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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

 

 Този документ е проект на 
национално приложение БДС ЕN 589:2019/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 01.10.2019 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 67 „Нефтопродукти и смазочни материали”. 
 
Този документ отменя и заменя БДС EN 589:2008+А1:2012/NA:2016. 
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NA.1 Обект и област на приложение 
 
Това национално приложение се прилага само за втечнен нефтен газ (LPG), който отговаря на изискванията 
на БДС EN 589:2019. 
 
Това национално приложение определя националните изисквания за вземане на проби и за маркиране на 
помпите за доставяне на втечнен нефтен газ за автомобилни двигатели. Този документ не противоречи на 
БДС EN 589; с него се правят национални допълнения и уточнения, като се отчитат изискванията на 
действащото национално законодателство в областта на горивата за автомобилни двигатели. 
 
Това национално приложение допълва БДС EN 589:2019, който въвежда EN 589:2018. 
 
Това национално приложение съдържа само тези точки от БДС EN 589:2019, в които се правят национални 
допълнения и уточнения, а именно: точки 4 и 5. 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Номерата на отделните точки съответстват на тези в БДС EN 589:2019, като пред всеки номер cа 
изписани буквите NА (National Annex – национално приложение).  

 
 
NA.4 Вземане на проби 
 
След последния текст на точка 4 на БДС EN 589:2019 се добавя следният текст: 
 
Когато пробата трябва да се изпрати до лабораторията с обществен транспорт, необходимо е да се спазват 
основните правила за транспортиране на леснозапалими материали и изискванията на транспортните 
власти. 
 
 
NA.5 Маркиране на помпи 
 
След текста на точка 5 на БДС EN 589:2019 се добавя следният текст: 
 
NA.5.1 Изисквания за маркиране на дозиращите помпи и дюзи за доставяне на втечнен нефтен 
газ за автомобилни двигатели 
 
Представянето му трябва да бъде ясно, видимо, лесно четливо и да е изложено към потребителя на мястото 
за зареждане. 
 
NA.5.1.1 Означения 
 
Означението за втечнен нефтен газ за автомобилни двигатели е LPG . 
 
Означението трябва да бъде с получерен шрифт ARIAL и да бъде поставено в средата на формата. 
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NA.5.1.2 Представяне на информация за потребителя на национално ниво 
 
Основният идентификатор трябва винаги да съответства на БДС EN 16942. Най-малкият размер на 
идентификатора също трябва да се спазва, но се препоръчва да се увеличи размерът на идентификатора в 
съответствие с националната информация, за да може потребителят да разпознае горивото. 
 
На фигура NA.1 е дадена примерна форма за националната информация за потребителя, която се състои от 
три части, две горни (A и В) и една долна (С): 
 

− А съдържа позоваване на български език на съответния европейски стандарт чрез стандартния 
номер или на европейския стандарт, или на националното му потвърждаване, или на съответната 
национална спецификация; 

− В съдържа наименованието на продукта на български език; 

− С съдържа допълнителна информация (например законови изисквания) на български език. 
 
 

      БДС EN 589      A 
  
  ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ          В 
 
 
 

   
 
 

                                                       С 
 
 

Фигура NA.1 – Пример за поставяне на национална информация около идентификатора 
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