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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този документ е проект на национално приложение БДС EN 
13162:2012+А1:2015/NА:2015 на етап обществено допитване за 
получаване на становища по неговото съдържание. Документът 
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ПРЕДГОВОР 

 
 
Този документ е разработен с участието на БИС/ТК 61 „Изолации на сгради и строителни съоръжения”. 
 
Този документ е разработен на базата на националния практически опит при производството и употребата 
на продукти от минерална вата (MW), произведени в заводски условия. Той отчита също така 
изискванията на действащото национално техническо законодателство в областта на строителните 
продукти. 
 
Това национално приложение допълва БДС EN 13162:2012+A1:2015, който въвежда EN 
13162:2012+A1:2015.  
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NА.1 Обект и област на приложение 
 
Това национално приложение определя националните изисквания за деклариране на експлоатационните 
показатели на съществените характеристики във връзка с предвидената употреба на продукти от 
минерална вата (MW), произведени в заводски условия, със или без облицовки, които се използват за 
топлоизолация на сгради и които отговарят на изискванията на БДС EN 13162:2012+A1:2015. 
 
Това национално приложение не противоречи на БДС EN 13162:2012+A1:2015 и се отнася само за тези 
точки на БДС EN 13162:2012+A1:2015 и от информационно приложение ZA, в които се правят национални 
допълнения и уточнения с цел отчитане на конкретните климатични и географски условия в страната, 
както и на установените регионални и национални традиции и строителен опит.  
 
Това национално приложение съдържа само тези точки на БДС EN 13162:2012+A1:2015, в които се правят 
национални допълнения и уточнения, а именно: 
 

- точка 6 – добавена таблица NА.6.1; 
 

- приложение ZA – добавени таблици. 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Номерата на съдържащите се в това национално приложение точки съответстват на тези в БДС 
EN 13162:2012+A1:2015, като пред номера са изписани буквите NА (National Аnnex). Добавените точки и 
таблици следват във възходящ ред номерацията на точките и таблиците в БДС EN 13162:2012+A1:2015, като 
пред номера са изписани буквите NА.  

 
NА.6 Код за означаване 
 
След забележката на точка 6 се добавя таблица NА.6.1: 
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Таблица NА.6.1 - Кодове за означаване и минимални изисквания към топлоизолационните продукти от минерална вата (MW), 

произведени в заводски условия, включващи препоръчителни експлоатационни показатели, в съответствие с групите по 
предназначение 
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 Ti DS(70,-) CS(10\Y)i TRi PL(5)i WS WL(Р) SDi CPi AFri 

1-ва група – 
за скатни 
покриви 

Без натоварване T2 - CS(10\Y)20 - - - - - - AFr5 

Слабо натоварване на натиск T4 - CS(10\Y)50 - - - - - - - 

Средно натоварване на натиск T4 - CS(10\Y)60 TR5 - - - - - - 

Изолация под греди, окачен таван и т.н. T2 - - - - - - - - AFr5 

2-ра група – 
за стени, 
включително 
фасадни 
стени 

Окачена фасада T3 - - - - - WL(P) - - - 
ETICS, ниска якост на опън T4 DS(T70,-) - TR5 - - WL(P) - - - 
ETICS, средна якост на опън T4 DS(T70,-) CS(10\Y)10 TR15 -  WL(P)    
ETICS, висока якост на опън T4 DS(T70,-) CS(10\Y)10 TR80 - - WL(P) - - - 
Съставен зид T2 - - - - -  - - AFr5 
Също, звукоизолация срещу въздушен шум, 
повишена свиваемост T6 - - - - - WL(P) - CP5 - 

Също, звукоизолация срещу въздушен шум, 
ниска свиваемост T7 - - - - - WL(P) - CP2 - 

3-а група – 
за плоски 
покриви и 
подове 

Изолация на покрив/подова плоча T4 - CS(10\Y)40 TR7,5 - WS - - - - 
Също, слабо натоварване на натиск T4 - CS(10\Y)20  - WS - - - - 
Също, средно натоварване на натиск T4 - CS(10\Y)40  PL(5)550 WS - - - - 
Изолация на покрив/подова плоча с 
изисквания за звукоизолация срещу ударен 
шум, повишена свиваемост 

T6 - - - PL(5)600 - - < SD25 CP5 - 

Също, средна свиваемост T6 - - - PL(5)700 - - < SD40 CP3 - 
Също, ниска свиваемост T7 - - - PL(5)400 - - < SD50 CP2 - 
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Приложение NA.ZA 

