ДЕСЕТ ПРИЧИНИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СТАНДАРТИТЕ
1. За да подобрите качеството на вашия продукт или услуга
Високото качество винаги е много силен аргумент при продажбата на даден
продукт. Прилагането на стандарти подобрява качеството и увеличава продажбите
на предлаганите продукти и услуги, а това е един от най-добрите начини да се
задържат постоянните клиенти.
2. За да привлечете нови клиенти
Стандартите са най-ефективният начин да убедите потребителите, че вашият продукт
отговаря на най-високите и разпространени изисквания за качество, безопасност и
сигурност.
3. За да повишите конкурентоспособността си
Прилагането на стандарти затвърждава репутацията, че вашият бизнес преследва
отлично качество. Това може да ви даде голямо предимство пред конкурентите,
които не прилагат стандарти и дори може да привлечете техни клиенти.
4. За да затвърдите доверието във вашия бизнес
С въвеждането на стандарти ще увеличите доверието на клиентите към вашия
продукт. Прилагането на определени стандарти, например свързани с опазването
на околната среда, може да способства за доброто ви име в обществото.
5. За да намалите вероятността от грешки
Стандартите предоставят на бизнеса сигурна отправна точка, която намалява риска
от грешки и недоразумения. Така няма да губите време и пари за разработване на
продукти, които не отговарят на нужното качество и съответните изисквания. Освен
загуба на пари грешките вредят и на вашата репутация.
6. За да намалите разходите
Прилагането на технически стандарт ще намали разходите за проучване и разработка
и нуждата от създаване на вече съществуващи продукти. С въвеждане на стандарт
за система за управление ще подобрите организацията на работа и ще направите
бизнеса си много по-доходоносен.
7. За да бъдат вашите продукти конкурентни
Прилагането на технически стандарти гарантира, че вашите стоки и услуги са
конкурентоспособни. Това е най-ефективният начин да се увеличи максимално
вашият потенциален пазар и със сигурност е предимство при износа на продукти.
8. За съответствие със задължителните изисквания
Стандартите са доброволни и законово не сте задължени да ги прилагате. Това, че
вашите продукти отговарят на определените изисквания, помага в случаите, когато
те трябва да съответстват и на задължителни нормативни разпоредби, свързани с
безопасността на продуктите и опазването на околната среда. Вашата продукция
няма да може да се продава на някои пазари, ако тя не отговаря на определени
критерии за качество и безопасност. Прилагането на стандарти спестява време,
усилия, разходи и дава увереност, че спазвате задълженията си.
9. За да улесните износа на вашите продукти
Много стоки трябва да отговарят на спецификациите, определени от Директивите
на ЕС, за да могат да се продават на Общия европейски пазар. Такива продукти
обикновено трябва да носят маркировка СЕ. Ако постигнете това, ще можете да
продавате стоките си в държави – членки на ЕС.
10. За да увеличите шансовете си за успех
Включването на стандартите като част от вашата маркетингова стратегия ще
даде много по-голям шанс за успех на вашия продукт. Прилагането на стандарти
увеличава шансовете ви за успех на пазари, където те се изискват.
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Експертите в БИС от строителния сектор работят и в области, за които няма технически
комитети:
– лагери за строителни конструкции
– стълбове за осветление
– комини
– временни съоръжения за строителството
– геотехнически проучвания и изпълнение на геотехнически работи
– антисеизмични устройства
– дилатационни фуги за мостове
– комплекти оставащ кофраж от кухи блокове или изолационни панели
– предварително изготвени комплекти за къщи и обемни клетки
– изравнителни замазки за подове и външни площи
– окачени фасади
– дълготрайност на строителните конструкции и устойчиво строителство
– оценяване на отделянето на опасни вещества от строителните продукти
Активното членство в БИС е от изключителна полза както за бизнеса, така и за българската
икономика като цяло. Защото с прякото участие при разработване на национални, международни
и европейски стандарти, се защитават националните интереси по отношение на техническото
съдържание на тези документи.

