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Член на Европейския съюз за техническо одобрение в строителството – UEAtc 

Член на Европейска организация за технически одобрения – ЕОТА 
 

Серия: ТЕХНИЧЕСКИ ОДОБРЕНИЯ 
 

ТЕХНИЧЕСКО ОДОБРЕНИЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ 
СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ 

АТ-15-7731/2008 
 Въз основа на Наредба на министъра на инфраструктурата от 8 ноември 2004 г. относно 

техническите одобрения и организациите, упълномощени да издават технически 
одобрения (Dz.U.1, № 249/2004 чл. 2497), като резултат от процедурите по одобрение, 
проведени в Научноизследователския строителен институт във Варшава по искане на 
дружество  

Pipelife Полша АД 
Картошино, ул. Торфова 4, Крокова 81-110 

 
продуктът се нарича 

 
ДРЕНАЖЕН КОМПЛЕКТ ЗА ИНФИЛТРАЦИЯ НА ДЪЖДОВНА ВОДА 

„STORMBOX” за който е установено, че е годен за употреба в строителството 
 

за начина на приложенията и принципите, посочени в приложението, съставляващо 
неделима част от настоящото техническо одобрение на Научноизследователския 
технически институт. 
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НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ 
 
Приложение: 
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Директор на Научноизследователски строителен 
институт 
Марек Капрон [подпис – не се чете] 

 
Варшава. 21 юли, 2008 г. 
 
Настоящото техническо одобрение на Научноизследователския строителен институт 
АТ-15-7731/2008 се състои от 20 страници. Текстът може да бъде размножаван само в 
пълния си вид. Публикуването и разпространието на части от настоящото техническо 



одобрение под каквато и да е друга форма изисква писменото съгласие на 
Научноизследователския строителен институт. 
______________ 
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ОБЩО И ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ 
 

1. ПРЕДМЕТ НА ОДОБРЕНИЕ 
 

 
Настоящото техническо одобрение на Научноизследователския строителен институт се 
отнася за комплект от елементи STORMBOX, произведени от Pipelife Холандия ООД, 
ул. Флеволаан 7, Енкхуицен 1601 МА, Холандия, KFC Handelsmaatschappij B.V. 
Лорентсвег 2, Коеворден 7741 LA, Холандия и Pipelife Полша АД, Картошино, ул. 
Торфова 4, Крокова 81-110 [Полша], проектирани за управление на дъждовни води, 
събрани от покривите на сградите, с помощта на улуци и водосточни тръби чрез 
гравитачно отвеждане на водите.. Системата STORMBOX също така може да бъде 
използвана за разпределение и отвеждане на дъждовна вода, събирана от различни  
повърхности като тераси, паркинги, пътища и др. 
 
Основния комплект на системата STORMBOX (фиг. № 1) се състои от: 
• Дренажни блокчета STORMBOX (фиг. 2,3,4,5 и 6) 
• Скоби за свързване на блокчетата-клипсове. 
• Геотекстилни платна за защита на дренажните блокчета 
• Инспекционни и Ревизионни - събирателни шахти за дренажните системи  

(DN/OD 400, DN/OD 630, DN/ID 800, DN/ID 1000) 
• Канализационни и свързващи тръби.  

 
Предлагат се следните елементи в допълнение към комплекта STORMBOX съгласно 
нуждите: 
• Задържателни шахти (DN/OD 400, DN/OD 630, DN/ID 800, DN/ID 1000), които 

отвеждат определено количество вода до дренажна система за дъждовна вода в 
случай на твърде малък диаметър на дренажните тръби за дъждовна вода.  

• Разпределителни шахти,  
но никое от тях не се покрива от настоящото техническо одобрение. 
 
Дъждовната вода, стичаща се от покрива на сграда през улуци или водосточни тръби 
или от непропускливи повърхности (напр. паркинг) се насочва към ревизионно - 
събирателна шахта, където механичните примеси (неразтворимите частици) се отделят. 
От тях чрез канализационна тръба водата се отвежда към дренажните блокчета.Те са  
увити в филтриращи платна от геотекстил, така че водата да може да се процеди в 
почвата и същевременно да не допусне запълването им с насипният материал използван 
за засипка около тях. Дренажните блокчета се полагат в  хоризонтални и вертикални 
модули, чийто размер зависи от нуждите. Обемът на модулите зависи главно от размера 
на дренираната площ и пропускливостта на  почвата. За спомагане бързата филтрация 
на системата, следва да се инсталира тръба за деаерация (PVC-U непластифициран 
поливинил хлорид, номинален диаметър 110 или 160 мм). Дренажните блокчета се 
поставят в изкоп върху пясъчно легло, като в случай на слаба почвена пропускливост, 
трябва да се осигури пясък от всички страни на блокчето. 
 



