
Номер на стандарта за 

изпитване 

Наименование на стандартите за изпитване, класификация и 

проектиране 

БДС EN 13501-2:2007+ 

A1:2009 

Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на 

реакцията им на огън. Част 2: Класификация въз основа на резултати от 

изпитвания на устойчивост на огън с изключение на вентилационни 

инсталации 

БДС EN 13501-3:2005+ 

A1:2009 

Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на 

реакцията им на огън. Част 3: Класификация въз основа на резултати от 

изпитвания на устойчивост на огън на продукти и елементи, използвани в 

инсталации за обслужване на сгради: устойчиви на огън тръбопроводи и 

пожарни клапи 

БДС EN 13501-4:2007+ 

A1:2009 

Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на 

реакцията им на огън. Част 4: Класификация въз основа на резултати от 

изпитвания на устойчивост на огън на компоненти на системи за 

управление на дима 

БДС EN 15254-2:2009 
Разширено приложение на резултатите от изпитванията на устойчивост на 

огън. Неносещи стени. Част 2. Зидария и гипсови блокчета. 

БДС EN 15254-4:2008+ 

A1:2011 

Разширено приложение на резултатите от изпитванията на устойчивост на 

огън. Неносещи стени. Част 4: Остъклени конструкции 

БДС EN 15254-5:2009 
Разширено приложение на резултатите от изпитванията на устойчивост на 

огън. Неносещи стени. Част 5. Конструкции от метален сандвич-панел. 

БДС EN 15254-7:2011 
Разширено приложение на резултатите от изпитванията на устойчивост на 

огън. Неносещи тавани. Част 7: Конструкции от метални сандвич панели 

БДС EN 15269-1:2010 

Разширено приложение на резултатите от изпитване на устойчивост на 

огън и/или управление на дима на врати и затварящи устройства, 

комплекти отваряеми прозорци, включително елементи на строителния 

обков. Част 1: Общи изисквания 

БДС EN 15269-2:2013 

Разширено приложение на резултатите от изпитване на устойчивост на 

огън и/или управление на дима на врати и затварящи устройства, 

комплекти отваряеми прозорци, включително елементи на строителния 

обков. Част 2: Устойчивост на огън на комплекти шарнирно окачени и 

въртящи се около централна ос стоманени врати 

БДС EN 15269-3:2012 

Разширено приложение на резултатите от изпитване на устойчивост на 

огън и/или управление на дима на врати и затварящи устройства, 

комплекти отваряеми прозорци, включително елементи на строителния 

обков. Част 3: Устойчивост на огън на комплекти шарнирно окачени и 

въртящи се около централна ос дървени врати и отваряеми прозорци с 

дървени рамки 

БДС EN 15269-7:2009 

Разширено приложение на резултатите от изпитване на устойчивост на 

огън и/или управление на дима на врати и затварящи устройства, 

комплекти отваряеми прозорци, включително елементи на строителния 

обков. Част 7: Устойчивост на огън на комплекти плъзгащи се стоманени 

врати 

БДС EN 15269-10:2011 

Разширено приложение на резултатите от изпитване на устойчивост на 

огън и/или управление на дима на врати и затварящи устройства, 

комплекти отваряеми прозорци, включително елементи на строителния 

обков. Част 10: Устойчивост на огън на комплекти стоманени ролетни 

жалузи 

БДС EN 15269-20:2009 

Разширено приложение на резултатите от изпитване на устойчивост на 

огън и/или управление на дима на врати и затварящи устройства, 

комплекти отваряеми прозорци, включително елементи на строителния 

обков. Част 20: Управление на дима за комплекти щарнирно окачени и 

въртящи се около централна ос остъклени врати със стоманена, дървена и 

метална рамка 



БДС EN 15882-1:2012 
Разширено приложение на резултатите от изпитванията на устойчивост на 

огън за обслужващи инсталации. Част 1: Устойчиви на огън канали 

БДС EN 15882-3:2009 
Разширено приложение на резултатите от изпитванията на устойчивост на 

огън за обслужващи инсталации. Част 3: Уплътнения с проникване 

БДС EN 15882-4:2012 

Разширено приложение на резултатите от изпитванията на устойчивост на 

огън за обслужващи инсталации. Част 4: Уплътнения на линейни 

съединения 

БДС ЕN 1363-1:2012  Изпитвания за устойчивост на огън. Част 1: Общи изисквания 

БДС ЕN 1363-2:2001 
 Изпитвания за устойчивост на огън. Част 2: Алтернативни и 

допълнителни процедури. 

БДС ЕN 1364-1:2002 Изпитване на устойчивост на огън на неносещи елементи. Част 1: Стени 

БДС ЕN 1364-2:2002 Изпитване на устойчивост на огън на неносещи елементи. Част 2: Тавани 

БДС ЕN 1364-3:2006 
Изпитване на устойчивост на огън на неносещи елементи. Част 3: 

Преградни стени. Пълна конфигурация 

БДС ЕN 1364-4:2007 
Изпитване на устойчивост на огън на неносещи елементи. Част 4: 

Преградни стени. Частична конфигурация 

БДС ЕN 1365-1:2013 Изпитване на устойчивост на огън на носещи елементи. Част 1: Стени 

