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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този документ е проект на БДС EN 12899-3:2008/NA на етап 

„Обществено допитване” за получаване на становища по 
неговото съдържание. Документът не трябва да се разглежда 
като български стандарт.  
 
Този проект е актуален до 07-11-2019 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 68 „Пътно дело” на базата на националния практически 
опит при производството и приложението на неподвижно закрепени вертикални пътни знаци  и е съобразен 

с климатичните условия в страната. 
 

Това национално приложение допълва БДС EN 12899-3:2008, който въвежда EN 12899-3:2007 и определя 

условията за прилагане на БДС EN 12899-3:2008 на територията на Република България. 
 

Това национално приложение се прилага само за направляващи стълбчета, които отговарят на 
изискванията на БДС EN 12899-3:2008. 

 

Този документ не противоречи на БДС EN 12899-3:2008, а само го допълва. В част от точките на 
БДС EN 12899-3:2008 се определят национални предписания, които да отчетат различните климатични и 

географски условия, различните нива на сигурност, както и установените регионални и национални 
традиции и опит при производството и приложението на неподвижно закрепени вертикални пътни знаци 

 

Това национално приложение съдържа само тези части от БДС EN 12899-3:2008, в които се правят 
национални допълнения и уточнения, а именно точки 1, 2, 6 и Приложение ZA. 

 
Забележка: Номерата на точките с променен и/или допълнен текст са като на тези от БДС EN 12899-3:2008, като пред 
номера cа изписани буквите NА (от английски език: National Annex). Номерата на променените и/или допълнени 
таблици са като на тези от БДС EN 12899-3:2008, като пред номера cа изписани буквите NА. 
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NА.1 Обект и област на приложение 
 

Добавя се следният текст: 
 

Това национално приложение се прилага само за направляващи стълбчета, които отговарят на 
изискванията на БДС EN 12899-3:2008. 

 

 

NA.2 Позоваване 
 
Добавят се следните документи за позоваване: 
 

EUROPEAN ASSESSMENT DOCUMENT EAD 120001-01-0106 Microprismatic retro-reflective sheetings 
 

БДС EN 10025 Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани - всички приложими части 
 

БДС EN 10025-1/NA Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 1: Общи технически 

условия на доставка. Национално приложение (NA) 
 

Наредба № 18 от 23.07.2001 г., Обн. ДВ. бр.73 от 21 Август 2001г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2004г., изм. ДВ. 
бр.109 от 14 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.54 от 14 Юли 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.35 от 15 Май 2015г., изм. 

ДВ. бр.32 от 16 Април 2019г., за сигнализация на пътищата с пътни знаци 

 
Наредба № 3 от 16.08.2010 г. Обн., ДВ, бр. 74 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2015 г.) за временната 

организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по 
пътищата и улиците 

 
БДС 1517 Пътни знаци. Размери и шрифт 

 

БДС EN ISO 1461 Горещопоцинковани покрития на готови продукти от чугун и стомана. Технически 
изисквания и методи за изпитване (ISO 1461)  

 
БДС EN ISO 877-1 Пластмаси. Методи за експониране на слънчево излъчване. Част 1: Общи указания 

(ISO 877-1) 

 
БДС EN ISO 877-2 Пластмаси. Методи за експониране на слънчево излъчване. Част 2: Пряко атмосферно 

стареене и експониране зад прозоречно стъкло (ISO 877-2:2009) 
 

БДС EN ISO 877-3 Пластмаси. Методи за експониране на слънчево излъчване. Част 3: Интензивно стареене 
чрез прилагане на силно слънчево излъчване (ISO 877-3:2018) 

 

БДС ЕN 12767 Пасивна безопасност на носещите конструкции на пътните принадлежности. Изисквания и 
методизаизпитване 

 
 

NA.6 Изисквания към експлоатационните характеристики 
 
NA.6.1 Общи положения – изисквания към съставните материали 

 
След текста на точка 6.1 се добавя следният текст: 
 
Съставните материали трябва да бъдат доставени от сетифицирани производители. Материалите трябва да 
са придружени от всички нормативно изискващи се документи, доказващи тяхното съответствие. 