Дренажните блокчета, подложката и скобите за системата STORMBOX са изработени 
от полипропилен (PP-B) посредством инжекционен метод. Блокчетата са комбинирани 
в модули с помощта на скоби. За свързване на водосточната мрежа, ревизионната 
шахта, дренажните блокчета и шахтата за деаерация се използват канализационни 
тръби и фитинги от непластифициран поливинилхлорид или полипропилен, 
отговарящи на стандарти PN-EN 1401-1, PN-EN 13476-2 или PN-EN 1852-1. В случая, 
когато се използват многослойни тръби „Прагма” от блок кополимер полипропилен 
(отговарящи на параметрите на AT/99-02-0752-03 и PN-EN 13476-3) следва да се 
използват адаптери за канализационни тръби от непластифициран поливинилхлорид. 
 
Инспекционните шахти DN/OD 400 и DN/OD 630 са изработени от полипропилен и са 
включени в Техническо одобрение AT/2007-03-0096. Ревизионните шахти PRO 800 и 
PRO 1000 са изработени от полипропилен и са включени в Технически одобрения 
AT/2005-02-1538-02 и АТ/2004-03-1717. 
 
В Таблица № 1 е представен списък на елементите на системата STORMBOX и тяхното 
основно описание, а във Фигура № 1 е представена основната функционална диаграма. 
 
Наименование на 
елемента 

Описание и функция Основни размери 

Инспекционна-
събирателна шахта 
DN/OD 400 за 
дренаж и за 
дъждовна вода 

Шахта със вертикална тръба, горна 
част съгласно PN-EN 124:2000, 
кюне, входящ и изходящ адаптер за 
свързващата тръба, преназначени да  
събират вода от дренираната зона и 
да отделят механичните нечистотии. 

Вертикална тръба: 
многослойна тръба, 
DN/OD 400; 
входна/изпускателна 
тръба с муфа или с 
втулка, DN 110, 160. 

Инспекционна-
събирателна шахта 
DN/OD 630, PRO 630 
за дренажна система 
за дъждовна вода 

Вертикална тръба: 
многослойна тръба, 
DN/OD 630; 
входна/изпускателна 
тръба с муфа или оточна 
тръба, DN 110, 160. 

Ревизионна шахта  
PRO 800, PRO 1000 
за дренажни системи 
за дъждовни води 

База, удължителни пръстени, конус 
към входа в съответствие с PN-EN 
124:2000, кюне, входящ и изходящ 
адаптер за свързващата тръба  
, преназначени да  събират вода от 
дренираната зона и да отделят 
механичните нечистотии. 

Размери в съответствие с 
АТ/2005-02-1538-02. 
АТ/2004-03-1717 

Блокчета 
STORMBOX 

Блокчета с отворени работни стени, 
могат да бъдат свързвани в модули 
(хоризонтално и вертикално) със 
скоби, увити в геотекстилно платно, 
поставени в изкоп върху пясъчно 
легло, в случай на слаба почвена 
пропускливост се осигурява пясък от 
всички страни на блокчето; 
използвани за задържане и 
отвеждане на дъждовна вода към 
почвата. 

Размери: 1200 х 600 х 300 
мм; вместимост: 216 л.; 
нетен капацитет на вода: 
206 л.; маса: 8.0 кг.; 
връзки: DN 110, 125,160; 
брой входни/изходни 
отвори: 8 



Аксесоари към 
блокчетата: 
а) подложка 
б) скоби 

Подложките се свързват с 
блокчетата, използват се само за 
първия (най-долен) ред блокчета. 
Елемент за свързване на блокчетата 
хоризонтално и вертикално 

Размери: 1200 х 600 х 20 
мм; маса: 1.7 кг.;  
Размери: 36.5 х 21.5 мм; 
маса: 0,01кг. 

Водопроницаемо 
платно 

Геотекстилно платно, синтетично, 
изработено от полипропиленова 
нишка, бял цвят, използва се 
завиване на  блокчетата за защита на 
дренажната система от затлачване с 
наноси 

 

Допълнителни 
елементи: 
а) тръби от 
непластифициран 
поливинилхлорид, 
фитинги от 
непластифициран 
поливинилхлорид 
или полипропилен 
б) тръби от 
непластифициран 
поливинилхлорид с 
порест вътрешен 
слой 
в) многослойни 
тръби Прагма 
г) уплътнители 

За свързване на елементите на 
системата STORMBOX със 
системата за дъждовна вода 

Гладкостенни тръби, 
DN/OD от 110 до 400, в 
съответствие с PN-EN 14-
1-1:2000, PN-EN 1852-
1:2004 
Гладкостенни тръби, 
DN/OD от 110 до 400, в 
съответствие с PN-EN 
13476-3:2007, AT/99-02-
0752-03 еластомер PN-EN 
681-1:2006 
 

