РАБОТНА ПРОГРАМА на БИС за разработване на български стандарти на национално ниво за 2021 год.
Код на Идентификационен
темата
№ на прБДС

Заглавие на български език

Заглавие на английски език

Обявяване
Дата за
Дата на
на начало
приемане постъпване в
на работа по от БИС/ТК
отдел
темата
"Издателска
дейност"

Необходими
средства и
източник на
финансиране

БИС/ТК 4 "Цимент, вар и гипс"
100656 прДС 12926 обединен Цимент. Определяне минералния състав на
100657 с БДС 9192
клинкера и съдържанието на трикалциев
алуминат

Cement. Determination of mineral composition of
the clinker and the tricalcium aluminate content

2021-04-28

2021-04-29

ТК 4

БИС/ТК 5 "Бетон и разтвори"
112771 прБДС EN 13791:2019 Оценяване на якост на натиск на място на
/NA
бетона в конструкции и готови бетонни
елементи. Национално приложение (NA)

Assessment of in-situ compressive strength in
structures and precast concrete components National Annex (NA)

2020-01-30

2021-11-15

2021-11-16

ТК 5

112767 прБДС EN 138771:2013 /NA

Бетонни настилки. Част 1: Материали.
Национално приложение (NA)

Concrete pavements - Part 1: Materials - National 2020-01-30
Annex (NA)

2021-04-25

2021-04-26

ТК 5

112773 прБДС 9075

Антикорозионна защита на строителните
конструкции и съоръжения, изложени на
действието на агресивни среди. Основни
понятия. Класификация на агресивните среди

Corrosion protection of construction structures
2021-01-29
and structures exposed to the action of aggressive
environments. Basic concepts. Classification of
aggressive environments

2021-11-15

2021-11-16

ТК 5

112774 прБДС 14707

Бетон. Влагозадържащи покрития. Технически
изисквания и методи за изпитване

Concrete. Moisture-Retaining coatings. Technical 2021-01-29
requirements and test methods

2021-11-15

2021-11-16

ТК 5

103045 прБДС 17397-2

Метрология. Част 2: Речник на термините по
законова метрология

100958 прБДС 2509

Пиперки печени белени стерилизирани

БИС/ТК 28 "Метрология"
Metrology. Part 2: International Vocabulary of
Terms in Legal Metrology

2021-10-01 2021-11-01

СМБ, ТК 28

БИС/ТК 32 "Селскостопански и хранителни продукти"
Sterilized roasted skinnred peppers

2021-03-29

2021-03-31

ТК 32

2021-09-24

2021-09-30

МРРБ

БИС/ТК 61 "Изолации на сгради и строителни съоръжения"
пр.БДС EN 490:2011+ Керемиди и допълнителни елементи от бетон за Concrete roofing tiles and fittings for roof
A1:2017/NA:2021
покриви и стенни облицовки. Изисквания за
covering and wall cladding - Product
продуктите. Национално приложение (NA)
specifications - National Annex (NA)

2021-02-19

пр.БДС EN
13164:2012
+A1:2015/NA:2021

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

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

2021-02-19

2021-09-24

2021-09-30

МРРБ

2020-02-07

2021-10-20

2021-10-30

TK 67

2020-02-07

2021-10-20

2021-10-30

TK 67

2020-02-07

2021-10-20

2021-10-30

TK 67

2021-02-25

2022-02-28

2022-03-30

TK 67

2021-04-30

2021-05-15

ТК 81

БИС/ТК 67 "Нефтопродукти и смазочни материали"
112763 прБДС 11035:2021
112764 прБДС 1752:2021
112765 прБДС 17411:2021

115201 прБДС 17413:2021

Нефт и нефтопродукти. Опаковка, маркировка,
съхранение и транспорт
Нефтопродукти. Определяне на киселинността и
киселинното число
Нефт, нефтопродукти и присадки. Определяне
съдържанието на механични примеси чрез
филтриране
Течни горива. Определяне на топлината на
изгаряне чрез калориметрична бомба

Petroleum and petroleum products. Packaging,
marking, storage and transport
Petroleum products. Determination of acidity and
acid number
Crude oil, petroleum products and additives.
Determination of mechanical impurity content by
filtration
Liquid fuels. Determination of heat of combution
by bomb calorimeter

БИС/ТК 81 "Пластмаси"
105812 прБДС 17412

Eднократни потребителски опаковки. Кофички, Disposable consumer packages. Pots,
термоформовани от пластмаси, предназначени thermoformed from plastics, intended for contact
за контакт с храни. Изисквания
with food. Requirements