 
Материалите за направляващи стълбчета могат да бъдат листове от стомана, пластмаси, 

стъкленовлакнести, текстилно-каучукови и други, утвърдени от възложителя. Формата, размерите, цветът 
на основата и цветът на полето за светлоотразителя и самите светлоотразители на стълбчетата трябва да 

съответстват на изискванията от  БДС 1517 или на техническа спецификация утвърдена от възложителя. 
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NA. 6.4 Физични характеристики 

 
NA 6.4.1 Изисквания за направляващи стълбчета 

 
NA.6.4.1.1 Статични изисквания за максимална временна деформация при натоварване от 

вятър 

 
След текста на точка 6.4.1.1 се добавя следният текст: 
 
Направляващите стълбчета от типове D1, D2 и D3 трябва да отговарят на клас не по-малко от WL2 съгласно 

таблица 7 от БДС 12899-3. 

 
NA.6.4.1.2 Устойчивост на динамичен удар (изисквания към материала) 

 
След текста на точка 6.4.1.2 се добавя следният текст: 
 
Направляващите стълбчета от типове D1 и D2 трябва да остават цели, а тези от тип D3 да се връщат във 

вертикално положение. 

 
NA.6.4.1.3 Устойчивост на динамичен удар (функционално изискване) 

 
След текста на точка 6.4.1.3 се добавя следният текст: 
 

Не се изисква направляващите стълбчета от тип D1 да остават годни за повторна употреба, тип D2 трябва 
да остават годни за повторна употреба, а стълбчетата от тип D3 трябва да остават годни за повторна 

употреба и да се връщат във вертикално положение. 
 

Стълбче не трябва да се чупи или да се разпада на части. 
 

NA.6.4.1.4 Устойчивост на динамичен удар (изискване при удар с превозно средство) 

 
След текста на точка 6.4.1.4 се добавя следният текст: 
 
Направляващите стълбчета от типове D1, D2 и D3, с маса по-голяма от 6 kg, трябва да отговарят на 

изискванията от БДС ЕN 12767. 

 
Стълбче не трябва да се чупи или да се разпада на части. 

 
NA. 6.4.1.5 Устойчивост на корозия 

 

След текста на точка 6.4.1.5 се добавя следният текст: 
 

Направляващите стълбчета от стомана или отделни елементи от стомана трябва да са горещопоцинковани 
съгласно БДС EN ISO 1461:2009. 

 
NA.6.4.1.7 Обработка на основата 

 

След текста на точка 6.4.1.7 се добавя следният текст: 
 

Основата на направляващите стълбчета трябва да е с бял цвят, а полето за светлоотразителя трябва да е с 
черен цвят.  
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NA.6.4.2 Светлоотразители 
 

NA.6.4.2.1 Устойчивост на динамичен удар 
 

След текста на точка 6.4.2.1 се добавя следният текст: 
 

Светлоотразителите не трябва да имат напукване или отлепване извън кръг с радиус 12 mm, с център 

точката на удара при изпитване на динамичен удар с клас DH2. 
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Приложение NA.ZA 
(информационно) 

 
НАЦИОНАЛНИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА МАРКИРОВКА СЕ НА НЕПОДВИЖНО ЗАКРЕПЕНИ 
ВЕРТИКАЛНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 ЗА 

СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 
 

 
След таблица ZA.1 се добавя таблица NA.ZA.1: 

 

Таблица NА.ZA.1 Национални изисквания за определяне на експлоатационните показатели на 

направляващи стълбчета 

Съществена 

характеристика 

Начин на деклариране 
на експлоатационен 

показател 
клас/ниво/описание 

(единицамярка) 

Метод 
заизпитване/ 
определяне 

Изисквания за деклариране 
гранично ниво/ 

декларирано ниво/ 
клас 

Устойчивост на хоризонтални натоварвания 

Натоварване от вятър 
статично изискване: 

  БДС EN 12899-3, точка 6.4.1.1: 

̶ постоянна деформация; ниво 

 

направляващи стълбчета тип D1, D2 и 
D3 да не са повредени или 
постоянната деформация да бъде 
≤ 5% от височината над монтажната 
линия 

̶ временна деформация Клас WL БДС EN 12899-3, 
точка 7.4.1.1 

Клас WL2, съгласно таблица 7 от 
БДС EN 12899-3 

Поведение при удар с превозно средство (пасивна сигурност) 