 
 
2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ПРИЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА 
 Системата STORMBOX е предназначена за непосредствено разпределение и отвеждане 
на дъждовни води, събрани от покриви на сгради чрез улуци и водосточни тръби. 
Елементите STORMBOX могат да бъдат използвани и за разпределение и отвеждане на 
дъждовна вода, събирана от циментирани повърхности (тераси, паркинги, пътища и 
др.) и за задържане на дъждовни води. Блокчетата могат да бъдат използвани и за 
отвеждане на технологични води, отговарящи на изискванията на разпоредбата на 
министъра на защитата на околната среда от 8 юли 2004 г. относно условията, които 
трябва да се спазват при изпускане на атмосферни води във водните обеми и почвата, 
както и веществата, които са особено опасни за водната среда (Д.В. № 168, член 1763). 
 
Елементите като  шахти, канализационни тръби и дренажни тръби са с муфиран или 
гладък край. Елементите на системата STORMBOX могат да бъдат използвани  при 
ниско ниво на подпочвените води, когато почвата е лека и пропусклива или при 
свързана почва със слаба пропускливост. В тези случай трябва да се постави пясък от 
всички страни за подобряване на задържането. Системата позволява също изолиране от 
почвата чрез геотекстилно платно. 
 
Следните условия трябва да бъдат спазени при употребата на системата STORMBOX: 



• Тръби и фитинги от поливинилхолорид и полипропилен за външна канализация, 
които отговарят на техническите параметри на PN-EN 1401-1:1999 или PN-
EN1852-1:2004 се използват за свързване на водосточната система със 
утаителната (предхождаща системата) шахта и модула от дренажни блокчета. 

• Елементите STORMBOX следва да се използват съгласно указанията за 
подредба и монтаж, предоставени от производителя и заложени в стандартите. 

• Пръстените на канализационните шахти  следва да отговарят на изискванията на 
PN-EN 124:2000 

• Дренажните блокчета се разполагат поне на 0.8 метра над най-високото ниво на 
подпочвените води 

• Тръбите за дъждовна вода се полагат с необходимия наклон 
• Покривният пласт над дренажните блокчета следва да е дебел поне 40 см (без 

натоварване от пътния трафик) и 0.8 м дебел (при натоварване от пътен трафик). 
Максималния брой слоеве дренажни блокчета е 10. 

• Разстоянието между дренажните блокчета и сградата следва да е поне 1.5  пъти 
дълбочината на основата.  

 
Следните изисквания следва да се спазват при инсталиране на дренажната система 
STORMBOX: 
• PN-EN 1610:2002 Изграждане и изпитване на канализационни системи 
• PN-ENV 1046:2007 Пластмасови тръби и тръбопроводни системи. Системи за 

транспорт на вода или канализационна вода извън сгради. Практики за подземно 
и надземно инсталиране.  

• PN-EN 1295-1:2002 Статическо оразмеряване на подземни тръбопроводи при 
различни условия на натоварване. Част 1: Общи изисквания 

• PN-B-10736:1999 Земни работи. Открити канали за водопроводни и 
канализационни мрежи. Технически условия за провеждане. 

• “Технически условия за изграждане и въвеждане в експлоатация на 
канализационни системи”. Технически изисквания на COBRTI INSTAL. Книжка 
9. Редактор: COBRTI INSTAL /Информационен център. Строителни 
инсталационни техники, юни 2003 

 
3. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ИЗИСКВАНИЯ 
 
3.1. Суровини 
 
Дренажните блокчета следва да бъдат изработени от полипропилен блок кополимер 
(PP-B) с добавки, като стабилизатори, пигменти и др. 
 
За производството на дренажни блокчета и други елементи от системата STORMBOX 
може да се използва само първична суровина с удостоверение от производителя 
(сертифицирана) или рециклирана суровина от собственото производство, при условие 
че свойствата й не са по-лоши от тези на първичната суровина. 
 
Суровината следва да е във вид на правилни твърди гранули с еднакъв цвят. Не бива да 
има бучки, примеси или нечистотии. Гранулираните материали следва да бъдат 
предоставени в пакети и контейнери, гарантиращи защитата им от въздействието на 
климатичните условия и влажността. 
 



Блок кополимер полипропиленът, използван в производството, следва да отговаря на 
критериите, описани в Таблица № 2. 
 
Таблица № 2 
№ Свойства Изисквания Метод на изпитване 
1. Индексът на стопилка по маса (MFR) 

(230oC/2,16 кг.), г/10мин. 
≤4.6 PN-EN ISO 1133:2006 

2. Плътност, кг./м3 >905 PN-EN ISO 1183:2006 
3. Относително удължение 500% PN-EN ISO 527-2:1998 
4. Точка на провлачване 25 MPa PN-EN ISO 527-2:1998 
 
Синтетичното геотекстилно платно от полипропиленни нишки, предназначено за 
завиване на блокчетата за защита от затлачване, следва да отговаря на следните 
изисквания: 
• Устойчивост на статично пробиване: минимално 0.8 kN (съгласно PN-EN ISO 

12236:2007) 
• Изпитване на широки ленти на опън: : минимално 5.3 kN/мин. (съгласно PN ISO 

10319:1998). 
 