БДС ЕN 1365-1:2013/ 

AC 
Изпитване на устойчивост на огън на носещи елементи. Част 1: Стени 

БДС ЕN 1365-2:2002 
Изпитване на устойчивост на огън на носещи елементи. Част 2: Подове и 

покриви 

БДС ЕN 1365-3:2002 Изпитване на устойчивост на огън на носещи елементи. Част 3: Греди 

БДС EN 1366-1:2002 
Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 1: 

Тръбопроводи 

БДС EN 1366-2:2002 
Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 2: 

Пожарозащитни клапи 

БДС EN 1366-3:2009 
Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 3: 

Запълващи уплътнения 

БДС EN 1366-4:2006+ 

А1:2010 

Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 4: 

Уплътнения за линейни съединения 

БДС EN 1366-6:2005 
Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 6: 

Повдигнати подове и кухи подове 

БДС EN 1366-8:2005 
Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 8: 

Димоотводи 

БДС EN 1366-9:2008 
Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 9: 

Едносекторни димоотводи 

БДС EN 1366-10:2011 
Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 10: 

Клапи за управление на дим 

БДС EN 14135:2005 Обвивки. Определяне на огнезащитната способност 

БДС ЕN 1634-1:2009 

Изпитвания за устойчивост на огън и управление на дима за комплекти 

врати, затварящи устройства и отваряеми прозорци и елементи на 

строителния обков. Част 1: Изпитвания за устойчивост на огън за врати и 

затварящи устройства и отваряеми прозорци 

БДС ЕN 1634-2:2009 

Изпитване на устойчивост на огън и управление на дима на врати и 

затварящи устройства, отваряеми прозорци и елементи на строителния 

обков. Част 2: Изпитване на характеристиките за устойчивост на огън за 

елементи на строителния обков 

СД CEN/TS 13381-1: 

2006 

Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта на 

огън на строителни елементи. Част 1: Хоризонтални защитни мембрани 

БДС ENV 13381-2:2003 
Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта на огън 

на строителни елементи. Част 2: Вертикални защитни мембрани 



БДС ENV 13381-3:2003 

Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта на огън 

на строителни елементи. Част 3: Защита, прилагана към елементи от 

бетон 

БДС ENV 13381-4:2003 

Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта на 

огън на строителни елементи. Част 4: Защита, прилагана към елементи от 

стомана 

БДС ENV 13381-5:2003 

Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта на огън 

на строителни елементи. Част 5: Защита, прилагана към комбинирани 

елементи от бетон и профилиран стоманен лист 

БДС EN 13381-6:2012 

Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта на 

пожар на строителни елементи. Част 6: Защити, прилагани към запълнени 

с бетон кухи стоманени колони 

БДС ENV 13381-7:2003 

Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта на 

огън на строителни елементи. Част 7: Защита, прилагана към елементи от 

дърво 

БДС EN 13381-8:2013 

Методи за изпитване за определяне приноса към устойчивостта на огън 

на строителни елементи. Част 8: Реактивна защита, приложена на 

стоманени елементи 

БДС EN 12101-1:2006 
Системи за управление на дим и топлина. Част 1: Изисквания за димни 

прегради 

БДС EN 12101-2:2004 
Системи за управление на дим и топлина. Част 2: Изисквания за 

вентилатори на естествена тяга за отвеждане на дим и топлина 

БДС EN 12101-7:2006 
Системи за управление на дим и топлина. Част 1: Изисквания за димни 

прегради 

БДС EN 12101-8:2004 
Системи за управление на дим и топлина. Част 2: Изисквания за 

вентилатори на естествена тяга за отвеждане на дим и топлина 

БДС EN 1990:2003 Еврокод. Основи на проектирането на строителни конструкции 

БДС EN 1990/NA:2012 
Еврокод. Основи на проектирането на строителни конструкции. 

Национално приложение (NA) 

БДС EN 1990/A1/NA: 

2013 

Еврокод. Основи на проектирането на строителни конструкции. 

Национално приложение (NA) 

БДС EN 1991-1-2:2004 

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-2: 

Основни въздействия. Въздействия върху конструкции, изложени на 

пожар. 

БДС EN 1991-1-2/NA: 

2011 

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-2: 

Основни въздействия. Въздействия върху конструкции, изложени на 

пожар. Национално приложение(NA) 

БДС EN 1992-1-2:2005 

Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 

1-2: Основни правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие 

от пожар 

БДС EN 1992-1-2/ 

NA:2012 

Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 

1-2: Основни правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие 

от пожар. Национално приложение (NA) 

БДС EN 1993-1-2:2005 
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-2: Основни 

правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар 

БДС EN 1993-1-2/NA: 

2011 

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-2: Основни 

правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар. 

Национално приложение (NA) 

БДС EN 1994-1-2:2005 

Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни 

конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкциите 

срещу въздействие от пожар.  



БДС EN 1994-1-2/NA: 

2012 

Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни 

конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкциите 

срещу въздействие от пожар. Национално приложение (NA) 

БДС EN 1995-1-

2:2007+АС:2007 

Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-2: Основни 

положения. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар 

БДС EN 1995-1-2/NA: 

2012 

Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-2: Основни 

положения. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар. 

Национално приложение (NA) 

БДС EN 1996-1-2:2005 
Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-2: Общи правила. 

Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар 

БДС EN 1996-1-2/NA: 

2012 

Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-2: Общи правила. 

Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар. Национално 

приложение (NA) 
 



 


