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НОМЕНКЛАТУРА НА ВИДОВЕТЕ ПРОДУКТИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ЧЛ. 1, АЛ. 2 
”ГРУПИ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ” ОТ НАРЕДБАТА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ 

СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ 
 

1. Цимент, вар и други хидравлични свързващи вещества 
 
Решение № 
Мандат № 

№ 
по 
ред 

Продукт Предназначение/ 
категория на строежа съгласно чл. 137, 
ал. 1 ЗУТ и наредбата по чл. 137, ал. 2 

ЗУТ 

Система за 
оценяване 
на съответ-
ствието 

 
 

Забележки 

1 2 3 4 5 6 
1. Обикновен цимент: 

- портландцимент; 
- комбиниран портландцимент: 

шлакопортландцимент; 
микросилициев портландцимент; 
пуцоланов портландцимент; 
пепелен портландцимент; 
портландцимент с печени шисти; 
варовиков портландцимент; 
смесен портландцимент; 

- шлаков цимент; 
- пуцоланов цимент; 
- смесен цимент. 

1+ - 

2. Специални цименти: 
- нискотермичен цимент; 
- сулфатоустойчив цимент; 
- бял цимент; 
- цимент, устойчив на морска вода; 
- нискоалкален цимент. 

1+ - 

3. Калциево-алуминатни цименти 1+ - 
4. Цимент за зидарии 1+ - 
5. Строителна вар: 

- калциева (негасена) вар; 
- доломитна вар; 
- хидратна вар. 

За приготвяне на бетон, варов разтвор, 
циментов разтвор и други смеси за 
строителство и производство на 
строителни продукти /от първа до шеста 

2 - 

97/555/ЕС 
M/114 към 

CEN 

6. Хидравлични свързващи вещества за пътища За приготвяне на бетон, разтвори, 
циментов разтвор и други смеси за 
заздравяване основата на пътища /от първа 
до шеста 

2+ - 
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2. Бетон 
 

 1. Бетон, изготвен в заводски условия За конструкции на сгради и съоръжения /от 
първа до шеста 

1+ - 

 
3. Добавъчни материали 

 
1 2 3 4 5 6 

За сгради, пътища и други строежи с 
изисквания за висока степен на 
безопасност /от първа до трета 

2+  
- 

1. Добавъчни материали за бетони и разтвори 

За сгради, пътища и други строежи без 
изисквания за висока степен на 
безопасност /от четвърта до шеста 

4  
- 

За пътища и други строежи с изисквания за 
висока степен на безопасност /от първа до 
трета 

2+ - 2. Добавъчни материали за: 
- битумни смеси и смеси за повърхностна 
обработка; 
- несвързани и хидравлично свързани смеси. За пътища и други строежи без изисквания 

за висока степен на безопасност /от 
четвърта до шеста 

4 - 

За хидротехнически и други съоръжения с 
изисквания за висока степен на 
безопасност /първа и втора 

2+ - 3. Скален материал  

За хидротехнически и други съоръжения 
без изисквания за висока степен на 
безопасност /от трета до шеста 

4 - 

С изисквания за висока степен на 
безопасност /първа 

2+ - 4. Баластра за железопътни линии 

Без изисквания за висока степен на 
безопасност /от четвърта до шеста 

4 - 

За сгради, сглобяеми стоманобетонни 
елементи, за пътища и други строежи с 
изисквания за висока степен на 
безопасност /от първа до трета  

2+ Финофракционирани естествени, изкуствени 
или рециклирани материали 

5. Добавъчни материали (фини фракции) за 
бетони и разтвори 

За сгради, сглобяеми стоманобетонни 
елементи, за пътища и други строежи без 
изисквания за висока степен на 
безопасност /от четвърта до шеста 

4 - 

98/598/ЕС 
М/125 към 

CEN 
Изм. и доп. 
M/139 към 

CEN 

6. Добавъчни материали (фини фракции) за 
битумни смеси и смеси за повърхностна 
обработка 

За пътища и други строежи с изисквания за 
висока степен на безопасност /от първа до 
трета 

2+ - 
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   За пътища и други строежи без изисквания 
за висока степен на безопасност /от 
четвърта до шеста 

4 - 

 
4. Продукти за бетони и разтвори 

 
1 2 3 4 5 6 

1. Химични добавки За бетони и разтвори /от първа до шеста 2+ - 

2. Минерални добавки тип І За бетони и разтвори /от първа до шеста 2+ Тип І - инертни минерални добавки: смлян 
камък, оцветители, минерални пълнители и 
др. 

3. Минерални добавки тип ІІ За бетони и разтвори /от първа до шеста 1+ Тип ІІ - активни минерални добавки: 
микросилициев прах, летлива пепел, 
естествен пуцолан (напр. трас), промишлен 
пуцолан (напр. метакаолин), смляна или 
гранулирана доменна шлака и др. 

За бетони и разтвори за конструкции на 
сгради и съоръжения /от първа до шеста 

1  4. Влакна (пластмасови, стъклени, стоманени, 
целулозни) 

За други приложения в бетони и разтвори 
за сгради и съоръжения /от първа до шеста 

3  

За приложения в сгради и инженерни 
съоръжения /от четвърта до шеста 

4 Изисква се продуктите да са негорими (по 
химичен състав) без изпитване или да са 
декларирани като горими. 

99/469/ЕС 
М/128 към 

CEN 

5. Продукти за защита и ремонт на бетон 
(химикали, импрегниращи покрития, 
филмообразуващи системи, хидравлични 
свързващи вещества, полимери, смоли и др.) 
- за повърхностна защита, за уякчаване, за 
предпазване на армировката от корозия и др. 

За приложения в сгради и инженерни 
съоръжения /от първа до трета  

2+ Изисква се определяне на клас по реакция на 
огън (групата на горимост) съгласно 
Противопожарните строително-технически 
норми (ПСТН) от акредитирана лаборатория 
(различна от тази на производителя), с 
изключение на негоримите продукти. 

 
5. Армировка за стоманобетонни конструкции 

 
1 2 3 4 5 6 

1. Стоманени продукти (гладки или оребрени) 
– пръти, заварени мрежи и др. 

За армировка на стоманобетонни 
конструкции /от първа до шеста 

1+ - 97/597/ЕС 
М/115 към 
CEN 2. Стоманени продукти за предварително 

напрягане - тел (студеноизтеглена, гладка, 
оребрена и др.); въжета (многожични), 
снопове, пръти (горещовалцувани, 
резбовани, оребрени, плоски, гладки); кабели 
за предварително напрягане 

За предварително напрягане на 
стоманобетонни конструкции /от първа до 
шеста 

1+ - 
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 3. Тръби и каналообразуватели за армировка за 
предварително напрягане 

За защита или направляване на армировка 
за предварително напрягане /от първа до 
шеста 

4 - 

 
6. Предварително изготвени бетонни и стоманобетонни продукти от обикновен бетон, бетон с леки добавъчни материали и автоклавен газобетон 

 
1 2 3 4 5 6 

1. Предварително изготвени бетонни и 
стоманобетонни продукти от обикновен 
бетон, от бетон с леки добавъчни материали 
и от автоклавен газобетон: елементи на 
подпорни стени, пилоти (само от обикновен 
бетон), носещи стенни елементи, 
предварително напрегнати подови елементи 
с кухини, оребрени подови елементи, 
греди/блокове, стълбища – прави, с кривина, 
спираловидни, покривни елементи, линейни 
конструктивни елементи (греди/колони само 
от обикновен бетон), елементи за горно 
строене на мостове, силози, мачти и 
стълбове (с изключение на стълбове за 
осветление на магистрали) 

За носещи конструкции /от първа до шеста 2+ - 1999/94/ЕС 
М/100 към 
CEN 
Изм. и доп. 
М/139 към 
CEN 

2. Водостоци, неносещи стенни елементи, 
елементи за облицовка на стени, 
съединителни кутии за телекомуникации, 
огради 

За неносещи конструкции /от първа до 
шеста 

4 - 

 
7. Продукти за зидария 

 
1 2 3 4 5 6 

1. Тухли и блокове за зидария, плътни или с 
кухини, със или без топлоизолация, от І 
категория 
(Тук не се включват елементи за облицовка 
на комини, панели с височината на етаж, 
павета.) 

За стени и преградни стени /от първа до 
пета 

2+ І категория - тухли и блокове за зидария, с 
предписана средна якост на натиск, за които 
вероятността от разрушаване при достигне 
на тази якост е не повече от 5 % 

2. Строителни разтвори, произведени в 
заводски условия, проектирани за зидария и 
доставяни като суха смес или готов разтвор 

За осъществяване на връзка между 
зидарийните тела в стени и преградни 
стени /от първа до шеста 

2+ - 

97/740/ЕС 
М/116 към 

CEN 

3. Тухли и блокове за зидария, плътни или с 
кухини, със или без топлоизолация, от ІІ 
категория  

За стени и преградни стени /шеста 
За преградни стени /от четвърта до шеста 

4 ІІ категория – тухли и блокове за зидария, с 
предписана средна якост на натиск, за които 
допълнителните изисквания за І категория не 
са изпълнени 
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4. Строителни разтвори, произведени в 
заводски условия, предписани за зидария и 
доставяни като суха смес или готов разтвор 

За осъществяване на връзка между 
зидарийните тела в стени и преградни 
стени /от първа до шеста 

4  

5. Строителни разтвори за мазилка, 
произведени в заводски условия 

За вътрешна или външна мазилка на стени 
и тавани /от първа до шеста 

4  

6. Стенни връзки за многослойни стени 
(работещи на опън и натиск и/или на 
срязване), стенни връзки между стени или 
стени и конструкция, планки, окачвачи, 
скоби, опорни ъгли, щурцове, армировка в 
хоризонтални фуги 

За съединения и връзки на стени и 
преградни стени /от първа до шеста 

3  

 

7. Тухли и блокове за зидария с вградени 
топлоизолационни материали откъм 
страната, изложена на огън 

За стени и преградни стени с изисквания за 
клас по реакция на огън /от първа до шеста 

2+ Изисква се определяне на клас по реакция на 
огън от акредитирана лаборатория (различна 
от тази на производителя) съгласно 
изискванията на ПСТН, с изключение на 
негоримите продукти или на продуктите, 
декларирани като горими. 

 
8. Продукти от метал, елементи за метални конструкции и съединителни средства за тях 

 
1 2 3 4 5 6 

98/214/ЕС 
М/120 към 

CEN 

1. Метални профили 
(от стомана, от алуминиеви сплави, от 
стомана с метално покритие – Zn, Al, Zn-Al, 
с органично покритие, от неръждаема 
стомана, легирана стомана, чугун) - 
горещовалцувани, студеноформувани или по 
друг начин произведени профили (T, L, H, U, 
Z, I, коритообразни, ъглови, кухи, тръбни), 
плоски продукти (плочи, листове, ламарини, 
шини), пръти, отливки, защитени или 
незащитени срещу корозия чрез покритие 

За метални конструкции и за комбинирани 
стомано-стоманобетонни конструкции /от 
първа до шеста 

2+ - 
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2. Метални елементи (от стомана, от 
алуминиеви сплави, от стомана с метално 
покритие – Zn, Al, Zn-Al, с органично 
покритие, от неръждаема стомана, легирана 
стомана, чугун) - готови метални продукти 
като ферми, греди, колони, стълби, пилоти, 
шпунтови стени, профили с точни размери, 
релси и траверси, метални рамки за окачени 
тавани 
Могат да са защитени или незащитени от 
корозия чрез покритие, заварени или 
незаварени. 