(информационно) 
 

Н АЦ И ОН АЛ Н И  П Р Е Д П И САН И Я  З А МАР К И Р ОВ К А СЕ  Н А ТОП Л ОИ З ОЛ АЦ И ОН Н И  
П Р ОД У К Т И  ОТ  МИ Н Е Р АЛ Н А В АТ А ( MW ) ,  П Р ОИ З В Е Д Е Н И  В  З АВ ОД СК И  У СЛ ОВ ИЯ ,  В  

СЪ ОТ В Е Т СТ В И Е  С Р Е Г Л АМЕ Н Т  №  3 0 5 / 2 0 1 1  З А СТ Р ОИ Т Е Л Н И  П Р ОД У К Т И   
 
 
NA.ZA.1 Обект и област на приложение и съответни характеристики 
 
Това приложение NA.ZA има същия обект и област на приложение както точка NA.1 от това национално 
приложение. 
 
След текста на точка ZA.1 се добавя следният текст: 
 
Групи по предназначение: 
 

1-ва група: за скатни покриви 
 
2-ра група: за стени, включително фасадни стени 
 
3-та група: за плоски покриви и подове. 

 
Характеристики, отнасящи се до 1-ва група 
 
Код за означаване, включващ минималния брой задължителни за деклариране експлоатационни 
показатели:
 

 MW – EN 13162 – Ti – CS(10\Y)i – TRi –AFri 

 
Характеристики, отнасящи се до 2-ра група 
 
Код за означаване, включващ минималния брой задължителни за деклариране експлоатационни 
показатели:
 

 MW – EN 13162 – Ti – DS(T70,-) – CS(10\Y)i – TRi – PL(5)i– WL(P) – CPi – AFri 

 
Характеристики, отнасящи се до 3-а група 
 
Код за означаване, включващ минималния брой задължителни за деклариране експлоатационни 
показатели:
 

 MW – EN 13162 – Ti – CS(10\Y)i – TRi – PL(5)i – WS – SDi – CPi 

След таблица ZA.1 се добавят следният текст и таблици: NA.ZA.1.1, NA.ZA.1.2, NA.ZA.1.3, NA.ZA.1.4. 
 
Таблица NA.ZA.1.1 дава националните изисквания за определяне и за постигане на гранични нива на 
експлоатационните показатели на съществените характеристики за продукти от минерална вата (MW), 
произведени в заводски условия, със или без облицовки, в зависимост от предвиденото използване в 
сгради, отнасящи се до всички групи по предназначение. 
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Таблица NA.ZA.1.1 - Национални изисквания за определяне на експлоатационните показатели 
на продукти от минерална вата (MW), отнасящи се до всички групи по предназначение 
 

Съществена 
характеристика 

Начин на деклариране на 
експлоатационен показател 

клас/измерителна единица на 
нивото 

Метод за 
изпитване 
съгласно 

Национални изисквания 
за определяне на  

Реакция на огън Клас по реакция на огън A1 до F на 
комплекта с допълнителната 
класификация s 

БДС EN 13501-1 

Клас А1 до F на комплекта с 
допълнителната 
класификация s - за 
вътрешно полагане по 
стени. 
Изискванията са определени 
в табл. 7, чл. 302, ал. 2 и чл. 
329 от Наредба № Iз-
1971/29.10.2009 г. за 
строително-технически 
правила и норми за 
осигуряване на безопасност 
при пожар. 

Клас по реакция на огън на 
комплекта A1 до F с допълнителната 
класификация, s и d 

Клас A1 до F на комплекта с 
допълнителната класифика-
ция, s и d - за вътрешно 
полагане по тавани.  
Изискванията са определени 
в табл. 7, чл. 302, ал. 2 и чл. 
329 от Наредба № Iз-
1971/29.10.2009 г. за 
строително-технически 
правила и норми за 
осигуряване на безопасност 
при пожар. 

Клас по реакция на огън A1fl до Ffl на 
комплекта с допълнителната 
класификация s 

Клас A1fl до Ffl на комплекта 
с допълнителната 
класификация s - за 
вътрешно полагане по 
подове. 
Изискванията са определени 
в табл. 7, чл. 302, ал. 2 и чл. 
329 от Наредба № Iз-
1971/29.10.2009 г. за 
строително-технически 
правила и норми за 
осигуряване на безопасност 
при пожар. 

