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СЪДЪРЖАНИЕ 
 
Предговор   

 
NA. Обект и област на приложение  

 

Приложение NA.ZA  (информационно) Връзка на този европейски стандарт с Регламент (ЕС) №305/2011  
 

NA.ZA.1 Обект и област на приложение и съответни характеристики  
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ПРЕДГОВОР 

 

 
Този документ е разработен с участието на БИС/ТК 5 „Бетон и разтвори” на основата на националния 

практически опит при производството на леки добавъчни материали за бетон, разтвор и инжекционен 
разтвор, както и на леки добавъчни материали за битумни смеси и повърхностна обработка и за несвързано 

и свързано приложение в строителството и е съобразен с климатичните и географски условия в страната. С 

него също така се отчитат изискванията на българската техническа нормативна уредба в областта на 
строителството и строителните продукти. 

 
Това национално приложение допълва БДС EN 13055:2016, който въвежда EN 13055:2016, и определя 
условията за неговото прилагане на територията на България. 

 
Това национално приложение съдържа само тези точки от БДС EN 13055:2016, в които се правят национални 

допълнения и уточнения, а именно: 
 

— Приложение ZA, точка ZA.1. 

 
Забележка: Номерата на отделните точки и таблици съответстват на тези в БДС EN 13055:2016, като пред номера cа 
изписани буквите NА (National Annex). 
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NА.1 Обект и област на приложение 
 
Това национално приложение се прилага за леки добавъчни материали за бетон, разтвор и инжекционен 

разтвор за използване в строителството, както и за леки добавъчни материали за битумни смеси и 
повърхностна обработка и за несвързано и свързано приложение в строителството, които отговарят на 

изискванията на БДС EN 13055:2016. 

 
Този документ не противоречи на БДС EN 13055:2016, а само го допълва в частта Приложение ZA, точка ZA.1, 

като в табличен вид са дадини национални предписания, с които се отчитат различните климатични и 
географски условия, различните нива на сигурност, както и установените регионални и национални традиции 

и опит при производството и приложението на леки добавъчни материали за бетон, разтвор и инжекционен 

разтвор. 
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Приложение NА.ZA 
(информационно) 

 

ВРЪЗКА НА ТОЗИ ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №305/2011 
 

NA.ZA.1 Обект и област на приложение и съответни характеристики 
 

След таблица ZA.1.1 се добавя: 
 

За леки добавъчни материали (LWA) за бетон, разтвор и инжекционен разтвор за използване в 

строителството, включени в областта на приложение на стандарт EN 13055:2016, националните изисквания 
за деклариране и за гранични нива на експлоатационните показатели на съществените характеристики се 

съдържат в таблица NA.ZA.1.1. 
 

Код за означаване съгласно точка 8 на БДС EN 13055:2016. 

 
Таблица NA.ZA.1.1 – Национални изисквания за деклариране на експлоатационни показатели 

на леки добавъчни материали за бетон, разтвор и инжекционен разтвор в зависимост от 
предвидената употреба – за сгради, пътища, строителни съоръжения и производство  

на готови елементи 
 

Съществена 
характеристика/експлоата-

ционен показател 

Начин на деклариране 
на експлоатационен 

показател/измерителна 
единица на нивото 

Стандарт с метод за 
изпитване 

Национални изисквания 
за деклариране/гранично 

ниво/стойност 

1 2 3 4 

Форма и размер на зърната. 
Зърнометричен състав 

 Форма на зърната 

 Размер на зърната 
  долен размер d ≥ 0 mm 
 
  горен размер D ≤ 4 mm 
 

Зърнометричен състав 
 
 
 
 
 

Съдържание на фина фракция 
(без промиване) 

 
 

Описание 

 
% преминало количество 
 
% задържано количество 
 

% 
 
 
 
 
 

% 

БДС EN 13055, т. 5.3.1 и 
табл. 1 

 
 

Описание 

Декларирано ниво: 
≤ 15 % преминало 
количество 
≤ 10 % задържано 
количество 

Декларирано разпределение 
на зърната по размер – без 
промиване. Когато е 
необходимо, се декларират 
ситата със 100 % преминали 
количества LWA 