ЕВРОКОДОВЕТЕ - ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ
Прекарваме почти цялото си време в сгради, но често не си даваме сметка колко е важна тази
човешка дейност – строителството.
Стандартите са универсалният език, на който се говори в строителството. Език, необходим
на производители, потребители, учени, доставчици, проектанти, инвеститори и държавни
власти в Европа и все по-често в страни от другите континенти.
Еврокодовете са европейски стандарти за проектиране на строителни конструкции,
разработени съгласно най-добрата европейска и световна практика. Те осигуряват най-високо
техническо качество на проектирането на строителни конструкции.
Еврокодовете обхващат по изчерпателен начин всички основни строителни материали
(стоманобетон, стомана, дърво, зидарии и алуминий), всички основни области на
конструктивното инженерство (основи на проектирането, натоварвания и въздействия,
устойчивост на пожар, геотехника, сеизмични въздействия и т.н.), както и широк спектър от
видове конструкции (сгради, мостове, кули и мачти, силози и т.н.).
Еврокодовете дават свобода на инженерите, инвеститорите, проектантите и
производителите на строителни продукти да извършват услуги във всяка страна – членка
на Европейския съюз. Конкуренцията при свободното движение на строителни продукти и
услуги ще доведе до по-ниски разходи, по-високо качество и стимулиране на технологичните
иновации.
Еврокодовете намират все по-широко приложение в страни извън Европейския съюз. В някои
от тях те се използват за преработване на съществуващи национални норми за проектиране
или за създаване на нови. Някои страни извън Европа планират директно въвеждане на
Еврокодовете. Строителните компании, които участват в международни проекти, също
използват Еврокодовете.
Ползите от използването на Еврокодовете:
– по-голямо уеднаквяване на нивата на сигурност на строителните конструкции в
различните региони на Европа;
– установяват се общи критерии за изчисление и методи за удовлетворяване на
специфицираните изисквания за носимоспособност, устойчивост, съпротивление
на въздействие от пожар, включително аспекти на дълготрайност и икономичност
на конструкциите;
– установява се общ език между собственици, строители, проектанти, предприемачи
и производители на строителни продукти;
– създава се обща и прозрачна база за честна и лоялна конкуренция на строителния
пазар;
– облекчава се обменът на услуги в строителството;
– облекчават се пазарът и използването на конструктивни елементи, строителна
екипировка, строителни продукти и материали;
– дава се възможност за изготвянето на ръководства за проектиране и софтуер;
– увеличава се конкурентоспособността на европейските строителни фирми,
предприемачите, проектантите и производителите на строителни продукти в
тяхната дейност по целия свят;
– установява се обща база за научни изследвания и развитие.
За въвеждане и прилагане на Еврокодовете за проектиране на строителни конструкции
и носещи (конструктивни) строителни продукти държавите членки са задължени да
нотифицират в Европейската комисия своите национални приложения. Те също са длъжни
по изискване на Комисията да променят своите национално определени параметри, за да се
намалят до минимум различията. Използването на Еврокодовете трябва да облекчи свободата
да се извършват услуги в областта на конструктивното инженерство и архитектура чрез
въвеждане на условията на хармонизирана система от основни правила.
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Всички части от системата от Еврокодове са завършени и издадени като европейски
стандарти и са въведени като български (БДС). Публикувани са и на български език.
Разработени и вече са издадени национални приложения към всички части.
Идеята е при по-нататъшното усъвършенстване на Еврокодовете в тях да залегнат и
принципите на устойчивото строителство.
Съгласно издадения Мандат М/466 „Програмен мандат към CEN в областта на конструктивните
Еврокодове“ системата на Еврокодовете продължава да се развива. Непрекъснатото развитие
на програмата „Еврокодове“ е необходимо за запазване на доверието на възложителите в
кодовете. Процесът на развитие трябва да:
• поощрява иновациите (свързани с материали и продукти, строителни технологии и
изследвания в областта на методите за изпитване);
• взема под внимание нови социални потребности (достъпността за хора с увреждания
и възрастни хора е съществен компонент на социалното устойчиво развитие при
настоящите демографски изменения);
• улеснява хармонизирането на национални технически инициативи по нови теми в
строителния сектор.
Работата по Еврокодовете трябва да включва най-малко:
• оценяване, усилване и повторно използване на съществуващи конструкции;
• нови материали/ново използване на материали (например стъкло, влакнесто армирани
полимери и много високоякостен бетон);
• нови видове конструкции (например мембранни конструкции);
• приобщаване на международните стандарти към фамилията Еврокодове, като атмосферно
обледяване на конструкциите и въздействия от вълни и течения върху крайбрежни
конструкции.
Издадени Еврокодове като EN и въведени като БДС EN от ТК 56
„Проектиране на строителни конструкции“. Състояние на националните приложения
№ на документа

Заглавие на английски

EN 1990:2002

Eurocode – Basis of structural design

EN 1990/A1:2005

Eurocode – Basis of structural design

EN 1991-1-1:2002

Eurocode 1: Actions on structures – Part
1–1: General actions – Densities, selfweight, imposed loads for buildings

EN 1991-1-2:2002

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

EN 1991-1-3:2003

Eurocode 1: Actions on structures – Part
1–3: General actions – Snow loads

EN 1991-1-4:2005

Eurocode 1: Actions on structures – Part
1-4: General actions – Wind actions

EN 1991-1-5:2003

Eurocode 1: Actions on structures –
Part 1–5: General actions – Thermal
actions
Eurocode 1: Actions on structures –
Part 1–6: General actions – Actions
during execution

EN 1991-1-6:2005
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Национално
приложение
Еврокод: Основни положения за проектиране на Издадено
строителните конструкции
Еврокод: Основни положения за проектиране на
Проект
строителните конструкции
Еврокод 1: Въздействия върху строителните Издадено
конструкции. Част 1–1: Основни въздействия.
Плътности, собствени тегла и полезни
натоварвания в сгради
Еврокод 1: Въздействия върху строителните Издадено
конструкции. Част 1–2: Основни въздействия.
Въздействия върху конструкции, изложени на
пожар
Еврокод 1: Въздействия върху строителните Издадено
конструкции. Част 1–3: Основни въздействия.
Натоварване от сняг
Еврокод 1: Въздействия върху строителните Издадено
конструкции. Част 1–4: Основни въздействия.
Натоварване от вятър
Еврокод 1: Въздействия върху строителните Издадено
конструкции. Част 1–5: Основни въздействия.
Температурни въздействия
Еврокод 1: Въздействия върху строителните Издадено
конструкции. Част 1–6: Основни въздействия.
Въздействия по време на изпълнение
Заглавие на български

№ на документа
EN 1991-1-7:2006

EN 1991-2:2003

EN 1991-3:2006

EN 1991-4:2006
EN 1992-1-1:2004

EN 1992-1-2:2004

EN 1992-2:2005

EN 1992-3:2006

EN 1993-1-1:2005

EN 1993-1-2:2005

EN 1993-1-3:2006

EN 1993-1-4:2006

EN 1993-1-5:2006

EN 1993-1-6:2006

EN 1993-1-7:2006

EN 1993-1-8:2005

Заглавие на английски
Eurocode 1: Actions on structures –
Part 1–7: General actions – Accidental
actions
Eurocode 1: Actions on structures –
Part 2: Traffic loads on bridges
Eurocode 1: Actions on structures –
Part 3: Actions induced by cranes and
machinery
Eurocode 1 – Actions on structures Part 4: Silos and tanks
Eurocode 2: Design of concrete
structures – Part 1–1: General rules and
rules for buildings
Eurocode 2: Design of concrete
structures – Part 1–2: General rules Structural fire design
Eurocode 2: Design of concrete
structures – Part 2: Concrete bridges –
Design and detailing rules
Eurocode 2 – Design of concrete
structures – Part 3: Liquid retaining and
containment structures
Eurocode 3: Design of steel structures
– Part 1–1: General rules and rules for
building
Eurocode 3: Design of steel structures –
Part 1-2: General rules – Structural fire
design
Eurocode 3: Design of steel structures Part 1–3: General rules – Supplementary
rules for cold-formed members and
sheeting
Eurocode 3: Design of steel structures –
Part 1–4: General rules – Supplementary
rules for stainless steels
Eurocode 3: Design of steel structures –
Part 1–5: Plated structural elements
Eurocode 3 - Design of steel structures –
Part 1-6: Strength and Stability of Shell
Structures
Eurocode 3 – Design of steel
structures – Part 1–7: Plated structures
subject to out of plane loading