Клас по реакция на огън A1 до F за 
топлоизолационния материал и за 
външния повърхностен слой (когато 
има такъв) 
 
 
 

Клас A1 до F за 
топлоизолационния 
материал и за външния 
повърхностен слой (когато 
има такъв) - за външно 
полагане по стени, 
покриви и подове 
Изискванията са определени 
в табл. 7.1, табл. 7.2 и чл. 
330 от Наредба № Iз-
1971/29.10.2009 г. за 
строително-технически 
правила и норми за 
осигуряване на безопасност 
при пожар. 

Дебелина, dN                   mm БДС EN 823 Декларирано ниво 
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Таблица NA.ZA.1.1 (продължение) 

Коефициент на 
топлопроводност, λD 

W/(m.K) 
БДС EN 12667 или 
БДС EN 12939, за 
дебели продукти 

Гранично ниво  
 

При плътност 
kg/m3 

λD  

W/(m.K) 

30 ≤0,038 

80 ≤0,034 

100 
120 
140 
160 

≤0,033 
≤0,034 
≤0,036 
≤0,037 

160 ≤0,037 

180 ≤0,039 
 

 
 

Таблица NA.ZA.1.2 - Допълнителни изисквания за определяне на експлоатационните 
показатели на продукти от минерална вата (MW), отнасящи се до първа група по 

предназначение 
MW – EN 13162 – Ti – CS(10\Y)i – TRi –AFri Код за означаване, включващ 

минималния брой задължителни за 
деклариране експлоатационни 
показатели: 

 
 

Съществена 
характеристика 

Начин на деклариране на 
експлоатационен 

показател 
клас/измерителна 
единица на нивото 

Метод за 
изпитване 
съгласно 

Национални изисквания за 
определяне на 

Клас на допустими 
отклонения за 
дебелина Ti 

mm БДС EN 823 

Гранично ниво:  
- без натоварване: T2 
- при слабо натоварване: T4 
- при средно натоварване: T4 

Напрежение на 
натиск при 10 % 
деформация, 
CS(10\Y)i 

kPa БДС EN 826 

Гранично ниво: 
- без натоварване: CS(10)20 
- при слабо натоварване: CS(10)50 
- при средно натоварване: CS(10\Y)60 

Якост на опън 
перпендикулярно 
на повърхностите, 
TRi 

kPa БДС EN 1607 
Гранично ниво: 
- при средно натоварване: TR5 

Съпротивление на 
въздухо-
преминаване, AFri 

kPa.s/m2 БДС EN 29053 

Гранично ниво: 
- без натоварване: AFr5 
- при изолиране под греди, окачени 

тавани и други: AFr5 
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Таблица NA.ZA.1.3 - Допълнителни изисквания за определяне на експлоатационните 

показатели на продукти от минерална вата (MW), отнасящи се до  
втора група по предназначение 

MW – EN 13162 – Ti – DS(70,-) – CS(10\Y)i – TRi –– WL(P) – CPi – 
AFri 

Код за означаване, включващ 
минималния брой задължителни за 
деклариране експлоатационни 
показатели: 

 
Код за означаване:
 

  

Съществена 
характеристика 

Начин на деклариране на 
експлоатационен 

показател 
клас/измерителна 
единица на нивото 

Метод за 
изпитване 
съгласно 

Национални изисквания за 
определяне на 

Клас на допустими 
отклонения за 
дебелина, Ti 

mm БДС EN 823 

Гранично ниво:  
- окачена фасада: T3 
- ETICS, ниска якост на опън: Т4 
- ETICS, средна якост на опън: Т4 
- ETICS, висока якост на опън: Т4 
- Съставен зид: Т2 
- Също, звукоизолация срещу въздушен 

шум, повишена свиваемост: T6 
- Също, звукоизолация срещу въздушен 

шум, малка свиваемост: T7 

Стабилност на 
размерите при 
определена 
температура,   
DS(70,-) 

% БДС EN 1604 
Гранично ниво:  
- За ETICS ниска, средна и висока якост 

на опън: ≤ 1 % отклонение, DS(70,-) 

Напрежение на 
натиск при 10 % 
деформация, 
CS(10\Y)i 

kPa БДС EN 826 
Гранично ниво:  
- ETICS, висока и средна якост на опън: 

CS(10\Y)10 

Якост на опън 
перпендикулярно 
на повърхностите, 
TRi 

kPa БДС EN 1607 

Гранично ниво:  
- ETICS, малка якост на опън (монтаж 

посредством анкери през 
армировката): ТR5 

- ETICS, малка якост на опън (мон-таж 
посредством анкери): ТR7,5 

- ETICS, средна якост на опън (монтаж 
посредством профили): ТR15 

- ETICS, висока якост на опън (монтаж 
посредством лепилен състав): ТR80 
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Таблица NA.ZA.1.3 (продължение) 

