013)

2016-06-30 2016-07-30 2006/42

CEN/TC 144 EN ISO 19932-2: 
2013

Equipment for crop protection - Knapsack sprayers - 
Part 2: Test methods (ISO 19932-2:2013)

Техника за растителна защита. Пръскачки, носени 
на гръб. Част 2: Методи за изпитване (ISO 19932-
2:2013)

2016-06-30 2016-07-30 2006/42

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

2016-07-01 2016-08-01

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)

2016-06-30     2016-07-30     

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

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

2016-08-30     2016-09-15    

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

2016-11-30     2016-12-15    

БИС/ТК 20 "Тежки цветни  метали и сплави"

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

БИС/ТК 24 "Безразрушителен (неразрушаващ) контрол"



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

2016-08-30  2016-09-30  

CEN/TC 138 CEN/TR 15589: 
2014

Non destructive testing - Code of practice for the 
approval of NDT personnel by recognised third 
party organisations under the provisions of 
Directive 97/23/EC

Изпитване (контрол) без разрушаване. Кодекс за 
добра практика при одобряване на персонал по 
изпитване без разрушаване чрез признаване от 
трета страна съгласно предписанията на 
Директива 97/23/EC

2016-05-30 2016-06-20

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)

2016-02-26 2016-03-15 97/23/EC

CEN/TC 138 EN ISO 3452-1: 
2013

Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 1: 
General principles (ISO 3452-1:2013)

Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване 
с проникващи течности. Част 1: Общи принципи 
(ISO 3452-1:2013)

2016-12-22 2016-12-30

CEN/TC 138 EN ISO 5579:2013 Non-destructive testing - Radiographic testing of 
metallic materials using film and X- or gamma rays - 
Basic rules (ISO 5579:2013)

Изпитване (контрол) без разрушаване. 
Радиографично изпитване на метални материали 
с използване на филм чрез рентгеново или гама-
лъчение. Основни правила (ISO 5579:2013)

 2016-10-30  2016-11-15 

CEN/TC 138 EN ISO 3452-2: 
2013        

Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 2: 
Testing of penetrant materials (ISO 3452-2:2013)              

Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване 
с проникващи течности. Част 2: Изпитване на 
материали за изпитване с проникващи течности 
(ISO 3452-2:2013)

2016-12-22 2016-12-30

CEN/TC 138 EN ISO 3452-3: 
2013          

Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 3: 
Reference test blocks (ISO 3452-3:2013)                             

Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване 
с проникващи течности. Част 3: Сравнителни 
образци за изпитване (ISO 3452-3:2013)

2016-12-15 2016-12-20

CEN/TC 176 EN 1434-5:2015 Heat meters - Part 5: Initial verification tests Топломери. Част 5: Първоначална проверка 2016-03-02 2016-03-18 2004/22

CEN/SS F02 EN ISO 80000-
1:2013

Quantities and units - Part 1: General (ISO 80000-
1:2009 + Cor 1:2011)

Величини и единици. Част 1: Основни принципи 
(ISO 80000-1:2009 + Поправка 1:2011)

2016-05-30 2016-06-30

ISO/TMBG ISO/IEC GUIDE  
98-1:2009

Uncertainty of measurement Part 1: Introduction to 
the expression of uncertainty in measurement

Неопределеност на измерването. Част 1: 
Въведение за изразяване на неопределеността на 
измерване

2016-06-30 2016-07-30

ISO/TMBG ISO/IEC GUIDE 
98-3:2008

Uncertainty of measurement Part 3: Guide to the 
expression of uncertainty in measurement 
(GUM:1995)

Неопределеност на измерването. Част 3: 
Ръководство за изразяване на неопределеността 
на измерване

2016-06-30 2016-07-30

CEN/CLC/JWG 
NAWI

EN 45501:2015 Metrological aspects of non-automatic weighing 
instruments

Метрологични аспекти за везни с неавтоматично 
действие

2017-01-31 2017-02-28

CEN/TC 121 EN 1011-1:2009 Welding - Recommendations for welding of 
metallic materials - Part 1: General guidance for arc 
welding

Заваряване. Препоръки за заваряване на метални 
материали. Част 1: Общо ръководство за 
електродъгово заваряване

2016-08-01 2016-08-15

БИС/ТК 28 "Метрология"

БИС/ТК 30 "Заваряване на материалите"



CEN/TC 121 EN 1011-2:2001 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

2016-08-30 2016-09-15

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

2016-08-30 2016-09-15

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: 
Окончателно/довършително/ заваряване на 
алуминиени отливки (ISO 15614-4:2005)

2016-11-15 2016-12-15 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

2016-08-15 2016-08-30 

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

 2017-02-02     2017-02-30    

CEN/TC 121 EN ISO 9606-1: 
2013

Qualification testing of welders - Fusion welding - 
Part 1: Steels (ISO 9606-1:2012 including Cor 
1:2012)

Изпит за квалификация на заварчици. Заваряване 
чрез стопяване. Част 1: Стомани (ISO 9606-
1:2012, включително Cor 1:2012)

2016-02-29 2016-03-15 97/23/EC

CEN/TC 121 CEN ISO/TR 
15608:2013 

Welding - Guidelines for a metallic materials 
grouping system (ISO/TR 15608:2013)

Заваряване. Указания за система на групиране на 
метални материали (ISO/TR 15608:2013)

 2016-09-30  2016-10-30

CEN/TC 147 EN 13001-3-1: 
2012+A1:2013

 Cranes - General Design - Part 3-1: Limit States 
and proof competence of steel structure

Кранове. Общо проектиране. Част 3-1: Гранични 
състояния и доказване на безопасността на 
стоманени конструкции

2016-01-15 2016-03-30 2006/42/EC

CEN/TC 168 EN 12385-1:2002                
+A1:2008  

 Steel wire ropes - Safety - Part 1: General 
requirements

Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 1: 
Общи изисквания

2016-06-30 2016-07-15 98/37/EC     
2006/42/EC

CEN/TC 168 EN 12385-4:2002               
+A1:2008

Steel wire ropes - Safety - Part 4: Stranded ropes for 
general lifting applications

Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 4: 
Въжета от усукани снопчета (дилки) за общи 
приложения при вдигане

2016-06-30 2016-07-30 2006/42/EC

CEN/TC 168 EN 12385-5:2002  Steel wire ropes - Safety - Part 5: Stranded ropes 
for lifts

Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 5: 
Въжета от усукани снопчета (дилки) за асансьори

2016-06-30 2016-07-30 95/16/EC

CEN/TC 168 EN 12385-8:2002  Steel wire ropes - Safety - Part 8: Stranded hauling 
and carrying-hauling ropes for cableway 
installations designed to carry persons 

Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 8: 
Теглещи и носещо-теглещи въжета от усукани 
снопчета (дилки) за въжени линии, 
предназначени за превоз на хора

2016-06-30 2016-07-30 2000/9/EC

CEN/TC 168 EN 12385-9:2002 Steel wire ropes - Safety - Part 9: Locked coil 
carrying ropes for cableway installations designed 
to carry personsfor cableway installations designed 
to carry persons 

Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 9: 
Затворени носещи въжета за въжени линии, 
предназначени за превоз на хора

2016-06-30 2016-07-30 2000/9/EC

CEN/TC 168 EN 12385-10:2003             
+A1:2008  

Steel wire ropes - Safety - Part 10: Spiral ropes for 
general structural applications

Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 10: 
Спирални въжета за общи приложения в 
строителството

2016-06-30 2016-07-30
2006/42/EC

CEN/TC 147 EN 13001-1:2015 Cranes - General design - Part 1: General principles 
and requirements

Кранове. Общо проектиране. Част 1: Общи 
принципи и изисквания

2016-09-30 2016-10-30 2006/42/EC

БИС/ТК 31 "Кранове и телфери"



ISO/TC 34 ISO 22004:2014 Food safety management systems -- Guidance on 
the application of ISO 22000

Системи за управление на безопасността на 
хранителните продукти. Указания за прилагането 
на ISO 22000 

2016-03-31 2016-04-29

ISO/TC 34 ISO/TS 22003: 
2013

Food safety management systems -- Requirements 
for bodies providing audit and certification of food 
safety management systems 

Системи за управление на безопасността на 
хранителните продукти. Изисквания към 
органите, извършващи одит и сертификация на 
системи за управление на безопасността на 
хранителните продукти 

2016-03-31 2016-04-29

CEN/TC 338 EN ISO 21415-2: 
2015

Wheat and wheat flour - Gluten content - Part 2: 
Determination of wet gluten and gluten index by 
mechanical means (ISO 21415-2:2015)

Пшеница и пшеничено брашно. Съдържание на 
глутен. Част 2: Определяне на мокър глутен и 
глутенов индекс чрез механични средства (ISO 
21415-2:2015)

2016-06-30 2016-07-29

ISO/TC 126 ISO 10315:2013 Cigarettes -- Determination of nicotine in smoke 
condensates -- Gas-chromatographic method

Цигари. Определяне на никотин в димен 
кондензат. Газ-хроматографски метод

2016-07-29 2016-08-31

ISO/TC 126 ISO 8243:2013 Cigarettes -- Sampling Цигари. Вземане на проби 2016-11-30 2016-12-30
ISO/TC 34 ISO/TS 22002-2: 

2013 
Prerequisite programmes on food safety -- Part 2: 
Catering

Програми-предпоставки за безопасност на 
хранителните продукти. Част 2: Обществено 
хранене

2016-11-30 2016-12-30

ISO/TC 34 ISO/TS 22002-3: 
2011 

Prerequisite programmes on food safety -- Part 3: 
Farming

Програми-предпоставки за безопасност на 
хранителните продукти. Част 3: Земеделие и 
селско стопанство

2016-11-30 2016-12-30

CEN/TC 112 ЕN 13986:2004    
+А1:2015

Wood-based panels for use in construction - 
Characteristics, evaluation of conformity and 
marking

Дървесни плочи за приложение в строителството. 
Характеристики, оценяване на съответствието и 
маркировка

2016-04-15 2016-04-20 305/2011

CEN/TC 175 EN 12246:1999 Quality classification of timber used in pallets and 
packaging

Класификация по качество на дървен материал, 
използван за палети и опаковки

2016-05-10 2016-05-20

CEN/TC 335 EN ISO 18134-1: 
2015

Solid biofuels - Determination of moisture content - 
Oven dry method - Part 1: Total moisture - 
Reference method (ISO 18134-1:2015)

Твърди биогорива. Определяне съдържанието на 
вода. Метод за сушене в камера. Част 1: Обща 
влажност. Сравнителен метод (ISO 18134-1:2015)

2016-09-30 2016-10-10

CEN/TC 335 EN ISO 18134-2: 
2015

Solid biofuels - Determination of moisture content - 
Oven dry method - Part 2: Total moisture - 
Simplified method (ISO 18134-2:2015)

Твърди биогорива. Определяне на съдържание на 
вода. Метод на сушене в камера. Част 2: Обща 
влажност. Опростен метод (ISO 18134-2:2015)

2016-09-30 2016-10-10

CEN/TC 335 EN ISO 18134-3: 
2015

Solid biofuels - Determination of moisture content - 
Oven dry method - Part 3: Moisture in general 
analysis sample (ISO 18134-3:2015)

Твърди биогорива. Определяне на съдържание на 
вода. Метод на сушене в камера. Част 3: 
Влажност в проба за анализ (ISO 18134-3:2015)

2016-09-30 2016-10-10

CEN/TC 335 EN ISO 18122: 
2015

Solid biofuels - Determination of ash content (ISO 
18122:2015)

Твърди биогорива. Определяне на съдържанието 
на пепел (ISO 18122:2015)

2016-07-20 2016-07-25

CEN/TC 335 EN ISO 16559: 
2014

Solid biofuels - Terminology, definitions and 
descriptions (ISO 16559:2014)

Твърди биогорива. Терминология, определения и 
описания (ISO 16559:2014)

2016-06-30 2016-07-10

БИС/ТК 32 "Селскостопански и хранителни продукти"

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



CEN/SS F20 EN ISO 15378: 
2015  

Primary packaging materials for medicinal products 
- Particular requirements for the application of ISO 
9001:2008, with reference to Good Manufacturing 
Practice (GMP) (ISO 15378:2014)

Материали за първично опаковане на 
медикаменти. Специфични изисквания за 
прилагането на ISO 9001:2008 с оглед добрата 
производствена практика (GMP) (ISO 15378:2014)

2016-10-15 2016-11-15

ISO/CASCO ISO/IEC TR 
17026:2015

Conformity assessment – Model scheme for 
certification of manufactured products

Оценяване на съответствието. Модел на схема за 
сертификация на продукти от производството.

2016-10-15 2016-11-15

ISO/TC 251 ISO 55000:2014 Asset management -- Overview, principles and 
terminology

Управление на активите. Общ преглед, принципи 
и терминология.

2016-10-15 2016-11-15

ISO/CASCO ISO/IEC 17021-2: 
2016         

Conformity assessment -- Requirements for bodies 
providing audit and certification of management 
systems. Part 2: Competence requirements for 
auditing and certification of evironmental 
management systems

Оценяване на съответствието. Изисквания към 
органите, извършващи одит и сертификация на 
системи за управление. Част 2: Изисквания за 
компетентност за извършване на одит и 
сертификация на системи за управление по 
отношение на околната среда

2016-10-15 2016-11-15

ISO/CASCO ISO/IEC 17021-3: 
2016              

Conformity assessment — Requirements for bodies 
providing audit and certification of management 
systems — Part 3: Competence requirements for 
auditing and certification of quality management 
systems

Оценяване на съответствието. Изисквания към 
оргяаните извършващи одит и сертификация на 
системи за управление. Част 3: Изисквания за 
компетентност при одитиране и сертификация на 
системи за управление на качеството.