Декларирана стойност 

Плътност в свободно насипно 
състояние 

kg/m3  БДС EN 1097-3 Допустими отклонения на 
декларирано ниво  ±15%, но 

не повече от ± 100 kg/m3 

Плътност на зърната kg/m3 БДС EN 1097-6 Допустими отклонения на 
декларирано ниво  ±15%, но 
не повече от ± 150 kg/m3 

Устойчивост на натрошаване в 
насипно състояние 

N/mm2  БДС EN 13055 

Приложение С 

Декларирана стойност по: 
̶ Процедура 1 за 

фракция 4/22 mm с 
плътност в насипно 
състояние ≤150 kg/m3; 

̶ Процедура 2 за LWA с 
плътност в насипно 
състояние ≥ 150 kg/m3 

Съдържание на натрошени 
зърна 

% по маса  БДС EN 933-5 Декларирано ниво, съгласно 

 БДС EN 13055, точка 5.11 
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Таблица NA.ZA.1.1 - (продължение) 

 

1 2 3 4 

Устойчивост на дезинтеграция 
(за LWA с плътност ≥150 kg/m3) 

загуба по маса, 

%  

БДС EN 1367-8 Декларирана стойност 

Абсорбция на вода 

 - за едрозърнести LWA  

 - за фини LWA 

% по маса в сухо 
състояние 

 

БДС EN 1097-6 

БДС EN 13055, 
Приложение D 

Декларирани стойности 

Състав/съдържание на: 

1) хлориди; 

2) киселиноразтворими 
сулфати; 

3) обща сяра 

% БДС EN 1744-1 Декларирани стойности 

Чистота/ съдържание на 
органични вещества 

Отговаря/не отговаря БДС EN 1744-1 

БДС EN 13055, 
Приложение F 

Декларация „Отговаря” 

Дълготрайност – алкало- 
силициева реактивоспособност 
(на естествени LWA) 

Съдържание на 
разтворим SiO2, 
mmol/dm3  

БДС 14851 

БДС EN 13055, 
Приложение F 

Гранично ниво: 

≤ 50 mmol/dm3 

Опасни вещества - 

радиоактивни емисии (за LWA, 
произведени от радиоактивни 
суровини и предназначени за 
бетон за сгради) 

Индекс на специфична 
активност I 

Наредба № 25 от 
22.07.2005, чл. 5, ал. 1 

Декларирано ниво, съгласно 

Наредба № 25 от 22.07.2005 
г. за изискванията за защита 
на лицата при хронично 
облъчване в резултат на 
производство, търговия и 
използване на суровини, 

продукти и стоки с повишено 
съдържание на 
радионуклиди 

 
След таблица ZA.1.2 се добавя: 
 
За фини пълнители от леки добавъчни материали (LWA) за бетон, строителен разтвор и инжекционен разтвор, 

произведен на строителния обект, или за производство на готови бетонни продукти за пътища и инженерни 

съоръжения, включени в областта на приложение на EN 13055:2016, националните изисквания за 
деклариране и за гранични нива на експлоатационните показатели на съществените характеристики се 

съдържат в таблица NA.ZA.1.2 
 

Код за означаване съгласно точка 8 на БДС EN 13055:2016 
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Таблица NA.ZA.1.2 – Национални изисквания за деклариране на експлоатационни показатели 
на фини пълнители за бетон, разтвор и инжекционен разтвор в зависимост от предвидената 

употреба - за сгради, пътища и строителни съоръжения 

Съществена 
характеристика/ 
експлоатационен 

показател 

Начин на деклариране 
на експлоатационен 

показател 
клас/измерителна 
единица на нивото 

Стандарт с метод за 
изпитване 

Национални изисквания за 
деклариране/гранично 

ниво/стойност 

1 2 3 4 

Финост/размер и 
плътност/зърнометричен 
състав: 

Фина фракция LWA, d/D 
 Долен размер 
 Горен размер 

Зърнометричен състав на 
пълнител от LWA 

Плътност в свободно 
насипно състояние 

 
 
