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БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ 
ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ 
 
 
 

прБДС  
 

EN 13598-2/NА 
 

ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ 
ЗА БЕЗНАПОРНО ПОДЗЕМНО ОТВЕЖДАНЕ НА 

ОТПАДЪЧНИ ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЯ.  

НЕПЛАСТИФИЦИРАН ПОЛИ(ВИНИЛХЛОРИД) 
(PVC-U), ПОЛИПРОПИЛЕН (PP) И 

ПОЛИЕТИЛЕН (PE)  

Част 2: Изисквания за шахти и ревизионни 
камери 

Национално приложение (NА) 

ICS 23.040.05; 23.040.20   

 

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - 
Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - 
Part 2: Specifications for manholes and inspection chambers - National Annex  (NA) 
 
Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte drucklose Abwasserkanäle und -
leitungen – Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U), Polypropylen (PP) und 
Polyethylen (PE) - Teil 2: Anforderungen an Einsteigschächte und Kontrollschächte für 
Verkehrsflächen und tiefe Erdverlegung - Nationaler anhang  (NA) 
 
Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs 
d'assainissement enterrés sans pression - Poly(chlorure de vinyle) non plastifié 
(PVCU), polypropylène (PP) et polyéthylène (PE) - Partie 2: Spécifications relatives 
aux regards et aux boîtes d''inspection et de branchement dans les zones de 
circulation et dans les réseaux enterrés profondément - Annexe nationale (AN)  
 

 

 

 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този документ е проект на национално приложение 

БДС EN 13598-2:2016/NА 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 02.11.2019 г. 
 
Когато този документ се одобри, неговото съдържание може да 
бъде различно от това на проекта.  
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СЪДЪРЖАНИЕ 
 
 

Предговор              
 

NА.1 Обект и област на приложение          

 
NA. 8 Национални изисквания за определяне на показатели на характеристиките на подземни шахти  

и ревизионни камери, предназначени за безнапорни отводнителни и канализационни системи,  
до максимална дълбочина от 6 метра от земната повърхност       
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ПРЕДГОВОР 
 
 

Този документ е подготвен с участието на БИС/ТК 81 „Пластмаси”. 
 

Този документ е разработен на базата на националния практически опит при производството и употребата 

на подземни шахти и ревизионни камери предвидени да се и монтират в безнапорни отводнителни и 
канализационни системи, до максимална дълбочина от 6 метра от земната повърхност до долният край на 

наклона при дъното на основната камера 
 

Той отчита изискванията на действащото национално техническо законодателство в областта на 

строителните продукти във връзка с климатичните и географски условия в страната, както и на 
установените регионални и национални традиции и строителен опит. 

 
 

Този документ се прилага заедно с БДС EN 13598-2:2016, който въвежда 13598-2:2016.  
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NА.1 Обект и област на приложение 

 

Този документ установява националните изисквания за определяне показатели на характеристиките за 
подземни шахти и ревизионни камери, монтирани в безнапорни отводнителни и канализационни системи, 

до максимална дълбочина от 6 метра от земната повърхност до долният край на наклона при дъното на 
основната камера и произведени от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP), 

полипропилен с минерални модификатори (PP-MD), или полиетилен (PE). Тези продукти са предназначени 

за употреба в зоните на движение на превозни средства и пешеходци и в подземните съоръжения, 
съотвестващи на общите изисквания, дадени в EN 476 и се използват извън структурата на сградите (област 

на приложение с код U). 
 

Този документ не противоречи на БДС ЕN 13598-2:2016 и се отнася за точка 1, като я допълва. Добавя се 

нова точка NA.11 и таблица NA.8. 
 

Този документ отчита изискванията на действащото национално техническо законодателство в областта на 
строителните продукти във връзка с климатичните и географски условия в страната, както и на 

установените регионални и национални традиции и строителен опит. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА NA.1: Номерата на точките и номерът на таблицата, съдържащи се в това национално приложение, 
отговарят на номерата на съответните точки и на съответната таблица в БДС ЕN 13598-2:2016, като пред 
номерата са изписани буквите NА (National Annex). 

 
Това национално приложение се отнася за шахти, изградени на отводнителната или канализационната 

система, които позволяват достъп на персонал и за ревизионни камери, които осигуряват достъп до 
отводнителната или канализационната система посредством ревизионно и почистващо оборудване. 

Елементите на шахтите и на ревизионните камери може да са произведени чрез различни методи -  леене 

под налягане, ротационно леене, леене при ниско налягане или конфекционирани от елементи, 
произведени съгласно други стандарти. 

 
 

NA. 8 Национални изисквания за определяне на показатели на характеристиките на 
подземни шахти и ревизионни камери, предназначени за безнапорни отводнителни и 
канализационни системи, до максимална дълбочина от 6 метра от земната повърхност 

 
 

Националните изисквания за определяне на показатели на характеристиките на шахти и ревизионни 

камери, предназначени за посочените по-горе цели, са определени в таблица NA.8. 
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Таблица NA.8 – Национални изисквания за определяне на показатели на характеристиките на 

подземни шахти и ревизионни камери, предназначени за безнапорни отводнителни и 
канализационни системи до максимална дълбочина от 6 метра от земната повърхност 

 
Характеристика/  
показател  

Начин на 
деклариране на 
показател 
клас/изм.единица на 
нивото  

Метод за 
изпитване/изчисление 
съгласно  

Изискване/гранично 
ниво  

Външен вид няма визуално Съгласно т.5.1 от БДС EN 
13598-2 

Цвят   Съгласно т.5.2 от БДС EN 
13598-2 

Дебелина на стената на 
лети под налягане 
елементи 

mm БДС EN ISO 3126 Съгласно т. 6.1.2 от БДС 
EN 13598-2  

Дебелина на стената на 
екструдирани елементи 
 

mm БДС EN ISO 3126 Съгласно т. 6.1.2 от БДС 
EN 13598-2 

Диаметри на лети под 
налягане елементи: 

- Муфи 
 

- Гладки краища 
 

 
 
mm 
 
mm 

БДС EN ISO 3126 Съгласно т. 6.1.2 от БДС 
EN 13598-2 

Диаметри на 
екструдирани елементи 
 
- Муфи 
 
- Гладки краища 

 

 
 
mm 
 
mm 

БДС EN ISO 3126 Съгласно т. 6.1 от БДС EN 
13598-2 

Дебелина на стената на 
ротационно лети 
продукти  

mm БДС EN ISO 3126 Съгласно т. 6.1.2 от БДС 
EN 13598-2 

Диаметри на ротационно 
лети  
- Муфи 
 
- Гладки краища 

mm БДС EN ISO 3126 Съгласно т. 6.1.4 от БДС 
EN 13598-2 

Тегло на продукт – само 
за ротационно лети  

kg БДС EN ISO 3126 Съгласно т. 9.2 от БДС EN 
13598-2 

Въздействие на нагряване 
– само за продукти от  
PVC-U 

% Метод A от ISO 580:2005, 
въздух  
 

Съгласно т. 8, таблица 5 
от БДС EN 13598-2 

Размери на стълби и 
стъпала  
(ако са монтирани) 

mm  6.2.2 

Коравина на 
вертикалните пръстени * 

kN/m2 ≥ 2 ISO 13268 Съгласно т. 7 от БДС EN 
13598-2 

Устойчивост на удар на 
дъно 

 БДС EN ISO 3127, 
Приложение D от  
БДС EN 13598-2 

Съгласно т 7, таблица 3 
от БДС EN 13598-2 

*Само за екструдирани елементи, които не отговарят на стандарт за продукт 

 