2016-10-15 2016-11-15

CEN/TC 132 EN 683-2:2006 Aluminium and aluminium alloys - Finstock - Part 
2: Mechanical properties

Алуминий и алуминиеви сплави. Тънка заготовка 
за топлообменници. Част 2: Механични свойства

2016-06-30 2016-07-15 89/106/EEC

CEN/TC 132 EN 683-3:2006 Aluminium and aluminium alloys - Finstock - Part 
3: Tolerances on dimensions and form

Алуминий и алуминиеви сплави. Тънка заготовка 
за топлообменници. Част 3: Допустими 
отклонения от размерите и формата

2016-06-30 2016-07-15 89/106/EEC

CEN/TC 132 EN 12392:2016 Aluminium and aluminium alloys - Wrought 
products and cast products - Special requirements 
for products intended for the production of pressure 
equipment

Алуминий и алуминиеви сплави. Деформирани 
продукти и лети продукти. Специални 
изисквания за продукти, предназначени за 
проидводство на съоръжения под налягане

2016-09-15 2016-09-30 89/106/EEC

CEN/TC 132 EN 16773:2016 Aluminium and aluminium alloys - Guideline for 
the production of foil-stock in the field of semi rigid 
foodstuff containers

Алуминий и алуминиеви сплави. Ръководство за 
производство на заготовки за фолио за 
полутвърди съдове за хранителни продукти

2016-10-15 2016-10-30

CEN/TC 132 CEN/TR 16748: 
2014

Aluminium and aluminium alloys - Mechanical 
potential of Al-Si alloys for high pressure, low 
pressure and gravity die casting

Алуминий и алуминиеви сплави. Механичен 
потенциал на Al-Si сплави за леене под високо 
налягане, ниско налягане и гравитационно леене

2016-10-15 2016-10-30

CEN/TC 132 CEN/TR 16749: 
2014

Aluminium and aluminium alloys - Classification of 
Defects and Imperfections in High Pressure, Low 
Pressure and Gravity Die Cast Products

Алуминий и алуминиеви сплави. Класификация 
на дефекти и несъвършенства в продукти от 
алуминий, лети чрез високо налягане, ниско 
налягане и лети гравитационно

2016-10-15 2016-10-30

БИС/ТК 37 "Леки метали и техните сплави"

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



CLC/TC 2 CLC/TS 60034-27: 
2011

Rotating electrical machines - Part 27: Off-line 
partial discharge measurements on the stator 
winding insulation of rotating electrical machines

Въртящи се електрически машини. Част 27: 
Измервания на частичния разряд на изключена от 
захранването линия върху изолацията на статорна 
намотка на въртящи се електрически машини 
(IEC/TS 60034-27:2006)

2016-11-10 2016-11-15

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

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

2016-05-30 2016-06-08 2006/95

CLC/TC 2 EN 60034-8:2007/ 
A1:2014

Rotating electrical machines - Part 8: Terminal 
markings and direction of rotation

Въртящи се електрически машини. Част 8: 
Маркировка на изводите и посоката на въртене 
(IEC 60034-8:2007/A1:2014)

2016-05-30 2016-06-08 2006/95

CLC/TC 2 EN 60034-9:2005 Rotating electrical machines - Part 9: Noise limits Въртящи се електрически машини. Част 9: 
Граници на шума (IEC 60034-9:2003, с промени)

2016-07-06 2016-07-20 2006/95  

CLC/TC 2 EN 60034-9:2005/              
A1:2007

Rotating electrical machines - Part 9: Noise limits Въртящи се електрически машини. Част 9: 
Граници на шума (IEC 60034-9:2003/A1:2007)

2016-07-06 2016-07-20 2006/95  

CLC/SC 31-3 EN 60079-25:2010 Explosive atmospheres - Part 25: Intrinsically safe 
electrical systems

Експлозивни атмосфери. Част 25: Електрически 
системи със собствена безопасност (IEC 60079-
25:2010)

2016-06-20 2016-06-30 94/9

CLC/TC 31 EN 60079-26:2015 Explosive atmospheres - Part 26: Equipment with 
Equipment Protection Level (EPL) Ga

Експлозивни атмосфери. Част 26: Съоръжения с 
ниво на защита на съоръженията (EPL) Ga (IEC 
60079-26:2014)

2016-04-25 2016-04-28 94/9

CEN/TC 139 EN ISO 2813:2014               Paints and varnishes - Determination of gloss value 
at 20°, 60° and 85° (ISO 2813:2014)                                          

Бои и лакове. Определяне на огледалното 
отражение при 20°, 60° и 85° (ISO 2813:2014)

2016-07-30 2016-09-30

CEN/TC 193 EN 14680:2015      Adhesives for non-pressure thermoplastics piping 
systems - Specifications”

Лепила за безнапорни термопластични 
тръбопрoводни системи. Технически изисквания)

2016-07-30 2016-09-30

CEN/TC 139 EN ISO 3233-3: 
2015         

Paints and varnishes - Determination of the 
percentage volume of non-volatile matter - Part 3: 
Determination by calculation from the non-volatile-
matter content determined in accordance with ISO 
3251

Бои и лакове. Определяне на процентното 
съдържание на нелетливите вещества.Част 3: 
Определяне чрез изчисления на съдържанието на 
нелетливото вещество в съответствие с ISO 3251, 
плътността на материала за покритие и 
плътността на разтворителя в материала за 
покритие.( ISO 3233-3:2015)

2016-07-30 2016-09-30

CEN/TC 139 EN ISO 4618:2014                   Paints and varnishes - Terms and definitions (ISO 
4618:2014) 

Бои и лакове. Термини и определения (ISO 
4618:2014)   

2016-07-30 2016-09-30

CEN/TC 193 EN 15274:2015  General purpose adhesives for structural assembly - 
Requirements and test methods                                               

Лепила за общо предназначение за 
конструкционни съединения. Изисквания и 
методи за изпитване

2016-06-30 2016-07-30 305/2011 

CEN/TC 193 EN 15275:2015  Structural adhesives - Characterisation of anaerobic 
adhesives for co-axial metallic assembly in building 
and civil engineering structures                                    

Конструкционни лепила. Характеризиране на 
анаеробни лепила за съосни метални съединения 
в конструкции на сгради и строителни 
съоръжения

2016-06-30 2016-07-30 305/2011 

CEN/TC 269 EN 12953-1:2012 Shell boilers - Part 1: General Кожухотръбни котли. Част 1: Общи положения 2016-05-20 2016-06-17 97/23/EC

БИС/ТК 38 "Въртящи се електрически машини"

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

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



CEN/TC 269 EN 12953-2:2012 Shell boilers - Part 2: Materials for pressure parts of 
boilers and accessories

Кожухотръбни котли. Част 2: Материали за части 
за котли и принадлежности, работещи под 
налягане

2016-05-20 2016-06-17 97/23/EC

CEN/TC 269 EN 12953-6:2011 Shell Boilers - Part 6: Requirements for equipment 
for the boiler

Кожухотръбни котли. Част 6: Изисквания за 
устройствата и съоръженията на котела

2016-06-17 2016-07-01 97/23/EC

CEN/TC 243 EN ISO 14644-3: 
2006

Cleanrooms and associated controlled environments 
- Part 3: Test methods (ISO 14644-3:2005)

Чисти стаи и свързаната с тях контролирана 
околна среда. Част 3: Методи за изпитване (ISO 
14644-3:2005)

2016-10-13 2016-10-20

CEN/TC 262 EN ISO 9717:2013 Metallic and other inorganic coatings - Phosphate 
conversion coating of metals (ISO 9717:2010)

Метални и други неорганични покрития. 
Фосфатно конверсионно покритие върху метали 
(ISO 9717:2010)

2016-10-31 2016-11-15

CEN/TC 182 prEN 378-3:2016 Refrigerating systems and heat pumps - Safety and 
environmental requirements - Part 3: Installation 
site and personal protection

Хладилни системи и термопомпи. Изисквания за 
безопасност и опазване на околната среда. Част 3: 
Място за монтиране и защита на хората

2017-02-23 2017-02-28

CEN/TC 248 EN 14533:2015 Textiles and textile products - Burning behaviour of 
bedding items - Classification scheme

Текстил и продукти от текстил. Поведение при 
горене на принадлежности за легло. 
Класификация

2016-06-15 2016-06-30

CEN/TC 248 EN ISO 2061:2015 Textiles - Determination of twist in yarns - Direct 
counting method (ISO 2061:2015)

Текстил. Определяне сука на нишки. Метод за 
директно броене (ISO 2061:2015)

2016-06-15 2016-06-30

CEN/TC 248 EN ISO 13934-2: 
2014

Textiles - Tensile properties of fabrics - Part 2: 
Determination of maximum force using the grab 
method (ISO 13934-2:2014)

Текстил. Свойства при опън на платове. Част 2: 
Определяне на максималната сила чрез 
използване на Grab метод (ISO 13934-2:2014)

2016-08-15 2016-08-15

CEN/TC 248 EN ISO 13935-2: 
2014

Textiles - Seam tensile properties of fabrics and 
made-up textile articles - Part 2: Determination of 
maximum force to seam rupture using the grab 
method (ISO 13935-2:2014)

Текстил. Свойства при опън на шева на платове и 
готови текстилни продукти. Част 2: Определяне 
на максималната сила на скъсване на шева чрез 
използване на Grab метод (ISO 13935-2:2014)

2016-08-15 2016-08-31

CEN/TC 248 EN ISO 1833-1: 
2010

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 1: 
General principles of testing (ISO 1833-1:2006, 
including Cor 1:2009)

Текстил. Количествен химичен анализ. Част 1: 
Общи принципи за провеждане на изпитванията 
(ISO 1833-1:2006, включително поправка 1:2009)

2016-08-15 2016-08-31

CEN/TC 189 EN ISO 10318-1: 
2015

Geosynthetics - Part 1: Terms and definitions (ISO 
10318-1:2015)

Геосинтетици. Част 1: Термини и определения 
(ISO 10318-1:2015)

2016-09-30 2016-10-15 89/106/EEC
305/2011

CEN/TC 189 EN ISO 10319: 
2015

Geosynthetics - Wide-width tensile test (ISO 
10319:2015)

Геосинтетици. Изпитване на широки ленти на 
опън (ISO 10319:2015)

2016-08-31 2016-09-30 89/106/EEC
305/2011

CEN/TC 189 FprEN 13254 Geotextiles and geotextile-related products - 
Characteristics required for the use in the 
construction of reservoirs and dams

Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. 
Характеристики, изисквани при използването им 
в строителството на резервоари и язовирни стени

2016-11-15 2016-11-30 89/106/EEC
305/2011

CEN/TC 189 FprEN 13255 Geotextiles and geotextile-related products - 
Characteristics required for use in the construction 
of canals

Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. 
Характеристики, изисквани при използването им 
в строителството на канали

2016-11-15 2016-11-30 89/106/EEC
305/2011

CEN/TC 189 FprEN 13256 Geotextiles and geotextile-related products - 
Characteristics required for use in the construction 
of tunnels and underground structures

Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. 
Характеристики, изисквани при използването им 
в строителството на тунели и подземни 
съоръжения

2016-11-15 2016-11-30 89/106/EEC
305/2011

БИС/ТК 42 "Корозия и защита от корозия" 

БИС/ТК 43 "Хладилна и криогенна техника"

БИС/ТК 44 "Текстил и облекло"



CEN/TC 134 EN 1307:2014+ 
A1:2016                 

Textile floor coverings - Classification Текстилни подови покрития. Класификация 2016-07-15 2016-07-31

CEN/TC 248 EN ISO 5089:2016        Textiles - Preparation of laboratory test samples and 
test specimens for chemical testing (ISO 
5089:1977)

Материали текстилни. Подготовка на проби за 
лабораторни изпитвания и образци за химическо 
изпитване (ISO 5089:1977)

2016-11-20 2016-11-30

CLC/TC 100X EN 62608-1:2014 Multimedia home network configuration - Basic 
Reference model - Part 1: System model

Конфигурации на домашни мултимедийни 
мрежи. Базови модели. Модел на системата (IEC 
62608-1:2014)

2016-09-01 2016-09-30

CLC/SR   103 FprEN 60215 Safety requirements for radio transmitting 
equipment

Изисквания за безопасност на радиопредаватели 2016-10-30 2016-11-15

CLC/TC 100 Х FprEN 62760 Audio reproduction method for normalized loudness 
level

Метод за възпроизвеждане на звук за 
нормализиране на силата на звуковия сигнал

2016-11-10 2016-11-30

CLC/TC 210 EN 55022:2010 Information technology equipment - Radio 
disturbance characteristics - Limits and methods of 
measurement

Устройства за обработка на информация. 
Характеристики на радиочестотно смущаващо 
въздействие. Гранични стойности и методи за 
измерване

2016-06-30 2016-07-15

CLC/TC 100 Х EN 62574:2011 Audio, video and multimedia systems - General 
channel assignment of multichannel audio

Аудио-, видео- и мултимедийни системи. 
Определяне на основните канали на 
многоканални аудиосистеми (IEC 62574:2011)

2016-11-10 2016-11-30

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. 
Ограничаване на прегряването между 
електрическите връзки

2016-11-12 2016-11-12

IEC/TC 64 IEC 60050-826: 
2004

International Electrotechnical Vocabulary - Part 
826: Electrical installations

Международен електротехнически речник. Част 
826: Електрически уредби

2016-11-12 2016-11-12

CLC/TC 64 HD 60364-1:2008 Low-voltage electrical installations - Part 1: 
Fundamental principles, assessment of general 
characteristics, definitions

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 
1: Основни принципи, оценяване на общите 
характеристики, термини и определения (IEC 
60364-1:2005, с промени)

2016-12-18 2016-12-21

CLC/TC 64 HD 60364-4-443: 
2016

Low-voltage electrical installations - Part 4-44: 
Protection for safety - Protection against voltage 
disturbances and electromagnetic disturbances - 
Clause 443: Protection against transient 
overvoltages of atmospheric origin or due to 
switching

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 
4-44: Защити за безопасност. Защити срещу 
смущения на напрежението и електромагнитни 
смущения. Раздел 443: Защита срещу 
пренапрежения от атмосферни явления или 
комутационни процеси (IEC 60364-4-
44:2007/A1:2015 (MOD)

2016-12-18 2016-12-21

CLC/TC 64 HD 60364-5-53: 
2015

Low-voltage electrical installations - Part 5-53: 
Selection and erection of electrical equipment - 
Switchgear and controlgear

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 
5-53: Избор и въвеждане в действие на 
електрически съоръжения. Комутационни 
апарати и апарати за управление

2016-12-18 2016-12-21

БИС/ТК 47 "Радиосъобщителни системи и радиосъоръжения"

БИС/ТК 49 "Електрически уредби за ниско напрежение"



CLC/TC 64 HD 60364-5-534: 
2016

Low-voltage electrical installations - Part 5-53: 
Selection and erection of electrical equipment - 
Isolation, switching and control - Clause 534: 
Devices for protection against transient overvoltages

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 
5-53: Избор и въвеждане в действие на 
електрически съоръжения. Разделяне, 
превключване и управление. Раздел 534: Апарати 
за защита срещу преходни пренапрежения (IEC 
60364-5-53:2001/A2:2015, с промени)

2016-12-18 2016-12-21

CLC/TC 64 HD 60364-8-1: 
2015

Low-voltage electrical installations - Part 8-1: 
Energy efficiency

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 
8-1: Енергийна ефективност (IEC 60364-8-1:2014)

2016-12-18 2016-12-21

CEN/TC 158 EN 1077:2007 Helmets for alpine skiers and snowboarders Каски за скиори в алпийски дисциплини и 
сноубордисти

2016-05-25 2016-05-27 89/686/EEC

CEN/TC 158 EN 1078:2012  
+А1:2012

Helmets for pedal cyclists and for users of 
skateboards and roller skates

Каски за колоездачи и потребители на скейтборд 
и ролкови кънки

2016-06-25 2016-06-27 89/686/EEC

CEN/TC 85 EN 1938:2010 Personal eye protection - Goggles for motorcycle 
and moped users

Индивидуална защита на очите. Очила за 
мотоциклетисти и мотопедисти

2016-04-25 2016-04-27 89/686/EEC

CEN/TC 85 EN ISO 12312-1: 
2013/А1:2015

Eye and face protection - Sunglasses and related 
eyewear - Part 1: Sunglasses for general use (ISO 
12312-1:2013/Amd 1:2015)

Защита на очите и лицето. Слънчеви очила и 
сродни предпазни очила. Част 1: Слънчеви очила 
за обща употреба (ISO 12312-1:2013/Amd 1:2015)

2016-05-25 2016-05-27 89/686/EEC

CEN/TC 162 EN 13594:2015 Protective gloves for motorcycle riders - 
Requirements and test methods

Защитни ръкавици за мотоциклетисти. 
Изисквания и методи за изпитване

2016-04-25 2016-04-27 89/686/EEC

CEN/TC 158 EN 812:2012 Industrial bump caps Противоударни шапки за индустрията 2016-07-23 2016-07-25 89/686/EEC
CEN/TC 79 EN 12941:1998/    

А1:2003
Respiratory protective devices - Powered filtering 
devices incorporating a helmet or a hood - 
Requirements, testing, marking