 

 
mm 
mm 

преминали количества в 
% по маса 

kg/m3 

 
 
 

БДС EN 933 -1 
 
 

БДС EN 933 – 10 
 

БДС EN 1097 - 3 

 
 
 

Декларирани стойности 
 
 

Декларирано разпределение 
 

Допустими отклонения на 
декларираноа стойност  ±15%, но не 
повече от ± 100 kg/m3 

Състав/съдържание на: 

 хлориди; 

  киселиноразтворими 
 сулфати; 

 обща сяра 

% БДС EN 1744-1 Декларирани стойности 

Устойчивост на 
дезинтеграция (за LWA с 
плътност ≥150 kg/m3) 

загуба по маса, 

%  

БДС EN 1367-8 Декларирана стойност 

Загуба при накаляване % по маса БДС EN 1744-1 Декларирано ниво 

Чистота/ съдържание на 
органични вещества 

Отговаря/не отговаря БДС EN 1744-1 

БДС EN 13055, 
Приложение F 

Декларация „Отговаря” 

Дълготрайност – алкало- 
силициева 
реактивоспособност (на 
естествени LWA) 

Съдържание на 
разтворим SiO2, 
mmol/dm3  

БДС 14851 

БДС EN 13055, 
Приложение F 

Гранично ниво: 

≤ 60 mmol/dm3 

Опасни вещества - 

радиоактивни емисии (за 
LWA, произведени от 
радиоактивни суровини и 
предназначени за бетон 
за сгради) 

Индекс на специфична 
активност I 

Наредба № 25 от 
22.07.2005, чл. 5, ал. 1 

Декларирано ниво, съгласно 

Наредба № 25 от 22.07.2005 г. за 
изискванията за защита на лицата 
при хронично облъчване в резултат 
на производство, търговия и 
използване на суровини, продукти и 
стоки с повишено съдържание на 
радионуклиди 

 

След таблица ZA.1.3 се добавя: 
 
За леки добавъчни материали за битумни смеси и повърхностна обработка, включени в областта на 

приложение на този стандарт, националните изисквания за деклариране и за гранични нива на 
експлоатационните показатели на съществените характеристики се съдържат в таблица NA.ZA.1.3. 

 

Код за означаване съгласно точка 8 на БДС EN 13055:2016 
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Таблица NA.ZA.1.3 – Национални изисквания за деклариране на експлоатационни показатели 

на леки добавъчни материали за битумни смеси и повърхностна обработка 

 

Съществена 
характеристика/ 

експлоатационен показател 

Начин на деклариране 
на експлоатационен 

показател 
клас/измерителна 
единица на нивото 

Стандарт с метод за 
изпитване 

Национални изисквания 
за деклариране/гранично 

ниво/стойност 

1 2 3 4 

Форма и размер на зърната/ 
Зърнометричен състав 

 Форма на зърната 

 Размер на зърната 
  долен размер d ≥ 0 mm 
 
  горен размер D ≤ 4 mm 
 
 

 Зърнометричен състав 
 
 
 
 
 

 Съдържание на фина 
фракция (без промиване) 

 
 

Описание 

 
% преминало количество 
 
% задържано количество 
 
 

% 
 
 
 
 
 

% 

БДС EN 13055, т. 5.3.1 и 
табл. 1 

 
 

Описание 

Декларирано ниво: 
d ≤ 15 % преминало 
количество 
D ≤ 10 % задържано 
количество 
 

Деклариране разпределение 
на зърната по размер – без 
промиване. Когато е 
необходимо, се декларират 
ситата със 100 % преминали 
количества LWA 

Декларирана стойност 

Плътност в свободно насипно 
състояние 

kg/m3  БДС EN 1097-3 Допустими отклонения на 
декларирано ниво  ±15%, но 
не повече от ± 100 kg/m3 

Плътност на зърната kg/m3 БДС EN 1097-6 Допустими отклонения на 
декларирано ниво  ±15%, но 
не повече от ± 150 kg/m3 

