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Предложител
Инж. Николай Геращенко, секретар на БИС/ТК 4
(попълва се от секретариата на БИС/ТK)

ВАЖНО: При непълно попълване на формата предложението може да бъде отхвърлено или върнато на
предложителя.
При подготовката на предложението за нова работна тема предложителят е взел под внимание указанията в
приложения 1 и 2.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(попълва се от предложителя и, при необходимост, с консултация от БИС)
Заглавие на предлагания документ
(в случай на изменение, преработване или нова част на съществуващ документ, да се посочи номера и
сегашното заглавие )*
БДС EN 771-1:2011+А1:2015/NA Изисквания за блокове за зидария. Част 1: Глинени блокове за зидария.
Национално приложение (NА)
БДС EN 771-2:2011+А1:2015/NA Изисквания за блокове за зидария. Част 2: Калциево-силикатни блокове за
зидария. Национално приложение (NA)
БДС EN 771-3:2011+А1:2015/NA Изисквания за блокове за зидария. Част 3: Бетонни блокове за зидария (с плътни
и леки добавъчни материали). Национално приложение (NA)
БДС EN 771-4:2011+А1:2015/NA Изисквания за блокове за зидария. Част 4: Блокове за зидария от автоклавен
газобетон. Национално приложение (NA)
БДС EN 771-5:2011+А1:2015/NA Изисквания за блокове за зидария. Част 5: Блокове за зидария от изкуствен
камък. Национално приложение (NА)
БДС EN 771-6:2011+А1:2015/NA Изисквания за блокове за зидария. Част 6: Блокове за зидария от естествен
камък. Национално приложение (NА)

*Обяснителните бележки да не се изтриват при попълване на полетата.
Обект и област на приложение на предложения документ
Тези национални приложения се прилагат само за съответните блокове за зидария, получени чрез обработка
на естествени материали за използване в строителството, които отговарят на изискванията съответно на
БДС EN 771-1:2011+А1:2015, БДС EN 771-2:2011+А1:2015, БДС EN 771-3:2011+А1:2015,
БДС EN 771-4:2011+А1:2015, БДС EN 771-5:2011+А1:2015, БДС EN 771-6:2011+А1:2015,.
Цел и обосновка на предложението
Предложението е за преработка на съществуващи национални приложения към вече отменени стандарти.
Необходима е тяхната актуализация и регистриране като национални приложения към действащи издания на
стандартите.
Връзка на предложението с националното законодателство/установени политики в обществения
сектор
Да
Не
Ако „Да” да се дадат подробности за връзката със съответния нормативен или друг документ.
Предпочитан вид на документа, който да бъде разработен в резултат на предложението
Стандарт

Техническа спецификация

Технически доклад

Подготвителна работа
(Препоръчва се като минимум предложението да включва структура на документа)
Приложен е проект на документа
Приложена е структура на документа (съдържание, части)
Посочен/приложен е съществуващ документ, който да служи за основа(изходен документ)
Предложителят е готов да извърши изискваната подготвителна работа
Да
Не
Ако към предложението е приложен проект на документа:
Моля изберете една от следните възможности (ако не е избрано нищо, по подразбиране се прилага втората
възможност)
Проектът за документ да бъде регистриран като предварителен проект в работната програма на
техническия комитет (етап 00.60)
Проектът за документ да бъде регистриран като нов проект в работната програма на техническия
комитет (етап 20.00)
Проектът за документ да бъде подложен на гласуване за приемане в техническия комитет (етап 50.20)
(в случаи на минимални изменения, или готов изходен документ)
Известни патенти
Да

Не

Ако „Да” - Да се посочат
(CEN-CENELEC Guide 8)
Изявление на предложителя за това как предложения документ може да бъде свързан или да повлияе
на съществуващи национални стандарти и стандартизационни документи. (Препоръчва се
предложителят да обясни по какво документът се различава от очевидно подобни документи или да обясни
как ще бъде минимизиран рискът от припокриване или противоречия.)
В актуализираните национални приложения ще бъдат отразени промените в новите издания на стандартите,
които оказват влияние на националните изисквания и ограничения.
Кратко описание, в което се посочват и описват съответните категории заинтересовани, които ще
бъдат непосредствено засегнати/повлияни (включително малки средни предприятия) и каква ще бъде
ползата/влиянието от предложения документ за всеки един от тях (виж приложения 1 и 2)
Индустрия и търговия; потребители; организации на работодатели; бизнес, прилагащ стандартите;
защита на потребителите и благосъстояние
Връзка с други технически комитети:
(Списък на БИС/ТК, с които се препоръчва да бъдат установени връзки за съвместна работа)
Списък на организации, за които е известно, че подкрепят проекта и желаят да участват с експерти в
разработването на проекта
(Предложението, обикновено не може да бъде одобрено, ако не се поддържа най-малко от 3
заинтересовани)
НИИСМ; Винербергер ЕООД; НИСИ
Име на предложителя/организацията
(да се включат данни за контакт)
инж. Николай Геращенко , ул. "Лъчезар Станчев"
№13 кв. "Изгрев", 1797 София
тел: +359 2 8174 586
Подпис на предложителя

Предложение за ръководител на проекта
(да се включат данни за контакт)
инж. Николай Геращенко , ул. "Лъчезар Станчев"
№13 кв. "Изгрев", 1797 София
тел: +359 2 8174 586

Приложение(я), включени в това предложение (да се опишат)
БДС EN 771-1:2011/NA:2013; БДС EN 771-2:2011/NA:2013; БДС EN 771-3:2011/NA:2013;
БДС EN 771-4:2011/NA:2013; БДС EN 771-5:2011/NA:2013; БДС EN 771-6:2011/NA:2013