3.2 Технически характеристики 
3.2.1. Технически характеристики на дренажните блокчета. Техническите 
характеристики на дренажните блокчета са изложени в Таблица № 3. 

Таблица № 3 
 

№ Технически с-ва Изисквания Метод на изпитване 
1 2 3 4 
1 Размери т. 3.2.1.1. PN-EN ISO 2126:2006 
2 Външен вид и цвят т. 3.2.1.2. т. 5.6.1 
3 Устойчивост на 

натоварване 
Под натоварване от 200 kN съгласно 
процедурата, описана в точка 5.6.2., 
блокчето следва да съхрани 
първоначалната си форма, да не се 
пропука и да продължи да функционира 

т. 5.6.2. 

4 Устойчивост на удар 
на дренажните 
блокчета 

Без пукнатини и повреди при условна 
температура от 0+/- 1оС. Пускане от 
височина 500 мм. 

PN-EN 12061:2001 

 
3.2.1.1. Размери на дренажните блокчета. Размерите на дренажните блокчета 
STORMBOX следва да са съобразени с Таблица № 4 и Фиг. № 2. 
 

Размери на дренажните блокчета STORMBOX 
 Блокче Подложка Блокче с 

подложка 
Дължина, мм 1200 1200 1200 
Височина, мм 300 20 320 
Ширина, мм 600 600 600 
Диаметър на вход/изход, мм 110, 125, 0160 - 110, 125, 160 
Брой впускателни/изпускателни 
отвори, бр 

8 - 8 

Обем, 1 216,14,230   
Нетна вместимост на вода 206 - 206 
 



3.2.1.2 Външен вид и цвят на дренажните блокчета. Дренажните блокчета STORMBOX 
следва да са с форма на правоъгълен паралелепипед като  конструкцията и размерите 
им следва да отговарят на посочените в точка 3.2.1.1. и Фиг. 2. Блокчето STORMBOX 
(без дъното) има 5 стени. Вътре в него има вертикални подпори , свързани с дупки в 
дъното. В горната стена на блокчето има отвори, които могат да бъдат свързани във 
вертикална посока. Подложките и блокчетата са свързани със скоби. Местата за 
свързване са отбелязани със знак „CLICK” ( щракване). Връзката на блокчето със 
подложката или връзката на едно блокче с друга изисква от 8 до 12 скоби. 
Конструкцията на блокчето улеснява модулното свързване, както вертикално, така и 
хоризонтално. 
 
Всичките пет стени на блокчето имат входящи/изходящи отвори, през които могат да 
бъдат свързани тръбните системи за атмосферни води, вентилационни тръби, промивни 
и ревизионни тръби с диаметър DN 110, 125 и 160. Разположението на отворите за 
свързване е показно на Фиг. № 3.  
Блокчетата следва да са зелени на цвят (RAL 6024). 
 
Стените на блокчето следва да са равни и прави и отворите следва да нямат грапавини 
или остри ръбове. Всяка от стените следва да има по 8 отвора за свързване на 
монтажните елементи. 
 
3.3 Маркировка на блокчетата  
 
Блокчетата STORMBOX следва да бъдат маркирани с изпъкнал шрифт при процеса на 
инжекционно формоване при високо налягане. Надписът следва да включва поне 
следното: 
• Лого на производителя PIPELIFE 
• Наименование на продукта STORMBOX 
• Символ на материала PP 
• Дата, година и месец на производство 2008.07 например 
• Обем на блокчето Volume 216 litres 
 
4. ОПАКОВКА, СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ 
 
Дренажните блокчета следва да са поставени в палети без опаковка или опаковани в 
пластично фолио.  
Всеки пакет следва да бъде снабден поне със следната информация: 
- Лого на производителя 
- Название и символ на материала 
- Име и адрес на производителя 
- Номер на техническо одобрение от Научноизследователския строителен институт АТ-
15-7731/2008-09-17 номер и дата на издаване на местната декларация за съответствие 
- Строителен знак 
 
Строителният знак следва да отговаря на изискванията на разпоредбата на министъра 
на инфраструктурата от 11 август 2004 г. относно начина или декларирането на 
съответствие на строителните продукти и тяхната маркировка със строителен символ 
(Д.В. № 198/2004, член 2041, с внесените поправки) 
 
4.2. Съхранение  



 
Продуктите, пакетирани съгласно точка 4.1. следва да се съхраняват по такъв начин, че 
да бъдат защитени срещу повреда или разрушение. Елементите от системата 
STORMBOX следва да се съхраняват под покрив. В случай на съхранение на открито за 
период по-дълъг от 12 месеца, следва да бъдат съхранявани на сянка или, ако е 
необходимо, покрити с лек непрозрачен брезент. Ако продуктите са покрити с брезент 
следва да се осигури добра вентилация.  
 