За метални конструкции на сгради и 
съоръжения и за фундаменти /от първа до 
шеста 

2+ - 

3. Материали за заваряване За заваряване на метални конструкции /от 
първа до шеста 

2+ - 

 

4. Съединителни средства, в т.ч. метални 
нитове, болтове (гайки и шайби), 
високоякостни болтове, щифтове, винтове, 
съединителни средства за железопътни 
линии 

За съединения на метални конструкции /от 
първа до шеста 

2+  

 
9. Лагери за конструкции 

 
1 2 3 4 5  

За опори на конструкции в сгради и 
съоръжения, при които разрушаването на 
опората е критично (поставя конструкцията 
или част от нея в гранично състояние, за 
което тя не е изчислявана) /от първа до 
шеста 

1 Лагерите за конструкции са устройства, 
използвани за предаване и разпределяне на 
натоварвания, вкл. сеизмични. Те могат да 
ограничават странични премествания 
(неподвижни лагери) и да позволяват 
завъртане или преместване в една посока или 
във всички посоки. Лагерите могат да са 
еластични, ролкови, ставни, сферични, 
цилиндрични, приплъзващи се и др. 

95/467/ЕС 
М/104 
М/132 

1. Лагери за конструкции (комплекти), в т.ч. 
еластични, стоманени, от неръждаема 
стомана, PTFE, бронз, алуминий, чугун, 
месинг, POM 

За сгради и съоръжения, при които 
разрушаването на опората не е критично 
/от първа до шеста 

3  
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10. Комплекти неносещи фасадни стени и комплекти вътрешни преградни стени 
 

1 2 3 4 5 6 
За външни стени с изисквания за клас по 
реакция на огън /от първа до трета 
 
 
 
За външни стени с изисквания за клас по 
реакция на огън /от четвърта до шеста 

1 
 
 
 

 
3 

При граница на огнеустойчивост 
(пожароустойчивост) над 30 min по ПСТН и 
продуктите да са негорими и/или 
трудногорими 
 
При граница на огнеустойчивост до 30 min 
по ПСТН, като продуктите могат да са 
негорими, трудногорими, чиито 
характеристики са непроменливи по време 
на производствения процес, и декларирани 
като горими. 

96/580/ЕС 
М/108 към 
CEN 

1. Комплекти неносещи фасадни стени 
Комплектите неносещи фасадни стени могат 
да са: леки опорни рамкови елементи и 
сглобяеми пълнежни панели (прозрачни или 
плътни), монтирани на строителната 
площадка; предварително сглобени модули 
(заедно с пълнежните панели) с височината 
на етаж или по-високи; предварително 
сглобени модули от подпрозоречни панели и 
ивични елементи за остъкляване. 

За външни стени без изисквания за клас по 
реакция на огън /от четвърта до шеста 

3  

За приложения с изисквания за клас по 
реакция на огън /от първа до трета 

1 При граница на огнеустойчивост над 30 min 
по ПСТН и продуктите да са негорими и/или 
трудногорими 

За приложения с изисквания за клас по 
реакция на огън /от четвърта до шеста 

3 При граница на огнеустойчивост до 30 min 
по ПСТН, като продуктите могат да са 
негорими, трудногорими, чиито 
характеристики са непроменливи по време 
на производсвения процес, и декларирани 
като горими. 

За пожарни сектори (зони) /от първа до 
шеста 

3 При граница на огнеустойчивост над 60 min 
съгласно ПСТН 
Изисква се определяне на клас по реакция на 
огън съгласно ПСТН от акредитирана 
лаборатория (в областта на приложение на 
нормите за пожарна и аварийна безопасност 
(ПАБ). 

За приложения със специални изисквания 
за опасни вещества /от първа до шеста 

3 Спазване на специфичните изисквания на 
нормативни актове в тази област (напр. при 
отделяне на вредни вещества като 
формалдехид, пентахлорфенол и др.) 

За приложения със специални изисквания 
за безопасна експлоатация /от първа до 
шеста 

3 Спазване на специфичните изисквания на 
нормативни актове за безопасна 
експлоатация (напр. риск от нараняване при 
евентуално разрушаване и др.) 

98/213/ЕС 
Мандат към 

ЕОТА 

2. Комплекти вътрешни преградни стени 
Комплектите вътрешни преградни стени 
представляват неподвижни, понякога 
преместваеми неносещи преградни стени, с 
височина от пода до тавана заедно с 
облицовката, със или без вградени 
инсталации. Стените се състоят от панели, 
рамки, изолационни слоеве (органични или 
неорганични влакна/частици, пенопласти, 
пеностъкло) и закрепващи приспособления 
(метални или пластмасови). Панелите могат 
да са от масивна дървесина, дървесни плочи, 
гипсокартон, фиброцимент, метал, стъкло, 
пластмаса, комбинирани и др. Рамките са 
метални, дървени или пластмасови. Оценява 
се целият комплект, а не отделни негови 
елементи. 

За всички останали приложения / - 4 - 
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11. Продукти от дървесина, елементи за дървени конструкции и съединителни средства за тях 
 

1 2 3 4 5  
За носещи конструктивни елементи, за 
вътрешно и външно приложение /от първа 
до шеста 

1 Изисква се определяне на клас по реакция на 
огън съгласно ПСТН от акредитирана 
лаборатория (в областта на приложение на 
нормите за ПАБ). 

97/462/ЕС 
М/113 към 

CEN 

1. Дървесни плочи (панели) от монолитна 
дървесина, от многослойна дървесина, 
ламиниран фурнирован дървен материал 
(LVL); шперплат със или без фурнир 
(облицовка); плочи от ориентирани дървесни 
частици (OSB); плочи от дървесни частици 
(ПДЧ) със свързващо вещество цимент или 
смола; дървесновлакнести плочи и др. 
Продуктите могат да са обработени за 
подобряване на огнеустойчивостта и/или за 
устойчивост на биологична атака (плесени и 
паразити). 

За неносещи елементи, за вътрешно и 
външно приложение /от първа до шеста 

3 Изисква се определяне на клас по реакция на 
огън съгласно ПСТН от акредитирана 
лаборатория (в областта на приложение на 
нормите за ПАБ). 

2. Продукти от монолитна дървесина за 
дървени конструкции, в т.ч.: 
- елементи – елементи за ферми, мостове, 
траверси, за подови, стенни и покривни 
елементи като греди, сводове, колони, 
стълбове, стойки; 
- комплекти – ферми, подове, стени, 
покриви, рамки. 
Продуктите могат да са обработени за 
подобряване на огнеустойчивостта и/или за 
устойчивост на биологична атака. 

За мостове, железопътни линии и сгради 
/от първа до шеста 

2+ Изисква се определяне на клас по реакция на 
огън съгласно ПСТН от акредитирана 
лаборатория (в областта на приложение на 
нормите за ПАБ). 

3. Продукти от лепена многослойна дървесина 
или други лепени дървесни продукти за 
дървени конструкции: 
- елементи – елементи за ферми, мостове, за 
подови, стенни и покривни елементи като 
греди, сводове, колони, стълбове, стойки; 
- комплекти – ферми, подове, стени, 
покриви, рамки. 
Продуктите могат да са обработени срещу 
огън и/или биологична атака. 

За мостове и сгради /от първа до шеста 1 Изисква се определяне на клас по реакция на 
огън съгласно ПСТН от акредитирана 
лаборатория (в областта на приложение на 
нормите за ПАБ). 

97/176/ЕС 
М/112 към 

CEN 

4. Съединителни средства за дървесина - 
цилиндрични стоманени и дървени дюбели, 
винтове и болтове за дърво, клечки и др. 

За съединения на дървени конструкции /от 
първа до шеста 

3  
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97/638/ЕС 
М/112 към 

CEN 

5. Съединителни плочи, перфорирани плочи, 
ноктеви плочи и др. 

За съединения на дървени конструкции /от 
първа до шеста 

2+  

99/92/ЕС 
Мандат към 

ЕОТА 

6. Леки комбинирани греди и колони на 
основата на дървесина, вкл. Т-образни греди 
(плочогреди) 
Леките комбинирани греди и колони са 
съставени строителни продукти, при които 
поне една от съставните им части е от 
дървесина (строителен дървен материал, 
многослойна дървесина, ПДВ, ПДЧ, OSB, 
шперплат). Леките комбинирани греди и 
колони могат да съдържат и метали, 
пластмаса, органични и неорганични влакна, 
бетон, лепила, съединителни средства 
(пирони, винтове), химикали. 

За сгради /от първа до шеста 1 За всеки клас на огнеустойчивост 
Изисква се определяне на клас по реакция на 
огън съгласно ПСТН от акредитирана 
лаборатория (в областта на приложение на 
нормите за ПАБ). 

За приложения с принос към носещата 
способност на конструкцията /от първа до 
шеста 

1  

За пожарни сектори /от първа до шеста 3 При граница на огнеустойчивост  над 60 min 
съгласно ПСТН и определяне на клас по 
реакция на огън съгласно ПСТН от 
акредитирана лаборатория (в областта на 
приложение на нормите за ПАБ) 

3 Изисква се определяне на клас по реакция на 
огън съгласно ПСТН от акредитирана 
лаборатория (в областта на приложение на 
нормите за ПАБ). 

За приложения с изисквания за реакция на 
огън /от първа до шеста 

4 Изисква се продуктите да са негорими или да 
са декларирани като горими. 

3 При необходимост от определяне на 
въздействието на пожар отвън се изисква 
изпитване съгласно нормите за ПАБ. 

За приложения с изисквания за поведение 
при пожар отвън /от първа до шеста 

4 При необходимост от определяне на 
въздействието на пожар отвън и когато се 
счита, че продуктите удовлетворяват 
изискванията без изпитване 

За приложения със специални изисквания 
за опасни вещества /от първа до шеста 

3 Спазване на специфичните изисквания на 
нормативни актове в тази област (напр. при 
отделяне на вредни вещества като 
формалдехид, пентахлорфенол и др.) 

