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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

БДС ЕN 590:2013+A1:2017/NA на етап „Обществено допитване” 
за получаване на становища по неговото съдържание. 
Документът не трябва да се разглежда като български стандарт.  

 Този документ е проект на национално приложение  

 
Този проект е актуален до 21.11.2018 г. 
 
 
Когато този документ се одобри, неговото съдържание може да 
бъде различно от това на проекта 
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ПРЕДГОВОР 
 
 
Този документ е разработен с участието на БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали”. 
 
Този документ заменя БДС EN 590:2014/NA:2015. 
 
Това национално приложение дава националните изискванията за вземане на проби, за маркиране на 
помпите и за гранична температура на филтруемост през студен филтър по сезони на горива за дизелови 
двигатели. Този документ не противоречи на БДС EN 590, като с него се правят национални допълнения и 
уточнения, отчитайки изискванията на действащото национално законодателство в областта на горивата за 
дизелови двигатели. 
 
Това национално приложение допълва БДС EN 590:2013+А1:2017, който въвежда EN 590:2013+А1:2017. 
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NA.1 Изисквания за вземане на проби 
 
NA.1.1 Общи положения 
 
Това национално приложение определя изискванията за вземане на проби, съгласно 
БДС EN 590:2013+А1:2017 (точка 3). 
 
NA.1.2 Нормативни позовавания 
 
Това приложение включва, чрез датирани и недатирани позовавания, предписания от други стандарти. 
Тези позовавания са посочени на съответните места в текста и стандартите са изброени по-долу. За 
датираните позовавания, последващи изменения или преработени издания на тези стандарти се прилагат 
за това национално приложение само, когато са включени в него чрез изменение или преработване. За 
недатираните позовавания са валидни последните издания на стандартите (включително измененията). 
 
БДС EN ISO 3170 Течни нефтопродукти. Ръчно вземане на проби 
БДС EN ISO 3171 Течни нефтопродукти. Автоматично вземане на проби от тръбопровод 
БДС EN 16942 Горива. Идентифициране на съвместимостта с превозните средства. 

Графично представяне на информацията за потребителя 
 
NA.1.З Вземане на проби 
 
За целите на това национално приложение, вземането на проби се извършва, съгласно процедурите, 
описани съответно в БДС ЕN ISO 3170 и БДС ЕN ISO 3171. 
 
Процедурата за вземане на проби не трябва да се провежда на директна слънчева светлина. 
 
Когато вземането на проби се извършва на директна слънчева светлина, могат да настъпят промени в 
качеството на горивото. 
 
За изпитванията съгласно БДС EN 590 е достатъчно количество от 2 l проба, но в случаите когато са 
необходими повече изпитвания, се препоръчва на всяка лаборатория да се дава по 3 l проба. Важно е тези 
3 l да бъдат идентичен материал. 
 
Когато пробата трябва да се изпрати до лабораторията с обществен транспорт, е необходимо да се спазват 
основните правила за транспортиране на леснозапалими материали и изискванията на транспортните 
власти. 
 
 
NA.2 Изисквания за маркиране на дозиращите помпи и дюзи за доставяне на горива за 
дизелови двигатели 
 
NA.2.1 Общи положения 
 
Националното приложение определя изискванията за маркиране на дозиращите помпи и дюзи, използвани 
за доставяне на горива за дизелови двигатели, в съответствие с БДС EN 590:2013+А1:2017 (точка 4). 
 
NA.2.2 Изисквания 
 
Информацията, която трябва да се маркира върху дозиращите помпи и дюзи, използвани за доставяне на 
гориво за дизелови двигатели, цветовата схема, формата и размерите на идентификатора, категоризацията 
на съвместимостта гориво/превозно средство трябва да съответстват на БДС EN 16942. Идентификаторът се 
поставя на местата за зареждане в съответствие с БДС EN 16942. Представянето му трябва да бъде ясно, 
видимо, лесно четливо и да е изложено към потребителя на мястото за зареждане. 
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NA.2.2.1 Символи 
 
Символът за горива за дизелови двигатели е ВX, като X се заменя с число, което показва максималното 
съдържание на метилови естери на мастните киселини (FAME) в обемни проценти, съгласно съответните 
стандарти или еквивалентните национални разпоредби за продаваните горива. 
 
Символът за парафинови горива за дизелови двигатели, съгласно съответните стандарти или еквивалентни 
национални разпоредби, е XTL.  
 
Символът трябва да бъде с почернен шрифт ARIAL и да бъде поставен в средата на формата. 
 
NA.2.2.2 Представяне на информация за потребителя на национално ниво 
 
Основният идентификатор трябва винаги да съответства на БДС EN 16942. Най-малкият размер на 
идентификатора също трябва да се спазва, но се препоръчва да се увеличи размерът на идентификатора в 
съответствие с националната информация, за да може потребителят да разпознае горивото. 
 
На фигура NA.1 е дадена примерна форма за оформянето на националната информация за потребителя, 
която се състои от три части, две горни (A и В) и една долна (С): 
 

− А съдържа позоваване на български език на съответния европейски стандарт, чрез стандартния 
номер или на европейския стандарт, или на националното му потвърждаване, или на съответната 
национална спецификация; 

− В съдържа наименованието на продукта на български език; 

− С съдържа допълнителна информация (напр. законови изисквания, сезонни класове) на български 
език. 
 
 

      БДС EN 590      A 
  
     ГОРИВО ЗА 
  ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ     В 
 
 
 

   
 
 
 

НИВО А - лято 
(от 16 април до 15 октомври)     С 

 
НИВО Е - зима 

(от 16 октомври до 15 април) 
 

Фигура NA.1 – Пример за поставяне на национална информация около идентификатора 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Примери за идентификатор за горива за дизелови двигатели са дадени в БДС EN 16942. 
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NA.3 Изисквания за гранична температура на филтруемост през студен филтър по 
сезони в зависимост от климатичните условия 
 
NA.3.1 Общи положения 
 
Това национално приложение определя изискванията за гранична температура на филтруемост през студен 
филтър по сезони в съответствие с 5.6.1 на БДС EN 590:2013+А1:2017. 
 
NA.3.2 Изисквания 

Съгласно таблица 2 на БДС EN 590:2013+A1:2017 се определят сезоните, посочени в таблица NA.1, и се 
прилагат стойностите за класовете на гранична температура на филтруемост през студен филтър. 
 

Таблица NA.1 – Изисквания за гранична температура на филтруемост през студен филтър по 
сезони и методи за изпитване 

Сезон Период Гранична температура на 
филтруемост през студен филтър 

Метод за изпитване 
съгласно 

Лято От 16 април до 15 октомври Ниво А, не по-висока от 5 °С БДС EN 116* 

БДС EN 16329 

Зима От 16 октомври до 15 април Ниво Е, не по-висока от минус 15 °С БДС EN 116* 
БДС EN 16329 

* В случай на спор относно гранична температура на филтруемост през студен филтър трябва да се използва БДС EN 116. 
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