Устойчивост на динамичен 
удар (изпитване на 
материала) 

Издържа/не издържа БДС EN 12899-3, 
точка 7.4.1.2 

БДС EN 12899-3, точка 6.4.1.2: 

̶ направляващи стълбчета тип D1 и 
D2 – трябва да останат цели; 

̶ направляващи стълбчета тип D3 – 
трябва да се връщат във 
вертикално положение 

Устойчивост на динамичен 
удар (функционално 
изпитване) 

Издържа/не издържа БДС EN 12899-3, 
точка 7.4.1.3 

БДС EN 12899-3, точка 6.4.1.3: 

̶ направляващи стълбчета тип D1 – 
допуска се да не останат годни за 
повторна употреба; 

̶ направляващи стълбчета тип D2 – 
трябва да останат годни за 
повторна употреба и постоянната 
деформация да бъде ≤ 5% от 

височината над монтажната линия; 
̶ направляващи стълбчета тип D3 – 

трябва да останат годни за 
повторна употреба, да се връщат 
във вертикално положение и 
постоянната деформация да бъде 
≤ 5% от височината над 
монтажната линия 
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Таблица NА.ZA.1 - (продължение) 

Съществена 
характеристика 

Начин на деклариране 
на експлоатационен 

показател 
клас/ниво/описание 

(единицамярка) 

Метод 
заизпитване/ 
определяне 

Изисквания за деклариране 
гранично ниво/ 

декларирано ниво/ 
клас 

Устойчивост на динамичен 
удар (изискване при удар с 
превозно средство): 

̶ направляващи 
стълбчета типовеD1, 
D2 и D3 с маса < 6kg 

̶ направляващи 
стълбчета типове D1, 
D2 и D3 с маса >6kg 

Издържа/не издържа БДС EN 12899-3, 
точка 7.4.1.4 

БДС EN 12899-3, точка 6.4.1.4: 
 
 

̶ не се изисква изпитване при удар с 
превозно средство 
 

̶ изисква се изпитване при удар с 
превозно средство 

Поведение при удар с 
превозно средство, 
пасивна сигурност 

Издържа/не издържа БДС ЕN 12767 Издържа на изпитване при удар с 
превозно средство съгласно 

БДС ЕN 12767:2008  

Устойчивост на динамичен 
удар –  светлоотразители 

Клас DH БДС EN 12899-3, 
точка 7.4.2.2 

Клас DH2 – без напукване и отлепване 
извън кръг с радиус 12 mm, съгласно 
БДС EN 12899-3, точка 6.4.2.1 

Характеристики за видимост 

Координати на цветност – 
стълбчета (видимост през 
деня) 

Издържа/не издържа CIE 15 БДС EN 12899-3, точка 3.1, таблица 1 

Коефициент на яркост  - 
стълбчета (видимост през 
деня) 

Издържа/не издържа CIE 15 БДС EN 12899-3, точка 3.1, таблица 1 

Координати на цветност и  
коефициент на яркост  

през деня – 
светлоотразители  

Издържа/не издържа CIE 15 БДС EN 12899-3, точка 6.3.2.1, 
таблица 1 или таблица 2 от 
БДС EN 12899-1 

Координати на цветност и  
коефициент на яркост  
през нощта – 
светлоотразители  

Издържа/не издържа CIE 15 БДС EN 12899-3, точка6.3.2.2 

 

Коефициент на обратно 
отражение RA 

Ниво 
(cd.lx-1.m-2) 
RA стойности за трите 
типа светлоотразители 

БДС EN 12899-3 
таблици 3, 4, 5 

БДС EN 12899-3, точка 6.3.2.3 – 
минимален първоначален коефициент 
на обратно отражение RA: 

̶ за светлоотразител тип R1, 
клас 3  съгласно таблица 3; 

̶ за светлоотразител тип R2,  

съгласно таблица 4; 
̶ за светлоотразител тип R3, 

клас 3  съгласно таблица 5, 

като се вземат предвид коефициентите 
за цвета на светлоотразителите 
съгласно таблица 6 
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Таблица NА.ZA.1 (продължение) 