Eurocode 3: Design of steel structures –
Part 1–8: Design of joints
EN 1993-1-9:2005 Eurocode 3: Design of steel
structures – Part 1–9: Fatigue
EN 1993-1-10:2005 Eurocode 3: Design of steel structures –
Part 1–10: Material toughness and
through-thickness properties

Национално
приложение
Еврокод 1: Въздействия върху строителните Издадено
конструкции. Част 1–7: Основни въздействия.
Случайни въздействия
Еврокод 1: Въздействия върху строителните Издадено
конструкции. Част 2: Подвижни натоварвания
от трафик върху мостове
Еврокод 1: Въздействия върху строителните Издадено
конструкции. Част 3: Въздействия от кранове
и машини
Еврокод 1: Въздействия върху строителните Издадено
конструкции. Част 4: Силози и резервоари
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и Издадено
стоманобетонни конструкции. Част 1-1: Общи
правила и правила за сгради
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и Издадено
стоманобетонни
конструкции.
Част
1–2: Проектиране на конструкции срещу
въздействие от пожар
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и Издадено
стоманобетонни конструкции. Част 2:
Мостове
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и Издадено
стоманобетонни конструкции. Част 3:
Конструкции на резервоари за течности и
насипни материали
Еврокод 3: Проектиране на стоманени Издадено
конструкции. Част 1–1: Основни правила и
правила за сгради
Еврокод 3: Проектиране на стоманени Издадено
конструкции. Част 1–2: Проектиране на
конструкции срещу въздействие от пожар
Еврокод 3: Проектиране на стоманени Издадено
конструкции. Част 1–3: Общи правила.
Допълнителни правила за студено-формовани
тънкостенни и равнинни елементи
Еврокод 3: Проектиране на стоманени Издадено
конструкции. Част 1–4: Общи правила.
Допълнителни правила за неръждаеми стомани
Еврокод 3: Проектиране на стоманени Издадено
конструкции. Част 1–5: Равнинни пълностенни
елементи
Еврокод 3: Проектиране на стоманени Издадено
конструкции. Част 1–6: Якост и устойчивост
на черупкови конструкции
Еврокод 3: Проектиране на стоманени Издадено
конструкции.
Част
1–7:
Пълностенни
конструктивни елементи с натоварване извън
равнината им
Еврокод 3: Проектиране на стоманени Издадено
конструкции. Част 1–8: Проектиране на възли
Еврокод 3: Проектиране на стоманени Издадено
конструкции. Част 1-9: Умора
Еврокод 3: Проектиране на стоманени Издадено
конструкции. Част 1–10: Ударна жилавост
на материала и характеристики напречно на
дебелината
Заглавие на български
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№ на документа

Заглавие на английски

EN 1993-1-11:2006 Eurocode 3: Design of steel structures
– Part 1-11: Design of structures with
tension components
EN 1993-1-12:2007 Eurocode 3 – Design of steel
structures – Part 1-12: Additional rules
for the extension of EN 1993 up to steel
grades S 700
EN 1993-2:2006
Eurocode 3: Design of steel
structures – Part 2: Steel bridges
EN 1993-3-1:2006 Eurocode 3: Design of steel structures –
Part 3–1: Towers, masts and chimneys –
Towers and masts
EN 1993-3-2:2006 Eurocode 3: Design of steel structures –
Part 3–2: Towers, masts and chimneys –
Chimneys
EN 1993-4-1:2007 Eurocode 3 – Design of steel
structures – Part 4-1: Silos
EN 1993-4-2:2007 Eurocode 3 – Design of steel structures
– Part 4-2: Tanks
EN 1993-4-3:2007 Eurocode 3 – Design of steel structures
– Part 4–3: Pipelines
EN 1993-5:2007
Eurocode 3 – Design of steel structures
– Part 5: Piling
EN 1993-6:2007
Eurocode 3 – Design of steel structures
– Part 6: Crane supporting structures
EN 1994-1-1:2004

EN 1994-1-2:2005

EN 1994-2:2005

EN 1995-1-1:2004

EN 1995-1-2:2004

EN 1995-2:2004
EN 1996-1-1:2005

EN 1996-1-2:2005

EN 1996-2:2006

4

Eurocode 4: Design of composite steel
and concrete structures – Part 1-1:
General rules and rules for buildings
Eurocode 4: Design of composite steel
and concrete structures – Part 1–2:
General rules – Structural fire design
Eurocode 4: Design of composite
steel and concrete structures – Part 2:
General rules and rules for bridges
Eurocode 5: Design of timber
structures – Part 1–1: General –
Common rules and rules for buildings
Eurocode 5: Design of timber
structures – Part 1–2: General –
Structural fire design
Eurocode 5: Design of timber
structures – Part 2: Bridges
Eurocode 6: Design of masonry
structures – Part 1–1: General rules –
General rules and rules for buildings
Eurocode 6: Design of masonry
structures – Part 1–2: General rules –
Structural fire design
Eurocode 6 – Design of masonry
structures
–
Part
2:
Design
considerations, selection of materials
and execution of masonry