00/447/ЕС 
Мандат към 

ЕОТА 

7. Предварително изготвени носещи панели на 
основата на дървесина 
Предварително изготвените носещи панели 
на основата на дървесина (монолитна или 
многослойна) са кутиеобразни или с 
отворено сечение. Панелите са от дървесина, 
с външна и/или вътрешна обшивка и могат 
да съдържат мембрани, изолационни слоеве, 
закрепващи приспособления и усилвания. 
Отделните елементи на панелите се свързват 
напр. чрез лепило или пирони/винтове. 
Продуктите могат да са обработени за 
подобряване на огнеустойчивостта и/или за 
устойчивост на биологична атака. Използват 
се като носещи елементи в сгради за стени, 
подове и покриви. 

За всички останали приложения / - 4 - 
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За приложения с принос към коравината на 
конструкцията /от първа до шеста 

3 - 

За пожарни сектори /от първа до шеста 3 При граница на огнеустойчивост над 60 min 
съгласно ПСТН и определяне на клас по 
реакция на огън съгласно ПСТН от 
акредитирана лаборатория (в областта на 
приложение на нормите за ПАБ) 

3 Изисква се определяне на клас по реакция на 
огън съгласно ПСТН от акредитирана 
лаборатория (в областта на приложение на 
нормите за ПАБ). 

За приложения с изисквания за реакция на 
огън /от първа до шеста 

4 Изисква се продуктите да са негорими или да 
са декларирани като горими. 

3 При необходимост от определяне на 
въздействието на пожар отвън се изисква 
изпитване съгласно нормите за ПАБ. 

За приложения с изисквания за поведение 
при пожар отвън /от първа до шеста 

4 При необходимост от определяне на 
въздействието на пожар отвън и когато се 
счита, че продуктите удовлетворяват 
изискванията без изпитване 

За приложения със специални изисквания 
за опасни вещества /от първа до шеста 

3 Спазване на специфичните изисквания на 
нормативни актове в тази област (напр. при 
отделяне на вредни вещества като 
формалдехид, пентахлорфенол и др.) 

 8. Самоносещи се комбинирани леки панели 
Самоносещите се комбинирани леки панели 
са с външна и/или вътрешна обшивка от 
различни органични, минерални или метални 
материали (ламинати, ПДЧ, ПДВ, OSB, 
шперплат, гипсокартон, метали, пластмаси, 
хартия, органични и неорганични влакна, 
битуми, лепила, средства за закрепване, 
химикали), със или без вътрешна рамка, със 
или без изолационно ядро, което може да е 
прикрепено към обшивката. Тези панели не 
допринасят за носимоспособността на 
сградата, но могат да допринесат за 
коравината на конструкцията. Използват се 
за покриви, тавани, стени или за вътрешни 
или външни обшивки. 

За всички останали приложения / - 4 - 
97/638/ЕС 
Мандат към 

ЕОТА 

9. 3D ноктеви плочи от метал - служат за 
съединения между носещи елементи в дву- 
или триразмерни дървени конструкции и за 
съединяване и закрепване на дървени 
конструкции или на дървени носещи 
елементи към опори 

За съединения на дървени конструкции /от 
първа до шеста 

2+ -- 

 



 11

 
12. Гипсови продукти 

 
1 2 3 4 5 7 

 
3 

Изисква се определяне на клас по реакция на 
огън съгласно ПСТН от акредитирана 
лаборатория (в областта на приложение на 
нормите за ПАБ). 

1. Гипсокартон, гипсофазер, фино ламинирани 
елементи за облицовка на тавани, 
ламинирани комбинирани панели, 
спомагателни елементи (положени с лице 
към страната, откъм която се очаква да 
възникне пожар), гипсофазерни отливки и 
спомагателни продукти за тях 
Гипсовите продукти могат да съдържат и 
влакна, добавъчни материали, добавки, 
оцветители. 

За вътрешни стени, за преградни стени или 
за тавани (или вътрешни облицовки) при 
приложения с изисквания за реакция на 
огън /от първа до шеста 

4 Изисква се продуктите да са негорими или да 
са декларирани като горими. 

2. Гипсокартон, блокчета, елементи за тавани, 
гипсови мазилки, спомагателни елементи, 
гипсофазерни отливки и спомагателни 
продукти за тях (пръти, профили, мрежи 
(метални, пластмасови), первази, механични 
съединителни средства и др.) 

За вътрешни стени, за преградни стени или 
за тавани, за защита на носещи елементи 
и/или в пожарни сектори /от първа до 
шеста 

3 За всеки клас на огнеустойчивост 
Изисква се определяне на клас по реакция на
огън съгласно ПСТН от акредитирана
лаборатория (в областта на приложение на
нормите за ПАБ). 

3. Гипсокартон, вкл. спомагателни елементи За закоравяване на стени с дървени рамки, 
за носещи усилия от вятър или за дървени 
покривни конструкции /от първа до шеста 

3 - 

95/467/ЕС 
M/106 към 

CEN 
Изм. и доп. 
М/139 към 

CEN 

4. Гипсокартон, блокчета, елементи за тавани, 
гипсови мазилки и лепила на гипсова основа 
(прахообразни смеси за смесване с вода на 
строителната площадка), спомагателни 
елементи, гипсофазерни отливки и 
спомагателни продукти за тях 

За всички други приложения / - 4 - 
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13. Продукти за довършителни работи на външни и вътрешни стени и тавани; комплекти за външни стенни облицовки 
 

1 2 3 4 5 6 
1. 
 

Панели 
Панелите са елементи с правилна 
геометрична форма, с малка дебелина и с 
такива размери, че да не могат да бъдат 
носени лесно от един човек. Те могат да са за 
стени или тавани, вкл. сандвич-панели, със 
или без изолация. Панелите могат да са от 
различни материали, с изключение на 
панелите на основата на дървесина или гипс 
по т. 11 и 12. 
(Тук не се включват и вътрешните преградни 
стени по т. 10.) 
 
Окачени тавани (комплекти) 

За вътрешни или външни покрития за 
защита от пожар на стени или тавани /от 
първа до шеста 

3 За всеки клас на огнеустойчивост 
Изисква се определяне на клас по реакция на
огън съгласно ПСТН от акредитирана
лаборатория (в областта на приложение на
нормите за ПАБ). 

2. Панели За закоравявания на стени и тавани /от 
първа до шеста 

3 
 

- 

3. Плочки 
Плочките за стени и тавани са елементи с 
правилна геометрична форма, с малка 
дебелина и с такива размери, че да могат да 
бъдат носени лесно от един човек. Те могат 
да са каменни, бетонни, глинени, керамични, 
метални, дървени, битумни и др. 
 
Панели (от крехки материали) 

За вътрешни или външни покрития на 
стени или тавани с изисквания срещу 
случайни повреди от остри предмети /от 
първа до шеста 

3 - 

98/437/ЕС 
М/121 към 

CEN 

4. Окачени тавани (комплекти) 
Плочки 
Панели 
Профили 
Рамки за окачване 

За покрития на тавани и за носещата 
конструкция на покрития с изисквания за 
безопасна експлоатация /от първа до шеста 

3 Спазване на специфичните изисквания на 
нормативни актове за безопасна 
експлоатация (напр. риск от нараняване при 
евентуално разрушаване и др.) 
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За вътрешни и/или външни покрития на 
стени или тавани с изисквания за реакция 
на огън /от първа до шеста 

 
3 

 

Изисква се определяне на клас по реакция на 
огън съгласно ПСТН от акредитирана 
лаборатория (в областта на приложение на 
нормите за ПАБ). 

5. Стенни покрития (рулони) 
Стенните покрития (рулони) и облицовки за 
тавани могат да са с готово завършващо 
покритие, или да е необходима последваща 
декорация. Те могат да са на основата на 
органични и неорганични влакна, хартия, 
гума, пластмаса, корк и др.  
 
Облицовки на тавани 
Плочи за обшивка със застъпване 
Плочките за обшивка с припокриване са 
елементи с правилна геометрична форма, с 
много малка дебелина и могат да се носят 
лесно от един човек. Монтират се със 
застъпване, като се включват и съответните 
съединителни средства. 
 
Облицовъчни плочи 
 Стенните облицовъчни плочи са елементи 
от тежък тип (не могат да бъдат носени 
лесно от един човек), с малка дебелина и 
средни други размери. 
(Тук се включват и закрепващите средства.) 
 
Окачени тавани (комплекти) 
 
Плочки 
Ленти 
Панели 
Профили 
Рамки за окачване 

За носещата конструкция на покрития на 
вътрешни или външни стени или на тавани 
и окачени тавани с изисквания за реакция 
на огън /от първа до шеста 

4 Изисква се продуктите да са негорими или да 
са декларирани като горими. 

 

6. Окачени тавани (комплекти) 
Плочки 
Плочки за обшивка със застъпване 
Ленти са елементите за облицовка, чиято 
дължина е много по-голяма от останалите 
два размера. Те могат да са от дърво, метал, 
пластмаса, фиброцимент, комбинирани и др. 
 
Облицовъчни плочи 
Панели 

За външни и вътрешни покрития на стени 
или тавани с изисквания за отделяне на 
опасни вещества /от първа до шеста 

3 Спазване на специфичните изисквания на 
нормативни актове в тази област (напр. при 
отделяне на вредни вещества като 
формалдехид, пентахлорфенол и др.) 
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 7. Окачени тавани (комплекти) 
 
Стенни покрития (рулони) 
Тавански облицовки 
Плочки 
Плочки за обшивка със застъпване 
Ленти 
Облицовъчни плочи 
Панели 
Профили 
Рамки за окачване 

За други приложения / - 4 - 

03/640/ЕС 
Мандат към 
ЕОТА 

8. Комплекти за външни стенни облицовки 
Комплектите за външни стенни облицовки 
служат за защита на зидани, бетонни, 
дървени или метални стени от атмосферните 
влияния. Те могат да допринасят също така 
за външната топлоизолация. Състоят се от 
външна облицовка (напр. дървесни плочи, 
бетонни плочи от фиброцимент, керамика, 
теракота, глинени тухли, метал, стъкло, 
пластмаса и др.), закрепена към основа 
(напр. метални или дървени профили), 
прикрепена към външната стена на нова или 
съществуваща сграда. Облицовката и 
средствата за закрепване образуват 
комплект. Основата, топлоизолационният 
слой и средствата за тяхното прикрепване 
към стената също могат да са част от 
комплекта. Облицовката може да е залепена 
или механично свързана към основата чрез 
скоби, болтове, винтове, анкери. Въздушната 
междина, образувана между облицовката и 
топлоизолационния слой или между 
облицовката и външната стена, се отводнява 
и може да е вентилирана или невентилирана. 
Към комплекта се включват уплътнения и 
лепила - в случай на лепени системи. 
Оценява се целият комплект, а не отделни 
негови елементи. 

За външни облицовки на стени /от първа до 
шеста 

3 
 

Изисква се определяне на клас по реакция на 
огън съгласно ПСТН от акредитирана 
лаборатория (в областта на приложение на 
нормите за ПАБ). 
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14. Продукти от плоско и профилирано стъкло и стъклени блокчета; системи за остъкляване и уплътняване (остъклени фасади) 
 

1 2 3 4 5 6 
1. Стъкла - плоски или профилирани 

(профилни) 
Стъклата представляват стъклени листове и 
могат да са прозрачни, полупрозрачни, 
оцветени, непрозрачни. Те могат да са 
обикновени, обработени, армирани, 
полирани, емайлирани, огледални, пластови, 
химически или по друг начин закалени и др. 
 