Средства за защита на дихателните органи. 
Апарати филтриращи с нагнетяващ вентилатор, 
включващи шлем или качулка. Изисквания, 
изпитвания, маркировка

2016-04-23 2016-04-25 89/686/EEC

CEN/TC 79 EN 12941:1998/    
А2:2008

Respiratory protective devices - Powered filtering 
devices incorporating a helmet or a hood - 
Requirements, testing, marking

Средства за защита на дихателните органи. 
Апарати филтриращи с нагнетяващ вентилатор, 
включващи шлем или качулка. Изисквания, 
изпитвания, маркировка

2016-04-23 2016-04-25 89/686/EEC

CEN/TC 281 EN 1860-4:2004 Appliances, solid fuels and firelighters for 
barbecueing - Part 4: Single use barbecues burning 
solid fuels - Requirements and test methods

Приспособления, твърди горива и подпалки за 
барбекю. Част 4: Твърди горива за изгаряне в 
барбекюта за еднократно използване. Изисквания 
и методи за изпитване

2016-08-30 2016-09-20

ISO/TC 199 ISO/TR 14121-2: 
2012

Safety of machinery -- Risk assessment Practical 
guidance and examples of methods

Безопасност на машините. Оценяване на риска. 
Част 2: Практически указания и примерни методи

2016-07-30 2016-08-05

CEN/TC 114 EN ISO 13849-1: 
2015

Safety of machinery - Safety-related parts of control 
systems - Part 1: General principles for design (ISO 
13849-1:2015)

Безопасност на машините. Части от системите за 
управление, свързани с безопасността. Част 1: 
Общи принципи за проектиране (ISO 13849-
1:2015)

2016-08-31 2016-09-05 2006/42/EC

CEN/TC 114 EN ISO 13850: 
2015

Safety of machinery - Emergency stop function - 
Principles for design (ISO 13850:2015)

Безопасност на машините. Аварийно спиране. 
Принципи на проектиране (ISO 13850:2015)

2016-06-17 2016-06-24 2006/42/EC

БИС/ТК 51 "Твърди минерални горива" 

БИС/ТК 52 "Безопасност на машини и съоръжения"

БИС/ТК 50 "Лични предпазни средства"



CEN/ТС 114 EN ISO 14120: 
2015

Safety of machinery - Guards - General 
requirements for the design and construction of 
fixed and movable guards (ISO 14120:2015)

Безопасност на машините. Защитни прегради. 
Общи изисквания за проектиране и изграждане 
на неподвижни и подвижни защитни прегради 
(ISO 14120:2015)

2016-08-31 2016-09-05 2006/42/EC

CEN/TC 142 EN ISO 18217: 
2015

Safety of woodworking machines - Edge-banding 
machines fed by chain(s) (ISO 18217:2015)

Безопасност на дървообработващи машини. 
Кантослепващи машини с верижно подаване (ISO 
18217:2015)

2016-10-31 2016-11-11 2006/42/EC

CEN/ТС 114 EN ISO 13856-2: 
2013

Safety of machinery - Pressure-sensitive protective 
devices - Part 2: General principles for design and 
testing of pressure-sensitive edges and pressure-
sensitive bars (ISO 13856-2:2013)

Безопасност на машините. Предпазни устройства, 
чувствителни на натиск. Част 2: Общи принципи 
за проектиране и изпитване на чувствителни на 
натиск ръбове (лайсни) и чувствителни на натиск 
щанги (ISO 13856-2:2013)

2016-07-30 2016-08-05 2006/42/EC

CEN/ТС 114 EN ISO 13856-3: 
2013

Safety of machinery - Pressure-sensitive protective 
devices - Part 3: General principles for design and 
testing of pressure-sensitive bumpers, plates, wires 
and similar devices (ISO 13856-3:2013)

Безопасност на машините. Предпазни устройства, 
чувствителни на натиск. Част 3: Общи принципи 
за проектиране и изпитване на чувствителни на 
натиск брони, плочи, корди и други подобни 
устройства (ISO 13856-3:2013)

2016-10-31 2016-11-11 2006/42/EC

CLC/TC 79  EN 50131-1:2006 
+A1:2009+ IS2: 
2010

Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - 
Part 1: System requirements

Алармени системи. Системи срещу проникване и 
нападение. Част 1: Изисквания към системите

2016-10-15 2016-10-30

CEN/TC 169 CEN/TR 13201-
1:2014

Road lighting - Part 1: Guidelines on selection of 
lighting classes

Улично осветление. Част 1: Ръководство за избор 
на класове на осветление

2016-02-26 2016-03-22

CEN/TC 169 EN 13201-5:2015 Road lighting - Part 5: Energy performance 
indicators

Улично осветление. Част 5: Показатели за 
енергийна ефективност

2016-10-24 2016-11-24

CLC/TC/34Z EN 61347-1:2015 Lamp controlgear - Part 1: General and safety 
requirements

Устройства за управление на лампи. Част 1: 
Общи изисквания и изисквания за безопасност 
(IEC 61347-1:2015)

2016-07-15 2016-07-29 2006/95/EC   

ISO/TC 183 ISO 10378:2016 Copper, lead and zinc sulfide concentrates -- 
Determination of gold and silver -- Fire assay 
gravimetric and flame atomic absorption 
spectrometric method

Mедни, оловни и цинкови сулфидни концентрати. 
Определяне на злато и сребро. Гравиметричен 
метод чрез пробирно стапяне и пламъчен 
атомноабсорбционен спектрометричен метод

2016-04-15 2016-04-17

ISO/TC 183 ISO/FDIS 13543 Copper, lead, zinc and nickel sulfide concentrates -- 
Determination of mass of contained metal in a lot

Медни, оловни и цинкови сулфидни концентрати. 
Определяне на масата на метала, съдържащ се в 
партидата

2016-05-16 2016-05-17

CEN/TC 341 EN ISO 17892-3: 
2015

Geotechnical investigation and testing - Laboratory 
testing of soil - Part 3: Determination of particle 
density (ISO 17892-3:2015)

Геотехнически изследвания и изпитвания. 
Лабораторни изпитвания на почвите. Част 3: 
Определяне плътността на частиците (ISO 17892-
3:2015)

2016-08-13 2016-08-14

CEN/TC 250 EN 1992-1-1:2004 
/A1:2014

Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-
1: General rules and rules for buildings

Еврокод 2: Проектиране на бетонни и 
стоманобетонни конструкции. Част 1-1: Общи 
правила и правила за сгради

2016-11-01 2016-11-05 305/2011

БИС/ТК 53 "Алармени системи"

БИС/ТК 54 "Осветителна техника и електроинсталационни изделия"

БИС/ТК 55 "Руди и скални материали"

БИС/ТК 56 "Проектиране на строителни конструкции"



CEN/TC 250 EN 1995-1-1: 
2004/A1:2008

Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: 
General - Common rules and rules for buildings

Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. 
Част 1-1: Основни положения. Общи правила и 
правила за сгради

2016-11-01 2016-11-05 305/2011

CEN/TC 250 EN 1995-1-1: 
2004/A2:2014

Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: 
General - Common rules and rules for buildings

Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. 
Част 1-1: Основни положения. Общи правила и 
правила за сгради

2016-11-01 2016-11-05 305/2011

CEN/TC 250 EN 1997-1:2004/ 
A1:2013

Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: 
Основни правила

Eurocode 7: Geotechnical design  - Part 1: General 
rules

2016-11-01 2016-11-05 305/2011

CEN/TC 250 EN 1990:2002/ 
A1:2005/AC:2010

Eurocode - Basis of structural design Еврокод: Основни положения за проектиране на 
строителните конструкции

2016-11-01 2016-11-05 305/2011

CEN/TC 250 EN 1991-1-2: 
2002/AC:2013

Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: 
General actions - Actions on structures exposed to 
fire

Еврокод 1: Въздействия върху строителните 
конструкции. Част 1-2: Основни въздействия. 
Въздействия върху конструкции, изложени на 
пожар

2016-11-01 2016-11-05 305/2011

CEN/TC 250 EN 1991-1-5: 
2003/AC:2009

Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-5: 
General actions - Thermal actions

Еврокод 1: Въздействия върху строителните 
конструкции. Част 1-5: Основни въздействия. 
Температурни въздействия

2016-11-01 2016-11-05 305/2011

CEN/TC 250 EN 1991-1-6: 
2005/AC:2013

Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-6: 
General actions - Actions during execution

Еврокод 1: Въздействия върху строителните 
конструкции. Част 1-6: Основни въздействия. 
Въздействия по време на изпълнение

2016-11-01 2016-11-05 305/2011

CEN/TC 250 EN 1991-1-7:2006/ 
AC:2010

Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-7: 
General actions - Accidental actions

Еврокод 1: Въздействия върху строителните 
конструкции. Част 1-7: Основни въздействия. 
Случайни въздействия

2016-11-01 2016-11-05 305/2011

CEN/TC 250 EN 1991-3:2006/              
AC:2012

Eurocode 1: Actions on structures - Part 3: Actions 
induced by cranes and machinery

Еврокод 1: Въздействия върху строителните 
конструкции. Част 3: Въздействия от кранове и 
машини

2016-11-01 2016-11-05 305/2011

CEN/TC 250 EN 1991-4:2006/              
AC:2012

Eurocode 1 - Actions on structures - Part 4: Silos 
and tanks

Еврокод 1: Въздействия върху строителните 
конструкции. Част 4: Силози и резервоари

2016-11-01 2016-11-05 305/2011

CEN/TC 250 EN 1992-1-1: 
2004/AC:2010

Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-
1: General rules and rules for buildings

Еврокод 2: Проектиране на бетонни и 
стоманобетонни конструкции. Част 1-1: Общи 
правила и правила за сгради

2016-11-01 2016-11-05 305/2011

CEN/TC 250 EN 1998-1:2004/             
AC:2009

Eurocode 8: Design of structures for earthquake 
resistance – Part 1: General rules, seismic actions 
and rules for buildings

Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за 
сеизмични въздействия. Част 1: Основни правила, 
сеизмични въздействия и правила за сгради

2016-11-01 2016-11-05 305/2011

CEN/TC 250 EN 1998-3:2005/              
AC:2013

Eurocode 8: Design of structures for earthquake 
resistance – Part 3: Assessment and retrofitting of 
buildings

Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за 
сеизмични въздействия. Част 3: Оценяване и 
укрепване на сгради

2016-11-01 2016-11-05 305/2011

CEN/TC 250 EN 1994-1-1: 
2004/AC:2009

Eurocode 4: Design of composite steel and concrete 
structures - Part 1-1: General rules and rules for 
buildings 

Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-
стоманобетонни конструкции. Част 1-1: Общи 
правила и правила за сгради

2016-11-01 2016-11-05 305/2011

CEN/TC 250 EN 1994-2:2005/ 
AC:2008

Eurocode 4: Design of composite steel and concrete 
structures - Part 2: General rules and rules for 
bridges

Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-
стоманобетонни конструкции. Част 2: Основни 
правила и правила за мостове

2016-11-01 2016-11-05 305/2011

CEN/TC 250 EN 1996-1-2: 
2005/AC:2010

Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-
2: General rules – Structural fire design

Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. 
Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу 
въздействие от пожар

1.11.2016 2016-11-05 305/2011



CEN/TC 250 EN 1996-2:2006/ 
AC:2009

Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 2: 
Design considerations, selection of materials and 
execution of masonry

Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. 
Част 2: Съображения при проектиране, избор на 
материали и изпълнение на зидарии

2016-11-01 2016-11-05 305/2011

CEN/TC 250 EN 1996-3:2006/ 
AC:2009

Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 3: 
Simplified calculation methods for unreinforced 
masonry structures

Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. 
Част 3: Опростени методи за изчисляване на 
неармирани зидани конструкции

2016-11-01 2016-11-05 305/2011

CEN/TC 225 EN ISO/IEC 19762-
3:2012

Information technology - Automatic identification 
and data capture (AIDC) techniques - Harmonized 
vocabulary - Part 3: Radio frequency identification 
(RFID) (ISO/IEC 19762-3:2008)

Информационни технологии. Автоматична 
идентификация и техники за събиране на данни 
(AIDC). Хармонизиран речник. Част 3: 
Радиочестотна идентификация (RFID) (ISO/IEC 
19762-3:2008)

2016-04-20 2016-04-30

ISO/IEC/JTC 1 ISO/IEC 27013: 
2015 

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

Информационни технологии. Методи за 
сигурност. Указания за съвместно внедряване на 
ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 20000-1

2016-11-20 2016-11-25

ISO/IEC/JTC 1 ISO/IEC 27001: 
2013/Cor 1:2014

Information technology -- Security techniques -- 
Information security management systems -- 
Requirements

Информационни технологии. Методи за 
сигурност. Системи за управление на сигурността 
на информацията. Изисквания 

2016-08-05 2016-08-05

ISO/IEC/JTC 1 ISO/IEC 27001: 
2013/Cor 2:2015

Information technology -- Security techniques -- 
Information security management systems -- 
Requirements

Информационни технологии. Методи за 
сигурност. Системи за управление на сигурността 
на информацията. Изисквания 

2016-08-05 2016-08-05

ISO/IEC/JTC 1 ISO/IEC 27002: 
2013/Cor 1:2014

Information technology -- Security techniques -- 
Code of practice for information security controls

Информационни технологии. Методи за 
сигурност. Кодекс за добра практика за 
управление на сигурността на информацията

2016-08-05 2016-08-05

ISO/IEC/JTC 1 ISO/IEC 27002: 
2013/Cor 2:2015

Information technology -- Security techniques -- 
Code of practice for information security controls

Информационни технологии. Методи за 
сигурност. Кодекс за добра практика за 
управление на сигурността на информацията

2016-08-05 2016-08-05

ISO/IEC/JTC 1 ISO/IEC 27000: 
2016

Information technology - Security techniques - 
Information security management systems - 
Overview and vocabulary

Информационни технологии. Методи за 
сигурност.  Системи за управление на 
сигурността на информацията. Общ преглед и 
речник

2016-11-20 2016-11-25

CLC/TC 20 EN 60811-504: 
2012

Electric and optical fibre cables - Test methods for 
non-metallic materials - Part 504: Mechanical tests - 
Bending tests at low temperature for insulation and 
sheaths

Електрически и оптично-влакнести кабели. 
Методи за изпитване на неметални материали. 
Част 504: Механични изпитвания. Изпитвания на 
огъване при ниска температура на изолация и 
обвивки (IEC 60811-504:2012)

2016-05-25 2016-05-30 2006/95/ EC

CLC/TC 20 EN 60811-505: 
2012

Electric and optical fibre cables - Test methods for 
non-metallic materials - Part 505: Mechanical tests - 
Elongation at low temperature for insulations and 
sheaths

Електрически и оптично-влакнести кабели. 
Методи за изпитване на неметални материали. 
Част 505: Механични изпитвания. Удължение 
при ниска температура на изолации и обвивки 
(IEC 60811-505:2012)

2016-05-20 2016-05-31 2006/95/ EC

CLC/TC 20 EN 60811-506: 
2012

Electric and optical fibre cables - Test methods for 
non-metallic materials - Part 506: Mechanical tests - 
Impact test at low temperature for insulations and 
sheaths

Електрически и оптично-влакнести кабели. 
Методи за изпитване на неметални материали. 
Част 506: Механични изпитвания. Изпитване на 
удар при ниска температура на изолации и 
обвивки (IEC 60811-506:2012)