Национално
приложение
Еврокод 3: Проектиране на стоманени Издадено
конструкции. Част 1–11: Проектиране на
конструкции с опънати елементи
Еврокод 3: Проектиране на стоманени Издадено
конструкции. Част 1–12: Допълнителни
правила за увеличаване на обхвата на EN 1993
до стомана клас S 700
Еврокод 3: Проектиране на стоманени Издадено
конструкции. Част 2: Стоманени мостове
Еврокод 3: Проектиране на стоманени Издадено
конструкции. Част 3–1: Кули, мачти и комини.
Кули и мачти
Еврокод 3: Проектиране на стоманени Издадено
конструкции. Част 3–2: Кули, мачти и комини.
Комини
Еврокод 3: Проектиране на стоманени Издадено
конструкции. Част 4–1: Силози
Еврокод 3: Проектиране на стоманени Издадено
конструкции. Част 4–2: Резервоари
Еврокод 3: Проектиране на стоманени Издадено
конструкции. Част 4–3: Тръбопроводи
Еврокод 3: Проектиране на стоманени Издадено
конструкции. Част 5: Пилоти
Еврокод 3: Проектиране на стоманени Издадено
конструкции.
Част
6:
Подкранови
конструкции
Еврокод 4: Проектиране на комбинирани Издадено
стомано-стоманобетонни конструкции. Част
1-1: Общи правила и правила за сгради
Еврокод 4: Проектиране на комбинирани Издадено
стомано-стоманобетонни
конструкции.
Част 1–2: Основни правила. Проектиране на
конструкциите срещу въздействие от пожар
Еврокод 4: Проектиране на комбинирани Издадено
стомано-стоманобетонни конструкции. Част
2: Основни правила и правила за мостове
Еврокод
5:
Проектиране
на
дървени Издадено
конструкции. Част 1–1: Основни положения.
Основни правила и правила за сгради
Еврокод
5:
Проектиране
на
дървени Издадено
конструкции. Част 1–2: Основни положения.
Проектиране
на
конструкции
срещу
въздействие от пожар
Еврокод
5:
Проектиране
на
дървени Издадено
конструкции. Част 2: Мостове
Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Издадено
Част 1-1: Основни правила. Основни правила и
правила за сгради
Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Издадено
Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу
въздействие от пожар
Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Издадено
Част 2: Съображения при проектиране, избор
на материали и изпълнение на зидарии
Заглавие на български

№ на документа
EN 1996-3:2006

EN 1997-1:2004
EN 1997-2:2007

EN 1998-1:2004

EN 1998-2:2005
EN 1998-3:2004

EN 1998-4:2006

EN 1998-5:2004

EN 1998-6:2005

EN 1999-1-1:2007

EN 1999-1-2:2007

EN 1999-1-3:2007

EN 1999-1-4:2007

EN 1999-1-5:2007

Национално
приложение
Eurocode 6 – Design of masonry Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Издадено
structures – Part 3: Simplified Част 3: Опростени методи за изчисляване на
calculation methods for unreinforced неармирани зидани конструкции
masonry structures
Eurocode 7: Geotechnical design – Part Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: Издадено
1: General rules
Основни правила
Eurocode 7 – Geotechnical design – Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 2:
Няма
Part 2: Ground investigation and Изследване и изпитване на земната основа
национално
testing
приложение
Eurocode 8: Design of structures for Еврокод 8: Проектиране на конструкциите Издадено
earthquake resistance – Part 1: General за сеизмични въздействия. Част 1: Основни
rules, seismic actions and rules for правила, сеизмични въздействия и правила за
buildings
сгради
Eurocode 8 – Design of structures for Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за Издадено
earthquake resistance – Part 2: Bridges сеизмични въздействия. Част 2: Мостове
Eurocode 8: Design of structures Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за Издадено
for earthquake resistance – Part сеизмични въздействия. Част 3: Оценяване и
3: Assessment and retrofitting of укрепване на сгради
buildings
Eurocode 8: Design of structures for Еврокод 8: Проектиране на конструкциите Издадено
earthquake resistance – Part 4: Silos, за сеизмични въздействия. Част 4: Силози,
tanks and pipelines
резервоари и тръбопроводи
Eurocode 8: Design of structures Еврокод 8: Проектиране на конструкциите Издадено
for earthquake resistance – Part 5: за
сеизмични
въздействия.
Част
5:
Foundations, retaining structures and Фундаменти,
опорни
конструкции
и
geotechnical aspects
геотехнически аспекти
Eurocode 8: Design of structures for Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за Издадено
earthquake resistance – Part 6: Towers, сеизмични въздействия. Част 6: Кули, мачти и
masts and chimneys
комини
Eurocode 9 – Design of aluminium Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви
Проект
structures – Part 1–1: General structural конструкции.
Част
1-1:
Основни
rules
конструктивни правила
Eurocode 9 – Design of aluminium Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви
Проект
structures – Part 1–2: Structural fire конструкции. Част 1–2: Проектиране на
design
конструкции срещу въздействие от пожар
Eurocode 9: Design of aluminium Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви
Проект
structures – Part 1–3: Structures конструкции.
Част
1–3:
Конструкции,
susceptible to fatigue
подложени на умора
Eurocode 9 – Design of aluminium Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви
Проект
structures – Part 1–4: Cold-formed конструкции. Част 1–4: Студеноформувани
structural sheeting
равнинни елементи
Eurocode 9 – Design of aluminium Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви
Проект
structures – Part 1–5: Shell structures
конструкции.
Част
1–5:
Черупкови
конструкции
Заглавие на английски