Устойчивост на натрошаване в 
насипно състояние 

N/mm2  БДС EN 13055 

Приложение С 

Декларирана стойност по: 
̶ Процедура 1 за 

фракция 4/22 mm с 
плътност в насипно 
състояние ≤150 kg/m3; 

̶ Процедура 2 за LWA с 
плътност в насипно 
състояние ≥ 150 kg/m3 

Устойчивост на раздробяване 
(LOS Angeles) за едрозърнести 
LWA 

задържано количество 
върху сито 1,6 mm 

g 

БДС EN 1097-2 Декларирана стойност 

Съдържание на натрошени 

зърна 

% по маса  БДС EN 933-5 Декларирано ниво, съгласно 

 БДС EN 13055, точка 5.11 

Устойчивост на дезинтеграция 
(за LWA с плътност ≥150 kg/m3) 

загуба по маса, 

%  

БДС EN 1367-8 Декларирана стойност 

Устойчивост на топлинен шок загуба по маса 

% 

БДС EN 1367-5 Декларирана стойност 

Състав/съдържание на: 

1) хлориди; 

2) киселиноразтворими 
сулфати; 

3) обща сяра 

% БДС EN 1744-1 Декларирани стойности 
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Таблица NA.ZA.1.3 - (продължение) 

 

1 2 3 4 

Чистота/ съдържание на 
органични вещества 

Отговаря/не отговаря БДС EN 1744-1 

БДС EN 13055, 
Приложение F 

Декларация „Отговаря” 

Дълготрайност – алкало- 
силициева реактивоспособност 
(на естествени LWA) 

Съдържание на 
разтворим SiO2, 
mmol/dm3  

БДС 14851 

БДС EN 13055, 
Приложение F 

Гранично ниво: 

≤ 50 mmol/dm3 

Съвместимост с битумни 
свързващи вещества 

% по маса БДС EN 12697-11 Декларирана стойност 

Полируемост/изтриваемост/ 
износоустойчивост (само за LWA 
за повърхностна обработка) 

 Полируемост (за 
едрозърнести  LWA) 

 Устойчивост на износване 
при изтриване от гуми (за 
едрозърнести  LWA) 

 Устойчивост на износване 
(micro-Deval) 

коефициент 

 
 
 

БДС EN 1097-8 
 

БДС EN 1097-9 
 
 

БДС EN 1097-1 

Декларирана стойност 

Дълготрайност – устойчивост на 
замръзване/размръзване 

 при абсорбация ≥ 1% (за 
LWA с плътност в насипно 
състояние > 150 kg/m3 и 
размер на зърната ≥ 4 mm.) 

 за LWA с размер на зърната 
≤ 4 mm и плътност в 
насипно състояние <150 
kg/m3 

 БДС EN 1367-7 
изпитването се 
извършва по 
предписание, валидно 
за мястото на 
използване 

 

Опасни вещества - 
радиоактивни емисии (за LWA, 
произведени от радиоактивни 
суровини и предназначени за 
бетон за сгради) 

индекс на специфична 
активност I 

Наредба № 25 от 
22.07.2005 г, чл. 5, ал. 
1 

Декларирано ниво, съгласно 

 Наредба № 25 от 22.07.2005 
г. за изискванията за защита 
на лицата при хронично 
облъчване в резултат на 
производство, търговия и 
използване на суровини, 
продукти и стоки с повишено 
съдържание на 
радионуклиди 

 

След таблица ZA.1.4 се добавя: 
 

За фини пълнители от леки добавъчни материали за битумни смеси и повърхностна обработка с приложение 
в строителството, включени в областта на приложение на този стандарт, националните изисквания за 

деклариране и за гранични нива на експлоатационните показатели на съществените характеристики се 

съдържат в таблица NA.ZA.1.4. 
 

