
Списък с продукти, част от  разширението на Лаборатория за изпитване за реакция на огън, съгласно част втора от
НСИСОССП и за уведомяване (нотификация) на Европейската комисия на основание чл. 9, ал. 4 от ЗТИП за оценяване

съответствието на строителните продукти, отговарящи на следните европейски технически спецификации :

Наименование на продукта и пореден
номер на групата строителни

продукти съгласно  приложение № 1
към чл. 1, т. 2 от НСИСОССП

Номер на решение на Европейската комисия, номер и заглавие на
българския стандарт, въвеждащ хармонизиран евр опейски стандарт;

ръководство за европейско техническо одобрение

Система за
оценяване на

съответствието

Продукти от дървесина, елементи за
дървени конструкции и съединителни
средства за тях - № 10

97/176/ЕС
2/3

Система 1
System 1

Test Laboratory

БДС EN 14080:2005
Дървени конструкции. Слепен слоест дървен материал. Изисквания
EN 14080:2005 Timber structures - Glued laminated timber – Requirements

БДС EN 14374:2005
Дървени конструкции. Строителен дървен материал от слепен фурнир.
Изисквания
EN 14374:2004 Timber structures - Structural laminated veneer lumber –
Requirements

Гипсови продукти - № 11 95/467/ЕС
2/4

Система 3
System 3

Test Laboratory



БДС EN 12859:2011
Гипсови блокове. Определения, изисквания и методи за изпитване
EN 12859:2011 - Gypsum blocks - Definitions, requirements and test methods

БДС EN 13279-1:2008
Гипсови свързващи вещества и гипсови мазилки. Част 1: Определения и
изисквания
EN 13279-1:2008 Gypsum binders and gypsum plasters - Part 1: Definitions and
requirements

БДС EN 14195:2005
Метални профили за конструкции за системи от гипсови плоскости.
Определения, изисквания и методи за изпитване
EN 14195:2005 Metal framing components for gypsum plasterboard systems -
Definitions, requirements and test methods

Подови покрития - № 16 97/808/ЕС
2/2
БДС EN 13454-1:2005
Свързващи вещества, смесени свързващи вещества и готови смеси за подови
замазки на основа на калциев сулфат. Част 1: Определения и изисквания
EN 13454-1:2004 - Binders, composite binders and factory made mixtures for flo or
screeds based on calcium sulfate - Part 1: Definitions and requirements

Система 1 и 3
System 1 and 3
Test Laboratory

БДС EN 14016-1:2004
Свързващи вещества за магнезиални подови замазки - каустичен магнезит и
магнезиев хлорид. Част 1: Определения, из исквания
EN 14016-1:2004 - Binders for magnesite screeds - Caustic magnesia and
magnesium chloride - Part 1: Definitions, requirements

Система 3
System 3

Test Laboratory

Продукти и системи/комплекти за
топлоизолация - № 18

99/91/ЕС
2/2

Система 1 и 3
System 1 and 3
Test Laboratory



БДС EN 14064-1:2010
Топлоизолационни продукти за сгради. На място изпълнена изолация от
насипни продукти от минерална вата (MW). Част 1: Изисквания за свободно
насипани продукти преди монтажа

EN 14064-1:2010 - Thermal insulation products for buildings - In-situ formed loose-
fill mineral wool (MW) products - Part 1: Specification for the loose-fill products
before installation

БДС EN 14933:2007
Топлоизолационни леки пълнежни продукти за приложение в строителството.
Заводски произведени продукти от експандиран полистирен (EPS).
Изисквания
EN 14933:2007 - Thermal insulation and light weight fill products for civil
engineering applications - Factory made products of expanded polystyrene (EPS) -
Specification

БДС EN 14934:2007
Топлоизолационни леки пълнежни продукти за приложение в строителството.
Заводски произведени продукти от ектрудиран полистирен (XPS). Изисквания
EN 14934:2007 Thermal insulation and light weight fill products for civil engineering
applications - Factory made products of extruded polystyrene foam (XPS) –
Specification



Продукти и системи/комплекти за
топлоизолация - № 18

97/556/ЕС
1/1

Система 1
System 1

Test Laboratory
External thermal insulation composite
systems/kits with rendering (ETICS)  (in
external wall subject to fire regulations)

ETAG 004
Външни топлоизолационни системи/комплекти с мазилка (ETICS)

ETAG 004
External thermal insulation composite systems/kits with rendering (ETICS)