Заглавие на български

Легенда:
Общо издадени EN – 58 части, въведени като БДС EN.
Забележка: Посоченото състояние на националните приложения е към момента на издаване на
настоящата брошура.
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РЕГЛАМЕНТЪТ ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ
Европейската комисия замени Директива 89/106/EEC с Регламент 305/2011/EEC, който е пряко
приложим за всички държави членки.
Регламентът формулира нова цел. Той не се стреми да гарантира безопасността на
продуктите, а надеждността на представената информация за експлоатационните
показатели на строителните продукти. Това се постига чрез налагане на общ технически
език, който трябва да се използва от производителите, когато пускат продукти на пазара,
както и от властите, които определят основните изисквания към строежите, влияещи пряко
или непряко върху продуктите, които ще се влагат в тези строежи. Този общ технически
език се определя в хармонизираните технически спецификации – хармонизирани европейски
стандарти и европейски документи за оценяване (ЕДО).
Директива 89/106/ЕИО

Регламент ЕС 305/2011

Въвежда се в националното законодателство

Директно се прилага в държавите – членки на ЕС

Маркировката СЕ е знак за безопасност

Маркировката СЕ показва съответствие на
продукта с декларираните експлоатационни
показатели

Маркировката СЕ не е задължителна в 4
държави – членки на ЕС

Маркировката СЕ е задължителна при наличие на
хармонизирани европейски стандарти

Има 6 съществени изисквания към строежите

7 основни изисквания към строежите, като се
въвежда устойчиво използване на природните
ресурси

Предлага 6 системи за оценяване на
съответствието

5 системи за оценка и проверка на постоянството
на експлоатационните показатели

Определя опростени процедури, наложени от
практиката и препоръчани в ръководства на ЕК

Опростени процедури, включени в
законодателството

Въвежда задължения единствено за
производителите

Задължения за всички икономически оператори от
цялата верига за внос, пускане и предоставяне на
пазара

ЕК изработва ръководства за нерегулираните
проблеми

Правата на ЕК са определени с „делегирани актове“

Европейска техническа оценка (ЕТО) със и без
ръководство (ETAG)

Европейска техническа оценка въз основа на
европейски документ за оценяване

Неясни изисквания за нотифицираните лица и
лицата за ЕТО

Насърчава се използването на акредитиращ
орган при оценката на нотифицираните лица и се
определя обхват за органа за техническа оценка
(ОТО)

4 вида лица за оценяване на съответствието

3 вида органи за оценка и проверка на
постоянството на експлоатационните показатели