U-профили от стъкло 
U-профилите могат да са прозрачни, 
непрозрачни, оцветени, армирани или 
неармирани, произведени чрез непрекъснато 
изтегляне или валцуване. 
 
Стъклопакети  
Стъклопакетите са елементи, състоящи се 
най-малко от два стъклени листа с 
разстояние между тях, с фиксатори и 
уплътнения по периметъра. Пространството 
между двете стъкла може да е изсушен 
въздух или друг газ. 

За остъкление с изисквания за осигуряване 
на огнеустойчивост /от първа до шеста 

1 За всеки клас на огнеустойчивост 

2. Стенни панели от стъклени блокчета 
Стенните панели от стъклени блокчета са 
предварително изготвени неносещи панели 
от стъклени блокчета. 

За пожарни сектори /от първа до шеста 1 При граница на огнеустойчивост над 60 min
съгласно ПСТН и определяне на клас по
реакция на огън съгласно ПСТН от
акредитирана лаборатория (в областта на
приложение на нормите за ПАБ) 

3 Изисква се определяне на клас по реакция на 
огън съгласно ПСТН от акредитирана 
лаборатория (в областта на приложение на 
нормите за ПАБ). 

00/245/ЕС 
М/135 към 

CEN 

3. Стъкла – плоски или профилирани 
U-профили от стъкло 
Стъклопакети 
Стъклени блокчета 
Стенни панели от стъклени блокчета 

За остъкление с изисквания за реакция на 
огън /от първа до шеста 

4 Изисква се продуктите да са негорими или да 
са декларирани като горими. 
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3 При необходимост от определяне на 
въздействието на пожар отвън се изисква 
изпитване съгласно нормите за ПАБ. 

 4. Стъкла - плоски или профилирани 
U-профили от стъкло 
Стъклопакети 

За приложения с изисквания за определяне 
на поведение при пожар отвън /от първа до 
шеста 

4 При необходимост от определяне на 
въздействието на пожар отвън и когато се 
счита, че продуктите удовлетворяват 
изискванията без изпитване 

За остъкление, осигуряващо защита от 
куршуми и експлозия /от първа до шеста 

1 - 5. Стъкла - плоски или профилирани 
Стъклопакети 
Стъклени блокчета 
Стенни панели от стъклени блокчета За приложения с изисквания за безопасна 

експлоатация /от първа до шеста 
3 Спазване на специфичните изисквания на 

нормативни актове за безопасна 
експлоатация (напр. риск при експлоатация 
от нараняване при евентуално разрушаване и 
др.) 

6. U-профили от стъкло За приложения с изисквания за безопасна 
експлоатация /от първа до шеста 

3 Спазване на специфичните изисквания на 
нормативни актове за безопасна 
експлоатация 

7. Стъкла - плоски или профилирани 
(специално обработени) 
U-профили от стъкло 
Стъклопакети 
Стъклени блокчета 
Стенни панели от стъклени блокчета 

За приложения с изисквания за икономия 
на енергия и топлоизолация и/или за 
защита от шум /от първа до шеста 

3 Спазване на специфичните изисквания на 
нормативни актове за икономия на енергия и 
топлоизолация и/или за защита от шум 

 

8. Стъкла - плоски или профилирани 
U-профили от стъкло 
Стъклопакети 
Стъклени блокчета 
Стенни панели от стъклени блокчета 

За други приложения, различни от 
определените в т. 1 – 7 / - 

4 - 
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9. Комплекти за остъкляване и уплътняване 
тип ІІ и ІV 
Комплектите за остъкляване и уплътняване 
съдържат пълен комплект елементи за 
изграждане на остъклени фасади. При този 
вид фасади товарите се предават до опорната 
конструкция чрез уплътнението. Главни 
елементи са: стъкло и стъклени панели, 
уплътнения (силикон), вертикални и 
хоризонтални обрамчващи елементи 
(алуминиеви, от неръждаема стомана), 
механични съединителни средства (метални, 
пластмасови) за предаване на собственото 
тегло, опорни устройства, шпроси, 
кемпфери, подложни пръти, фиксатори, 
врати, прозорци и др. 
Оценява се целият комплект, а не отделни 
негови елементи. 

За външни стени и покриви /от първа до 
шеста 

1 При комплекти тип ІІ собственото тегло от 
панелите се предава на опорната рамка на 
уплътнението чрез механични съединителни 
средства, а оттам чрез уплътнението - на 
конструкцията. Напълно се разчита на 
конструктивното уплътняване за предаване 
на всички други въздействия. 
При комплекти тип ІV се разчита напълно на 
уплътнението за предаване на всички 
въздействия, вкл. собственото тегло от 
панелите на опорната рамка и оттам - на 
конструкцията. 

96/582/ЕС 
Мандат към 

ЕОТА 

10. Комплекти за остъкляване и уплътняване 
тип І и ІІІ 

За външни стени и покриви /от първа до 
шеста 

2+ При комплекти тип І собственото тегло от 
панелите се предава на опорната рамка на 
уплътнението чрез механични съединителни 
средства, а оттам чрез уплътнението - на 
конструкцията. Използват се опорни 
устройства за намаляване на опасността в 
случай на разрушаване на уплътнението. 
При комплекти тип ІІІ собственото тегло от 
панелите се предава на опорната рамка на 
уплътнението и на конструкцията изцяло 
чрез уплътнението. Използват се опорни 
устройства за намаляване на опасността в 
случай на разрушаване на уплътнението. 

 
15. Покривни покрития, горно осветление, покривни прозорци и спомагателни продукти; самоносещи се прозрачни покривни комплекти 

 
1 2 3 4 5 6 

98/436/ЕС 
М/122 към 

CEN 

1. Плоски и профилирани листове 
Керемиди, каменни плочи, вкл. шиферни, 
шиндли 
Произведени в заводски условия 
комбинирани или сандвич-панели 
Горно осветление 
Покривни прозорци 

За покриви с изисквания за 
огнеустойчивост (например пожарни 
сектори) /от първа до шеста 

3 За всеки клас на огнеустойчивост 
За пожарни сектори – с  граница на
огнеустойчивост над 60 min съгласно ПСТН 
Изисква се определяне на клас по реакция на
огън съгласно ПСТН от акредитирана
лаборатория (в областта на приложение на
нормите за ПАБ). 
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3 Изисква се определяне на клас по реакция на 
огън съгласно ПСТН от акредитирана 
лаборатория (в областта на приложение на 
нормите за ПАБ). 

 2. Плоски и профилирани листове 
Керемиди, шиферни плочи, каменни плочи, 
шиндли 
Произведени в заводски условия 
комбинирани или сандвич-панели 
Горно осветление 
Покривни прозорци 
Покривни первази, корнизи и др. 

За покриви с изисквания за реакция на огън 
/от първа до шеста 

4 Изисква се продуктите да са негорими или да 
са декларирани като горими. 

3 При необходимост от определяне на 
въздействието на пожар отвън се изисква 
изпитване съгласно нормите за ПАБ. 

3. Плоски и профилирани листове 
Керемиди, шиферни плочи, каменни плочи, 
летви 
Произведени в заводски условия 
комбинирани или сандвич-панели 
Асфалтови покрития 
Покривни настилки (павирани) 
Горно осветление 
Покривни прозорци 
Системи за достъп, пътеки, площадки, 
заедно с опорните елементи 
Механични съединителни средства за 
покривни покрития 
Аксесоари за покривни покрития 

За покриви с изисквания за поведение при 
пожар отвън /от първа до шеста 

4 При необходимост от определяне на 
въздействието на пожар отвън и когато се 
счита, че продуктите удовлетворяват 
изискванията без изпитване 

4. Плоски и профилирани листове 
Произведени в заводски условия 
комбинирани или сандвич-панели 
Горно осветление 
Покривни прозорци 

За покриви с принос към коравината на 
покривната конструкция /от първа до 
шеста 

3 - 

5. Всички видове покривни покрития, горно 
осветление, покривни прозорци и 
спомагателни продукти 

За покриви със специални изисквания към 
опасните вещества /от първа до шеста 

3 Спазване на специфичните изисквания на 
нормативни актове в тази област (напр. при 
отделяне на вредни вещества като 
формалдехид, пентахлорфенол и др.) 

 

6. Плоски и профилирани листове 
Керемиди, шиферни плочи, каменни плочи, 
летви 
Произведени в заводски условия 
комбинирани или сандвич-панели 
Покривни настилки (павирани) 
Покривни первази, корнизи 
Механични съединителни средства за 
покривни покрития 
Аксесоари за покривни покрития (елементи 
за била, улами и майи) 

За други приложения, различни от 
описаните в т. 1 – 5 / - 

4 - 
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 7. Системи за достъп, пътеки, площадки, 
заедно с опорните елементи 
Покривни елементи за обезопасяване 
Асфалтови покрития 
Покривни прозорци 
Горно осветление 

За други приложения, различни от 
описаните в т. 1 – 5 /от първа до шеста 

3 - 

За покриви /от първа до шеста 3 - 
3 При необходимост от определяне на 

въздействието на пожар отвън се изисква 
изпитване съгласно нормите за ПАБ. 

За покриви с изисквания за поведение при 
пожар отвън /от първа до шеста 

4 При необходимост от определяне на 
въздействието на пожар отвън и когато се 
счита, че продуктите удовлетворяват 
изискванията без изпитване 

3 Изисква се определяне на клас по реакция на 
огън съгласно ПСТН от акредитирана 
лаборатория (в областта на приложение на 
нормите за ПАБ). 

98/600/ЕС 
Мандат към 
ЕОТА 

8. Самоносещи се прозрачни покривни 
комплекти (без стъкло) 
Самоносещите се прозрачни покривни 
комплекти (без стъкло) се състоят главно от 
единични или многослойни полимерни 
прозрачни елементи (PVC, GRP, PC, PMMA 
и др.), но може да съдържат и непрозрачни 
елементи. Покритието може да е напълно 
самоносещо се (тип купол) или да са 
необходими опорни профили. Допълнително 
комплектът може да съдържа: 
топлоизолация, профили, парапети, 
съединителни средства, елементи на 
отводнителната система, отдушници, олуци, 
системи за достъп, пътеки, уплътнения, 
лепила, боя и др. 
(Тук не се включват покривното осветление 
и покривните прозорци, въпреки че 
комплектът може да съдържа такива.) 

За покриви с изисквания за клас по реакция 
на огън /от първа до шеста 

4 Изисква се продуктите да са негорими или да 
са декларирани като горими. 

 
16. Продукти и системи/комплекти за хидроизолация 

 
1 2 3 4 5 6 

3 Когато се изисква, се определя клас по 
реакция на огън съгласно ПСТН от 
акредитирана лаборатория (в областта на 
приложение на нормите за ПАБ). 
При подземни приложения не се изисква 
определяне на клас по реакция на огън. 