4.3. Транспорт  
 
Елементите от системата STORMBOX се превозват с всякакви транспортни средства, 
като се нареждат така, че да не се движат и на не бъдат механично повредени по време 
на транспортирането. Продуктите следва да бъдат товарени и разтоварвани с 
необходимото внимание, особено при температура под 5оС. STORMBOX елементите 
следва да бъдат защитени срещу повреда и деформация на всеки етап, от съхранението 
през транспортирането до мястото на инсталация.  
 
5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ 
 
5.1. Общи принципи 
 
Съгласно чл. 4, чл. 5, параграф 1 точка 3 и чл. 8 параграф 1 от Закона за строителни 
продукти от 16 април 2004 г. (Д.В. № 92/2004 член 881) продуктите, разглеждани в 
настоящото техническо одобрение могат да бъдат пуснати на пазара и използвани в 
строителните работи в сферата, отговаряща на техните свойства и предназначение, ако 
производителят е извършил оценка за съответствието с местна декларация за 
съответствие с издаденото техническо одобрение съгласно IPB AT-15-7731/2008 и 
продуктите са маркирани със строителен знак според действащото законодателство.  
 
Съгласно разпоредбата на министъра на инфраструктурата от 11 август 2004 г. относно 
деклариране на съответствие на строителните продукти и начина на маркирането им 
със строителен знак (Д.В. № 198/2004 чл. 2041, с внесените поправки) декларация за 
съответствие на елементите STORMBOX, включени в настоящото техническо 
одобрение на Научноизследователския строителен институт АТ-15-7731/2008 се 
осигурява от производителят, като се прилага Система 4.  
 
В случай на Система 4 за оценка на съответствието, производителят може да издаде 
местна декларация за съответствие на продуктите въз основа на: 
а) изпитване на типа, извършено или назначено от производителя 
б) производствен контрол 
 
5.2. Предварително изпитване на типа 
 
Предварителното изпитване на типа се извършва за потвърждаване на изискваните 
технически и практически свойства преди блокчетата, посочени в одобрението, да 
бъдат пуснати на пазара.  
Предварителното изпитване на типа на елементите от системата STORMBOX, 
посочени в настоящото одобрение, обхваща: 
- Външен вид и цвят 
- Размери 



- Устойчивост на натоварване на дренажното блокче 
- Устойчивост на удар  
 
Изпитванията, осигуряващи основата за определяне на техническите и практически 
свойства на продуктите, посочени в одобрението, съставят предварителното изпитване 
на типа в рамките на определянето на съответствието.  
 
5.3. Производствен контрол 
 
Производственият контрол включва: 
1) спецификация и технически контрол на суровините и други материали 
2) технически контрол и изпитване на продукти по време на процеса и изпитване на 
готови продукти (т. 5.4.) от производителя съгласно установената програма за 
изпитване и принципите и процедурите, описани в документите за производствен 
контрол, съобразени с производствената технология и имащи за цел получаване на 
набор от продукти с необходимите технически характеристики.  
 
Производствения контрол има за цел да осигури съответствието на продуктите с 
техническото одобрение от Научноизследователския строителен институт  АТ-15-
7731/2008. Резултатите от производствения контрол се регистрират систематично. 
Вписванията следва да потвърждават, че продуктите отговарят на критериите за 
определяне на съответствието. Всяка партида продукти следва да бъде ясно 
идентифицирана в контролните данни и търговската документация.  
 
5.4. Изпитване на завършените продукти 
 
5.4.1. График на изпитване. Графика на изпитване включва: 
 
а) текущи изпитвания 
б) периодични изпитвания 
 
5.4.2. Текущи изпитвания. Текущите изпитвания включват проверка на: 
 
а) външен вид и цвят 
б) размери 
 
5.4.3 Периодични изпитвания. Периодичните изпитвания включват проверка на: 
 
а) устойчивост на натоварване на дренажната Блокче 
б) устойчивост на удар на дренажната Блокче 
 
5.5. Честота на изпитванията 
 
Текущите изпитвания се извършват съгласно предписания график, но не по-рядко от 
веднъж за всяка партида продукти. Обемът на партидата продукти се определя в 
документацията за производствен контрол. 
Периодичните изпитвания следва да се провеждат не по-рядко от веднъж на 5 години.  
 