 

Съществена 
характеристика 

Начин на деклариране на 
експлоатационен 

показател 
клас/измерителна 
единица на нивото 

Метод за 
изпитване 
съгласно 

Национални изисквания за 
определяне на 

Водопоглъщане при 
продължително 
частично 
потопяване, WL(P) 

kg/m2  БДС EN 12087 
Гранично ниво: 
- За всички изчислителни случаи:    ≤ 3 

kg/m2, WL(P) 

Свиваемост, CPi mm БДС EN 12431 

Гранично ниво:  
- Съставен зид, звукоизолация срещу 

въздушен шум, повишена свиваемост: 
CP5 

- Също, при малка свиваемост: CP2 
 

Съпротивление на 
въздухо-
преминаване, AFri 

kPa.s/m2 БДС EN 29053 
Гранично ниво: 
- Съставен зид: AFr5 

Максималните отклонения за дължина, l, и широчина ,b, са ± 5mm. 
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Таблица NA.ZA.1.4 - Допълнителни изисквания за определяне на експлоатационните 

показатели на продукти от минерална вата (MW), отнасящи се до трета група по 
предназначение 

MW – EN 13162 – Ti – CS(10\Y)i – TRi – PL(5)i – WS – SDi – CPi Код за означаване, включващ 
минималния брой задължителни за 
деклариране експлоатационни 
показатели: 

 
 

Съществена 
характеристика 

Начин на деклариране на 
експлоатационен 

показател клас/изм. 
единица на нивото 

Метод за 
изпитване 
съгласно 

Национални изисквания за 
определяне на 

Клас на допустими 
отклонения за 
дебелина, Ti 

mm БДС EN 823 

Гранично ниво: 
- Изолация на покрив/подова плоча: 

T4 
- Също, слабо натоварване на натиск: 

Т4 
- Също, средно натоварване на 

натиск: Т4 
- Изолация на покрив/подова плоча с 

изисквания за шумоизолация срещу 
ударен шум: Т6 

- Също, средна свиваемост: T6 
- Също, малка свиваемост: T7 

Напрежение на 
натиск при 10 % 
деформация, 
CS(10\Y)i 

kPa БДС EN 826 

Гранично ниво: 
- Изолация на покрив/подова плоча: 

CS(10)40 
- Също, слабо натоварване на натиск: 

CS(10)20 
- Също, средно натоварване на 

натиск: CS(10)40 

Якост на опън 
перпендикулярно 
на повърхностите, 
TRi 

kPa БДС EN 1607 
Гранично ниво: 
- Изолация на покрив/подова плоча: 

ТR5 

Концентриран 
товар, PL(5)i N БДС EN 12430 

Гранично ниво: 
- Изолация на покрив/подова плоча, 

средно натоварване на натиск: 
PL(5)550 

- Изолация на покрив/подова плоча с 
изисквания за шумо-изолация срещу 
ударен шум: PL(5)600 

- Също, средна свиваемост: PL(5)700 
- Също, малка свиваемост: PL(5)400 

Водопоглъщане при 
кратковременно 
частично 
потопяване, WS 

kg/m2  БДС EN 1609 

Гранично ниво: 
- Изолация на покрив/подова плоча: 

≤ 1 kg/m2, WS 
- Също, слабо натоварване на натиск: 

WS 
- Също, средно натоварване на 

натиск: WS 
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Таблица NA.ZA.1.4 (продължение) 

 

Съществена 
характеристика 

Начин на деклариране на 
експлоатационен 

показател клас/изм. 
единица на нивото 

Метод за 
изпитване 
съгласно 

Национални изисквания за 
определяне на 

Динамична 
коравина, SDi MN/m3 БДС EN 29052-1 

Гранично ниво: 
- Изолация на покрив/подова плоча с 

изисквания за шумоизолация срещу 
ударен шум: SD25 

- Също, средна свиваемост: SD40 
- Също, малка свиваемост: SD50 

Свиваемост, CPi mm БДС EN 12431 

Гранично ниво: 
- Изолация на покрив/подова плоча с 

изисквания за шумоизолация срещу 
ударен шум: CP5 

- Също, средна свиваемост: CP3 
- Също, малка свиваемост: CP2 
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