Липса на информация за национални изисквания
към строителните продукти

Звено за контакт относно продукти в
строителството

Правни текстове, нуждаещи се от тълкуване

По-ясно формулирани изисквания
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Основните изисквания към строежите ще се включват в националните и европейските
нормативни изисквания към строежите. Общият технически език на хармонизираните
технически спецификации трябва да предостави необходимите средства за описание и оценка
на експлоатационните показатели на строителните продукти. Употребата му ще позволи на
производителите да декларират, а на националните органи да провеждат всички необходими
проверки на строителните продукти по най-подходящия и ефективен начин.
Нови моменти при регламентирането на строителните продукти
Регламентът за строителните продукти изяснява значението и статута на маркировката
CE. Нейният задължителен статут повишава надеждността на маркировката, както и на
ролята на хармонизираните стандарти и европейските технически оценки.
Поставянето на маркировка CE ще е задължително, когато производителят на строителен
продукт от обхвата на хармонизиран стандарт декларира експлоатационните му показатели.
Регламентът предлага на производителите и пътя на европейската техническа оценка за
получаване на маркировката CE.
Основни изисквания към строежите:
• Механично съпротивление и устойчивост;
• Безопасност в случай на пожар;
• Хигиена, здраве и околна среда (жизнен цикъл);
• Достъпност и безопасна експлоатация;
• Защита от шум;
• Икономия на енергия и топлосъхранение;
• Устойчиво използване на природните ресурси:
а) повторно използване или рециклиране на строежите, техните материали и части след
разрушаване;
б) дълготрайност на строежите;
в) използване на екологично съвместими природни суровини и вторични материали в
строежите.
Системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационни показатели
– Променя се броят на системите за оценяване и проверка на постоянството на
експлоатационните показатели: от 6 бр. системи в Директивата за строителни
продукти (ДСП) – на 5 бр. системи, като се премахва предишната система 2.
– Опростява се предишната система 1+, като се премахва контролното одиторско
изпитване на проби, взети от строителната площадка или от пазара. Предвидено
е тези проби да се взимат от производителя преди пускането на произведените
количества на пазара.
– Въвеждат се „изпитвания пред свидетел“, т.е. възможност за провеждане на изпитвания
на производствената площадка на производителя с цел да се избегне транспортирането
на образци от продукти до лабораторията на нотифицирания орган.
Методи, целящи намаляване на разходите за изпитване
Един от методите е въвеждане на облекчена система, при която производителят може
да замени изпитването на типа на продукта със специфична техническа документация
(СТД), която производителят съхранява в завода на разположение на органите за надзор
на пазара. Системата може да се използва в следните случаи:
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– Без изпитване: при определени условия, определени в хармонизираните технически
спецификации или от решение на Комисията, продуктът, без да бъде подлаган на
изпитване, трябва да се смята за годен за дадена употреба или отговарящ на някакво
равнище или клас от експлоатационни характеристики;
– Без по-нататъшно изпитване: въз основа на определен брой изпитвания, проведени от
трета страна, и при определени условия, определени в хармонизираните технически
спецификации или от решение на Комисията, продуктът, без да бъде подлаган на понататъшно изпитване, трябва да се смята за годен за дадена употреба или отговарящ
на някакво равнище или клас от експлоатационни характеристики;
– Споделено изпитване на типа: производителят ще може да използва резултатите от
изпитвания, проведени от трети страни, доколкото неговият продукт съответства
на факторите, определящи този тип продукт, т.е. в тях са използвани същите входящи
материали и са произведени с използване на същите производствени системи;
– Каскадно изпитване на типа: производителите, извършващи сглобяване на комплекти
или системи, след разрешение и следвайки инструкциите на доставчиците на
тези комплекти или системи, могат да използват резултатите от изпитванията,
проведени от тях. В допълнение, изпитванията, проведени на предишни етапи
от производствения процес, не трябва да се повтарят на по-следващи етапи, ако
показателите на експлоатационните характеристики са останали непроменени.
Тези мерки ще имат важно въздействие за намаляване на разходите за продукти, пуснати
на пазара, без да се намали безопасността на изпълнените строежи. От тях особено ще се
възползват МСП.
В допълнение на горните конкретни мерки от авторите на техническите спецификации се
изисква, когато е възможно, да използват в спецификациите методи за оценка, които не
затрудняват толкова производителя, колкото изпитването.
Третиране на индивидуално произведени продукти
Третирането на индивидуално произведени продукти също е опростено чрез използване на
новата специфична техническа документация, която ще замени традиционната оценка на
експлоатационните показатели.
Третиране на микропредприятията
Регламентът предвижда специфично третиране на микропредприятията, които получават
възможност да заменят изпитването на типа с методи, различни от предвидените
в хармонизирания стандарт, когато приложимата система за оценяване и проверка на
постоянството на експлоатационни показатели е 3 или 4.
Система за европейска техническа оценка (ЕТО)
Целта на регламента е да опрости процедурите за издаване на ЕТО и да определи по-голяма
роля на производителя при вземане на решение за съдържанието на оценката. Регламентът
предвижда и определяне на техническите компетенции на органите за техническа оценка в
една или повече от 35-те дефинирани продуктови области на сектора.
Декларация за експлоатационните показатели
• Задължителна за строителните продукти, обхванати от хармонизиран стандарт или за
които е издадена ЕТО.
• Информация за експлоатационните показатели може да се предоставя само ако са
включени в декларацията.
• Производителят поема отговорност за съответствието на продукта с декларираните
експлоатационни показатели.
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При липса на разпоредби на ЕС или на национални разпоредби може да не се съставя
декларация за експлоатационни показатели на продукти от обхвата на хармонизиран
стандарт за:
– индивидуално произведен продукт от производител, който отговаря за безопасното
му влагане в строежа;
– строителен продукт, произведен на строителната площадка;
– традиционни продукти за опазване на културното наследство.
Задълженията в бизнеса със строителните продукти
Без строителни продукти не може да се построи нито една сграда. За да са безопасни
строежите е необходима стройна и сигурна система от задължения за всеки един от
икономическите оператори на пазара на строителни продукти на Общия европейски пазар.
Задължения на производителя
– Да съставя и съхранява техническа документация относно оценката и проверката на
постоянството на експлоатационните показатели;
– Да съставя декларация за експлоатационните показатели и нанася маркировка СЕ;
– Да поддържа система за производствен контрол;
– Да нанася тип, партиден или сериен номер върху продукта;
– Да нанася име, търговско наименование или търговска марка и адрес върху продукта;
– Да съставя инструкции и информация за безопасност на език, определен от държавата
членка.
Задължения на упълномощения представител
– Да съхранява и предоставя декларацията за експлоатационните показатели и
техническата документация на националните органи за надзор;
– Да предоставя, при обосновано искане, на информация и документация за доказване
на съответствието на продукт с декларираните експлоатационни характеристики и
изискванията на регламента.
Задължения на вносителя
– Да се увери, че е извършена оценка на продукта, изготвени са техническа документация
и декларация, поставена е маркировка СЕ. В противен случай не пуска продукта на
пазара;
– Да постави върху продукта своето име, търговско наименование или търговска
марка и адрес;
– Да гарантира, че продуктът е придружен от инструкции и информация за безопасност
на изисквания език;
– Да гарантира, че условията за съхранение и транспорт не застрашават
съответствието на продукта с декларацията;
– Да съхранява копие от декларацията и предоставя при поискванe техническата
документация.
Задължения на дистрибутора
– Да гарантира, че е поставена маркировка СЕ, продуктът е придружен от декларация,
инструкции и информация за безопасност на изисквания език. В противен случай не
пуска продукта на пазара;
– Да гарантира, че условията за съхранение и транспорт не застрашават
съответствието на продукта с декларацията.
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Всички икономически оператори са задължени да не пускат на пазара продукт, когато той
не съответства на декларираните експлоатационни показатели или другите разпоредби
на регламента. Ако вече е пуснат, предприемат коригиращи мерки и ако е целесъобразно, го
изтеглят или изземват. Ако продуктът представлява риск, са задължени да информират
компетентните национални органи на държавите – членки на ЕС, и да предоставят данни за
несъответствието с изискванията, както и предприетите коригиращи мерки.
При обосновано искане от компетентен орган му предоставят цялата информация и
документация за доказване на съответствието на продукта с декларацията и изискванията
на Регламента.
Когато е целесъобразно, провеждат изпитвания на проби, провеждат разследване, поддържат
регистър за оплаквания и несъответствия.
Всеки икономически оператор трябва да може да посочи доставчиците си и тези, на които
той самият е доставил продукт.
Строителните продукти, които са пуснати на пазара в съответствие с Директива 89/106/
ЕИО преди 1 юли 2013 г., се считат за отговарящи на изискванията на регламента.
Въпреки че регламентът е в сила, някои членове и приложения ще се прилагат от 1 юли 2013 г.
Това са членове 3–28, 36–38, 56–63, 65 и 66, както и приложения I, II, III и V.

УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
„Устойчивото развитие – капацитет да използваме природните ресурси
в настоящето, без да компрометираме тяхното използване от бъдещите поколения“
Проф. Жан Арман Калгаро, председател на CEN/TC 250 „Еврокодове“

Строежите са най-големият енергиен консуматор в Европа, потребявайки почти половината от
използваната енергия. Строителството генерира и около 40% от емисиите на парникови газове,
а отпадъците от строителни материали по време на изграждането и разрушаването на сградите
и строителните съоръжения формират 25% от всички отпадъци, генерирани в Европа. От гледна
точка на устойчивото развитие е ясно, че Европа се нуждае от хармонизирана методология и
количествени измерители за оценяване на екологичните характеристики на сградите.
Европейският технически комитет CEN/TC 350 „Устойчиво строителство“ е създаден през
2005 г. в отговор на мандат М/350 „Разработване на хоризонтални стандартизирани методи
за оценяване на общите екологични характеристики на строежите“. Целта на техническия
комитет е да създаде хоризонтални стандартизирани методи за оценяване на екологичните
характеристики на нови и съществуващи сгради и строителни съоръжения, както и на стандарти
за екологични декларации за строителните продукти в рамката на общите характеристики на
строежа. За да се избегнат потенциални технически бариери пред търговията на вътрешния
европейски пазар, важно условие е да има общ хармонизиран език, т.е. методология с количествени
измерители между всички заинтересовани в строителния сектор.
В повечето европейски страни строителството формира повече от половината брутен
вътрешен продукт. Затова е важно да има европейска хармонизирана методология за оценяване
на икономическите характеристики на строежите през целия им жизнен цикъл.
Устойчивото развитие има три основни аспекта: социален, икономически и екологичен.
Трите аспекта трябва да бъдат еднакво застъпени в схемата за оценяване на
строежите.
Доколкото оценяването на устойчивостта на строителството се базира на схващането за
жизнения цикъл, е невъзможно да се оценят екологичните или икономическите характеристики
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на строежите, без да има сценарий за използването и дълготрайността на продуктите,
вложени в тях. Необходима е информация за експлоатационния живот на строителните
продукти и условията, предвидени за тяхното използване.
Планирането на експлоатационния живот на строителните продукти осигурява един от
необходимите инструменти за устойчиво проектиране на строежите по отношение на
техническите им характеристики.
В европейските страни вече има национални доброволни схеми за екологични декларации
на продуктите и доброволни правилници за устойчиво строителство. Но не съществува
задължителна нормативна база нито за продуктите, нито за нивото на строителство.
Основа за такава база ще бъдат стандартите, разработвани от CEN/TC 350, които ще
установят средствата за количествено изражение на въздействието върху строителната
индустрия. Стандартите ще установят съществените елементи във водещата стратегия
за намаляване и дори възможно избягване на климатичните промени чрез осъзнаване на
ефектите от решенията, взети от строителната индустрия.
Разработен е европейски стандарт EN 15643 с общо заглавие „Оценяване на строителните
конструкции по отношение на устойчивото строителство. Оценяване на сгради“.
Той се състои от следните четири части:
1. Основна рамка
2. Рамкови условия за оценяване на екологичните характеристики
3. Рамкови условия за оценяване на социалните характеристики
4. Рамкови условия за оценяване на икономическите характеристики
Този европейски стандарт описва специфични принципи и изисквания за развитие на
методология, изразена чрез серия от стандарти, за цялостно оценяване на дълготрайността
и устойчивостта на сградите по отношение на екологичните, социалните и икономическите
характеристики, отчитайки техническите характеристики и функционалността на
сградите.
Всичките части на стандарта са въведени като български стандарти.

ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИТЕ
Основният европейски документ за енергийните характеристики на сградите е Директива
2010/31/ЕС. В този документ се посочва, че мерките, предприети за по-нататъшното
подобряване на енергийните характеристики на сградите, трябва да отчитат климатичните
и местните условия, както и изискванията на параметрите на вътрешния въздух и
съотношението разходи/ефективност.
Енергийните характеристики на сградите следва да се изчисляват въз основа на методика,
която може да бъде различна на национално и регионално ниво. Това включва освен топлинни
характеристики и други фактори, които играят все по-важна роля, например отоплителни
и климатични инсталации, приложение на енергията от възобновяеми източници, пасивни
отоплителни и охлаждащи елементи, засенчване, качество на вътрешния въздух, достатъчно
естествена светлина и проектиране на сградата. Методиката за изчисляване трябва да
обхваща целогодишните енергийни характеристики на сградите.
Директивата определя изисквания по отношение на:
– общата методология за изчисляване на цялостните енергийни характеристики на
сградите и обособените части от сгради,
– прилагането на минимални изисквания по отношение на енергийните характеристики на
сградите,
– националните планове за увеличаване на броя на сградите с близко до нулево нетно
потребление на енергия,
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– сертификацията на енергийните характеристики на сгради или обособени части от
сгради,
– редовната инспекция на отоплителните и климатичните инсталации в сгради,
– системите за независим контрол на сертификатите за енергийни характеристики и
докладите от инспекциите.
Посочените в директивата изисквания са минимални и не са пречка държавите членки да запазят
или въведат по-строги мерки, които обаче са съвместими с Договора за функциониране на ЕС.
При определяне на изискванията държавите членки могат да направят разграничение между
нови и съществуващи сгради, както и между различните категории сгради.
Държавите членки предвиждат необходимите мерки с цел въвеждане на система за
сертификация на енергийните характеристики на сградите. Сертификатът за енергийни
характеристики включва енергийните характеристики на сградата и референтни стойности
като минимални изисквания за енергийните характеристики, за да се даде възможност на
собствениците или наемателите на сградата или на обособена част от сградата да сравнят
и оценят нейните енергийни характеристики.