2016-05-27 2016-06-03 2006/95/ EC

БИС/ТК 57 "Информационни и комуникационни технологии"

БИС/ТК 58 "Кабелни  изделия"



CLC/TC 20 EN 60811-509: 
2012

Electric and optical fibre cables - Test methods for 
non-metallic materials - Part 509: Mechanical tests - 
Test for resistance of insulations and sheaths to 
cracking (heat shock test)

Електрически и оптично-влакнести кабели. 
Методи за изпитване на неметални материали. 
Част 509: Механични изпитвания. Изпитване за 
устойчивост на напукване на изолации и обвивки 
(изпитване на топлинен удар) (IEC 60811-
509:2012)

2016-06-08 2016-06-15 2006/95/ EC

CLC/TC 20 EN 50399:2011 Common test methods for cables under fire 
conditions - Heat release and smoke production 
measurement on cables during flame spread test - 
Test apparatus, procedures, results

Общи методи за изпитване за кабели на 
въздействие на огън. Измерване на топлоотделяне 
и отделяне на дим от кабели по време на 
изпитване на разпространение на пламък. 
Изпитвателна апаратура, процедури, резултати

2016-10-28 2016-11-10 305/2011 
89/106/ EEC

CLC/TC 20 EN 50575:2014 Power, control and communication cables - Cables 
for general applications in construction works 
subject to reaction to fire requirements

Силови, контролни и съобщителни кабели. 
Кабели за общо приложение при строително-
монтажни дейности, които са обект на 
изисквания за реакция на огън

10.08.2016 22.08.2016 305/2011

CLC/TC 20 EN 60811-606: 
2012

Electric and optical fibre cables - Test methods for 
non-metallic materials - Part 606: Physical tests - 
Methods for determining the density

Електрически и оптично-влакнести кабели. 
Методи за изпитване на неметални материали. 
Част 606: Физични изпитвания. Методи за 
измерване на плътността (IEC 60811-606:2012)

25.10.2016 10.11.2016 2006/95/ EC

CLC/TC 20 EN 60811-406: 
2012

Electric and optical fibre cables - Test methods for 
non-metallic materials - Part 406: Miscellaneous 
tests - Resistance to stress cracking of polyethylene 
and polypropylene compounds

Електрически и оптично-влакнести кабели. 
Методи за изпитване на неметални материали. 
Част 406: Други изпитвания. Устойчивост на 
напукване под въздействие на околната среда на 
полиетиленови и полипропиленови компаунди 
(IEC 60811-406:2012)

2016-11-10 2016-11-15 2006/95/ EC

CLC/TC 20 EN 50565-1:2014              Electric cables - Guide to use for cables with a rated 
voltage not exceeding 450/750 V (U0/U) - Part 1: 
General guidance

Електрически кабели. Указания за използване на 
кабели с обявено напрежение, непревишаващо 
450/750 V (U0/U). Част 1: Общи указания

2016-06-15 2016-06-20 2006/95/ EC

CLC/TC 20 EN 50565-2:2014              Electric cables - Guide to use for cables with a rated 
voltage not exceeding 450/750 V (U0/U) - Part 2: 
Specific guidance related to EN 50525 cable types

Електрически кабели. Указания за използване на 
кабели с обявено напрежение, непревишаващо 
450/750 V (U0/U).  Част 2: Специфични указания 
за типовете кабели в EN 50525

2016-06-15 2016-06-20 2006/95/ EC

CEN/TC122 EN  1005-1:2001               
+ A1:2008

Safety of machinery - Human physical performance - 
Part 1: Terms and definitions

Безопасност на машините. Физически 
характеристики на човека. Част 1: Термини и 
определения

2016-11-15 2016-11-30

CEN/SS N21 EN ISO 13734: 
2013

Natural gas - Organic components used as odorants - 
Requirements and test methods (ISO 13734:2013)

Природен газ. Органични компоненти, 
използвани за одоранти. Изисквания и методи за 
изпитване (ISO 13734:2013)

2016-04-07 2016-04-08

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

2016-08-20 2016-08-25 2004/22/EC

CEN/TC 234 EN 12732:2013     
+A1:2014

Gas infrastructure - Welding steel pipework - 
Functional requirements

Газова инфраструктура. Заваряване на стоманени 
тръбопроводи. Функционални изисквания

2016-05-30 2016-06-15

БИС/ТК 59 "Ергономия"

БИС/ТК 60 "Газова инфраструктура"



CEN/TC 234 EN 12007-1:2012 Gas infrastructure - Pipelines for maximum 
operating pressure up to and including 16 bar - Part 
1: General functional requirements

Системи за доставяне на газ. Тръбопроводи за 
максимално работно налягане до 16 bar 
включително. Част 1: Общи функционални 
изисквания

2016-07-30 2016-08-15

CEN/TC 234 EN 12186:2014 Gas infrastructure - Gas pressure regulating stations 
for transmission and distribution - Functional 
requirements

Газова инфраструктура. Газорегулаторни станции 
за пренос и разпределение. Функционални 
изисквания

2016-04-30 2016-05-15

CEN/TC 234 EN 12007-2:2012 Gas infrastructure - Pipelines for maximum 
operating pressure up to and including 16 bar - Part 
2: Specific functional requirements for polyethylene 
(MOP up to and including 10 bar)

Газова инфраструктура. Тръбопроводи за 
максимално работно налягане до 16 bar 
включително. Част 2: Специфични функционални 
изисквания за полиетилен (МОР до 10 bar 
включително)

2016-06-30 2016-07-15

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 2016-11-30 2016-12-15 2004/22/EC

CEN/TC 237 CEN/TR 
16061:2010

Gas meters - Smart Gas Meters Разходомери за газ. Интелигентни разходомери за 
газ

2016-07-30 2016-07-15

CEN/TC 254 EN 13375:2004 Flexible sheets for waterproofing - Waterproofing 
of concrete bridge decks and other concrete surfaces 
trafficable by vehicles - Specimen preparation

Огъваеми хидроизолационни мушами. 
Хидроизолация на бетонни мостове и други 
бетонни повърхности, по които преминават 
превозни средства. Подготовка на образци

2016-07-30 2016-08-10

CEN/TC 254 EN 13596:2004 Flexible sheets for waterproofing - Waterproofing 
of concrete bridge decks and other concrete surfaces 
trafficable by vehicles - Determination of bond 
strength

Огъваеми хидроизолационни мушами. 
Хидроизолация на бетонни мостови настилки и 
други бетонни повърхности, по които преминават 
превозни средства. Определяне на якост на 
сцепление

2016-06-30 2016-07-10

CEN/TC 254 EN 12730:2015 Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic 
and rubber sheets for roof waterproofing - 
Determination of resistance to static loading

Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни, 
пластмасови и каучукови мушами за покривни 
хидроизолации. Определяне на съпротивлението 
при статично пробиване

2016-05-30 2016-06-10

CEN/TC 254 EN 13859-1:2014 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

2016-06-15 2016-06-25

CEN/TC 254 EN 13859-2:2014 Flexible sheets for waterproofing - Definitions and 
characteristics of underlays - Part 2: Underlays for 
walls

Огъваеми хидроизолационни мушами. 
Определения и характеристики на огъваеми 
прегради. Част 2: Огъваеми прегради за стени

2016-08-15 2016-08-25

CEN/TC 361 EN 15814:2011 
+A2:2014

Polymer modified bituminous thick coatings for 
waterproofing - Definitions and requirements

Дебелослойни битумно-полимерни покрития за 
хидроизолация. Определения и изисквания

2016-07-15 2016-07-25 305/2011      

CEN/TC 88 EN 13164:2012 
+A1:2015

Thermal insulation products for buildings - Factory 
made extruded polystyrene foam (XPS) products - 
Specification

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

2016-05-30 2016-06-10 305/2011      

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

http://192.168.1.223/members/index.php?table=cen_tc&PME_sys0_fl=1&PME_sys0_qf0=6218�
http://192.168.1.223/members/index.php?table=cen_tc&PME_sys0_fl=1&PME_sys0_qf0=6218�


CEN/TC 88 EN 13165:2012 
+A2:2016                 

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

2016-10-20 2016-10-31 305/2011      

CEN/TC 88 EN 14933:2007 Thermal insulation and light weight fill products for 
civil engineering applications - Factory made 
products of expanded polystyrene (EPS) - 
Specification

Топлоизолационни леки пълнежни продукти за 
приложение в строителството. Заводски 
произведени продукти от експандиран 
полистирен (EPS). Изисквания

2016-03-15 2016-03-25 89/106/EEC 

CEN/TC 88 EN 14934:2007 Thermal insulation and light weight fill products for 
civil engineering applications - Factory made 
products of extruded polystyrene foam (XPS) - 
Specification

Топлоизолационни леки пълнежни продукти за 
приложение в строителството. Заводски 
произведени продукти от ектрудиран полистирен 
(XPS). Изисквания

2016-09-05 2016-09-15 89/106/EEC 

CEN/TC 260 EN 16320:2013 Fertilizers - Determination of trace elements - 
Determination of mercury by vapour generation 
(VG) after aqua regia dissolution

Минерални торове. Определяне на следи от 
елементи. Определяне на живак чрез изпаряване 
(VG) след разтваряне в царска вода

2016-06-26 2016-07-10

CEN/TC 260 EN 16317:2013 Fertilizers - Determination of trace elements - 
Determination of arsenic by inductively coupled 
plasma-atomic emission spectrometry (ICP-AES) 
after aqua regia dissolution

Минерални торове. Определяне на следи от 
елементи. Определяне на арсен чрез 
атомноемисионна спектрометрия с индуктивно 
свързана плазма (ICP-AES) след разтваряне в 
царска вода

2016-09-26 2016-10-10

CEN/TC 260 EN 13368-2:2012 Fertilizers - Determination of chelating agents in 
fertilizers by chromatography - Part 2: 
Determination of Fe chelated by o,o-EDDHA, o,o-
EDDHMA and HBED by ion pair chromatography 

Минерални торове. Определяне на 
хелатообразуващи агенти в торове чрез 
хроматография. Част 2: Определяне на  Fe хелати 
на о,о-EDDHA, о,о-EDDHMA и HBED чрез йонна 
хроматография 

2016-07-17 2016-07-31

CEN/TC 260 EN 16651:2015 Fertilizers - Determination of N-(n-
Butyl)thiophosphoric acid triamide (NBPT) and N-
(n-Propyl)thiophosphoric acid triamide (NPPT) - 
Method using high-performance liquid 
chromatography (HPLC)

Минерални торове. Определяне на триамид на N-
(n-бутил)тиофосфорна киселина (NBPT) и на 
триамид на N-(n-пропил)тиофосфорна киселина 
(NPPT). Метод с високоефективна течна 
хроматография (HPLC)

2016-08-17 2016-08-30

IEC/TC 1 IEC 60050-482: 
2004

International Electrotechnical Vocabulary - Part 
482: Primary and secondary cells and batteries

Международен електротехнически речник. Част 
482: Първични и вторични клетки и батерии

2016-10-25 2016-11-04

CEN/TC 10 EN 81-20:2014 Safety rules for the construction and installation of 
lifts - Lifts for the transport of persons and goods - 
Part 20: Passenger and goods passenger lifts

Правила за безопасност за конструиране и 
монтиране на асансьори. Асансьори за превозване 
на пътници и товари. Част 20: Пътнически и 
товарни асансьори

2016-03-30 2016-04-30 95/16/EC 

CEN/TC 10 EN 81-50:2014  Safety rules for the construction and installation of 
lifts - Examinations and tests - Part 50: Design 
rules, calculations, examinations and tests of lift 
components

Правила за безопасност за конструиране и 
монтиране на асансьори. Изследване и изпитване. 
Част 50: Правила за проектиране, изчисляване, 
изследване и изпитване на елементите на 
асансьор

2016-08-30 2016--09-10 95/16/EC 

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

БИС/ТК 64 "Електрохимични източници на ток"

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



CEN/TC 10 EN 81-77:2013  Safety rules for the construction and installations of 
lifts - Particular applications for passenger and 
goods passenger lifts - Part 77: Lifts subject to 
seismic conditions

Правила за безопасност за конструиране и 
монтиране на асансьори. Специални приложения 
за пътнически и товарни асансьори. Част 77: 
Асансьори, обект на сеизмични условия

2016-02-15 2016-02-20 95/16/EC 

CEN/TC 98 EN 280:2013+A1: 
2015

Mobile elevating work platforms - Design 
calculations - Stability criteria - Construction - 
Safety - Examinations and tests

Подвижни подемни работни площадки. 
Изчисления за проектиране. Критерии за 
устойчивост. Конструкция. Безопасност. 
Изследвания и изпитвания

2016-08-30 2016-09-15 2006/42/EC

ISO /TC 105 ISO 4344:2004 Steel wire ropes for lifts -- Minimum requirements Стоманени телени въжета за асансьори. 
Минимални изисквания

2017-03-30 2017-05-30  

CEN/TC 10 EN 81-82:2013 Safety rules for the construction and installation of 
lifts - Existing lifts - Part 82: Rules for the 
improvement of the accessibility of existing lifts for 
persons including persons with disability

Правила за безопасност за конструиране и 
монтиране на асансьори. Съществуващи 
асансьори. Част 82: Правила за подобряване на 
достъпността на съществуващи асансьори за 
пътници, включително за хора с увреждания

2017-04-30 2017-05-30

CEN/TC 336 EN 12595:2014 Bitumen and bituminous binders - Determination of 
kinematic viscosity 

Битуми и битумни свързващи материали. 
Определяне на кинематичен вискозитет

2016-06-30 2016-07-15 89/106/EEC
305/2011 

CEN/TC 336 EN 12596:2014 Bitumen and bituminous binders - Determination of 
dynamic viscosity by vacuum capillary 

Битуми и битумни свързващи материали. 
Определяне на динамичен вискозитет чрез 
вакуумна капиляра 

2016-06-30 2016-07-15 89/106/EEC
305/2011 

CEN/TC 336 EN 1426:2015 Bitumen and bituminous binders - Determination of 
needle penetration 

Битуми и битумни свързващи материали. 
Определяне на пенетрацията с игла 

2016-09-30 2016-10-14

CEN/TC 336 EN 1427:2015 Bitumen and bituminous binders - Determination of 
the softening point - Ring and Ball method 

Битуми и битумни свързващи материали. 
Определяне на температурата на омекване. Метод 
с пръстен и топче 

2016-09-30 2016-10-14

CEN/TC 336 EN 12592:2014 Bitumen and bituminous binders - Determination of 
solubility 

Битуми и битумни свързващи материали. 
Определяне на разтворимост 

2016-06-30 2016-07-15

CEN/TC 336 EN 12593:2015 Bitumen and bituminous binders - Determination of 
the Fraass breaking point 

Битуми и битумни свързващи материали. 
Определяне на температурата на счупване по 
Fraass 

2016-06-30 2016-07-15

CEN/TC 336 EN 12594:2014 Bitumen and bituminous binders - Preparation of 
test samples 

Битуми и битумни свързващи материали. 
Подготовка на проби за изпитване 

2016-06-30 2016-07-15

CEN/TC 336 EN 12606-1:2015 Bitumen and bituminous binders - Determination of 
the paraffin wax content - Part 1: Method by 
distillation 

Битуми и битумни свързващи материали. 
Определяне съдържанието на парафин. Част 1: 
Метод чрез дестилация 

2016-09-30 2016-10-14

CEN/TC 19 EN 116:2015 Diesel and domestic heating fuels - Determination 
of cold filter plugging point - Stepwise cooling bath 
method 

