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ПРЕДГОВОР 
 

Този документ е разработен с участието на БИС/ТК 5 „Бетон и разтвори” и БИС/ТК 68 „Пътно дело” на основата 
на националния практически опит при изпълнението на бетонни настилки и е съобразен с климатичните и 

географски условия в страната. С него също така се отчитат изискванията на българската техническа 
нормативна уредба в областта на строителството и строителните продукти. 

 
Това национално приложение допълва БДС EN 13877-2:2013, който въвежда EN 13877-2:2013, и определя 
условията за неговото прилагане на територията на България. 

 

Това национално приложение съдържа точките от БДС EN 13877-2:2013, в които се правят национални 
допълнения и уточнения, а именно: точки 1, 2, 3 (подточка 3.1), 4 (подточки от 4.2 до 4.5) и от 4.10 до 4.14) 

 
Добавени са точки от NA.4.10 до NA.4.14. 

 
Добавено е информационно приложение NA.С Национални функционални изисквания към настилки от бетон 

 

Номерата на отделните точки и таблици съответстват на тези в БДС EN 13877-2:2013, като пред номера cа 
изписани буквите NА. 

 
Номерата на допълнителни точки, подточки, алинеи и приложения, които не се съдържат в 

БДС EN 13877-2:2013, следват номерацията от БДС EN 13877-2:2013, като пред номерата са изписани буквите 

NА. 
 

Номерата на добавените таблици, които не се съдържат в БДС EN 13877-2:2013, следват номерацията на 
таблиците от БДС EN 13877-2:2013 и пред всеки номер са изписани буквите NA. 

 
Таблиците в добавеното приложение, които не се съдържат в БДС EN 13877-2:2013, са с отделна номерация, 

като пред номера са изписани буквите NА и буквата на приложението. 
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NА.1 Обект и област на приложение 
 

Това национално приложение е предвидено за използване при изпълнение на настилки от бетон, 
предназначени за поемане на трафик от пешеходци, велосипеди и транспортни средства, които отговарят на 

изискванията от БДС EN 13877-2:2013. 
 

Този документ не противоречи на БДС EN 13877-2:2013, а само го допълва в частите, цитирани в Предговора 

като са дадени национални предписания, с които се отчитат различните климатични и географски условия, 
различните нива на сигурност, както и установените регионални и национални традиции и опит при 

изпълнението на настилки от бетон.  
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NA.2 Нормативни позовавания 
 

NА(1) В това национално приложение са включени чрез датирани или недатирани позовавания някои от 
документите, позовани в БДС EN 13877-2:2013, както и други допълнителни документи. Тези позовавания са 

посочени на съответните места в текста, а допълнителните документи са изброени по-долу. За датирани 
позовавания се прилагат само цитираните издания, като последващи изменения или преработени издания се 

прилагат, само когато са включени в това национално приложение чрез изменение или преработване. За 

недатирани позовавания се прилагат последните издания на позованите документи (включително 
измененията). 

 
БДС 14068 Видим бетон. Класификация и технически изисквания 

 
БДС EN 206:2013+А1:2016/ 
NA:2017 

Бетон. Спецификация, свойства, производство и съответствие. Национално 
приложение (NA) 
 

БДС EN 12390-5 Изпитване на втвърден бетон. Част 5: Якост на опън при огъване на пробни 
тела 
 

БДС EN 13813:2003 Подови замазки и разтвори и смеси за подови замазки. Разтвори и смеси за 
подови замазки. Характеристики и изисквания 
 

БДС EN 13892-3 Методи за изпитване на подови замазки. Част 3: Определяне на устойчивост 
на износване. Böhme 
 

БДС EN 14889-1 Влакна за армиране на бетон. Част 1: Стоманени влакна. Определения, 
изисквания и съответствие 
 

БДС EN 14889-2 Влакна за армиране на бетон. Част 2: Полимерни влакна. Определения, 
изисквания и съответствие 
 

БДС EN 15620 Стоманени неподвижни складови системи. Регулируеми палетни стелажни 
системи. Допуски, деформации и изпълнение 
 

СД CEN/TR 15739:2009 Готови бетонни продукти. Завършваща обработка на бетона. Идентификация 
 

ISO 17785-1 Testing methods for pervious concrete — Part 1: Infiltration rate [Методи за 
изпитване на пропусклив бетон. Част 1: Скорост на инфилтрация] 
 

ISO 17785-2 Testing methods for pervious concrete — Part 2: Density and void content 
[Методи за изпитване на пропусклив бетон. Част 2: плътност и съдържание 
на кухини] 

 
 

NA.3 Термини и определения, означения и съкращения на термини 
 

NA.3.1 Термини и определения 
 

Добавя се следният текст: 
 
За целите на този документ се прилагат допълнително следващите термини и определения. 

