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БЪЛГАРСКИ 
ИНСТИТУТ ЗА 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ 
 
 

прБДС  
 

EN 17176-2/NА 
 

ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА 
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ПОДЗЕМНО И НАДЗЕМНО 

НАПОРНО ОТВОДНЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И 
НАПОЯВАНЕ  

ОРИЕНТИРАН НЕПЛАСТИФИЦИРАН 
ПОЛИ(ВИНИЛХЛОРИД) (PVC-O)  

Част: Тръби 

Национално приложение (NА) 

ICS 23.040.20; 23.040.45  

 

Plastics piping systems for water supply and for buried and above ground 
drainage, sewerage and irrigation under pressure - Oriented unplasticized 
poly(vinyl chloride) (PVC-O) - Part 2: Pipes - National Annex (NA) 
 
Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Wasserversorgung und für erdverlegte 
und nicht erdverlegte Entwässerungs-, Abwasser- und 
Bewässerungsdruckleitungen - Orientiertes weichmacherfreies Polyvinylchlorid 
(PVC-O)- Partie 2: Tubes - Nationaler anhang (NA) 
 
Systèmes de canalisations en plastique pour l’alimentation en eau, les 
branchements et collecteurs d’assainissement et les systèmes d’irrigation sous 
pression, enterrés ou aériens - Poly(chlorure de vinyle) non plastifié orienté (PVC-
O) - Teil 2: Rohre -  Annexe nationale (AN) 
 
 

 

 

 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този документ е проект на национално приложение 

БДС EN 17176-2:2019/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 Материал   

 
NA.6.2 Цвят              

 

NA.7 Влияние върху качеството на водата, предназначена за човешко потребление    
 

NA.14 Национални изисквания за определяне на показатели на характеристиките на тръби от  
ориентиран поливинихлорид (PVC-O), предназначени за тръбопроводни системи за водоснабдяване и  

за напорно подземно отводняване, канализация и напояване или надземно приложение,  

но защитени от директна слънчева светлина    
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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 поливинихлорид (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 17176-2:2019, който въвежда 17176-2:2019.  
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NА.1 Обект и област на приложение 

 

Този документ установява националните изисквания за определяне показатели на характеристиките на 
тръби с плътни стени от ориентиран поливинихлорид (PVC-O) за тръбопроводни системи за водоснабдяване 

и за напорно подземно отводняване, канализация и напояване или надземно приложение, но защитени от 

директна слънчева светлина. 
 

Този документ не противоречи на БДС ЕN 17176-2:2019 и се отнася за точки 1, 5 и 6 като ги допълва. 
Добавя се нова точка NA.14 и таблица NA.10. 

 

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 17176-2:2019, като пред 
номерата са изписани буквите NА (National Annex). 

 

Това национално приложение се отнася за тръби от ориентиран PVC-O с или без муфа, произведена заедно 

с тръбата и предназначени да бъдат използвани както следва:  
 

а) водопроводи и обслужващи линии; 
b) пренос на вода както за външни инсталации, така и за в сгради; 

c) напорно отводняване, канализация и пречистени отпадни води; 

d) напорно напояване. 
 

Този документ заедно с основния стандарт се прилага за тръбопроводни системи, предназначени за 
водоснабдяване с максимално допустимо работно налягане (PFA) до и включително 25 bar.. 

Тръбопроводната система съгласно основния стандарт и този документ е предназначена за пренос на 
студена вода до и включително 45 ° C и особено в тези приложения, където са необходими специални 

изисквания за експлоатационни характеристики, като ударни натоварвания и колебания на налягането. 

 
 

NA.5 Материал 
 

При производството на тръбите и елементите за тръбопроводната система, предназначена за 

водоснабдяване да се използва само материал от ориентиран поли(винихлорид) (PVC-O), пригоден за 
контакт с питейна вода, който трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001г.  . 

Материалът трябва да е с включени добавки от производителя на компаунда и с показатели за плътност и 
коефициент на ориентиране в съответствие с изискванията на основния стандарт. Не се допуска 

прибавянето на добавки в компаунда от производителя на тръби. 

Допуска се използването на вторичен материал, само от собственото производсво. 

