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БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ 
ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ 
 
 

прБДС  
 

EN 17176-1/NА 
 

ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА 
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ПОДЗЕМНО И НАДЗЕМНО 

НАПОРНО ОТВОДНЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И 
НАПОЯВАНЕ  

ОРИЕНТИРАН НЕПЛАСТИФИЦИРАН 
ПОЛИ(ВИНИЛХЛОРИД) (PVC-O)  

Част 1: Общи положения  

Национално приложение (NА) 

ICS 23.040.20; 23.040.45  

 

Plastics piping systems for water supply, and for drainage and 
sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 1: General 
National Annex  (NA) 
 
Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Wasserversorgung und für 
Entwässerungs- und Abwasserdruckleitungen - Polyethylen (PE) - Teil 
1: Allgemeines - Nationaler anhang  (NA) 
 
Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et 
pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec 
pression - Polyéthylène (PE) - Partie 1: Généralités - Annexe 
nationale (AN) 
 

 

 

 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този документ е проект на национално приложение 
 

БДС EN 17176-1:2019/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.5.3  Използване на вторичен материал   

 
NA. 7 Национални изисквания за определяне на показатели на характеристиките на ориентиран 

поливинилхлорид (PVC-O) за производство на тръби и свързващи части за тръбопроводни системи за 
водоснабдяване и за подземни отводняване, канализаци и напояване под налягане, или надземно 

приложение, но защитени от директна слънчева свeтлина   
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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 тръбопроводни системи и техните елементи, изработени от ориентиран поливинилхлорид (PVC-O), и 
предвидени да се използват за водоснабдяване и за напорно подземно отводняване, канализация и 

напояване или надземно приложение, но защитени от директна слънчева светлина. 
 

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 17176-1:2019, който въвежда EN 17176-1:2019.  
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прБДС EN 171761-1:2019/NA:2019 
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NА.1 Обект и област на приложение 

 
Този документ определя националните изисквания за oпределяне показатели на характеристиките на 

суровината - ориентиран поливинихлорид (PVC-O) за производство на строителните продукти – тръби и 
свързващи части от ориентиран поливинилхлорид (PVC-O), предвидени да се използват за тръбопроводни 

системи за водоснабдяване и за подземни отводняване, канализаци и напояване под налягане, или 

надземно приложение, но защитени от директна слънчева свeтлина 
 

Този документ не противоречи на БДС ЕN 17176-1:2019 и се отнася за точки 1 и 5.3, като ги допълва. 
Добавятсе нова точка NA.7 и таблица NA.2. 

 

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: 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 17176-1:2019, като пред 
номерата са изписани буквите NА (National Annex). 

 

NA.5.3 Използване на вторичен материал  
 
За производството на тръбите и свързващите части от ориентиран поли(винилхлорид) PVC-O се допуска 

използването на вторичен материал само от собствено производство. 
 

NA. 7 Национални изисквания за определяне на показатели на характеристиките на 
ориентиран поливинилхлорид (PVC-O) за производство на тръби и свързващи части за 
тръбопроводни системи за водоснабдяване и за подземни отводняване, канализаци и 
напояване под налягане, или надземно приложение, но защитени от директна 
слънчева свeтлина 

 

Националните изисквания за деклариране на показатели на ориентиран поливинилхлорид (PVC-O) 
предназанчен производство на тръби и свързващи части за тръбопроводни системи за посочените по-горе 

цели са определени в таблица NA.2. 

 
Tаблица NA.2 - Национални изисквания за определяне показатели на характверистиките на 

ориентиран поливинилхлорид (PVC-O) за производство на тръби и свързващи части за 
тръбопроводни системи за водоснабдяване и за подземни отводняване, канализаци и 

напояване под налягане, или надземно приложение, но защитени от директна слънчева 

свeтлина 
 

Характеристика/ 
показател 

Начин на деклариране 
на показател клас/изм. 

единица на нивото 

Метод за 
изпитване/изчисление 

съгласно 

Изискване/гранично 
ниво 

Хигиенно-токсикологична 
безопасност на 
материалите в контакт с 
вода за човешко 

потребление *  

Няма  НАРЕДБА № 9 от 
16.03.2001 г. за качество-
то на водата, 
предназначена за питейно-

битови цели  

Санитарно-хигиенна 
оценка за пригодност на 
материалите в контакт с 
вода за човешко 

потребление  

Класификация на 
материала  

MPa  БДС EN 9080 
БДС EN ISO 12162  

Съгласно т. 6 на БДС EN 
17176-1  

    

 

 

 