Съществена 
характеристика 

Начин на деклариране 
на експлоатационен 

показател 
клас/ниво/описание 

(единицамярка) 

Метод 
заизпитване/ 
определяне 

Изисквания за деклариране 
гранично ниво/ 

декларирано ниво/ 
клас 

Дълготрайност 

9.Устойчивост на корозия: 

- материал 
- система на защита 

 

 

Клас SP 

БДС EN 12899-3, 
точка7.4.1.5 или 

БДС ISO 1461 за 
горещопоцинков
ани стълбчета 

Изпитване с неутрална солена мъгла 
за метални части покрити с пластмаса 
съгласно БДС EN 12899-3, точка6.4.1.5  
или 

клас SP2, определен съгласно БДС EN 
12899-1 таблица 15 за за 
горещопоцинковани повърхности 

Устойчивост на вода – 
светлоотразители 

Издържа/не издържа БДС EN 12899-3, 
точка7.4.2.4 

Издържа съгласно БДС EN 12899-3, 
точка6.4.2.3 

Устойчивост на UV 
светлина (естествено 
ускорено стареене) 

Издържа/не издържа БДС EN 12899-3, 
точка7.4.1.6 

Издържа съгласно БДС EN 12899-3, 
точка6.4.1.6 и таблица 1 

 

След таблица ZA.2 се добавя таблица NA.ZA.2: 
 

Таблица NА.ZA.2 Национални изисквания за определяне на експлоатационните показатели на 

светлоотразители 

Съществена 
характеристика 

Начин на деклариране 
на експлоатационен 

показател 
клас/ниво/описание 

(единицамярка) 

Метод 
заизпитване/ 
определяне 

Изисквания за деклариране 
гранично ниво/ 

декларирано ниво/ 

клас 

Поведение при удар с 
превозно средство 
(пасивна сигурност) 

Издържа/не издържа БДС EN 12899-3, 
точка 7.4.2.2 

Клас DH2 – без напукване и отлепване 
извън кръг с радиус 12 mm, съгласно 
БДС EN 12899-3, точка 6.4.2.1 

Характеристики за видимост 

2.Координати на цветност 
(видимост през деня)  

Издържа/не издържа 

Само за 
светлоотразители тип R1, 
класове RA1 и RA2 

БДС EN 12899-3, 
таблица 1 

Издържа съгласно БДС EN 12899-3, 
точка6.3.2.1 

Координати на цветност 

(видимост през нощта)  

Издържа/не издържа БДС EN 12899-3, 
таблица 2 

Издържа съгласно БДС EN 12899-3, 
точка6.3.2.2 

 

Коефициент на яркост 

(видимост през деня) 

Издържа/не издържа 

(само за 
светлоотразители тип R1, 
класове RA1 и RA2) 

БДС EN 12899-3, 

таблица 1 

Издържа съгласно БДС EN 12899-3, 

точка6.3.2.1 

 

 

Коефициент на обратно 
отражение RA 

Ниво 

(cd.lx-1.m-2) 

стойности на RA за трите 
типа светлоотразители 

БДС EN 12899-3, 
таблица 3,4,5 

Декларирано ниво  

БДС EN 12899-3, точка6.3.2.3 
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Таблица NА.ZA.2  - (продължение) 

Съществена 
характеристика 

Начин на деклариране 
на експлоатационен 

показател 
клас/ниво/описание 

(единицамярка) 

Метод 
заизпитване/ 
определяне 

Изисквания за деклариране 
гранично ниво/ 

декларирано ниво/ 
клас 

Дълготрайност 

Устойчивост на корозия – 
за метализирани 
светлоотразители 

Клас RA  БДС EN 12899-3, 
точка 7.4.2.3  

Деклариран клас RA след изпитване 
съгласно БДС EN 12899-3, точка 6.4.2.2 

Устойчивост на вода Издържа/не издържа БДС EN 12899-3, 
точка7.4.2.4  

Издържа съгласно БДС EN 12899-3, 
точка6.4.2.3 

Устойчивост на UV 

светлина (изпитване на 
ускорено естествено 
стареене) 

Издържа/не издържа 

БДС EN 12899-3, 
точка7.4.2.5 

Издържа съгласно БДС EN 12899-3, 

точка6.4.2.4 

 

 

Опасни вещества    

 