5.6. Методология на изпитвания 
 



Изпитванията се провеждат съгласно с методологията и стандартите, посочени в 
Таблица № 3. Резултатите от изпитванията се сравняват с изискванията, посочени в 
Таблица № 3. 
 
5.6.1. Конструкция, външен вид, цвят, маркировка. Изпитването на конструктивните 
елементи на системата STORMBOX следва да се извърши посредством проверка за 
съответствие със строителната документация и подробностите, включени в настоящото 
техническо одобрение. Изпитването на външен вид, цвят и маркировка се извършва 
посредством наблюдение с невъоръжено око на разсеяна светлина; могат да се 
използват обикновени оптически средства.  
 
5.6.2 Устойчивост на натоварване на дренажните блокчета – деформации и 
изкривявания. Изпитването за устойчивост на натоварване на дренажното блокче се 
извършва с помощта на уред за изпитване на устойчивост на натоварване. Изпитваният 
продукт се поставя (вертикално) между двете плоски плочи на уреда и се подлага на 
нарастващо натоварване до разрушаването му. Скоростта на плочите трябва да е 
непроменлива.  
 
Изпитването определя устойчивостта на блокчето на огъвания, деформации и 
пропукване. По време на изпитването блокчето не бива да се пука преди натоварването 
да достигне 200 kN, то трябва да запази първоначалната си форма и връзките на стените 
не бива да се чупят.  
 
5.7. Вземане на образци 
 
Образците за изпитване се взимат произволно съгласно стандарт PN-83/N-03010. 
 
5.8. Оценка на резултатите от изпитването 
 
Описаните продукти отговарят на настоящото одобрение на Научноизследователския 
строителен институт, ако резултатите от всички изпитвания са положителни.  
 
6. ОФИЦИАЛНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 
6.1. Техническото одобрение АТ-15-7731/2008 е документ, потвърждаващ 
приложимостта на елементите от системата STORMBOX в строителната индустрия в 
сферата, определена в клаузите на настоящото одобрение. 
 
6.2. Съгласно чл. 4, чл. 5, параграф 1 точка 3 и чл. 8 параграф 1 от Закона за строителни 
продукти от 16 април 2004 г. (Д.В. № 92/2004 член 881) продуктите, разглеждани в 
настоящото техническо одобрение могат да бъдат пуснати на пазара и използвани в 
строителните работи в сферата, отговаряща на техните свойства и предназначение, ако 
производителят е извършил оценка за съответствието с местна декларация за 
съответствие с издаденото техническо одобрение съгласно IPB AT-15-7731/2008 и 
продуктите са маркирани със строителен знак според действащото законодателство.  
 
6.3. Техническото одобрение на Научноизследователския строителен институт не влияе 
на правата, произтичащи от наредбите за защита на индустриалната собственост, 
особено съобщението на председателя на долната камара на полския парламент от 13 
юни 2003 г. за обявяване на пълната обновена версия на Закона за индустриалната 



собственост от 30 юни 200 (Д.В. № 119, чл. 1117). Защитата на тези права е задължение 
на ползвателите на Техническото одобрение от Научноизследователския строителен 
институт.  
 
6.4. Издаването на настоящото Техническо одобрение от Научноизследователския 
строителен институт не предполага отговорност за нарушаване на изключителните или 
придобити права.  
 
6.5. Техническото одобрение от Научноизследователския строителен институт не 
освобождава производителите от отговорност за адекватното качество на съставните 
материали и крайните продукти и не освобождава строителните изпълнители от 
отговорността им за правилното приложение на продуктите и правилното изпълнение 
на монтажните дейности.  
 
6.6. Информация относно настоящото Техническо одобрение от 
Научноизследователския строителен институт АТ-15-7731/2008 се публикува в 
брошури и съобщения, както и други документи, свързани с приложението на 
елементите от системата STORMBOX, разглеждани тук. 
 
7. СРОК НА ВАЛИДНОСТ 
 
Техническото одобрение от Научноизследователския строителен институт АТ-15-
7731/2008 е валидно до 21 юли 2013 г. 
Валидността на Техническото одобрение от Научноизследователския строителен 
институт може да бъде удължена, ако просителя или законния приемник на просителя 
подаде заявление за това в  Научноизследователския строителен институт не по-късно 
от 3 месеца преди крайната дата на валидност.  
 

КРАЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Стандарти и документи във връзка в гореизложеното 
 

PN-83/N-03010 Статистически контрол на качеството. Произволен избор на 
продукти за изпитване 

PN-EN ISO 3126:2006 Пластмасови тръбни системи – Пластмасови елементи – 
Проверка на размерите 

PN-EN ISO 1133:2006 Пластмаси. Определяне индекса на стопилка по маса (MFR) и 
индекса на стопилка по обем ( MVR) на термопласти 

PN-EN 1610:2002 Изграждане и изпитване на канализационни системи 
PN-EN 1046:2007 Пластмасови тръбопроводни системи – външни 

канализационно и водни системи – Надземна и подземна 
инсталационна практика 

PN-EN 1401-1:1999 Пластмасови тръбопроводи. Подземни ненапорни дренажни 
и канализационни системи от непластифициран 
поливинилхлорид. Изисквания за тръби, фитинги и системи.  