Код за означаване съгласно точка 8 на БДС EN 13055:2016. 
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Таблица NA.ZA.1.4 – Национални изисквания за деклариране на експлоатационни показатели 

на леки добавъчни материали – фин пълнител за битумни смеси и повърхностна обработка 

 

Съществена характеристика/ 
експлоатационен показател 

Начин на деклариране 
на експлоатационен 

показател 
клас/измерителна 
единица на нивото 

Стандарт с метод за 
изпитване 

Национални изисквания 
за деклариране/ 

гранично ниво/стойност 

1 2 3 4 

Финост/размер и 
плътност/зърнометричен състав: 

Размери 
 долен размер d ≥ 0 mm 
  
 горен размер D≤ 4 mm 

 

Плътност в свободно насипно 
състояние 
 
 

Зърнометричен състав на фин 
пълнител от LWA 

Съдържание на фина фракция 

 
 

 
% преминало количество 
 
% задържано количество 

 

kg/m3 
 
 
 

преминали количества в 
% по маса 

% 

 
 

 
БДС EN 13055 
 
БДС EN 13055 

 

БДС EN 1097 – 3 
 
 
 

БДС EN 933 – 10 
 

БДС EN 933 – 1 

 
 

Декларирано ниво: 
≤ 15 % преминало 
количество 
≤ 10 % задържано 

количество 

Допустими отклонения на 
декларираноа стойност  
±15%, но не повече от 
± 100 kg/m3 

Декларирано разпределение 
на зърната по размер 

Декларирано ниво 

Усилващи свойства/ изпитване с 
пръстен с топче 

% БДС EN 13179-1 Декларирана стойност 

Порьозност/обем на празнините в 
сухо уплътнено състояние 

% на празнините по обем БДС EN 1097-4 Декларирано ниво, съгласно 

 БДС EN 13055-2:2006, точка 
4.18 

Разтворимост във вода % по маса БДС EN 1744-1 Декларирана стойност 

Загуби при накаляване (само за 
пепели) 

% по маса БДС EN 1744-1 Декларирана стойност 

Чистота/ съдържание на 
органични вещества 

Отговаря/не отговаря БДС EN 1744-1 

БДС EN 13055, 
Приложение F 

Декларация „Отговаря” 

Дълготрайност – устойчивост на 
замръзване/размръзване 

загуба на маса 

% 
БДС EN 1367-7  Декларирано ниво 

Опасни вещества - радиоактивни 
емисии (за LWA, произведени от 
радиоактивни суровини и 
предназначени за бетон за 
сгради) 

индекс на специфична 
активност I 

Наредба № 25 от 
22.07.2005 г, чл. 5, ал. 
1 

Декларирано ниво, съгласно 

Наредба № 25 от 22.07.2005 
г. за изискванията за защита 
на лицата при хронично 
облъчване в резултат на 

производство, търговия и 
използване на суровини, 
продукти и стоки с повишено 
съдържание на 
радионуклиди 

 
След таблица ZA.1.5 се добавя: 
 
За леки добавъчни материали за несвързано и хидравлично свързано приложение в строителството, 

включени в областта на приложение на този стандарт, националните изисквания за деклариране и за 

гранични нива на експлоатационните показатели на съществените характеристики се съдържат в таблица 
NA.ZA.1.5. 

 
Код за означаване съгласно точка 8 на БДС EN 13055:2016 
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Таблица NA.ZA.1.5 – Национални изисквания за деклариране на експлоатационни показатели 

на леки добавъчни материали за несвързано и хидравлично свързано приложение 

 

Съществена характеристика/ 
експлоатационен показател 

Начин на деклариране 
на експлоатационен 

показател 
клас/измерителна 
единица на нивото 

Стандарт с метод за 
изпитване 

Национални изисквания 
за деклариране/ 

гранично ниво/стойност 

1 2 3 4 

Форма и размер на зърната. 
Зърнометричен състав 

 Форма на зърната 

 Размер на зърната 

  долен размер d ≥ 0 mm 
 
  горен размер D ≤ 4 mm 
 

Зърнометричен състав 
 
 
 
 
 

 
 

Описание 

 

% преминало количество 
 
% задържано количество 
 

% 
 
 
 
 
 

БДС EN 13055, т. 5.3.1, 
таблица 1 

 
 

Описание 

Декларирано ниво: 