 
NA.6.2 Цвят 

 

Цветът на компаунда в зависимост от предназначението на тръбите трябва да бъде: 

 
а)  за водоснабдяване – кремав, син, бял или бял със сини ивици  

b) напорно напояване – син или бял; 
с) напорно отводняване и канализация – сив, кафяв или бял със кафяви ивици; 

d) пречистени отпадни води - лилав 

 
NA. 14 Национални изисквания за определяне на показатели на характеристиките на тръби  от 

ориентиран поливинихлорид (PVC-O), предназначени за тръбопроводни системи за 
водоснабдяване и за напорно подземно отводняване, канализация и напояване или надземно 

приложение, но защитени от директна слънчева светлина. 
 

Националните изисквания за определяне на показатели на характеристиките на тръби от  
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ориентиран поливинихлорид (PVC-O), предназначени за посочените по-горе цели, са определени в таблица 
NA.10. 

 
Таблица NA.10 - Национални изисквания за определяне на показатели на характеристиките на 

тръби от ориентиран полвинилхлорид (РVC-O), предназначени за тръбопроводни системи за 

водоснабдяване и за напорно подземно отводняване, канализация и напояване или надземно 
приложение, но защитени от директна слънчева светлина 

 

Характеристика/ 
показател 

Начин на деклариране 
на показател 

клас/изм.единица на 
нивото 

Метод за 
изпитване/изчисление 

съгласно 

Изискване/гранично 
ниво 

Санитарно-хигиенни 
изсквания (отделяне на 
вредни вещества) за 
тръби, предназначени за 
снабдяване с питейна вода  

Няма  НАРЕДБА № 9 от 
16.03.2001 г. за 
качеството на водата, 
предназначена за 
питейно-битови цели  

Санитарно-хигиенна оценка  
на тръбите и изпитване на 
миграция от готовите 
продукти * съгласно  
БДС EN ISO 8795  

Реакция на огън  Клас по реакция на огън  БДС EN 13501-2  Клас  

За тръби за промишлени 
канализационни системи за 
отвеждане на отпадъчни 
води, съдържащи лесно-
запалими или горими 
течности, се изисква клас  

Външен вид  Няма Визуално  Съгласно т.6.1 от БДС EN 
17176-2  

Гeoметрични 
характеристики  
 

mm БДС EN ISO 3126  

дължина на тръби mm  Съгласно 7.2, таблица 2 от 
БДС EN 17176-2 

номинален външен 
диаметър, dn 

mm БДС EN ISO 3126 и  
ISO 2531 за PN 25 

Съгласно т. 7.3, таблица 3 
от БДС EN 17176-2 

 
овалност 

  Съгласно т. 7.3 от БДС EN 
17176-2 и ISO 11922-1, клас  

М 

номинална дебелина на 
стената, en  

mm  Съгласно т. 7.3, таблица 3от 
БДС EN 17176-2 

Устойчивост на вътрешно 
хидростатично налягане  
(20 оС, 10 h)  

h БДС EN ISO 1167-1  
БДС EN ISO 1167-2 
таблица 5 от БДС EN 
17176-2  

Без разрушаване по време 
на изпитването  

Якост на удар 
(метода на часовниковата 
стрелка)  

% на разрушени пробни 
тела 

БДС EN ISO 3127 TIR ≤ 10 % 

Напречна коравина  kN/m2 БДС EN ISO 9969  Съгласно т. 9.3, таблица 7 
от БДС EN 17176-2  

Степен на желиране: 

Устойчивост към 
дихлорметан при 
определена температура 
 

Увреждане на 
повърхността  

БДС EN ISO 9852 
 

Да няма увреждания 

ИЛИ 

Едноосово изпитване 
якост на опън 

МРа БДС EN ISO 6259-1  
И БДС EN ISO 6259-2 

Якост на опън 
≥48 МРа 

Коефициент на 
ориентиране 

няма БДС EN ISO 2505 и  
Приложение Е от  
БДС EN 17176-2 

Съгласно т. 5.4, таблица 1 
от БДС EN 17176-2 

*Изпитване на миграция от готовия продукт се извършва при първоначлно изпитване на типа и при смяна на компаунда за 
производство на тръби, предназначени за водоснбдяване за човешко потребление. 

 