 
3.1.10 

бетонни настилки, армирани с влакна  

бетонна настилка, армирана със стоманени или полимерни влакна, разпределени равномерно в обема на 
бетона 

 
ЗАБЕЛЕЖКА 1 към термина: Стоманените влакна за армиране на настилки трябва да съответстват на 
БДС EN 14889-1, полимерните влакна за армиране на настилки трябва да съответстват на БДС EN 14889-2. 
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ЗАБЕЛЕЖКА 2 към термина: Бетонните настилки, армирани с влакна могат да бъдат разделени на полета с 
контракционни и дилатационни фуги или само с дилатационни фуги. Предаването на натоварването през 
напречните фуги се осъществява или чрез стоманени дюбели (дюбелирани) или чрез заклинване на зърната на 
добавъчния материал (недюбелирани) и влакната. 

 
3.1.11 

пропускливи бетонни настилки от безпясъчен бетон 
бетонна настилка, изпълнена от бетон, получен чрез пълно или частично елиминиране на дребния добавъчен 

материал (пясък) от състава на бетонната смес, която безпрепятствено пропуска вода през обема си.  

 
ЗАБЕЛЕЖКА към термина: Пропускливите бетонни настилки се изпълняват от безпясъчен бетон (виж 
БДС EN 206:2013+A1:2016/NA:2017). Пропускливостта на настилката по отношение на валежните води се 
регулира чрез промяна в количеството на пясъка. Пропускливите бетонни настилки се изпълняват без фуги или 
с контракционни фуги. 

 

3.1.12 
бетонни настилки от декоративен бетон  

бетонна настилка, изпълнена от бетон, който има декоративен ефект 

 
ЗАБЕЛЕЖКА към термина: При бетонните настилки от декоративен бетон, последния се специфицира съгласно 
БДС 14068. Повърхността на настилката се обработва до получаване на външен вид съгласно БДС 14068 или 
СД CEN/TR 15739:2009, който трябва да бъде зададен предварително. Бетонните настилки от декоративен бетон 
могат да бъдат разделени на полета с контракционни и дилатационни фуги или само с дилатационни фуги. 

 

3.1.13 
сух повърхностен втвърдител  

суха смес от свързващо вещество (цимент) и дребен добавъчен материал с висока твърдост, която може да 

съдържа допълнително химични добавки и/или влакна и/или пигменти. Полага се равномерно в тънък пласт 
по повърхността на пресния бетон и се изпердашва. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА към термина: Сухите повърхностни втвърдители се използват за увеличаване на повърхностната 

твърдост на настилката, намаляване на износването, увеличаване на мразоустойчивостта и дълготрайността. 
Количеството на втвърдителя се специфицира предварително в зависимост от вида му и изискванията към 
настилката. 

 

 

NA.4 Функционални изисквания за бетонни настилки 
 

NA.4.2 Якост на бетонни настилки 
 

NA.4.2.2 Якост на натиск на ядки 

 
Абзац 5 придобива следния вид 
 
За Република България от функционални съображения се препоръчва минималният клас по якост на бетон за 

настилка да не бъде по-нисък от: 

 

− СС25 за настилки, разположени на закрито, които не се третират с размразяващи вещества; 
 

− СС30 за настилки, разположени на закрито, върху които ще се полагат допълнителни покрития 

например от реактивни смоли; 
 

− СС35 за настилки, разположени на открито. 

 
Изключение се прави за пропускливи настилки от безпясъчен бетон. 

 

В проекта за изпълнение на настилката може да се предвидят по-високи изисквания към якостта на натиск 
на бетона, определена чрез изрязване и изпитване на ядки. 

 
  



Стр.7 

прБДС 13877-2:2013/NA 

© БИС 2020 

NA.4.2.3 Якост на опън при разцепване на ядки 
 

Абзац 4 придобива следния вид 
 

За Република България, от функционални съображения се препоръчва минималният клас по якост на бетон 
за настилка да не бъде по-нисък от: 

 

− SС2.0 за настилки, разположени на закрито; 

 

− SС2.4 за настилки, разположени на открито. 
 

Изключение се прави за пропускливи настилки от безпясъчен бетон. 
 

В проекта за изпълнение на настилката може да се предвидят по-високи изисквания към якостта на опън при 

разцепване на бетона, определена чрез изрязване и изпитване на ядки. 
 