1. Хидроизолационни гъвкави листове за стени 
(битумни, пластмасови, комбинирани) 
Хидроизолационни гъвкави листове за 
подложни слоеве за покриви 
Хидроизолационни гъвкави листове за 
регулиране на водни пари 

За сгради /от първа до шеста 

4 Изисква се продуктите да са негорими или да 
са декларирани като горими. 

2+ Когато се изисква, се определя клас по 
реакция на огън съгласно ПСТН от 
акредитирана лаборатория (различна от тази 
на производителя). 

99/90/ЕС 
М/102 към 

CEN 
М/126 към 

CEN 

2. Хидроизолационни листове за покриви 
Покривни листове 

За сгради /от първа до шеста 

4 Изисква се продуктите да са негорими или да 
са декларирани като горими. 
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3 При необходимост от определяне на 
въздействието на пожар отвън се изисква 
изпитване съгласно нормите за ПАБ. 

 3. Хидроизолационни гъвкави листове за 
подложни слоеве на покриви 
 
Покривни листове 

За приложения с изисквания за определяне 
на поведение при пожар отвън /от първа до 
шеста 

4 При необходимост от определяне на 
въздействието на пожар отвън и когато се 
счита, че продуктите удовлетворяват 
изискванията без изпитване 

3 При необходимост от определяне на 
въздействието на пожар отвън се изисква 
изпитване съгласно нормите за ПАБ. 

За хидроизолация на покриви с изисквания 
за поведение при пожар отвън /от първа до 
шеста 

4 При необходимост от определяне на 
въздействието на пожар отвън и когато се 
счита, че продуктите удовлетворяват 
изискванията без изпитване 

3 Когато се изисква, се определя клас по 
реакция на огън съгласно ПСТН от 
акредитирана лаборатория (в областта на 
приложение на нормите за ПАБ). 

98/599/ЕС 
Мандат към 

ЕОТА 

4. Хидроизолационни покривни комплекти в 
течно състояние 
Хидроизолационните покривни комплекти в 
течно състояние са: течно полагани полимер-
модифицирани битумни емулсии и разтвори; 
течно полагани  битумни емулсии и 
разтвори; течно полагани усилени със стъкло 
еластични ненаситени полиестерни смоли; 
течно полагани еластични ненаситени 
полиестери; горещо полагани полимер-
модифицирани битуми; течно полаган 
полиуретан; водно диспергирани полимери и 
др. В допълнение към основните течни 
компоненти комплектите могат да включват: 
опорен слой (мрежи, тъкани), армировка 
(стъклени влакна, синтетични влакна, 
пластмаса, метал), механични съединителни 
средства, пълнители, добавъчни материали, 
лепила, грундове и втвърдители. 

За приложения с изисквания за клас по 
реакция на огън /от първа до шеста 

4 Изисква се продуктите да са негорими или да 
са декларирани като горими. 

98/143/ЕС 
Мандат към 

ЕОТА 

5. Системи/комплекти от гъвкави 
хидроизолационни покривни мембрани с 
механично закрепване, вкл. системата за 
закрепване, съединяване и оформяне на 
краищата 
Системите/комплектите от гъвкави 
хидроизолационни покривни мембрани с 
механично закрепване се състоят от гъвкави 
единични или многослойни 
хидроизолационни мембрани (полимерни, 
каучукови, битумни), които се закрепват към 
конструкцията чрез точкови или линейни 
съединителни средства (метални, 
пластмасови). Комплектът съдържа и лепила 
(полимерни, битумни) за ивици или 
застъпвания, а понякога – и 
топлоизолационен слой. 

За хидроизолация на покриви /от първа до 
шеста 

2+ Когато се изисква, се определя клас по 
реакция на огън съгласно ПСТН от 
акредитирана лаборатория (различна от тази 
на производителя). 
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За сгради /от първа до трета 2+ Когато се изисква, се определя клас по 
реакция на огън съгласно ПСТН от 
акредитирана лаборатория (различна от тази 
на производителя). 

03/655/ЕС 
Мандат към 

ЕОТА 

6. Комплекти водонепропускливи покрития за 
подове и стени в мокри помещения (с 
изключение на плувни басейни и помещения 
за индустриални процеси) 

За сгради /от четвърта до шеста 4 Изисква се продуктите да са негорими или да 
са декларирани като горими. 

 
17. Подови покрития 

 
1 2 3 4 5 6 

1. Твърди подови покрития 
Паважни тела (с гладка или грапава 
повърхност), в т.ч. павета, тротоарни плочи, 
бордюри, блокчета, леки настилки, покрития 
от метални листове, твърди подови плочи, 
шиферни плочи, плочки, мозайки, каменни 
тротоарни плочи, решетки за паркинг и др. 

За външно приложение и за довършителни 
работи на пътища, пешеходни пътеки и 
други зони с движение /от първа до шеста 

4 - 

3 Изисква се определяне на клас по реакция на 
огън съгласно ПСТН от акредитирана 
лаборатория (в областта на приложение на 
нормите за ПАБ). 

2. Твърди подови покрития 
Продукти, в т.ч. паважни елементи, плочи, 
мозайки, паркет, покрития от мрежи или 
листове, подови решетки, ламинирани 
настилки, продукти на основата на 
дървесина 
 
Носещи системи, пуснати на пазара като 
комплекти: 
Повдигнати подове, кухи подове 

За вътрешно приложение, в т.ч. за покрити 
пространства на обществения транспорт 
/от първа до шеста 

4 Изисква се продуктите да са негорими или да 
са декларирани като горими. 

3. Гъвкави и текстилни подови покрития 
Хомогенни и разнородни гъвкави подови 
покрития във вид на плочи, листове или 
рулони (текстилни подови покрития, плочки, 
пластмасови и гумени листове; линолеум и 
корк; антистатични покрития; гъвкави 
ламинирани настилки) 

За вътрешно приложение /от първа до 
шеста 

3 Изисква се определяне на клас по реакция на 
огън съгласно ПСТН, с изключение на 
негоримите продукти, от акредитирана 
лаборатория (в областта на приложение на 
нормите за ПАБ). 

97/808/ЕС 
99/453/ЕС 
М/119 към 

CEN 
М/132 към 

CEN 

4. Гъвкави и текстилни подови покрития 
Хомогенни и разнородни гъвкави подови 
покрития във вид на плочи, листове или 
рулони (текстилни подови покрития, плочки, 
пластмасови и гумени листове; линолеум и 
корк; антистатични покрития; гъвкави 
ламинирани настилки) 

За външно приложение /от първа до шеста 4  
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3 Изисква се определяне на клас по реакция на
огън съгласно ПСТН от акредитирана
лаборатория (в областта на приложение на
нормите за ПАБ). 

За вътрешно приложение /от първа до 
шеста 

4 Изисква се продуктите да са негорими или да
са декларирани като горими. 

 5. Продукти за изравняване на под – на 
основата на цимент, калциев сулфат, битуми, 
битумни емулсии, синтетични смоли, 
добавъчни материали – естествени, 
отпадъчни и рециклирани продукти, 
различни добавки и примеси 

За външно приложение /от първа до шеста 4  

 
18. Врати, прозорци, капаци 

 
1 2 3 4 5 7 

За отделяне на пожарни/димни сектори и 
евакуационни пътища /от първа до шеста 

1 При граница на огнеустойчивост над 30 min 
съгласно ПСТН 

За други декларирани специфични 
употреби, за които са валидни други 
специфични изисквания като шум, енергия, 
херметичност и безопасна експлоатация /от 
първа до шеста 

3  

1. Врати (със или без обков) 

За вътрешни комуникации /от първа до 
шеста 

4  

2. Обков за врати  За отделяне на пожарни/димни сектори и 
евакуационни пътища /от първа до шеста 

1  

За отделяне на пожарни/димни сектори и 
евакуационни пътища /от първа до шеста 

1 При граница на огнеустойчивост над 30 min 
съгласно ПСТН  

3. Прозорци от всички видове материали (със 
или без обков) 

За всички останали приложения /от първа 
до шеста 

3  

1999/93/EC 
M/101 към 

CEN 
М/126 към 

CEN 

4. Капаци и неотваряеми части (със или без 
обков) 

За външно приложение /от първа до шеста 4  

 
19. Продукти и системи/комплекти за топлоизолация 

 
1 2 3 4 5 6 

3 Изисква се определяне на клас по реакция на
огън съгласно ПСТН от акредитирана
лаборатория (в областта на приложение на
нормите за ПАБ). 

99/91/ЕС 
М/103 към 

CEN 
М/126 към 

CEN 

1. Продукти за топлоизолация, произведени в 
заводски условия или приготвени на 
строителната площадка, в т.ч. дюшеци, 
плочи, листове от органични и неорганични 
влакна, пенопласти, пеностъкло, корк и др. 

 
За сгради и съоръжения /от първа до шеста 

4 Изисква се продуктите да са негорими или да
са декларирани като горими. 
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1 
 

Изисква се определяне на клас по реакция на 
огън съгласно ПСТН от акредитирана 
лаборатория (в областта на приложение на 
нормите за ПАБ). 
Продуктите могат да са негорими и/или 
трудногорими. 

01/308/EC 
Мандат към 

ЕОТА 

2. Сглобяеми комплекти за топлоизолация на 
фасадни стени 
Сглобяемите комплекти за топлоизолация на 
външни стени се състоят от три елемента: 
външна облицовка (напр. дървесни плочи, 
фиброцимент, бетон, камък, керамика, 
теракота, глинени тухли, метал, стъкло, 
пластмаса и др.), изолационен слой 
(пенопласти, минерална вата, корк, дървесна 
вата) и механични средства за закрепване 
(профили, скоби, болтове, винтове, анкери, 
метални или пластмасови). Обикновено 
облицовката и топлоизолационният слой са 
съединени в един елемент. Комплектът се 
монтира директно към стената чрез 
механични съединителни средства без 
въздушна междина. Към комплекта могат да 
са включени и уплътнения (полимерни или 
на циментова основа) и други материали за 
съединяване. Сглобяемите комплекти за 
топлоизолация на външни стени могат да 
допринасят и за водонепропускливостта на 
зидани или бетонни стени. Оценява се 
целият комплект, а не отделни негови 
елементи. 

За  сгради /от първа до пета 

3 Изисква се определяне на клас по реакция на 
огън съгласно ПСТН от акредитирана 
лаборатория (в областта на приложение на 
нормите за ПАБ). 
Продуктите могат да са негорими, 
трудногорими, чиито характеристики са 
непроменливи по време на производствения 
процес, и декларирани като горими. 

За фасадни стени на сгради /от първа до 
шеста 

1 Изисква се определяне на клас по реакция на 
огън съгласно ПСТН от акредитирана 
лаборатория (в областта на приложение на 
нормите за ПАБ). 
Продуктите могат да са негорими и/или 
трудногорими. 