PN-EN 1852-
1:1999/A1:2004 

Пластмасови тръбопроводни системи. Подземни безнапорни 
тръбопроводни системи от полипропилен (РР) за отвеждане 
на вода и канализация. Изисквания за тръбите, профилните 
изделия и системата 

PN-EN 13476-2:2007 Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно 
подземно отводняване и отвеждане на отпадъчни води. 
Тръбопрoвoдни системи с многослойни стени от 
непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен 
(PP) и полиетилен (РЕ). Част 2: Изисквания за тръби и 
свързващи части с гладки вътрешни и външни стени и за 
системите, Тип А 

PN-EN 13476-3:2007 Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно 
подземно отводняване и отвеждане на отпадъчни води. 
Тръбопрoвoдни системи с многослойни стени от 
непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен 
(PP) и полиетилен (РЕ). Част 3: Изисквания за тръби и 
свързващи части с гладка вътрешна и профилирана външна 
повърхност и за системите, тип В 

PN-EN 681-
1:2002/A3:2006 

Еластични уплътнители. Изисквания за материалите на 
уплътнители за свързване на тръби за водопровод и 
канализация. Част 1: Вулканизиран каучук. (Поправка А3) 

PN-EN 124:2000 Покрития за водоприемници, сифони и ревизионни шахти за 
транспортни и пешеходни зони. Изисквания при 
проектиране, изпитване на типа, маркировка, управление на 
качеството. 

PN-EN ISO 1183:2006 Пластмаси – Метод за определяне на непорести пластмаси – 
Част 1: Метод с потапяне, метод с пикнометър за течност, 
метод с титруване. 

PN-EN ISO 12236:2007 Геосинтетици. Изпитване на статично пробиване (СВR 
изпитване) 

PN-ISO 10319:1996/ 
Apl:1998 

Геотекстил. Изпитване на широки ленти на опън 

PN-EN ISO 527-2:1998 Пластмаси – Определяне механичните свойства при статично 



удължаване – Изпитване условията за пресоване, 
инжектиране и формоване на пластмасите.  

PN-EN 1295-1:2002 Статическо оразмеряване на подземни тръбопроводи при 
различни условия на натоварване. Част 1: Общи изисквания. 

PN-B-10736:1999 Земни работи. Открити канали за водопроводни и 
канализационни мрежи. Технически условия за провеждане. 

 
Разпоредба на Министъра за защита на околната среда от 8 юли 2004 г. относно 
условията, които трябва да бъдат изпълнени при прокарване на канализация под вода 
или земя и веществата, които са особено опасни за водната среда (Д.В. № 168 чл. 1763). 
 
“Технически условия за изграждане и въвеждане в експлоатация на канализационни 
системи”. Технически изисквания на COBRTI INSTAL. Книжка 9. Редактор: COBRTI 
INSTAL /Информационен център. Строителни инсталационни техники, юни 2003 
 
 
Доклади от проведени изпитвания и оценки 
 

1. Доклад № 15032007 за проведено изпитване за устойчивост с метода на смесен 
повишен опън (MES) в лабораторията на Pipelife Холандия ООД в Холандия, 
озаглавено „Определяне силата на блокчето на Pipelife” 15.03.2007 г. 

2. Експертно мнение на Института за термална физика и санитарни системи към 
Научноизследователския строителен институт, 2008. 
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Фигура 1. Основна функционална диаграма на системата за отвеждане и задържане 
STORMBOX 

 
 
  
  
 
Фигура 2. Блокче за отвеждане и задържане STORMBOX 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Фигура 3. Блокче за отвеждане и задържане STORMBOX с местоположение на 
впускателните/изпускателните отвори. 

 Фигура 4. План за свързване на STORMBOX – отстрани 

 
 
Фигура 5. План за свързване на STORMBOX  – отгоре 



 
 
Фигура 6. План за свързване на STORMBOX в последователен ред – отпред 

 
 
Фигура 7. План за свързване на STORMBOX в последователен ред – отгоре 



 
 
Инвентарен № 1514/2008 
 
Аз, долуподписаната Божена Пудлик, заклет преводач, регистриран в Министерство на 
правосъдието под № ТР/3296/05, с настоящото удостоверявам, че предходното е верен 
превод на предоставения ми на полски език документ.  
В свидетелство на това на 22 септември 2008 г. полагам подпис и печат на 
дружеството. Гдиня, ул. Старовиейска 26/1а. 
/ печат и подпис на преводача/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  
7. СРОК НА ГОДНОСТ 
 
Техническото одобрение IBDiM AT/2008-03-2402 важи до 16 септември 2013 година. 
Годността на техническото одобрение IBDiM AT/2008-03-2402  може да бъде удължена 
за следващи периоди, ако нейният подател или формален наследник подаде молба до 
Института за Изследване на Мостове и Пътища във Варшава не по – късно от 3 месеца 
преди крайния срок на този документ.   
 