NA.4.3 Дебелина на бетонни настилки 
 

NA.4.3.1 Общи положения 
 

Добавя се следния текст 
Дебелината на бетонните настилки се определя чрез или от: 
 

− изчисления, в зависимост от големината на предвидените експлоатационни товари; 

 

− помощни таблици и/или графики, в нормативни документи (стандарти, правилници, наредби); 
 

− технологични съображения, например начин на полагане на бетонната смес; 

 

− осигуряване на дълготрайност на конструкцията при очакваните условия на експлоатация. 

 
NA.4.4 Плътност на бетонни настилки 

 
Добавя се следния текст 

 
При пропускливи бетонни настилки от безпясъчен бетон плътността и обема на празнините се определят 

съгласно ISO 17785-2 

 
NA.4.5 Устойчивост на замръзване-размръзване 

 
Добавя се следния текст 
 

При изпитване на пробни тела със страна или диаметър на основата не по-малък от 100 mm, изрязани от 
настилка, разположена на открито, съгласно БДС EN 206:2013+A1:2016/NA:2017, Приложение NA.O, 

относителната загуба на якост, относителната загуба на маса и/или понижението на скоростта на 
преминаване на ултразвуков импулс не трябва да са по-високи от регламентираните за клас по 

мразоустойчивост Cfr150. 
 

Изискването не се отнася за пропускливи бетонни настилки. 

 
NA.4.10 Якост на опън при огъване 

 
Якостта на опън при огъване на бетонните настилки се определя върху пробни тела с размери 100/100/400 

mm или 150/150/400 mm. Изборът на пробно тяло зависи от дебелината на настилката и максималния размер 

на едрия добавъчен материал, използван при производството на бетона за настилката. 
 

Изпитването на пробните тела се извършва съгласно БДС EN 12390-5. 
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Броят на пробните тела за изпитване, трябва да бъде, както е определено в точка 5 на БДС EN 13877-2. 
 

За Република България, от функционални съображения се препоръчва минималният клас по якост опън при 
огъване на бетон за настилка да не бъде по-нисък от Cf4.0, съгласно БДС EN 206:2013+A1:2016/NA:2017. 

 
Изискването не се отнася за пропускливи бетонни настилки. 

 

NA.4.11 Разстояние между контракционните фуги 
 

Бетонните настилки с контракционни фуги се разделят на полета. Отношението между дължината на полето 
L и широчината на полето W е препоръчително да бъде в следния диапазон: 

− L/W < 1.5 ÷ 1.75 за бетонни пътища, по които се очаква, че движението ще бъде в една посока по 

отношение на страните на полето; 

 

− L/W < 1.25 ÷ 1.5 за бетонни настилки, при които се очаква, че движението ще бъде в две посоки. 
Желателно е в този случай полетата в настилката да са с форма, близка до квадратна. При настилки 

с лек трафик, например пешеходни алеи с широчина 1 ÷ 1.2 m дължината на полетата може да бъде 
увеличена до 2,5 ÷ 3 m; 

 

− L ≤ 25 T ÷ 30 T. Като при тежък трафик, например бус ленти или обръщала, коравината на настилката 
може да се увеличи до L ≤ 20 T, 

 

където: 
 

L е дължината на полето в настилка с контракционни фуги, m; 
 

W е дължината на полето в настилка с контракционни фуги, m; 

 
T е дебелината на настилката с контракционни фуги, m. 

 
За неармирани бетонни настилки, препоръчителното разстояние между фугите, в зависимост от дебелината 

на настилката се избира съгласно таблицата. 
 

Таблица NA.8 – Препоръчително разстояние между контракционните фуги 

Дебелина на настилката, cm Разстояние между контракционните фуги, m 

14 

16 

18 

20 ÷ 26 

3,50 ÷ 4,00 

4,00 ÷ 5,00 

4,50 ÷ 5,50 

5,00 ÷ 7,50 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Допълнителна информация, свързана с избора на дебелина на настилките и разстоянието между 
фугите може да се намери в специализираната литература – ACI 360R-10 Guide to Design of Slabs-on-Ground, TR 
34: Concrete Industrial Ground Floors - Fourth Edition и др. (виж библиографията). 

 

NA.4.12 Толеранси на повърхността на настилката 
 

За бетонни настилки в магазини, складови площи, логистични центрове и др., в които се разполагат 
регулируеми палетни стелажни системи (виж БДС EN 15620) е възможно да се поставят допълнителни 

изисквания, свързани с осигуряване на хоризонталност (ниво) и равнинност на повърхността на настилката. 