≤ 15 % преминало 
количество 
≤ 10 % задържано 
количество 

Декларирано разпределение 
на зърната по размер – без 
промиване. Когато е 
необходимо, се декларират 
ситата със 100 % преминали 
количества LWA 

Плътност в свободно насипно 
състояние 

kg/m3  БДС EN 1097-3 Допустими отклонения на 
декларирано ниво  ±15%, но 
не повече от ± 100 kg/m3 

Плътност на зърната kg/m3 БДС EN 1097-6 Допустими отклонения на 
декларирано ниво  ±15%, но 

не повече от ± 150 kg/m3 

Абсорбция на вода 

 за едрозърнести LWA 

 за фини LWA 
 

 височина на проникване на 
вода 

% по маса  

 

БДС EN 1097-6, 

БДС EN 13055 
приложение D 

БДС EN 1097-10 

Декларирани стойности 

Съдържание на натрошени зърна 
(за LWA с плътност в свободно 
насипно състояние ≥ 150 kg/m3) 

% по маса БДС EN 933-5 Декларирано ниво 

Устойчивост на дезинтеграция (за 
LWA с плътност в свободно 
насипно състояние ≥ 150 kg/m3) 

% по маса БДС EN 1367-8 Декларирана стойност 

Устойчивост на 
натрошаване/раздробяване 

 Способност за уплътняване и 
ограничена якост на натиск 

 Устойчивост на циклично 
натоварване на натиск (ако е 
приложимо) 

 
 

N/mm2 
 

N/mm2 

 
 

БДС EN 1097-11 
 

БДС EN 13286-7 

Декларирани стойности 

Устойчивост на топлинен шок загуба по маса 

% 

БДС EN 1367-5 Декларирана стойност 
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Таблица NA.ZA.1.5 - (продължение) 

1 2 3 4 

Полируемост/изтриваемост/ 
износоустойчивост (само за LWA 
за повърхностна обработка) 

 Полируемост (за едрозърнести  
LWA) 

 Устойчивост на износване при 
изтриване от гуми (за 
едрозърнести  LWA) 

 Устойчивост на износване 
(micro-Deval) 

коефициент 

 
 
 

БДС EN 1097-8 
 

БДС EN 1097-9 
 
 

БДС EN 1097-1 

Декларирана стойност 

Съвместимост с битумни 
свързващи вещества 

% по маса БДС EN 12697-11 
Декларирана стойност 

Състав/съдържание на: 

 хлориди (разтворими във вода 
хлорни йони); 

  киселиноразтворими  сулфати 

% БДС EN 1744-1 Декларирани стойности 

Чистота/ съдържание на 
органични вещества 

Отговаря/не отговаря БДС EN 1744-1 

БДС EN 13055, 
Приложение F 

Декларация „Отговаря” 

Дълготрайност – устойчивост на 
замръзване/размръзване 

 за LWA с плътност в насипно 
състояние ≥ 150 kg/m3 и 
размер на зърната ≥ 4 mm за 
хидравлично свързани и 
несвързани приложения в 

незащитени условия 

 за LWA с размер на зърната 
≤ 4 mm и плътност в насипно 
състояние <150 kg/m3 

загуба на маса 

% 

БДС EN 1367-7 
изпитването се 
извършва по 
предписание, валидно 
за мястото на 

използване 

Декларирано ниво 

Дълготрайност – алкало- 
силициева реактивоспособност 
(на естествени LWA) 

Съдържание на 
разтворим SiO2, 
mmol/dm3  

БДС 14851 

БДС EN 13055, 
Приложение F 

Гранично ниво: 

≤ 50 mmol/dm3 

Опасни вещества - радиоактивни 
емисии (за LWA, произведени от 
радиоактивни суровини и 
предназначени за бетон за сгради) 

индекс на специфична 
активност I 

Наредба № 25 от 
22.07.2005 г, чл. 5, ал. 
1 

Декларирано ниво, съгласно 

Наредба № 25 от 22.07.2005 
г. за изискванията за защита 
на лицата при хронично 
облъчване в резултат на 
производство, търговия и 
използване на суровини, 

продукти и стоки с повишено 
съдържание на 
радионуклиди 

 