СТАНДАРТИ, ЧРЕЗ КОИТО СЕ ПЕСТИ ЕНЕРГИЯ В СГРАДИТЕ
БДС EN 15217:2007 Енергийни характеристики на сгради. Методи за изразяване на енергийните
характеристики и за енергийна сертификация на сгради определя индикатори за изразяване
на енергийните характеристики на цялата сграда, включително отопление, вентилация,
климатизация, подаване на топла вода и осветление.
БДС EN 15603:2009 Енергийни характеристики на сгради. Общо енергопотребление
и определяне на енергийни нива описва услугите в областта на енергетиката, които
трябва да се вземат предвид при определяне на нивата на енергийните характеристики на
новопроектирани и съществуващи сгради. Приложим е както за отделна част от сградата,
така и за цялата, а също и за няколко сгради. Целта му е да се установят общи принципи
за изчисляване на факторите на първоначалната енергия и коефициентите на въглеродни
емисии. В него се определя метод за оценяване на измереното енергийно ниво на основата
на доставената или изнесена енергия.
БДС EN ISO 13790:2008 Енергийни характеристики на сгради. Изчисляване на потребната
енергия за отопляване и охлаждане на пространство е в обхвата на Директива 2002/91/ЕО
относно енергийните характеристики на сгради и е част от серията стандарти, насочени
към уеднаквяване на методологията за изчисляване. Съдържа методи, по които се определя
годишното потребление на енергия, необходима за отопление и охлаждане на жилищни и
нежилищни сгради или на части от тях.
БДС EN 15193:2009 Енергийна ефективност на сгради. Енергийни изисквания за осветление
определя методология за изчисляване и оценяване на количеството енергия, използвана за
осветление в закрити помещения. Той може да се използва както за съществуващи сгради,
така и при проектирането на нови или реновирането на стари. Даден е и метод за изчисляване
на използваната в момента енергия, за да се определи общата енергия на сградата.
БДС EN 15240:2007 Вентилация на сгради. Енергийна ефективност на сгради. Ръководство за
контрол на системи за климатизиране описва общата методика за проверка на климатичните
системи в сградите за охлаждане на помещенията и отопление от гледна точка на консумацията
на енергия.
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007–2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българския
институт за стандартизация и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.
Брошурата е издадена през януари 2013 г.

Експертите в БИС от строителния сектор работят и в области, за които няма технически
комитети:
– лагери за строителни конструкции
– стълбове за осветление
– комини
– временни съоръжения за строителството
– геотехнически проучвания и изпълнение на геотехнически работи
– антисеизмични устройства
– дилатационни фуги за мостове
– комплекти оставащ кофраж от кухи блокове или изолационни панели
– предварително изготвени комплекти за къщи и обемни клетки
– изравнителни замазки за подове и външни площи
– окачени фасади
– дълготрайност на строителните конструкции и устойчиво строителство
– оценяване на отделянето на опасни вещества от строителните продукти
Активното членство в БИС е от изключителна полза както за бизнеса, така и за българската
икономика като цяло. Защото с прякото участие при разработване на национални, международни
и европейски стандарти, се защитават националните интереси по отношение на техническото
съдържание на тези документи.

ДЕСЕТ ПРИЧИНИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СТАНДАРТИТЕ
1. За да подобрите качеството на вашия продукт или услуга
Високото качество винаги е много силен аргумент при продажбата на даден
продукт. Прилагането на стандарти подобрява качеството и увеличава продажбите
на предлаганите продукти и услуги, а това е един от най-добрите начини да се
задържат постоянните клиенти.
2. За да привлечете нови клиенти
Стандартите са най-ефективният начин да убедите потребителите, че вашият продукт
отговаря на най-високите и разпространени изисквания за качество, безопасност и
сигурност.
3. За да повишите конкурентоспособността си
Прилагането на стандарти затвърждава репутацията, че вашият бизнес преследва
отлично качество. Това може да ви даде голямо предимство пред конкурентите,
които не прилагат стандарти и дори може да привлечете техни клиенти.
4. За да затвърдите доверието във вашия бизнес
С въвеждането на стандарти ще увеличите доверието на клиентите към вашия
продукт. Прилагането на определени стандарти, например свързани с опазването
на околната среда, може да способства за доброто ви име в обществото.
5. За да намалите вероятността от грешки
Стандартите предоставят на бизнеса сигурна отправна точка, която намалява риска
от грешки и недоразумения. Така няма да губите време и пари за разработване на
продукти, които не отговарят на нужното качество и съответните изисквания. Освен
загуба на пари грешките вредят и на вашата репутация.
6. За да намалите разходите
Прилагането на технически стандарт ще намали разходите за проучване и разработка
и нуждата от създаване на вече съществуващи продукти. С въвеждане на стандарт
за система за управление ще подобрите организацията на работа и ще направите
бизнеса си много по-доходоносен.
7. За да бъдат вашите продукти конкурентни
Прилагането на технически стандарти гарантира, че вашите стоки и услуги са
конкурентоспособни. Това е най-ефективният начин да се увеличи максимално
вашият потенциален пазар и със сигурност е предимство при износа на продукти.
8. За съответствие със задължителните изисквания
Стандартите са доброволни и законово не сте задължени да ги прилагате. Това, че
вашите продукти отговарят на определените изисквания, помага в случаите, когато
те трябва да съответстват и на задължителни нормативни разпоредби, свързани с
безопасността на продуктите и опазването на околната среда. Вашата продукция
няма да може да се продава на някои пазари, ако тя не отговаря на определени
критерии за качество и безопасност. Прилагането на стандарти спестява време,
усилия, разходи и дава увереност, че спазвате задълженията си.
9. За да улесните износа на вашите продукти
Много стоки трябва да отговарят на спецификациите, определени от Директивите
на ЕС, за да могат да се продават на Общия европейски пазар. Такива продукти
обикновено трябва да носят маркировка СЕ. Ако постигнете това, ще можете да
продавате стоките си в държави – членки на ЕС.
10. За да увеличите шансовете си за успех
Включването на стандартите като част от вашата маркетингова стратегия ще
даде много по-голям шанс за успех на вашия продукт. Прилагането на стандарти
увеличава шансовете ви за успех на пазари, където те се изискват.

СТАНДАРТИЗАЦИЯТА ПРЕДИМСТВА И ПОСТИЖЕНИЯ
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