В тези случаи се следват предписанията в точка 5.1 и точка 6.1 на БДС EN 15620 за задаване на допълнителни 
изисквания по отношение на повърхността на настилката. 

 
NA.4.13 Устойчивост на износване 

 
Устойчивостта на износване на бетонните настилки може да се повиши чрез използване на сухи повърхностни 

втвърдители или нанасяне на допълнително покритие, например от синтетична смола. 
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Устойчивостта на износване на настилката се определя съгласно БДС EN 13892-3 върху пробни тела, изрязани 
от настилката. Пробните тела трябва да съдържат фрагмент от повърхността на настилката с приблизителни 

размери 70/70 mm. 
 

Устойчивостта на износване по Böhme се означава с буква ”А” (от Abrasion [износване]), последвана от 
количеството износване в cm3/50 cm2, в съответствие с таблица 4 на БДС EN 13813:2003. 

 

Изискването не се отнася за пропускливи бетонни настилки. 
 

NA.4.14 Филтрационна способност 
 

При пропускливи бетонни настилки от безпясъчен бетон, които трябва да пропускат вода през обема си 

филтрационната способност на бетона се определя съгласно ISO 17785-1. Тя не трябва да бъде по-ниска от 
зададената в проекта на настилката. 
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Приложение NА.С 
(информационно) 

 
Национални функционални изисквания към настилки от бетон 

 

 

NA.С.1 Обект и област на приложение 
 
Този документ се прилага за определяне и деклариране на национални функционални изисквания към 

настилки от бетон, изпълнявани в българската строителна практика съгласно изискванията от 

БДС EN 13877-1:2013 и настоящото национално приложение. 
 

 

NA.С.2 Национални изисквания за определяне и деклариране на функционалните 
изисквания към настилки от бетон в зависимост от предназначението им 
 

Таблица NA.С.1 – Национални изисквания за определяне и деклариране на функционалните 

изисквания към настилки от бетон в зависимост от предназначението им 

Функционално 
изискване 

Начин на деклариране 
клас/измерителна 
единица на нивото 

Стандарт с метод за 
изпитване 

Национални изисквания за 
деклариране/ 

гранично ниво/клас 

Якост на натиск на 
ядки 

Клас БДС EN 12504-1 

Деклариран клас, съгласно 4.2.2 на 
БДС EN 13877-2 

Гранично ниво, съгласно NA.4.2.2 

Якост на опън при 
разцепване на ядки 

Клас БДС EN 12390-6 

Деклариран клас, съгласно 4.2.3 на 
БДС EN 13877-2 

Гранично ниво, съгласно NA.4.2.3 

Дебелина Категория по толеранс 
БДС EN 13863-3 

БДС EN 13863-1 

Декларирана категория, съгласно 
таблица 4 на БДС EN 13877-2 

Плътност kg/m3 БДС EN 12390-6 
Гранично ниво, съгласно 4.4 на 
БДС EN 13877-2 

Устойчивост на 
замръзване-
размръзване 

Категория 
 

Клас по 
мразоустойчивост 

СД CEN/TS 12390-9 
 

БДС EN 206:2013+A1:2016/ 
NA:2017, Приложение NA.O 

Декларирана категория, съгласно 
таблица 5 на БДС EN 13877-2 

Деклариран клас, съгласно 
БДС EN 206:2013+A1:2016/NA:2017 

Устойчивост на 
бетонни настилки 
на изтриване от 
гуми с шипове 

Категория  БДС EN 13863-4 
Декларирана категория, съгласно 
таблица 6 на БДС EN 13877-2 

Устойчивост на 
проникване на 

горива и масла 
Категория БДС EN 12390-8 

Декларирана категория, съгласно 

таблица В.1 на БДС EN 13877-2 

Якост на опън при 
огъване 

Клас БДС EN 12390-5 

Гранично ниво, съгласно NA.4.10 

Клас по якост на опън при огъване, 
съгласно 
БДС EN 206:2013+A1:2016/NA:2017 

Толеранси на 
характеристики на 
повърхността  

Категории по толеранс БДС EN 15620 

Гранични нива за съответните 
категории, съгласно 
БДС EN 15620:2008, таблици 1, 2, 3, 
5, 6а и 6b 

Устойчивост на 
износване (без 
пропускливи 
настилки) 

Клас по устойчивост 
на износване по 
Böhme 

БДС EN 13892-3 
Деклариран клас, съгласно 
БДС EN 13813:2003, таблица 4 
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