Горива за дизелови двигатели и за битово 
отопление. Определяне на граничната 
температура на филтруемост през студен филтър. 
Метод на постепенно охлаждаща баня 

2016-06-30 2016-07-15

CEN/TC 19 EN 16136:2015 Automotive fuels - Determination of manganese and 
iron content in unleaded petrol - Inductively 
coupled plasma optical emission spectrometry (ICP 
OES) method 

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

2016-06-30 2016-07-15

БИС/ТК 67 "Нефтопродукти и смазочни материали"



CEN/TC 19 EN 16270:2015 Automotive fuels - Determination of high-boiling 
components including fatty acid methyl esters in 
petrol and ethanol (E85) automotive fuel - Gas 
chromatographic method

Автомобилни горива. Определяне на 
висококипящи компоненти, включително 
метилови естери на мастни киселини в бензин и 
автомобилно гориво етанол (E85). Метод чрез 
газова хроматография 

2016-09-30 2016-10-14

CEN/TC 19 EN 16568:2014 Automotive fuels - Blends of Fatty acid methyl ester 
(FAME) with diesel fuel - Determination of 
oxidation stability by rapidly accelerated oxidation 
method at 120 °C

Автомобилни горива. Смеси на метилови естери 
на мастни киселини (FAME) с гориво за дизелови 
двигатели. Определяне стабилността на 
окисление чрез метод на ускорено окисление при 
120 °C 

2016-09-30 2016-10-14

CEN/TC 19 EN 16715:2015 Liquid petroleum products - Determination of 
ignition delay and derived cetane number (DCN) of 
middle distillate fuels - Ignition delay and 
combustion delay determination using a constant 
volume combustion chamber with direct fuel 
injection 

Течни нефтопродукти. Определяне на 
закъснението на запалването и изведеното 
цетаново число (DCN) на средно дестилатни 
горива. Определяне на закъснението на 
запалването и закъснението на горенето, като се 
използва камера за изгаряне с постоянен обем с 
директно впръскване на горивото 

2016-06-30 2016-07-15

CEN/TC 19 EN ISO 3679:2015 Determination of flash no-flash and flash point - 
Rapid equilibrium closed cup method (ISO 
3679:2015) 

Определяне появата на пламване/непламване и на 
пламната температура. Метод на бързото 
равновесие със затворен тигел (ISO 3679:2015) 

2016-06-30 2016-07-15

CEN/TC 19 EN 16709:2015 Automotive fuels - High FAME diesel fuel (B20 
and B30) - Requirements and test methods 

Автомобилни горива. Гориво за дизелови 
двигатели с високо съдържание на FAME (B20 и 
B30). Изисквания и методи за изпитване 

2016-09-30 2016-10-14

CEN/TC 19 EN 16709:2015/       
AC:2016          

Automotive fuels - High FAME diesel fuel (B20 
and B30) - Requirements and test methods 

Автомобилни горива. Гориво за дизелови 
двигатели с високо съдържание на FAME (B20 и 
B30). Изисквания и методи за изпитване 

2016-09-30 2016-10-14

ISO/TC 28 ISO 2137:2007 Petroleum products and lubricants -- Determination 
of cone penetration of lubricating greases and 
petrolatum

Нефтопродукти и смазочни материали. 
Определяне на конусна пенетрация на пластични 
смазки и петролатуми

2016-06-30 2016-07-15

CEN/TC 227 EN 13877-3:2004 Concrete pavements - Part 3: Specifications for 
dowels to be used in concrete pavements

Бетонови настилки. Част 3: Изисквания за 
дюбели за бетонови настилки

2016-08-01 2016-08-05 305/2011

CEN/TC 226 EN 1790:2013 Road marking materials - Preformed road markings Материали за пътна маркировка. Готови 
материали за пътна маркировка

2016-08-01 2016-08-05 305/2011

CEN/TC 226 EN 1793-1:2012 Road traffic noise reducing devices - Test method 
for determining the acoustic performance - Part 1: 
Intrinsic characteristics of sound absorption

Устройства за намаляване на шума от пътния 
трафик. Методи за изпитване за определяне на 
акустичните свойства. Част 1: Присъщи 
характеристики на звукопоглъщането

2016-08-01 2016-08-05

CEN/TC 226 ENV 1317-4:2001 Road restraint systems - Part 4: Performance 
classes, impact test acceptance criteria and test 
methods for terminals and transitions of safety 
barriers

Ограничителни системи за пътища. Част 4: 
Класове на действие, критерии за приемане от 
изпитвания на удар и методи за изпитване на 
начални, крайни и преходни елементи на 
предпазни огради

2016-08-01 2016-08-05

CEN/TC 226 EN 12966:2014 Road vertical signs - Variable message traffic signs Вертикални пътни знаци. Пътни знаци с 
променящи се съобщения

2016-11-01 2016-11-05

БИС/ТК 68 "Пътно дело"



CEN/TC 227 EN 14227-15:2015 Hydraulically bound mixtures - Specifications - Part 
15: Hydraulically stabilized soils

Хидравлично свързани смеси. Спецификации. 
Част 15: Хидравлично стабилизирани почви

2016-11-01 2016-11-05

CEN/TC 227 EN 12697-3:2013              Bituminous mixtures - Test methods for hot mix 
asphalt - Part 3: Bitumen recovery: Rotary 
evaporator

Асфалтови смеси. Методи за изпитване на 
горещи асфалтови смеси. Част 3: Възстановяване 
на битума: Ротационен изпарител

2016-12-01 2016-12-07

CEN/TC 227  EN 12697-6:2012               Bituminous mixtures - Test methods for hot mix 
asphalt - Part 6: Determination of bulk density of 
bituminous specimens

Асфалтови смеси. Методи за изпитване на 
горещи асфалтови смеси. Част 6: Определяне на 
обемната плътност на асфалтови пробни тела

2016-01-20 2016-01-25 305/2011

CEN/TC 51 EN 13282-1:2013               Hydraulic road binders - Part 1: Rapid hardening 
hydraulic road binders - Composition, specifications 
and conformity criteria 

Хидравлични свързващи вещества за пътища. 
Част 1: Бързо втвърдяващи хидравлични 
свързващи вещества за пътища. Състав, 
изисквания и критерии за съответствие 

2016-08-10 2016-08-10 305/2011

CEN/TC 51 EN 13282-2:2015               Hydraulic road binders - Part 2: Normal hardening 
hydraulic road binders - Composition, specifications 
and conformity criteria 

Хидравлични свързващи вещества за пътища. 
Част 2: Хидравлични свързващи вещества за 
пътища, втвърдяващи при обикновени условия. 
Състав, изисквания и критерии за съответствие 

2016-10-30 2016-11-05 305/2011

CEN/TC 256 EN 45545-2:2013               
+A1:2015

Railway applications - Fire protection on railway 
vehicles - Part 2: Requirements for fire behavior of 
materials and components

Железопътна техника. Противопожарна защита 
на железопътни превозни средства. Част 2: 
Изисквания за поведение при огън на 
материалите и съставните части

2016-08-30 2016-09-10 2008/57/EC

CEN/TC 256 EN 45545-5:2013              
+A1:2015

Railway applications - Fire protection on railway 
vehicles - Part 5: Fire safety requirements for 
electrical equipment including that of trolley buses, 
track guided buses and magnetic levitation vehicles

Железопътна техника. Противопожарна защита 
на железопътни превозни средства. Част 5: 
Изисквания за пожарна безопасност на 
електрическото обзавеждане, включително на 
тролейбуси, мотриси и превозни средства на 
магнитни възглавници

2016-08-30 2016-09-10 2008/57/EC

CEN/TC 256 EN 45545-6:2013 Railway applications - Fire protection on railway 
vehicles - Part 6: Fire control and management 
systems

Железопътна техника. Противопожарна защита 
на железопътни превозни средства. Част 6: 
Системи за контрол и управление при пожар

2016-08-30 2016-09-10 2008/57/EC

CEN/TC 256 EN 45545-7:2013 Railway applications - Fire protection on railway 
vehicles - Part 7: Fire safety requirements for 
flammable liquid and flammable gas installations

Железопътна техника. Противопожарна защита 
на железопътни превозни средства. Част 7: 
Изисквания за пожарна безопасност на 
инсталации със запалими течности и запалими 
газове

2016-08-30 2016-09-10 2008/57/EC

CEN/TC 256 EN 15877-1:2012 Railway applications-Marking on railway vehicles. 
Part 1: Freight wagons

Железопътна техника. Маркиране на железопътни 
превозни средства. Част 1: Товарни вагони

2016-03-15 2016-03-30 2008/57/EC

CLC/TC 45B EN 60846-1: 2014 Radiation protection instrumentation - Ambient 
and/or directional dose equivalent (rate) meters 
and/or monitors for beta, X and gamma radiation - 
Part 1: Portable workplace and environmental 
meters and monitors

Апаратура за радиационна защита. Апарати за 
заобикаляща и/или насочена еквивалентна 
(обявена) доза и/или монитори за бета, Х и гама 
излъчване. Част 1: Преносими апарати и 
монитори за работни места и заобикаляща околна 
среда (IEC 60846-1:2009)

2016-10-15 2016-11-10    

БИС/ТК 70 "Железопътен транспорт" 

БИС/ТК 71 "Ядрена енергия"



CLC/TC 45B EN 61526:2013 Radiation protection instrumentation - Measurement 
of personal dose equivalents Hp(10) and Hp(0,07) 
for X, gamma, neutron and beta radiations - Direct 
reading personal dose equivalent meters

Апаратура за радиационна защита. Измерване на 
персонална еквивалентна доза Нр(10) и Нр(0,07) 
за Х излъчване, гама излъчване, излъчване на 
неутрони и бета излъчване. Измервателни уреди и 
монитори за директно отчитане на персонална 
еквивалентна доза (IEC 61526: 2010)

2016-10-15 2016-11-25

CLC/SR 32C EN 60127-2:2014 Miniature fuses -- Part 2: Cartridge fuse-links (IEC 
60127-2:2014)

Миниатюрни стопяеми предпазители. Част 2: 
Капсуловани сменяеми вложки (IEC 60127-
2:2014)

2016-11-15 2016-11-20 2006/95/EC   

CLC/SR 32C EN 60127-3:2015   Miniature fuses -- Part 3: Sub-miniature fuse-links 
(IEC 60127-3:2015)

Миниатюрни стопяеми предпазители. Част 3: 
Свръхминиатюрни сменяеми вложки (IEC 60127-
3:2015)

2016-11-15 2016-11-20

CLC/SR 32C EN 60127-6:2014 Miniature fuses -- Part 6: Fuse-holders for miniature 
fuse-links (IEC 60127-6:2014)

Миниатюрни стопяеми предпазители. Част 6: 
Държатели на предпазител за миниатюрни 
сменяеми вложки (IEC 60127-6:2014)

2016-11-15 2016-11-20 2006/95/EC   

CLC/SR 32B HD 60269-3:2010 
+A1:2013

Low-voltage fuses - Part 3: Supplementary 
requirements for fuses for use by unskilled persons 
(fuses mainly for household and similar 
applications) - Examples of standardized systems of 
fuses A to F

Стопяеми предпазители за ниско напрежение. 
Част 3: Допълнителни изисквания за стопяемите 
предпазители, предназначени за използване от 
неквалифицирани лица (стопяеми предпазители 
предимно за битови и подобни приложения). 
Примери на стандартизирани системи за 
стопяеми предпазители от A до F (IEC 60269-
3:2010, с промени + A1:2013 + поправка март 
2013)

2016-07-15 2016-07-15 2006/95/EC   

CLC/SR 32B EN 60269-6:2011 Low-voltage fuses -- Part 6: Supplementary 
requirements for fuse-links for the protection of 
solar photovoltaic energy systems

Стопяеми предпазители за ниско напрежение. 
Част 6: Допълнителни изисквания за патроните 
на стопяеми предпазители за защита на слънчеви 
фотоелектрически енергийни системи (IEC 60269-
6:2010 + corr.12-2010)

2016-07-15 2016-07-15 2006/95/EC   

CLC/TC/44X EN 62061:2005 Safety of machinery - Functional safety of safety-
related electrical, electronic and programmable 
electronic control systems

Безопасност на машините. Функционална 
безопасност на безопасно свързани електрически, 
електронни и програмируеми електронни системи 
за управление (IEC 62061:2005)

2016-11-15 2016-11-15 2006/42/EC

CLC/TC/44X CLC/TR 62061-
1:2010

Guidance on the application of ISO 13849-1 and 
IEC 62061 in the design of safety-related control 
systems for machinery

Ръководство за прилагането на ISO 13849-1 и IEC 
62061 при проектирането/разработването на 
свързани с безопасността системи за управление 
на машини и съоръжения (IEC/TR 62061-1:2010)

2016-11-15 2016-11-15 2006/42/EC

CEN/TC 296 EN 14025 :2013 Tanks for the transport of dangerous goods - 
Metallic pressure tanks - Design and construction

Цистерни за превоз на опасни товари. Метални 
цистерни под налягане. Проектиране/ 
разработване и конструкция

2016-08-15 2016-09-01 2008/68/EC

БИС/ТК 72 "Електрически апарати за ниско напрежение"

БИС/ТК 73 "Опаковки, палети, контейнери, целулоза, хартия и картон"



CEN/TC 183 EN 1501-1        
+A1 :2015

Refuse collection vehicles - General requirements 
and safety requirements - Part 1: Rear loaded refuse 
collection vehicles

Товарни автомобили за събиране и извозване на 
битови отпадъци и техните контейнероповдигачи. 
Общи изисквания и изисквания за безопасност. 
Част 1: Товарни автомобили за събиране и 
извозване на битови отпадъци със задно товарене

2016-02-05 2016-02-08 2006/42/EC   

CEN/TC 172 EN ISO 2758: 
2014

Paper - Determination of bursting strength (ISO 
2758:2014)

Хартия. Определяне на якост на спукване (ISO 
2758:2014)

2016-06-28 2016-06-30

ISO /TC 6 ISO 1762 :2015 Paper, board and pulps -- Determination of residue 
(ash) on ignition at 525 degrees C

Хартия, картон и влакнест полуфабрикат. 
Определяне на остатък (пепел) след накаляване 
при 525 °С

2016-07-01 2016-07-05

ISO /TC 6 ISO 2144 :2015 Paper, board and pulps -- Determination of residue 
(ash) on ignition at 900 degrees C

Хартия, картон и влакнести полуфабрикати. 
Определяне на остатък (пепел) след накаляване 
при 900 градуса целзий

2016-07-05 2016-07-06

CLC/TC 210 EN 61000-4-6: 
2014 

 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-6: 
Testing and measurement techniques - Immunity to 
conducted disturbances, induced by radio-frequency 
fields  

Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-6: 
Методи за изпитване и измерване. Устойчивост 
на кондуктивни смущаващи въздействия, 
индуктирани от радиочестотни полета (IEC 61000-
4-6:2014)

2016-08-25 2016-08-30 2004/108/ EC

CLC/TC 210 EN 61000-6-7: 
2015

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-7: 
Generic standards - Immunity requirements for 
equipment intended to perform functions in a safety-
related system (functional safety) in industrial 
locations

Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 6-7: 
Общи стандарти. Изисквания за устойчивост за 
устройства/съоръжения, предназначени да 
изпълняват функции в система, свързана с 
безопасността (функционална безопасност) в 
промишлени обекти (IEC 61000-6-7:2014)