97/556/ЕС 
Мандат към 

ЕОТА 

3. Външни топлоизолационни комбинирани 
системи/комплекти с мазилка (ETICS) 
Външните топлоизолационни комбинирани 
системи се състоят от топлоизолационен 
слой (топлоизолационни плочи от минерална 
вата, пенопласти, пеностъкло, корк, перлит и 
др.), който се закрепва директно върху 
стената чрез механични съединителни 
средства, чрез залепване или комбинирано. 
Директно върху топлоизолационния слой се 
нанасят един или няколко слоя мазилка с 
армировъчна мрежа, която може да е 
метална, пластмасова, стъклена и др. 

За фасадни стени на сгради /от първа до 
шеста 

2+ Изисква се определяне на клас по реакция на 
огън съгласно ПСТН от акредитирана 
лаборатория (в областта на приложение на 
нормите за ПАБ). 
Продуктите могат да са негорими, 
трудногорими, чиито характеристики са 
непроменливи по време на производствения 
процес, и декларирани като горими. 

 



 24

 
20. Строителни лепила 

 
1 2 3 4 5 6 

2+ Когато се изисква, се определя клас по 
реакция на огън съгласно ПСТН от 
акредитирана лаборатория (в областта на 
приложение на нормите за ПАБ). 
Продуктите могат да са негорими и 
трудногорими, чиито характеристики са 
непроменливи по време на производствения 
процес. 
Тежък тип са плочите, които не могат да 
бъдат носени лесно от един човек. 

1. Лепила за конструкции - органични и 
неорганични, напр. епоксидни, 
полиуретанови, акрилни, фенолни смоли и 
др. 

За носещи конструкции на сгради и 
инженерни съоръжения, обикновено в 
комбинация с други методи на изпълнение 
на снаждания и съединения, за закрепване 
на облицовки от плочи тежък тип /от първа 
до шеста 

4 
 

Изисква се продуктите да са негорими или да 
са декларирани като горими. 

3 Когато се изисква, се определя клас по 
реакция на огън съгласно ПСТН от 
акредитирана лаборатория (в областта на 
приложение на нормите за ПАБ). 
Плочките са елементи, които могат да бъдат 
носени лесно от един човек. 

99/470/ЕС 
М/127 към 

CEN 

2. Лепила за плочки - органични и 
неорганични, напр. хидравлични свързващи 
вещества, свързващи вещества на циментова 
основа, диспергирани полимери, реактивни 
смоли и др. 

За външни и вътрешни приложения за 
закрепване на плочки върху стени, подове, 
тавани и покриви /от първа до шеста 

4 Изисква се продуктите да са негорими или да 
са декларирани като горими. 

 
21. Продукти за санитарно обзавеждане (в тази група не са включени кранове и арматура за отпадъчни води) 

 
1 2 3 4 5 6 

1. Мивки (кухненски) За подготовка на храна, миене на съдове, за 
отвеждане на отпадъчни води /от първа до 
шеста 

4 _ 

2. Мивки (за баня, обществени); вани и плитки 
вани под душове, бидета, писоари, тоалетни 
чинии със или без сифон, със или без 
казанчета; земни и химически тоалетни, 
клекала, казанчета, тангенторни вани и 
джакузи (вани с водни и въздушни струи и 
със съответната електрическа инсталация), 
панелни заграждения на душ-кабини и вани 

За лична хигиена /от първа до шеста 4 _ 

96/578/ЕС 
М/110 
М/139 

3. Сглобяеми тоалетни модули, предназначени 
за монтаж в сгради (напълно оборудвани 
модули, но без стени) 

За лична хигиена /от първа до шеста 4 _ 
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1 Изисква се определяне на клас по реакция на 
огън съгласно ПСТН) от акредитирана 
лаборатория (в областта на приложение на 
нормите за ПАБ). 
Продуктите могат да са негорими и/или 
трудногорими. 
 
Когато е необходимо, се отчитат 
изискванията на наредбите по чл. 7 от Закона 
за техническите изисквания към продуктите 
(ЗТИП). 

3 Когато се изисква, се определя клас по 
реакция на огън съгласно ПСТН от 
акредитирана лаборатория (в областта на 
приложение на нормите за ПАБ). 

 4. Сглобяеми тоалетни кабини, предназначени 
за монтаж в сгради (напълно оборудвани 
модули, включващи стените) 
Модулни обществени тоалетни 
(самостоятелни кабини за външни 
пространства, напълно оборудвани с 
тоалетна чиния, казанче и мивка, с 
електрическа и вентилационна инсталация) 

За лична хигиена /от първа до шеста 

4 Изисква се продуктите да са негорими или да 
са декларирани като горими. 

 
22. Продукти за строителство на пътища и за пътна сигнализация 

 
1 2 3 4 5 6 

1. Битуми За строителство и повърхностна обработка 
на пътища /от първа до шеста 

2+ _ 

2. Битумни смеси За строителство и повърхностна обработка 
на пътища /от първа до шеста 

2+ _ 

3. Продукти за повърхностна обработка За повърхностна обработка на пътища /от 
първа до шеста 

2+ _ 

4. Хидроизолационни продукти и комплекти за 
мостове 

За изолация на мостове/от първа до шеста 2+ _ 

98/601/ЕС 
М/124 към 

CEN 

5. Спомагателни продукти За бетонни пътища /от първа до шеста 4 _ 
1 Изисква се определяне на клас по реакция на 

огън съгласно ПСТН от акредитирана 
лаборатория (в областта на приложение на 
нормите за ПАБ). 
Продуктите могат да са негорими и/или
трудногорими. 

3 Изисква се определяне на клас по реакция на
огън съгласно ПСТН от акредитирана
лаборатория (в областта на приложение на
нормите за ПАБ). 

 6. Битумни смеси 
Продукти за повърхностна обработка 

За пътища с изисквания за реакция на огън 
/от първа до шеста 

4 Изисква се продуктите да са негорими  или 
да са декларирани като горими. 
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03/722/ЕС 
Мандат към 

ЕОТА 

7. Комплекти за хидроизолация на мостове за 
полагане в течно състояние 

За мостове /от първа до шеста 2+ _ 

03/728/ЕС 
Мандат към 

ЕОТА 

8. Комплекти за защита срещу падащи скални 
материали 

За съоръжения /от първа до шеста 1 Когато се изисква, се определя клас по
реакция на огън. 
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9. Добавки - стъклени перли, добавки срещу 
поднасяне и комбинация от тях 
 
Постоянни маркировъчни ленти и 
предварително изготвени маркировки 
 
Бои за пътна маркировка, горещо приложени 
термопластици, студено приложени 
пластици (със или без добавки срещу 
поднасяне), вкл. предварително смесени със 
стъклени перли 
 
Бои за пътна маркировка, горещо приложени 
термопластици, студено приложени 
пластици (със или без добавки срещу 
поднасяне), пуснати на пазара с указания за 
видовете и пропорциите за смесване със 
стъклени перли и/или с добавки против 
хлъзгане 
 
Светлоотразяващи кабари 
 
Постоянни пътни знаци, стълбчета за 
отклоняване на движението, направляващи 
стълбчета, светофари, неподвижни 
предупредителни светлинни източници, 
постоянни предупредителни устройства, 
различни неподвижно монтирани табла за 
пешеходни зони или за зони за пътни 
превозни средства 

Стълбове за осветление на пътища 

Системи за ограничаване движението на 
пътните превозни средства, буфери срещу 
удар, предпазни огради, бариери, въжета, 
парапети 

Системи за ограничаване движението на 
пешеходци, вкл. предпазни парапети на 
мостове 

За пътни платна /от първа до шеста 1 _ 96/579/ЕС 
99/453/ЕС 
М/111 към 

CEN 
М/132 към 

CEN 

10. Бариери и шумозащитни устройства 
Екрани срещу заслепяване 

За пътни платна /от първа до шеста 3 _ 
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23. Геопродукти (геотекстил, геомембрани, геомрежи и др.) 

 
1 2 3 4 5 6 

96/581/ЕС 
М/107 към 

CEN 

1. Геосинтетика, геотекстил, георешетки, 
геомембрани и геомрежи, използвани за: 
- прегради за течности и газове; 
- защитен слой; 
- дренаж и/или филтрация; 
- армировка. 

За пътища, железопътни линии, 
фундаменти и стени, за дренажни системи, 
за контрол на ерозията, за резервоари и 
язовири, за канали, тунели и подземни 
конструкции, за течни отпадъци и 
замърсявания, за складове и депа за 
отпадъци /от първа до шеста 

2+ _ 

 2. Геосинтетика, геотекстил, георешетки, 
геомембрани и геомрежи, използвани за 
разделителен слой 

За строежи /от първа до шеста 4 _ 

 
24. Продукти за отпадъчни води 

 
1 2 3 4 5 6 

1.  Устройства за обратен поток: въздушен 
смукателен клапан за тръбопроводи 

За помпени и пречиствателни станции /от 
първа до шеста 

4 _ 

2. Комплекти за отпадъчни води в помпени и 
пречиствателни станции 

За помпени и пречиствателни станции /от 
първа до шеста 

3 _ 

3. Комплекти и елементи за пречиствателни 
станции на отпадъчни води и за пречистване 
на място 
Септични ями 

Мрежи за дъждовни, фекални и органични 
отпадъчни води /от първа до шеста 

3 _ 

4. Сглобяеми дренажни канали За отпадъчни води от сгради, съоръжения и 
пътища /от първа до шеста 

3 _ 

5. Ревизионни шахти и ревизионни отвори 
Капаци, стоманени стъпала, стоманени 
стълби, перила за ревизионни шахти и 
ревизионни отвори, капаци за канали 
(канавки, водостоци) 

За мрежи, пътни платна, паркови площи, 
банкети на пътища /от първа до шеста 

4 _ 

97/464/ЕС 
М/118 към 

CEN 

6. Сепаратори За отпадъчни/канализационни води от 
сгради, инженерни съоръжения и пътища 
/от първа до шеста 

4 _ 
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25. Продукти, които не са в контакт с вода за човешко потребление (проводи, резервоари, съединителни продукти и др.) 
 

1 2 3 4 5 6 
1. Комплекти проводи, тръби, арматури и 

елементи 
Резервоари 
Системи за алармиране при изтичане и 
устройства за предотвратяване на 
препълване, материали за уплътнения на 
съединенията 
Изолационни канали и тръби за защита 
Спомагателни продукти 

За пренасяне, разпределение и съхранение
на газ/гориво, предназначени за доставка в
отоплителни/охладителни системи в
сгради, от външен резервоар за съхранение
или от последния елемент в мрежата, в
който се понижава налягането, до газовия
уред в сградата /от първа до шеста 

3 Тук са включени изолационните канали и 
тръбите за защита извън обхвата на 
Наредбата за съществените изисквания и 
оценяване на съответствието на 
електрически съоръжения, предназначени за 
използване в определени граници на 
напрежението. 
 
