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Списък на приложимите български стандарти при изграждането на водоснабдителни 

системи 

 

БДС EN 1295-1:2019 Статическо оразмеряване на подземни тръбопроводи при различни условия 

на натоварване. Част 1: Общи изисквания 

БДС EN 13101 „Стъпала за входовете на подземни шахти. Изисквания, маркировка, изпитване и 

оценяване на съответствието”. 

БДС EN 14396 „Неподвижни стълби за шахти”. 

БДС EN 1508:2004 Водоснабдяване. Изисквания към системите и съставните части на 

резервоарите за вода 

БДС EN 1567:2003 Арматури за сгради. Регулатори и комбинирани регулатори на налягане за 

вода. Изисквания и изпитвания 

БДС EN 246:2004 Санитарни арматури. Основни изисквания за регулатори на дебита 

БДС EN 805        Водоснабдяване. Изисквания към системите и елементите извън сгради 

СД CEN/TR 1046:2014 Пластмасови тръби и тръбопроводни системи. Системи за пренасяне на вода 

извън сгради. Практики за подземно инсталиране; 

БДС EN 10220  Безшевни и заварени стоманени тръби. Размери и маса на единица дължина 

БДС EN 1074 Арматура за водоснабдяване. Изисквания за пригодност за използване по 

предназначение и подходящи изпитвания за проверка. Всички части 

БДС EN 12201 Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване. Полиетилен (PE). Всички 

части 

БДС EN 1514-1  Фланци и техните съединения. Размери на уплътнители за фланци, означени 

с PN. Част 1: Неметални, плоски уплътнители със или без допълнителен елемент 

БДС ISO 4064-1 Измерване на разход на вода в затворени тръбопроводи. Водомери за 

студена питейна вода. Част 1: Технически изисквания. 

БДС EN 545 Водопроводни тръби, фасонни части и принадлежности от сферографитен чугун и 

съединенията им. Изисквания и методи за изпитване 

БДС EN 736 Арматурна терминология; Всички части. 

 Забележки: 

1. Този списък има информационен характер. Той е създаден с цел подпомагане на 

участниците в инвестиционното проектиране и строителството за действащите и приложими за 

изграждане на водоснабдителни системи.  

2. Цитираните в това приложение стандарти могат да бъдат обект на преработка. Затова се 

препоръчва да се използват последните им издания.  
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3. Списъкът на стандартите е изготвен към датата на утвърждаване на тази наредба и трябва 

да се счита за неокончателен, особено по отношение на продуктите и устройствата, предвиждани за 

влагане във водоснабдителните системи. 

 

 