2016-08-25 2016-11-30 2004/108/ EC

CLC/TC 210 EN 61000-4-19: 
2014

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-19: 
Testing and measurement techniques - Test for 
immunity to conducted, differential mode 
disturbances and signalling in the frequency range 2 
kHz to 150 kHz at a.c. power ports

Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-
19: Методи за изпитване и измерване. Изпитване 
на устойчивост на кондуктивни симетрични 
смущения и предаване на сигнали в честотен 
обхват от 2 kHz до 150 kHz при изводи за 
променливо напрежение (IEC 61000-4-19:2014)

2016-08-25 2016-11-30 2004/108/ EC

CLC/TC 106X EN 50566:2013 Product standard to demonstrate compliance of 
radio frequency fields from handheld and body-
mounted wireless communication devices used by 
the general public (30 MHz - 6 GHz)

Стандарт за продукти за доказване на 
съответствието на радиочестотни полета от 
носими и монтирани на тяло безжични 
комуникационни устройства (30 MHz - 6 GHz)

2016-08-25 2016-08-30 1999/5/EC

CLC/TC 106X EN 50364:2010 Limitation of human exposure to electromagnetic 
fields from devices operating in the frequency range 
0 Hz to 300 GHz, used in Electronic Article 
Surveillance (EAS), Radio Frequency Identification 
(RFID) and similar applications

Ограничение за излагането на човека на 
електромагнитни полета от устройства, работещи 
в честотния обхват от 0 Hz до 300 GHz, 
използвани за наблюдение на електронни 
елементи (EAS), радиочестотна идентификация 
(RFID) и подобни приложения

2016-08-25 2016-08-30 1995/5/EC, 
2006/95/EC

CLC/TC 210 EN 50561-1:2013 Power line communication apparatus used in low-
voltage installations - Radio disturbance 
characteristics - Limits and methods of 
measurement - Part 1: Apparatus for in-home use

Комуникационни апарати за захранващи линии, 
използвани в инсталации ниско напрежение. 
Характеристики за радиосмущения. Гранични 
стойности и методи за измерване. Част 1: 
Апарати за използване в дома

2016-08-25 2016-11-30 1999/5/EC, 
2004/108/ EC

БИС/ТК 75 "Eлектромагнитна съвместимост"



CLC/TC 210 EN 50561-3:2016 Power line communication apparatus used in low-
voltage installations - Radio disturbance 
characteristics - Limits and methods of 
measurement - Part 3: Apparatus operating above 
30 MHz

Комуникационни апарати за захранващи линии, 
използвани в инсталации ниско напрежение. 
Характеристики за радиосмущения. Гранични 
стойности и методи за измерване. Част 3: 
Апарати, работещи над 30 MHz

2016-11-15 2016-11-15 1999/5/EC, 
2004/108/ EC

CEN/TC 188 EN 14973:2015 Conveyor belts for use in underground installations - 
Electrical and flammability safety requirements

Транспортни ленти за употреба в подземни 
съоръжения. Изисквания за електрическа 
безопасност и защита от възпламенимост

2016-07-30 2016-08-15

CEN/TC 188 EN ISO 283:2015 Textile conveyor belts - Full thickness tensile 
strength, elongation at break and elongation at the 
reference load - Test method (ISO 283:2015)

Текстилни транспортни ленти. Якост на опън на 
цялата дебелина, удължение при скъсване и 
удължение при определено натоварване. Метод за 
изпитване (ISO 283:2015) 

2016-10-30 2016-11-15

CEN/TC 188 EN ISO 22721: 
2007

Conveyor belts - Specification for rubber- or 
plastics-covered conveyor belts of textile 
construction for underground mining (ISO 
22721:2007)

Транспортни ленти. Изисквания за транспортни 
ленти с текстилна конструкция, покрити с каучук 
или пластмаси, за подземни мини (ISO 
22721:2007)

2016-10-30 2016-11-15

CEN/TC 188 EN ISO 7623:2015 Steel cord conveyor belts - Cord-to-coating bond 
test - Initial test and after thermal treatment (ISO 
7623:2015)

Металокордни транспортни ленти. Изпитване 
здравината на свързване на корда с покритието. 
Изпитване преди и след топлинна обработка (ISO 
7623:2015)

2016-10-30 2016-11-15

ISO/TC 45 ISO 34-1:2015 Rubber, vulcanized or thermoplastic - 
Determination of tear strength - Part 1: Trouser, 
angle and crescent test pieces

Вулканизиран или термопластичен каучук. 
Определяне съпротивлението на раздиране. Част 
1: Пробни тела тип "панталон", "ъгъл" и 
"полумесец"

2016-10-30 2016-11-15

ISO/TC 45 ISO 37:2011 Rubber, vulcanized or thermoplastic - 
Determination of tensile stress-strain properties

Каучук вулканизиран или термопластичен. 
Определяне на якостно-еластичните свойства при 
деформация на опън

2016-06-30 2016-07-15

ISO/TC 45 ISO 1629:2013 Rubber and latices -- Nomenclature Каучуци и латекси. Номенклатура 2016-06-30 2016-07-15
ISO/TC 45 ISO 1431-1:2012 Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Resistance 

to ozone cracking Static and dynamic strain testing
Каучук, вулканизиран или термопластичен. 
Устойчивост на озонно напукване. Част 1: 
Изпитване при статична и при динамична 
деформация

2016-06-30 2016-07-15

ISO/TC 31 ISO 4000-1:2015 Passenger car tyres and rims. Part 1: Tyres (metric 
series)

Гуми и джанти за леки автомобили. Част 1: Гуми 
(метрични серии)

2016-10-30 2016-11-15

ISO/TC 31 ISO 4223-1:2002/         
AMD1:2011

Definitions of some terms used in the tyre industry 
— Part 1: Pneumatic tyres. Am.1

Определения на някои термини, използвани при 
производството на гуми:Част 1: Пневматични 
гуми. Изменение 1

2016-05-30 2016-06-15

CLC/TC 14 EN 60076-1:2012 Power transformers – Part 1: General Силови трансформатори. Част 1: Общи 
положения

2016-08-20 2016-09-01

CLC/TC 14  EN 50588-1:2015 Medium power transformers 50 Hz, with highest 
voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 1: 
General requirements 

Трансформатори за средна мощност, 50 Hz, за 
оборудване с най-високо напрежение, което не 
превишава 36 kV. Част 1: Общи изисквания 

2016-09-20 2016-10-01 2009/125/EC
548/2014

БИС/ТК 76 "Каучук"

БИС/ТК 79 "Електроенергетика"



CLC/TC 17AC EN 62271-200: 
2012

High-voltage switchgear and controlgear - Part 200: 
AC metal-enclosed switchgear and controlgear for 
rated voltages above 1 kV and up to and including 
52 kV 

Комутационни апарати за високо напрежение. 
Част 200: Променливотокови комутационни 
апарати в метална обвивка за обявени 
напрежения над 1 kV и до 52 kV включително 

2016-11-10 2016-11-15

CLC/TC 17AC EN 62271-102: 
2002/A1:2011

High-voltage switchgear and controlgear - Part 102: 
Alternating current disconnectors and earthing 
switches

Комутационни апарати за високо напрежение. 
Част 102: Разединители и заземителни 
разединители за променлив ток

2016-11-15 2016-11-20

CLC/TC 17AC EN 62271-102: 
2002/A2:2013 

High-voltage switchgear and controlgear - Part 102: 
Alternating current disconnectors and earthing 
switches

Комутационни апарати за високо напрежение. 
Част 102: Разединители и заземителни 
разединители за променлив ток

2016-11-15 2016-11-20

CLC/SR 96 EN 61558-2-20: 
2011 

Safety of transformers, reactors, power supply units 
and combinations thereof -- Part 2-20: Particular 
requirements and tests for small reactors

Безопасност на силови трансформатори, 
реактори, захранващи блокове и комбинации от 
тях. Част 2-20: Специфични изисквания и 
изпитвания за малки реактори

2016-03-01 2016-03-05 2006/95/EC

CLC/TC 38 EN 61869-3:2011  Instrument transformers -- Part 3: Additional 
requirements for inductive voltage transformers

Измервателни трансформатори. Част 3: 
Допълнителни изисквания за индуктивни 
напреженови трансформатори 

2016-03-25 2016-03-31 2006/95/EC 
2004/108/EC

CLC/SR 96 EN 61558-2-1: 
2007

Safety of power transformers, power supplies, 
reactors and similar products -- Part 2-1: Particular 
requirements and tests for separating transformers 
and power supplies incorporating separating 
transformers for general applications

 Безопасност на силови трансформатори, 
захранващи блокове, реактори и подобни 
устройства. Част 2-1: Специфични изисквания и 
изпитвания за отделящи трансформатори и за 
захранващи блокове комбинирани с отделящи 
трансформатори за общи приложения 

2016-04-10 2016-04-15 2006/95/EC

CLC/SR 96 EN 61558-2-14: 
2013

 Safety of transformers, reactors, power supply units 
and combination thereof - Part 2-14: Particular 
requirements and tests for variable transformers and 
power supply units incorporating variable 
transformers 

Безопасност на трансформатори, реактори, 
захранващи блокове и комбинации от тях. Част 2-
14: Специфични изисквания и изпитвания за 
регулиращи трансформатори и захранващи 
блокове с вградени регулиращи трансформатори

2016-05-10 2016-05-15 2006/95/EC

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)

2016-05-30 2016-06-30

CEN/TC 251 EN ISO 12052: 
2011

Health informatics – Digital imaging and 
communication in medicine (DICOM)including 
workflow and data management (ISO 12052:2006)

Информатика в здравеопазването. Цифрово 
представяне и обмен на данни в медицината 
(DICOM) включително схема и управление на 
данните (ISO 12052:2006)

2016-09-30 2016-10-30

CEN/TC 251  EN ISO 21549-6: 
2008

Health informatics - Patient healthcard data - Part 6: 
Administrative data (ISO 21549-6:2008)

Информатика в здравеопазването. Данни за 
здравето на пациента.  Част 6: Административни 
данни (ISO 21549-6:2008)

2016-09-30 2016-10-30 M/255 

CEN/TC 251 EN ISO 21549-8: 
2010

Health informatics - Patient healthcard data – Part 
8: Links (ISO 21549-8:2010)

Информатика в здравеопазването. Здравна карта 
на пациента - данни. Част 8: Връзки (ISO 21549-
8:2010)

2016-09-30 2016-10-30 M/255 

CEN/TC 251 EN ISO 21549-1: 
2013 

Health informatics - Patient healthcard data - Part 1: 
General structure (ISO 21549-1:2013)

Информатика в здравеопазването. Здравна карта с 
данни за пациента. Част 1: Обща структура (ISO 
21549-1:2013)

2016-04-30 2016-05-20 M/255 

БИС/ТК 80 "Електронен обмен на данни в администрацията, търговията и услугите"



CEN/TC 251 EN ISO 21549-2: 
2014 

Health informatics - Patient healthcard data - Part 2: 
Common objects (ISO 21549-2:2014)

Информатика в здравеопазването. Здравна карта с 
данни за пациента. Част 2: Общи елементи (ISO 
21549-2:2014)

2016-06-20 2016-07-20 M/255 

CEN/TC 251 EN ISO 21549-3: 
2014

Health informatics - Patient healthcard data -- Part 
3: Limited clinical data (ISO 21549-3:2014) 

Информатика в здравеопазването. Здравна карта с 
данни за пациента. Част 3: Ограничени клинични 
данни (ISO 21549-3:2014)

2016-06-20 2016-07-20 M/255 

CEN/TC 251 EN ISO 21549-
4:2014

Health informatics - Patient healthcard data - Part 4: 
Extended clinical data (ISO 21549-4:2014)

Информатика в здравеопазването. Здравна карта с 
данни за пациента. Част 4: Разширени клинични 
данни (ISO 21549-4:2014)

2016-06-20 2016-07-20 M/255 

CEN/TC 331 ЕN 14534:2016 Postal services - Quality of service - Measurement 
of the transit time of end-to-end services for bulk 
mail

Пощенски услуги. Качество на услугата. 
Измерване на времето за пренасяне "от край до 
край" на големи обеми от пощенски пратки

2016-06-30 2016-07-20 97/67/EC 
M/428

ISO/TC 171 ISO 14641-1:2012 Electronic archiving -- Part 1: Specifications 
concerning the design and the operation of an 
information system for electronic information 
preservation   

Електронно архивиране - Част 1 : Технически 
изисквания към проектирането и експлоатацията 
на информационна система за информация 
запазване електронен

2016-05-30 2016-06-30

ISO/TC 171 ISO 12651-1:2012 Electronic document management - Vocabulary 
Electronic document imaging

Електронно управление на документи. Речник. 
Част 1: Представяне на електронен документ

2016-08-30 2016-09-30

ISO/TC 171 ISO 12651-2:2014 Electronic document management - Vocabulary 
Workflow management

Електронно управление на документи. Речник. 
Част 2: Управление на процес

2016-08-30 2016-09-30

CEN/TC 331 ЕN 14508:2016 Postal services - Quality of service - Measurement 
of the transit time of end-to-end services for single 
piece non-priority mail and second class mail

Пощенски услуги. Качество на услугата. 
Измерване на времето за пренасяне от край до 
край на единични пратки без предимство и 
пощенски пратки от втори клас

2016-05-30 2016-06-30 97/67/EC 
M/312

CEN/TC 155 EN ISO 15494: 
2015

Plastics piping systems for industrial applications - 
Polybutene (PB), polyethylene (PE), polyethylene of 
raised temperature resistance (PE-RT), crosslinked 
polyethylene (PE-X), polypropylene (PP) - Metric 
series for specifications for components and the 
system (ISO 15494:2015)

Пластмасови тръбопроводни системи за 
индустриално приложение. Полибутен (PB), 
полиетилен (PE), полиетилен с повишена 
топлоустойчивост (PE-RT), омрежен полиетилен 
(PE-X), полипропилен (PP). Спецификации за 
елементите и системите. Метрични серии (ISO 
15494:2015)

2016-08-15 2016-09-15 97/23 ЕС

CEN/TC 194 EN 1186-1:2002 Materials and articles in contact with foodstuffs - 
Plastics - Part 1: Guide to the selection of 
conditions and test methods for overall migration

Материали и предмети в контакт с хранителни 
продукти. Пластмаси. Част 1: Ръководство за 
избор на условия и методи за изпитване на обща 
миграция

2016-04-15 2016-04-30

CEN/TC 194 EN 1186-12:2002 Materials and articles in contact with foodstuffs - 
Plastics - Part 12: Test methods for overall 
migration at low temperatures

Материали и предмети в контакт с хранителни 
продукти. Пластмаси. Част 12: Методи за 
изпитване на обща миграция при ниски 
температури

2016-06-30 2016-07-30

CEN/TC 155 EN ISO 9969:2016 Thermoplastics pipes - Determination of ring 
stiffness (ISO 9969:2016)

Тръби от термопласти. Определяне на напречната 
коравина (ISO 9969:2016)

30.04.2016 15.05.2016

CEN/TC 249 EN ISO 527-1: 
2012

Plastics - Determination of tensile properties - Part 
1: General principles (ISO 527-1:2012)

Пластмаси. Определяне на свойствата при опън. 
Част 1: Общи принципи (ISO 527-1:2012)

15.07.2016 30.07.2016

CEN/TC 249 EN ISO 527-2: 
2012

Plastics - Determination of tensile properties - Part 
2: Test conditions for moulding and extrusion 
plastics (ISO 527-2:2012)