Когато вътрешното налягане е над 0,05 МРа, 
се спазват и изискванията на Наредбата за 
съществените изисквания и оценяване 
съответствието на съоръженията под 
налягане и на Наредбата за съществените 
изисквания и оценяване съответствието на 
съдовете под налягане. 
Когато е необходимо, се спазват и 
изискванията на приложимите наредби по 
чл. 7 ЗТИП. 

2. Комплекти проводи, тръби, арматури и 
елементи 
Резервоари 
Системи за алармиране при изтичане и 
устройства за предотвратяване на 
препълване, материали за уплътнения на 
съединенията 
Изолационни канали и тръби за защита  
Спомагателни продукти  

За пренасяне, отвеждане и съхранение на 
вода, непредназначена за човешко 
потребление /от първа до шеста 

4 _ 

99/472/ЕС 
М/131 към 

CEN 

3. Резервоари 
Изолационни канали и тръби за защита  

За пренасяне, разпределение и съхранение
на газ/гориво, предназначени за доставка в
отоплителни/охладителни системи в
сгради, от външен резервоар за съхранение
или от последния елемент в мрежата, в
който се намалява налягането, до уреда в
сградата, с изисквания за огнеустойчивост
/от първа до шеста 

1 За всеки клас на огнеустойчивост 
 
Тук са включени изолационните канали и
тръбите за защита извън обхвата на Наредбата
за съществените изисквания и оценяване на
съответствието на електрически съоръжения,
предназначени за използване в определени
граници на напрежението. 
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 4. Комплекти проводи, тръби, арматури и 
елементи 
Резервоари 
Системи за алармиране при изтичане и 
устройства за предотвратяване на 
препълване, материали за уплътнения на 
съединенията 
 
Изолационни канали и тръби за защита 

За пренасяне, разпределение и съхранение
на газ/гориво, предназначени за доставка в
отоплителни/охладителни системи в
сгради, от външен резервоар за съхранение
или от последния елемент в мрежата, в
който се намалява налягането, до уреда в
сградата, с изисквания за реакция на огън
/от първа до шеста 

1 За всеки клас по реакция на огън 
Изисква се определяне на клас по реакция на 
огън съгласно ПСТН от акредитирана 
лаборатория (в областта на приложение на 
нормите за ПАБ). 
 
Тук са включени изолационните канали и 
тръбите за защита извън обхвата на 
Наредбата за съществените изисквания и 
оценяване на съответствието на 
електрически съоръжения, предназначени за 
използване в определени граници на 
напрежението. 

 5. Комплекти тръбопроводи, тръби 
Арматури и елементи, резервоари 

За пренасяне, отвеждане и съхранение на 
вода, непредназначена за човешко 
потребление, и с изисквания за съхранение 
на енергия за отоплителни системи /от 
първа до шеста 

3 _ 

 
26. Продукти в контакт с вода за човешко потребление (проводи, резервоари, кранове, вентили, съединителни продукти и др.) 

 
1 2 3 4 5 6 

02/359/ЕС 
М/136 към 

CEN 

1. Комплекти (проводи и системи за 
съхранение) 
Тръби 
Резервоари 
Вентили, клапани, кранове, помпи, 
водомери, устройства за защита и 
обезопасяване 
Фасонни части, материали за уплътнения на 
съединенията, мембрани, смоли 
Покрития 
Смазки, грес 

За пренасяне, разпределение и съхранение 
на вода, предназначена за човешко 
потребление, в сгради от водоизточника до 
кранчето на потребителя /от първа до 
шеста 

1 _ 
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27. Устройства за отопление (радиатори, конвектори и други неподвижни излъчватели на топлина) 

 
1 2 3 4 5 6 

1. Устройства за отопление без вътрешен 
източник на енергия, в т.ч. радиатори, 
конвектори, вентилаторни конвектори, 
отоплителни панели за тавани и други 
неподвижни излъчватели на топлина, 
комплекти за стенно и подово отопление 
 
Устройства за отопление (на твърдо или 
течно гориво) 

В помещения на сгради /от първа до шеста 3 Устройствата за отопление, работещи с газ 
или електичество, се оценяват по реда на 
други наредби по чл. 7 ЗТИП. 

 
3 

Изисква се определяне на клас по реакция на
огън съгласно ПСТН от акредитирана
лаборатория (в областта на приложение на
нормите за ПАБ). 

99/471/ЕС 
М/129 към 

CEN 

2. Устройства за отопление без вътрешен 
източник на енергия 
 
Устройства за отопление (на твърдо или 
течно гориво) 

За приложения в сгради с изисквания за 
реакция на огън /от първа до шеста 

4 Изисква се продуктите да са негорими  или 
да са декларирани като горими. 

 
28. Комини, димоотводи и специфични продукти 

 
1 2 3 4 5 6 

1. Предварително изготвени комини (елементи 
с височината на етаж), елементи или 
блокчета за комини, мултичерупкови комини 
(елементи или блокчета), едностенни 
блокчета за комини, комплекти свободно 
стоящи комини и прикачени комини 
Елементите или блоковете за комини могат 
да са сглобяеми стоманобетонни, метални, 
огнеупорни, от неръждаема стомана, с 
изолационен кожух и др. 
(Тук се включват и димоотводи, които 
свързват отоплителното устройство с 
комина.) 

За комини на сгради и съоръжения/от 
първа до шеста 

2+ Изисква се продуктите да са негорими (със 
или без изпитване) 

95/467/ЕС 
М/105 

2. Крайни елементи (терминали) за комини 
Крайните елементи (терминалите) за комини 
са прибори, които се монтират на изхода на 
комина - напр. вентилатори, дефлектори и 
др. 

За комини на сгради и съоръжения /от 
първа до шеста 

4 Изисква се продуктите да са негорими  или 
трудногорими (със или без изпитване) 

 



 32

29. Продукти за пожароизвестяване, за гасене на пожар (стационарни), за управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии; огнезадържащи, 
уплътняващи и огнезащитни продукти 

 
1 2 3 4 5 6 

96/577/ЕС 
М/109 към 
CEN 
М/139 към 
CEN 

1 Комплекти за пожароизвестяване: 
Комбинирани системи за пожароизвестяване 
Автоматични пожароизвестителни системи 
Сигнални системи за тревога при пожар 
 
Комплекти за предотвратяване и гасене на 
пожар: 
Системи с маркучи за първа помощ  
Системи пожарни хидранти – сухи и 
постоянно пълни с вода 
Спринклерни и водоразпръскващи системи  
Пожарогасителни системи с пяна 
Пожарогасителни системи  с прах 
Системи с газ (вкл. системи с CO2) 
 
Комплекти за предотвратяване на експлозии 
 
Комплекти за контрол на огъня: 
Вентилационни системи за отвеждане на дим 
и горещи газове 
Системи за създаване на разлика в 
налягането 
Автономни димни пожароизвестители 
 
Елементи за системи за пожароизвестяване: 
Димни, топлинни и пламъчни 
пожароизвестители 
Устройства за контрол и индикация 
Устройства за пренасяне на сигнал за 
тревога 
Предпазители за късо съединение 
Устройства за сигнализиране на тревога 
Захранване с енергия 
Входни и изходни устройства 
Ръчни пожароизвестители 
 
Елементи за стационарни системи за 
предотвратяване и гасене на пожар: 
Пожарни хидранти 
Детектори/превключватели за воден поток 

За защита от пожар /от първа до шеста 1  
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Детектори/превключватели за налягане 
Разпределителни кранове на стълбищни 
площадки 
Входяща арматура 
Пожарогасителни помпи и помпени станции 
Струйници/спринклери/изпускателни тръби 
 
Елементи за спринклерни системи: 
“Мокри” контролно-сигнални устройства 
“Сухи” контролно-сигнални устройства 
Контролно-сигнални устройства за обливане  
Съставни регулатори 
 
Елементи за системи за гасене с газ: 
Вентили за съдове с високо налягане и 
техните изпълнителни механизми 
Селекторни вентили и техните изпълнителни 
механизми 
Неелектрически устройства 
Гъвкави съединители 
Измервателни уреди и превключватели за 
налягане 
Механични устройства за претегляне 
Контролни и възвратни вентили 
 
Елементи за предотвратяване на експлозии: 
Детектори 
Заглушки 
Сензори за експлозия 
Изпускател за продуктите от експлозиията 
 
Продукти за контрол на огъня: 
Противодимни завеси 
Клапи  
Канали 
Вентилатори със захранване 
Вентилатори с естествена тяга 
Пултове за управление и аварийни пултове 
за управление  
Захранване с енергия 
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За пожарни сектори или за защита от 
пожар /от първа до шеста 

1 За всеки клас на огнеустойчивост 
За пожарни сектори – с граница на
огнеустойчивост (пожароустойчивост) над 60
min съгласно ПСТН 
Изисква се определяне на клас по реакция на 
огън съгласно ПСТН) от акредитирана 
лаборатория (в областта на приложение на 
нормите за ПАБ). 

1 Изисква се определяне на клас по реакция на 
огън съгласно ПСТН от акредитирана 
лаборатория (в областта на приложение на 
нормите за ПАБ). 

3 Изисква се определяне на клас по реакция на
огън съгласно ПСТН от акредитирана
лаборатория (в областта на приложение на
нормите за ПАБ). Продуктите могат да са
негорими или трудногорими, чиито
характеристики са непроменливи по време на
производствения процес. 

99/454/ЕС 
Мандат към 

ЕОТА 

2. Огнезадържащи и уплътняващи продукти 
Огнезащитни продукти (покрития) 
 
Огнезадържащите и уплътняващите 
продукти се използват за предотвратяване 
или ограничаване преминаването на огън и 
дим между елементите и съставните части на 
конструкцията или за поддържане на 
непроницаемостта и изолацията за определен 
период от време. Огнезадържащи продукти 
са например разтвори, пяна и гел, 
приготвени на строителната площадка; 
готови елементи – плоскости, плочи, 
блокчета и др., както и комплекти. Продукти 
за уплътняване са проникващи уплътнители, 
уплътнения за линейни фуги и др. 
Огнезащитни продукти са например 
огнезащитните състави, които могат да са 
набъбващи или ненабъбващи, както и 
пасивните и реактивните материали, вкл. за 
защита на инсталации. 

За приложения с изисквания за реакция на 
огън /от първа до шеста 

4 Изисква се продуктите да са негорими  или 
да са декларирани като горими. 

 
30. Комплекти/системи неносещ оставащ кофраж от кухи блокове или панели от изолационен материал или бетон 

 
1 2 3 4 5 6 

За с
носещи

троителство на външни и вътрешни, 
 и неносещи стени в сгради, с 

изисквания за реакция на огън /от първа до 
шеста 

2+ Изисква се определяне на клас по реакция на 
огън от акредитирана лаборатория (различна 
от тази на производителя) съгласно 
изискванията на ПСТН с изключение на 
случаите, когато продуктите са негорими  
или декларирани като горими. 

98/279/ЕС 
Мандат към 

ЕОТА 

1. Неносещ оставащ кофраж – 
комплекти/системи за запълване с обикновен 
бетон или със стоманобетон: 
- кухи блокове от изолационен материал 
(или комбинация от изолационен материал и 
други материали); 
- панели от изолационен материал (или 
комбинация от изолационен материал и 
други материали), състоящи се от кофражни 
плочи, свързани чрез фиксатори. 

За строителство на външни и вътрешни, 
носещи и неносещи стени в сгради, за 
които няма изисквания за реакция на огън 
/от първа до шеста 

2+  
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31. Предварително изготвени комплекти за къщи с дървена, метална или стоманобетонна конструкция; предварително изготвени обемни клетки 

 
1 2 3 4 5 6 

99/455/ЕС 
Мандат към 

ЕОТА 

1. Предварително изготвени комплекти за 
къщи с дървена конструкция 
Предварително изготвените комплекти за 
къщи с дървена конструкция се оценяват по 
реда на Наредбата за съществените 
изисквания и оценяване съответствието на 
строителните продукти (НСИОССП), ако се 
произвеждат серийно и се предлагат като 
комплект на пазара. 

За готови сглобяеми къщи 1 
 

За всеки клас на огнеустойчивост 
Изисква се определяне на клас по реакция на 
огън съгласно ПСТН от акредитирана 
лаборатория (в областта на приложение на 
нормите за ПАБ). 

03/728/ЕС 
Мандат към 

ЕОТА 

2. Предварително изготвени комплекти за 
къщи с метална конструкция 
Предварително изготвените комплекти за 
къщи с метална или със стоманобетонна 
конструкция се оценяват по реда на 
НСИОССП, ако се произвеждат серийно и се 
предлагат като комплект на пазара. 
 
Предварително изготвени комплекти за 
къщи със стоманобетонна конструкция 
 
Предварително изготвени обемни клетки 
 
Комплекти хладилни складови помещения 
(не се включва техническото обзавеждане - 
охладителната система) 
Комплектите хладилни складови помещения 
са предназначени за монтиране в 
съществуващи сгради и не трябва да са 
изложени на атмосферни влияния. 
Комплектът не допринася за 
носимоспособността на строежа, но може да 
е предвидена опорна конструкция. 

За готови сглобяеми къщи или за сгради 1 За всеки клас на огнеустойчивост 
Изисква се определяне на клас по реакция на 
огън съгласно ПСТН от акредитирана 
лаборатория (в областта на приложение на 
нормите за ПАБ). 
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32. Предварително изготвени стълбищни комплекти 

 
1 2 3 4 5 6 

За сгради /от първа до шеста 2+ _ 
1 Изисква се определяне на клас по реакция на 

огън съгласно ПСТН от акредитирана 
лаборатория (в областта на приложение на 
нормите за ПАБ), като продуктите могат да 
са негорими или трудногорими.  

3 Изисква се определяне на клас по реакция на
огън съгласно ПСТН от акредитирана
лаборатория (в областта на приложение на
нормите за ПАБ), като продуктите могат да са
негорими или трудногорими, чиито
характеристики са непроменливи по време на
производствения процес. 

99/89/ЕС 
 

1. Предварително изготвени стълбищни 
комплекти 
Предварително изготвените стълбищни 
комплекти се предлагат на пазара като 
комплект. Те са предназначени за жилищни 
и други сгради и могат да са вътрешни и 
външни. Комплектите носят собствено тегло 
и полезни товари, но не допринасят за 
общата носимоспособност и устойчивост на 
конструкцията. 
 
(Тук не се включват предварително 
изготвени стоманобетонни стълби, 
традиционни стълби от монолитна 
дървесина, тавански стълби.) 

За приложения с изисквания за реакция на 
огън /от първа до шеста 

4 Изисква се продуктите да са негорими или да 
са декларирани като горими. 
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33. Метални и пластмасови закотвящи устройства (анкери) за бетон и зидария 
 

1 2 3 4 5 6 
96/582/ЕС 
Мандат към 

ЕОТА 

1. Метални закотвящи устройства (анкери) 
тежък тип за влагане в бетон 

За закрепване и/или подпиране на носещи 
елементи или на тежки елементи, като 
облицовки, окачени тавани и инсталации/ 
от първа до шеста 

1 Металните закотвящи устройства (анкерите) 
тежък тип за влагане в бетон включват 
метални анкери (от въглеродна стомана, 
неръждаема стомана, ковък чугун) с 
минимален диаметър 6 mm и минимална 
закотвяща дължина 30 mm, предназначени за 
влагане в обикновен стоманобетон. 
Използват се за закрепване и/или подпиране 
на носещи или тежки елементи, като 
облицовки, окачени тавани и инсталации, 
чието разрушаване би могло да представлява 
заплаха за човешкия живот. 

97/161/ЕС 
Мандат към 

ЕОТА 

2. Метални закотвящи устройства (анкери) лек 
тип за влагане в бетон 

За закрепване и/или подпиране на леки 
окачени тавани и инсталации /от първа до 
шеста 

2+ Металните закотвящи устройства (анкерите) 
лек тип за влагане в бетон включват метални 
анкери (от стомана), които се използват за 
закрепване при статически неопределими 
системи - леки окачени тавани или 
инсталации, чието разрушаване би могло да 
представлява заплаха за човешкия живот. 
Закотвянето може да се осигурява чрез 
разширяване при контролирано натоварване, 
контролирано усукване, контролирано 
преместване или чрез предварително 
разширяване на отвора за анкера в долния му 
край. 

97/177/ЕС 
Мандат към 

ЕОТА 
 

3. Метални инжекционни анкерни устройства 
за влагане в зидария 

За закрепване и/или подпиране в зидария 
на носещи елементи (които допринасят за 
устойчивостта на конструкциите) или на 
тежки елементи, като облицовки, окачени 
тавани и инсталации /от първа до шеста 

1 Инжекционните анкери се състоят от пръти с 
резба, предварително оформени 
армировъчни пръти, муфа с вътрешна резба 
и разтвор. Свързващото вещество може да е 
циментов разтвор, полимерен разтвор или 
смес. Инжекционните анкери се използват в 
зидария за закрепване на елементи, чието 
разрушаване би могло да представлява 
заплаха за човешкия живот. 

97/463/ЕС 4. Пластмасови закотвящи устройства за За закрепване или подпиране на елементи 2+ Пластмасовите анкери се състоят от 
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Мандат към 
ЕОТА 

 

влагане в бетон и зидария на фасадни системи (ETICS) /от първа до 
шеста 

разширяващ се елемент и полимерна 
разширяваща се втулка. Втулката се 
разширява при инсталирането на 
разширяващия се елемент, който я притиска 
към стената на пробития отвор (забива се с 
чук или се завинтва). Пластмасовите анкери 
се използват за прикрепване към стени от 
обикновен бетон, от бетон с леки добавъчни 
материали, от газобетон и зидарии с 
дебелина най-малко 100 mm. Използват се за 
закрепване или подпиране на елементи на 
външни топлоизолационни комбинирани 
системи (ETICS), които допринасят за 
устойчивостта на системата и чието 
разрушаване би могло да представлява 
заплаха за човешкия живот. 

 
34. Комплекти за предварително напрягане на конструкции след бетониране 

 
1 2 3 4 5 6 

98/456/ЕС 
Мандат към 

ЕОТА 

1. Комплекти за предварително напрягане на 
конструкции след бетониране 

За предварително напрягане на 
конструкции /от първа до шеста 

1+ _ 
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35. Съединителни елементи за фуги на конструкции 

 
1 2 3 4 5 6 

За строежи /от първа до шеста 2+ Съединителните елементи за фуги на 
конструкции позволяват да се осъществи 
движение между съединени части (между 
плочи или между плочи и стени). Има два 
вида движения: 
- само надлъжно по оста на съединителния 
елемент, при което дюбелът пренася 
срязващи сили в хоризонтална и вертикална 
посока между частите на конструкцията; 
- надлъжно по оста на съединителния 
елемент и перпендикулярно на него в 
хоризонталната равнина, при което дюбелът 
пренася срязващи сили във вертикална 
посока. 
Съединителните елементи се състоят от три 
съставни части: един или повече дюбелни 
пръти с правоъгълно или кръгло напречно 
сечение или тръба от неръждаема или 
галванизирана стомана; втулка (от стомана 
или синтетичен материал), в която се поставя 
дюбелът; понякога – допълнителна 
армировка, която се заварява към пръта. 

1 Изисква се определяне на класа по реакция 
на огън съгласно ПСТН от акредитирана 
лаборатория (в областта на приложение на 
нормите за ПАБ), като продуктите могат да 
са негорими или трудногорими.  

3 Изисква се определяне на класа по реакция на
огън съгласно ПСТН от акредитирана
лаборатория (в областта на приложение на
нормите за ПАБ), като продуктите могат да са
негорими или трудногорими, чиито
характеристики са непроменливи по време на
производствения процес. 

03/639/ЕС 
Мандат към 

ЕОТА 

1. Съединителни елементи за фуги на 
конструкции (за стоманобетонни и 
комбинирани конструкции, с изключение на 
зиданите конструкции) 

За сгради с изисквания за реакция на огън 
/от първа до шеста 

4 Изисква се продуктите да са негорими или да 
са декларирани като горими. 
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36. Дилатационни фуги за мостове 

 
1 2 3 4 5 6 

01/19/ЕС 
Мандат към 

ЕОТА 

1. Устройства за дилатационни фуги за мостове За мостове /от първа до шеста 1 Устройствата за дилатационни фуги за 
мостове се използват за поемане на 
преместванията и за осигуряване на 
непрекъснатост на пътното платно на 
мостове независимо от материала на 
конструкцията (стоманобетон, стомана и 
др.). Устройствата за дилатационни фуги за 
мостове са продукти или комплекти, които 
могат да включват устройства за 
съединяване с конструкцията, отводнителна 
система, елементи за изравняване на нивата 
и др. Отделните елементи могат да са от 
метал, пластмаса, каучук, на циментова 
основа, битумни, от смола, полимери и др. 

 
 
 Забележки: 
 
 1. В колона 1 са дадени номерата на Решенията и Мандатите на Европейската Комисия, насочени към Европейската организация по 
стандартизация (СЕN) и Европейската организация за технически одобрения (ЕОТА). 
 2. При производството на строителни продукти по хармонизирани европейски стандарти или Европейско техническо одобрение въз основа 
на Ръководства от ЕОТА се спазват системите за оценяване на съответствието, дадени в тях. В тези случаи се спазва класификацията по реакция 
на огън съгласно БДС ЕN 13501-1. 
 3. Производителят посочва в указанията за прилагане на продукта по чл. 6, ал. 2 от НСИОССП съответната категория на строежа съгласно 
чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за която той е предназначен (когато е предвидена повече от една система за оценяване на 
съответствието). 
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