Пластмаси. Определяне на свойствата при опън. 
Част 2: Условия за изпитване на пластмаси за 
формуване и екструзия (ISO 527-2:2012)

15.07.2016 30.07.2016

БИС/ТК 81 "Пластмаси"



CEN/TC 249 EN ISO 1133-1: 
2011

Plastics - Determination of the melt mass-flow rate 
(MFR) and melt volume-flow rate (MVR) of 
thermoplastics - Part 1: Standard method (ISO 1133-
1:2011)

Пластмаси. Определяне индекса на стопилка по 
маса (MFR) и индекса на стопилка по обем 
(MVR) на термопластични материали. Част 1: 
Стандартен метод (ISO 1133-1:2011)

15.08.2016 30.08.2016

CEN/TC 249 EN ISO 1133-2: 
2011

Plastics - Determination of the melt mass-flow rate 
(MFR) and melt volume-flow rate (MVR) of 
thermoplastics - Part 2: Method for materials 
sensitive to time-temperature history and/or 
moisture (ISO 1133-2:2011)

Пластмаси. Определяне индекса на стопилка по 
маса (MFR) и индекса на стопилка по обем 
(MVR) на термопластични материали. Част 2: 
Метод за изпитване на материали, чувствителни 
спрямо зависимостта време-температура и/или 
влага (ISO 1133-2:2011)

15.08.2016 30.08.2016

CEN/TC 155 FprЕN 13598-2 Plastics piping systems for non-pressure 
underground drainage and sewerage - Unplasticized 
poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) 
and polyethylene (PE) - Part 2: Specifications for 
manholes and inspection chambers in traffic areas 
and deep underground installations

Пластмасови тръбопроводни системи за 
безнапорно подземно отвеждане на отпадъчни 
води и канализация. Непластифициран 
поли(винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP), 
и полиетилен (PE). Част 2: Изисквания за шахти и 
ревизионни отвори в зони с трафик и дълбоки 
подземни инсталации

15.09.2016 30.09.2016

CEN/TC 33 ЕN 12608-1:2016 Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles 
for the fabrication of windows and doors - 
Classification, requirements and test methods - Part 
1: Non-coated PVC-U profiles with light coloured 
surfaces

Профили от непластифициран поливинлхлорид 
(PVC-U) за производството на прозорци и врати. 
Класификация, изисквания и методи за 
изпитване. Част 1: Профили от PVC-U със светла 
повърхност без покритие

15.08.2016 30.08.2016

CEN/TC 155 EN ISO 9080:2012 Plastics piping and ducting systems - Determination 
of the long-term hydrostatic strength of 
thermoplastics materials in pipe form by 
extrapolation (ISO 9080:2012)

Пластмасови тръбопроводни и канализационни 
системи. Определяне на дългосрочната 
хидростатична якост на термопластични 
материали под формата на тръба чрез 
екстраполация (ISO 9080:2012)

22.02.2016 01.03.2016

CEN/TC 211 EN ISO 11200: 
2014 

Acoustics - Noise emitted by machinery and 
equipment - Guidelines for the use of basic 
standards for the determination of emission sound 
pressure levels at a work station and at other 
specified positions (ISO 11200:2014) 

Акустика. Излъчен шум от машини и 
съоръжения. Указания за прилагане на основни 
стандарти за определяне на нивата на емисия на 
звуково налягане на работното място и на други 
определени места (ISO 11200:2014) 

2016-07-01 2016-07-15 2006/42/EC

CEN/TC 211 EN ISO 9612:2009 Acoustics - Determination of occupational noise 
exposure - Engineering method (ISO 9612:2009) 

Акустика. Определяне на шума на работното 
място. Клас на точност 2 (ISO 9612:2009) 

2016-07-01 2016-07-15

CEN/165 EN 124-2:2015 Gully tops and manhole tops for vehicular and 
pedestrian areas - Part 2: Gully tops and manhole 
tops made of cast iron

Покрития за водоприемници и ревизионни шахти 
за транспортни и пешеходни зони. Част 2: 
Покрития за водоприемници и ревизионни шахти, 
изработени от чугун

2016-06-05 2016-06-15 89/106/EEC 
305/2011

CEN/165 EN 124-3:2015 Gully tops and manhole tops for vehicular and 
pedestrian areas - Part 3: Gully tops and manhole 
tops made of steel or aluminium alloys

Покрития за водоприемници и ревизионни шахти 
за транспортни и пешеходни зони. Част 3: 
Покрития за водоприемници и ревизионни шахти, 
изработени от стомана или алуминиева сплав

2016-07-20 2016-07-30 89/106/EEC 
305/2011

БИС/ТК 82 "Акустика. Шум и вибрации"

БИС/ТК 83 "Водоснабдяване и канализация"



ISO/TC 68 ISO 19092:2008 Financial services -- Biometrics -- Security 
framework

Финансови услуги. Биометрични данни. Рамка за 
сигурност.

2016-06-30 2016-07-20

ISO/TC 68 ISO 17442:2012 Financial services -- Legal Entity Identifier (LEI) Финансови услуги. Идентификатор за правен 
субект

2016-05-30 2016-06-10

CEN/TC 212 EN 16263-1:2015 Pyrotechnic articles - Other pyrotechnic articles - 
Part 1: Terminology

Пиротехнически изделия. Други пиротехнически 
изделия. Част 1: Терминология

2016-10-31 2016-11-15

CEN/TC 212 EN 16263-2:2015 Pyrotechnic articles - Other pyrotechnic articles - 
Part 2: Requirements

Пиротехнически изделия. Други пиротехнически 
изделия. Част 2: Изисквания

2016-10-31 2016-11-15

CEN/TC 140  EN ISO 15189: 
2012   

Medical laboratories - Requirements for quality and 
competence (ISO 15189:2012, Corrected version 
2014-08-15)

Медицински лаборатории. Изисквания за 
качество и компетентност (ISO 15189:2012, 
коригирана версия от 2014-08-15)

2016-07-30 2016-08-05 765/2008

CLC/TC 62  EN 62304:2006/      
A1:2015

Medical device software - Software life-cycle 
processes

Софтуер за медицински изделия. Процеси по 
време на жизнения цикъл на софтуера (IEC 
62304:2006/A1:2015)

2016-09-20 2016-10-01 98/79/EC 
2007/32/EC 
90/385/EEC 
93/42/EEC 

CLC/TC 62 EN 60601-         1-
6: 2010/ A1:2015

Medical electrical equipment - Part 1-6: General 
requirements for basic safety and essential 
performance - Collateral standard: Usability

Електромедицински апарати. Част 1-6: Общи 
изисквания за основна безопасност и съществени 
характеристики. Допълващ стандарт: 
Приложимост (IEC 60601-1-6:2010/A1:2013)

26.02.2016 г. 01.03.2016 г. 90/385/EEC 
93/42/EEC 

CLC/TC 62 EN 60601-2-50: 
2009  

Medical electrical equipment - Part 2-50: Particular 
requirements for the basic safety and essential 
performance of infant phototherapy equipment

Електромедицински апарати. Част 2-50: 
Специфични изисквания за основна безопасност 
и съществени характеристики на апарати за 
фототерапия на новородени

2016-09-30 2016-10-01 93/42/EEC 

CLC/TC 62 EN 60601-2-50: 
2009/ A11:2011

Medical electrical equipment - Part 2-50: Particular 
requirements for the basic safety and essential 
performance of infant phototherapy equipment

Електромедицински апарати. Част 2-50: 
Специфични изисквания за основна безопасност 
и съществени характеристики на апарати за 
фототерапия на новородени

2016-09-30 2016-10-01 93/42/EEC 

CLC/TC 76 EN 60601-2-22: 
2013

Medical electrical equipment - Part 2-22: Particular 
requirements for basic safety and essential 
performance of surgical, cosmetic, therapeutic and 
diagnostic laser equipment

Електромедицински апарати. Част 2-22: 
Специфични изисквания за основна безопасност 
и съществени характеристики на хирургични, 
козметични, терапевтични и диагностични 
лазерни съоръжения (IEC 60601-2-22:2007 + 
A1:2012)

2016-09-30 2016-10-01 93/42/EEC

CLC/TC 62 EN 60601-2-19: 
2009/FprA1:2016

Medical electrical equipment - Part 2-19: Particular 
requirements for the basic safety and essential 
performance of infant incubators

Електромедицински апарати. Част 2-19: 
Специфични изисквания за основна безопасност 
и съществени характеристики на инкубатори за 
новородени

10.06.2016 10.07.2016 93/42/EEC

CLC/TC 62 EN 60601-2-20: 
2009/FprA1:2016

Medical electrical equipment - Part 2-20: Particular 
requirements for the basic safety and essential 
performance of infant transport incubators

Електромедицински апарати. Част 2-20: 
Специфични изисквания за основна безопасност 
и съществени характеристики на транспортни 
инкубатори за новородени

10.06.2016 10.07.2016 93/42/EEC

БИС/ТК 87 "Медицински изделия"

БИС/ТК 86 "Взривни материали за граждански цели и пиротехнически изделия" 

БИС/ТК 84 "Банково дело, ценни книжа финансови услуги и електронно фактуриране"



CLC/TC 62 EN 60601-2-21: 
2009/FprA1:2016

Medical electrical equipment - Part 2-21: Particular 
requirements for the basic safety and essential 
performance of infant radiant warmers

Електромедицински апарати. Част 2-21: 
Специфични изисквания за основна безопасност 
и съществени характеристики на лъчисти 
отоплители за новородени

10.06.2016 10.07.2016 93/42/EEC 

CLC/TC 62 EN 62366-1:2015 Medical devices - Part 1: Application of usability 
engineering to medical devices

Медицински устройства. Част 1: Използване на 
приложен инженеринг в медицински устройства 
(IEC 62366-1:2015)

2016-12-01 2016-12-20

CLC/TC 62 EN 62366:2008/ 
A1:2015 

Medical devices - Application of usability 
engineering to medical devices

Медицински устройства. Използване на 
приложен инженеринг в медицински устройства 
(IEC 62366:2007/A1:2014)

2016-12-01 2016-12-20

CEN/         
CLC/TC 3

EN ISO 
13485:2016

Medical devices - Quality management systems - 
Requirements for regulatory purposes (ISO 
13485:2016)

Медицински изделия. Системи за управление на 
качеството. Изисквания за целите на 
нормативните актове (ISO 13485:2016)

2016-12-01 2016-12-20 98/79/EC 
90/385/EEC 
93/42/EEC

CEN/TC136 СEN/TR 16396: 
2012

Playground equipment for children - Replies to 
requests for interpretation of EN 1176:2008 and its 
parts

Съоръжения за детски площадки. Отговори на 
въпроси за тълкуване на EN 1176:2008 и неговите 
части

2016-06-20 2016-06-30

CEN/TC136  EN 1176-5:2008 Playground equipment and surfacing - Part 5: 
Additional specific safety requirements and test 
methods for carousels

Съоръжения за площадки за игра и настилки. 
Част 5: Допълнителни специфични изисквания за 
безопасност и методи за изпитване на въртележки

2016-05-30 2016-06-15

CEN/TC136 EN 1176-7:2008 Playground equipment and surfacing - Part 7: 
Guidance on installation, inspection, maintenance 
and operation

Съоръжения за площадки за игра и настилки. 
Част 7: Ръководство за монтиране, контрол, 
поддържане и използване

2016-05-20 2016-05-30

CEN/TC136 EN 13451-2 :2015 Swimming pool equipment - Part 2: Additional 
specific safety requirements and test methods for 
ladders, stepladders and handle bends

Съоръжения за плувни басейни. Част 2: 
Допълнителни специфични изисквания за 
безопасност и методи за изпитване на стълби, 
стъпала и парапети

2016-06-20 2016-06-30

CEN/TC136 EN 1176-11:2014 Playground equipment and surfacing - Part 11: 
Additional specific safety requirements and test 
methods for spatial network

Съоръжения за площадки за игра и настилки. 
Част 11: Допълнителни специфични изисквания 
за безопасност и методи за изпитване на 
пространствени мрежи

20.5.2016 2016-05-30

CEN/TC 394 EN 16224:2012    
+A1:2014

Healthcare provision by chiropractors Предоставяне на здравно обслужване от 
специалисти по хиропрактика

2016-06-30 2016-07-30

ISO/TC 228 ISO/TS 
13811:2015 

Tourism and related services -- Guidelines on 
developing environmental specifications for 
accommodation establishments

Търизъм и свързаните с него услуги. Насоки за 
разработване на екологични изисквания към 
местата за настаняване

2016-04-10 2016-04-30

CEN/TC346 CEN/TS 
16163:2014

Conservation of Cultural Heritage - Guidelines and 
procedures for choosing appropriate lighting for 
indoor exhibitions

Опазване на културното наследство. Указания и 
процедури за избор на подходящо осветление за 
изложби на закрито.

2016-05-30 2016-06-15

CEN/TC346 EN 16648:2015 Conservation of cultural heritage - Transport 
methods

Опазване на културното наследство. Методи за 
транспортиране

2016-05-30 2016-06-15

БИС/ТК 89 "Tуристически дейности"

БИС/ТК 94 "Опазване на културното наследство"

БИС/ТК 88 "Спорт, съоръжения за спорт и свободно време"



CEN/TC 33 EN 13120:2009 
+A1:2014

Internal blinds - Performance requirements 
including safety

Вътрешни щори. Изисквания за технически 
характеристики, включително за безопасност

2016-04-15 2016-04-20 305/2011          
2006/42/EC     
2001/95/EC

CEN/TC 33 EN 13561:2015 External blinds and awnings - Performance 
requirements including safety

Външни щори и сенници. Изисквания за 
експлоатационни характеристики, включително 
за безопасност

2016-05-20 2016-05-30 305/2011          
2006/42/EC     

CEN/TC 33 EN 13659:2015 Shutters and external venetian blinds - Performance 
requirements including safety

Капаци и външни повдигащи се щори. 
Технически изисквания, включително за 
безопасност

2016-05-20 2016-05-30 305/2011          
2006/42/EC     

CEN/TC 33 EN 13120:2009 
+A1:2014/ 
AC:2015 

Internal blinds - Performance requirements 
including safety

Вътрешни щори. Изисквания за технически 
характеристики, включително за безопасност

2016-05-10 2016-05-20

CEN/TC 33 EN 12217:2015 Doors - Operating forces - Requirements and 
classification

Врати. Задвижващи сили. Изисквания и 
класификация

2016-05-10 2016-05-20

CEN/TC 33 EN 12978:2003 
+A1:2009

Industrial, commercial and garage doors and gates - 
Safety devices for power operated doors and gates - 
Requirements and test methods

Врати за промишлени и търговски сгради и за 
гаражи. Устройства за безопасност на 
механизирани врати. Изисквания и методи за 
изпитване

2016-08-30 2016-09-20 2006/42/EC   

CEN/TC 33 EN 16580:2015 Windows and doors - Wetness and splash water 
proof door leaves - Test and classification

Прозорци и врати. Врати, устойчиви на влага и на 
водни пръски. Изпитване и класификация

2016-06-20 2016-06-30

CEN/TC 278 EN 16072:2015 Intelligent transport systems - eSafety - Pan-
European eCall operating requirements

Интелигентни транспортни системи. Електронна 
сигурност (eSafety). Оперативни изисквания на 
паневропейската система за електронно 
повикване

2016-07-29 2016-08-19

CEN/TC 278 EN 16062:2015 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)

2016-08-15 2016-08-31

CEN/TC 278 EN 15722:2015 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

2016-08-31 2016-09-16

CEN/TC 52 EN 71-5:2015 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 

2016-03-08 2016-03-10 2009/48/EC

CEN/TC 252 EN 13209-2:2015 Child use and care articles. Baby carriers. Safety 
requirements and test methods. Part 2: Soft carriers 

Изделия за отглеждане на малки деца. 
Приспособления за носене на бебе. Изисквания за 
безопасност и методи за изпитване. Част 2: 
Гъвкави приспособления за носене на бебе

2016-03-01 2016-03-04 2001/95/EC

CEN/TC 52 CEN ISO/TR 8124-
8:2016

Safety of toys - Part 8 : Age determination 
guidelines

Безопасност на играчки. Част 8: Насоки за 
определяне на възрастта

2016-10-15 2016-11-15

CEN TC 352 CEN ISO/TS 
80004-1:2015

Nanotechnologies - Vocabulary - Part 1: Core terms 
(ISO/TS 80004-1:2015)

Нанотехнологии - Речник - Част 1: Основни 
термини (ISO/TS 80004-1:2015)

2016-10-31 2016-11-30

БИС/ТК 97 "Интелигентни транспортни системи и логистика"

БИС/ТК 98 "Безопасност на детски играчки и други детски артикули"

БИС/ТК 99 "Нанотехнологии"

БИС/ТК 96 "Врати, прозорци, капаци, строителен обков и окачени фасади"



CEN/TC 151 EN 15059:2009 
+A1:2015

Snow grooming equipment - Safety requirements Машини за поддържане и почистване на сняг. 
Изисквания за безопасност

2016-10-12 2016-10-13 2006/42 EC

CEN/TC 151 EN 16228-2:2014  Drilling and foundation equipment - Safety - Part 2: 
Mobile drill rigs for civil and geotechnical 
engineering, quarrying and mining

Машини за сондиране и фундиране. Безопасност. 
Част 2: Подвижни пробивни машини за 
граждански и геотехнически инженеринг, 
кариерно и минно дело

2016-02-09 2016-02-15 2006/42 EC

CEN/TC 151 EN 16228-3:2014 Drilling and foundation equipment - Safety - Part 3: 
Horizontal directional drilling equipment (HDD)

Машини за сондиране и фундиране. Безопасност. 
Част 3: Машини за сондиране с хоризонтално 
насочване

2016-04-17 2016-04-18 2006/42 EC

CEN/TC 151 EN 16228-7:2014 Drilling and foundation equipment - Safety - Part 7: 
Interchangeable auxiliary equipment

Машини за сондиране и фундиране. Безопасност. 
Част 7: Сменяемо допълнително оборудване

2016-05-16 2016-05-17 2006/42 EC

CEN/TC 151 EN 12110:2014     Tunnelling machines - Air locks - Safety 
requirements

Машини за пробиване на тунели. Въздушни 
възглавници. Изисквания за безопасност

2016-06-15 2016-06-16 2006/42 EC

CEN/TC 337 EN 15436-1:2008 Road service area maintenance equipment - Part 1: 
Terminology

Техника за поддръжка на пътища. Част 1: Речник 2016-03-18 2016-03-19

CEN/TC 337 EN 15432-2:2013 Winter and road service area maintenance 
equipments - Front-mounted equipments - Part 2: 
Interchangeability on lifting systems

Техника за зимно поддържане и обслужване на 
пътища. Челно монтирано оборудване. Част 2: 
Заменяемост на подемните системи

2016-07-15 2016-07-16

CEN/TC 337 ЕN 16330:2013 Winter and road service area equipment - Power 
system and related controls - Power hydraulic 
system and electric interfaces

Техника за зимно поддържане и обслужване на 
пътища. Системи за задвижване и свързаните с 
тях работни органи. Хидравлични системи за 
задвижване и електрическо оборудване

2016-08-13 2016-08-14

ISO/TC 195 ISO 15688:2012 Road construction and maintenance equipment -- 
Soil stabilizers -- Terminology and commercial 
specifications

Машини за строителство и поддържане на 
пътища. Машини за укрепване на почва. 
Терминология и търговски спецификации

2016-09-12 2016-09-13

CEN/TC 350 CEN/TR 15941: 
2010

Sustainability of construction works - 
Environmental product declarations - Methodology 
for selection and use of generic data

Устойчиво строителство. Екологични декларации 
за продуктите. Методология за избор и 
използване на данни

2016-12-01 2016-12-01

CEN/TC 350 EN 15978:2011 Sustainability of construction works - Assessment 
of environmental performance of buildings - 
Calculation method

Устойчиво строителство. Оценка на екологичните 
характеристики на сградите. Изчислителен метод

2016-12-01 2016-12-01

CEN/TC 350 EN 15942:2011 Sustainability of construction works - 
Environmental product declarations - 
Communication format business-to-business

Устойчиво строителство. Екологични декларации 
за продуктите. Форма на бизнес комуникация

2016-12-01 2016-12-01

CEN/TC 350 EN 16627:2015 Sustainability of construction works - Assessment 
of economic performance of buildings - Calculation 
methods

Устойчиво строителство. Оценка на 
икономическите характеристики на сгради. 
Методи за изчисление

2016-12-01 2016-12-01

CEN/TC 350 EN 15804:2012 
+A1:2013

Sustainability of construction works - 
Environmental product declarations - Core rules for 
the product category of construction products

Устойчиво строителство. Екологични декларации 
за продуктите. Основни правила за определяне на 
продуктовите категории за строителни продукти

2016-12-01 2016-12-01

CEN/TC 350 EN 16309:2014 
+A1:2014

Sustainability of construction works - Assessment 
of social performance of buildings - Calculation 
methodology

Устойчиво строителство. Оценяване на 
социалните характеристики на сградите. 
Методология за изчисляване

2016-10-01 2016-10-01

БИС/ТК 100 "Техника и съоръжения за строителство и поддържане (включително зимно) на пътища"

БИС/TК 101 "Устойчиво строителство" 



ISO/TC 292  ISO 18788:2015 Management system for private security operations -
- Requirements with guidance for use

Системи за управление на частни дейности за 
сигурност. Изисквания с указания за прилагане

2016-07-30 2016-09-01

CLC/TC/111X CLC/TS 50574-
2:2014

Collection, logistics & treatment requirements for 
end-of-life household appliances containing volatile 
fluorocarbons or volatile hydrocarbons - Part 2: 
specification for de-pollution

Изисквания за събиране, логистика и третиране 
на излезли от употреба битови уреди, съдържащи 
летливи флуоровъглеводороди или летливи 
въглеводороди. Част 2: Спецификация за 
очистване

2016-05-10 2016-05-30 2012/19/EC      

CLC/TC/111X EN 50581:2012 Technical documentation for the assessment of 
electrical and electronic products with respect to the 
restriction of hazardous substances

Техническа документация за оценяване на 
електрически и електронни продукти по 
отношение на ограничението на опасните 
вещества

2016-05-10 2016-05-30 2011/65/EC      

CLC/TC/111X EN 62542:2013 Environmental standardization for electrical and 
electronic products and systems - Glossary of terms

Стандартизация на околната среда на 
електрически и електронни продукти и системи. 
Речник на термините (IEC 62542:2013)

2016-08-25 2016-08-28

CLC/TC/111X EN 62321-1:2013 Determination of certain substances in 
electrotechnical products - Part 1: Introduction and 
overview

Определяне на някои вещества в 
електротехнически продукти. Част 1: Въведение и 
преглед (IEC 62321-1:2013)

2016-08-25 2016-08-28 2011/65/EC      

CLC/TC/111X EN 62321-3-
1:2014

Determination of certain substances in 
electrotechnical products - Part 3-1: Screening - 
Lead, mercury, cadmium, total chromium and total 
bromine by X-ray fluorescence spectrometry

Определяне на някои вещества в 
електротехнически продукти. Част 3-1: Методи за 
изпитване. Определяне на олово, живак, кадмий, 
общ хром и общ бром в електротехнически 
продукти чрез спектрометрия на флуоресценция 
при рентгеново облъчване (IEC 62321-3-1:2013)

2016-10-25 2016-11-28 2011/65/EC      

CLC/TC/111X EN 62321-3-
2:2014

Determination of certain substances in 
electrotechnical products - Part 3-2: Screening - 
Total bromine in polymers and electronics by 
Combustion - Ion Chromatography

Определяне на някои вещества в 
електротехнически продукти. Част 3-2: Методи за 
изпитване. Определяне на общия бром в 
полимери и електронни продукти чрез горене. 
Йонна хроматография (IEC 62321-3-2:2013)

2016-10-25 2016-11-28 2011/65/EC      

CEN/TC 319 EN 15628:2014 Maintenance - Qualification of maintenance 
personnel

Поддържане. Квалификация на персонала по 
поддържане

2016-11-30 2016-12-08

CEN/TC 167 EN 1337-2:2004         Structural bearings - Part 2: Sliding elements Лагери в строителството. Част 2: Плъзгащи 
елементи

2016-11-01 2016-11-05

CEN/TC 167 EN 1337-9:2001         Structural bearings - Part 9: Protection Лагери за строителни конструкции. Част 9: 
Защита

2016-08-30 2016-09-15

CEN/TC 167 EN 1337-10:2004         Structural bearings - Part 10: Inspection and 
maintenance

Лагери в строителството. Част 10: Контрол и 
поддържане

2016-08-30 2016-09-15

CEN/TC 167 EN 1337-11:2001         Structural bearings - Part 11: Transport, storage and 
installation

Лагери в строителството. Част 11: 
Транспортиране, складиране и монтаж

2016-08-30 2016-09-15

БИС/ТК 104 "Teхнически надзор на съоръжения с повишена опасност"

БИС/ТК 0/ПС 2 "Земни работи, временно строително оборудване, строителни лагери, специални геотехнически строителни работи"

БИС/ТК 102 "Сигурност на обществото и гражданите"

БИС/ТК 103 "Стандартизация на околната среда относно електрическо и електронно оборудване и                                                                                                                  
автомобили и дейностите по събиране и оползотворяване на отпадъци от тях"



CEN/TC 146 EN 415-9:2009 Safety of packaging machines - Part 9: Noise 
measurement methods for packaging machines, 
packaging lines and associated equipment, grade of 
accuracy 2 and 3

Безопасност на опаковъчни машини. Част 9: 
Методи за измерване на шума от опаковъчни 
машини, линии за опаковане и свързаните с тях 
съоръжения, клас на точност 2 и 3

2016-05-31 2016-06-03 2006/42/ЕС

CLC/SR 66 EN 61010-2-032: 
2012          

Safety requirements for electrical equipment for 
measurement, control, and laboratory use - Part 2-
032: Particular requirements for hand-held and hand-
manipulated current sensors for electrical test and 
measurement

Изисквания за безопасност на електрически 
устройства за измерване, управление и 
лабораторно приложение. Част 2-032: 
Специфични изисквания за ръчни токови сензори 
и токови сензори, управлявани с ръка, за 
електрически измервания и изпитвания (IEC 
61010-2-032:2012)

2016-06-24 2016-06-28 2006/95/EC 
2014/35/EU     

CLC/SR 66 EN 61010-2-081: 
2015           

Safety requirements for electrical equipment for 
measurement, control and laboratory use - Part 2-
081: Particular requirements for automatic and semi-
automatic laboratory equipment for analysis and 
other purposes

Изисквания за безопасност на електрически 
устройства за измерване, управление и 
лабораторно приложение. Част 2-081: 
Специфични изисквания за автоматични и 
полуавтоматични лабораторни устройства за 
анализ и за други цели (IEC 61010-2-081:2015)

2016-06-24 2016-06-28 2006/95/EC 
2014/35/EU   

CLC/TC 85X EN 61557-14:2013             Electrical safety in low voltage distribution systems 
up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for 
testing, measuring or monitoring of protective 
measures - Part 14: Equipment for testing the safety 
of electrical equipment of machinery

Електрическа безопасност на разпределителни 
системи на ниско напрежение до 1000 V 
променливо напрежение и 1500 V постоянно 
напрежение. Уреди за изпитване, измерване или 
наблюдение и контрол на защитни мерки. Част 
14: Уреди за изпитване на безопасност на 
електрически устройства на машини (IEC 61557-
14:2013)

2016-06-24 2016-06-28 2006/95/EC 
2014/35/EU   

CLC/TC 85X EN 61557 -16 
:2015             

Electrical safety in low voltage distribution systems 
up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for 
testing, measuring or monitoring of protective 
measures - Part 16: Equipment for testing the 
effectiveness of the protective measures of electrical 
equipment and/or medical electrical equipment

Електрическа безопасност на разпределителни 
системи за ниско напрежение до 1 000 V 
променливо напрежение и 1 500 V постоянно 
напрежение. Уреди за изпитване, измерване или 
наблюдение и контрол на мерките за защита. Част 
16: Устройства за изпитване на ефективността на 
мерките за защита на електрически съоръжения 
и/или медицински електрически устройства (IEC 
61557-16:2014)

2016-06-24 2016-06-28 2006/95/EC 
2014/35/EU   

CEN/TC 348 ЕN 15221-1:2006 Facility Management - Part 1: Terms and Фасилити мениджмънт. Част 1: Термини и 2016-08-18 2016-09-18
CEN/TC 348 EN 15221-2:2006 Facility Management - Part 2: Guidance on how to 

prepare Facility Management agreements
Фасилити мениджмънт. Част 2: Указания за 
разработване на договори за фасилити 
мениджмънт

2016-08-18 2016-09-18

CEN/TC 348 ЕN 15221-3:2011 Facility Management - Part 3: Guidance on quality 
in Facility Management

Фасилити мениджмънт.Част 3: Указание за 
постигане на качество при фасилити мениджмънт

2016-08-18 2016-09-18

CEN/TC 348 ЕN 15221-4:2011 Facility Management - Part 4: Taxonomy, 
Classification and Structures in Facility 
Management

Фасилити мениджмънт. Част 4: Таксономия, 
класификация и структури в управлението на 
сградния фонд

2016-08-18 2016-09-18

БИС/ТК 0/ПС 25 "Услуги в областта на управление на сграден фонд, подпомагане на бизнеса и консултиране в управлението"

БИС/ТК 0/ПС 19 "Електронни елементи и електронни устройства"

БИС/ТК 0/ПС 7 "Безопасност на специални машини"



CEN/TC 348 ЕN 15221-5:2011 Facility Management - Part 5: Guidance on Facility 
Management processes

Фасилити мениджмънт. Част 5: Указание относно 
процесите при управление на сградния фонд

2016-08-18 2016-09-18

CEN/TC 348 ЕN 15221-6:2011 Facility Management - Part 6: Area and Space 
Measurement in Facility Management

Фасилити мениджмънт. Част 6: Измерване на 
площи при управление на сградния фонд

2016-08-18 2016-09-18

CEN/TC 348 ЕN 15221-7:2012 Facility Management - Part 7: Guidelines for 
Performance Benchmarking

Фасилити мениджмънт. Част 7: Указания за 
бенчмаркинг на показателите

2016-08-18 2016-09-18

CEN/TC 404 EN 16636:2015                 Pest management services - Requirements and 
competences 

Услуги за борба с вредителите. Изисквания и 
компетенции

2016-03-31 2016-04-29
БИС/ТК 0/ПС 32 "Данни за състава на храните, услуги за контрол над вредителите, проследимост и устойчив добив на какао"
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