Б. ОДОБРЕНИЕ 
 
Въз основа разпореждане на Министъра на Инфраструктурата от дата 8 ноември 2004 г. 
относно техническите одобрения и организационните единици, упълномощени за 
издаването им (ДВ № 249, позиция 2479), в резултат на подаване на молба за одобрение 
от фирма:  
 

Pipelife Полша АД 
ул. Торфова 4, Картошино 

84-110 Крокова 
 



Институтът за Изследване на Мостове и Пътища във Варшава оценява позитивно 
техническата част и потвърждава, че следните изделия могат да бъдат използвани в 
строителството:  
 

Елементи от системата STORMBOX 
за отвеждане на дъждовна вода 

 
могат да бъдат използвани и в комуникационното инженерство в сферата, определена в 
т. 2 на това техническо одобрение.  
 
Печат: Институт за Изследване на Мостове и Пътища във Варшава 
 
Директор: проф. д-р хаб. инж. Лешек Рафалски  
Подпси: (не се чете) 
 
Варшава, 16 септември 2008 г.  
 

К р а й 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ  
 
 
1. НОРМИ И НАБОР ОТ ДОКУМЕНТИ 
 
 
PN-EN 124:2000 - Покрития за водоприемници, сифони и ревизионни шахти за 
транспортни и пешеходни зони. Изисквания при проектиране, изпитване на типа, 
маркировка, управление на качеството;  
PN-EN 681-1 – Еластомерни уплътнители. Изисквания за материалите на уплътнители 
за свързване на тръби за водопровод и канализация. Част 1: Вулканизиран каучук 
PN-EN 728:1999 – Пластмасови тръби и тръбопроводни системи. Тръби и свързващи 
части от полиолефини. Определяне времето до началото на окисляване 
PN-EN 1401-1 – Непластифициран поливинилхлорид (PVC-U). Част 1: Изисквания за 
тръби, свързващи части и системата 
PN-EN 1046:2007 – Пластмасови тръби и тръбопроводни системи. Системи за 
транспорт на вода или канализационна вода извън сгради. Практики за подземно и 
надземно инсталиране;  
PN-EN 1610:2002 Изграждане и изпитване на канализационни системи;   



PN-EN 1852-1 – Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно отводняване и 
отвеждане на отпадни води. Полипропилен (PP). Част 1: Изисквания за тръби, 
свързващи части и системите;  
PN-EN 12061:2001 – Пластмасови тръбопроводни системи. Термопластични свързващи 
части. Метод за изпитване устойчивост на удар.  
PN-EN 12666:2007 – Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно 
отвеждане на отпадъчни води и канализация. Полиетилен (РЕ). Част 1: Изисквания за 
тръби, свързващи части и системите 
PN-EN 13252 – Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, 
изисквани при използването им в дренажни системи;   
PN-EN 13476-2:2207 – Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни 
отводняване и отвеждане на отпадъчни води. Тръбопрoвoдни системи с многослойни 
стени от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и 
полиетилен (РЕ). Част 2: Изисквания за тръби и свързващи части с гладки вътрешни и 
външни стени и за системите, Тип А 
PN-EN 13476-3:2007 - Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни 
отводняване и отвеждане на отпадъчни води. Тръбопрoвoдни системи с многослойни 
стени от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и 
полиетилен (РЕ). Част 3: Изисквания за тръби и свързващи части с гладка вътрешна и 
профилирана външна повърхност и за системите, тип В 
PN-EN ISO 527-2:1998 – Пластмаси. Определяне на свойствата при опън. Част 2: 
Условия за изпитване на пластмаси за формуване и екструзия 
PN-EN ISO 580:2006 – Пластмасови тръбопроводни и канализационни системи. Лети 
под налягане термопластични свързващи части. Метод за визуално оценяване  на 
промените в резултат на нагряване;  
PN-EN ISO 1133:2006 – Пластмаси. Определяне индекса на стопилка по маса (MFR) и 
индекса на стопилка по обем ( MVR) на термопласти  
PN-EN ISO 1183-2:2006 - Пластмаси. Методи за определяне на плътността на 
неразпенени пластмаси. Част 2: Метод с колона с градиент на плътността    
PN-EN ISO 3126:2006 – Пластмасови тръбопроводни системи. Пластмасови елементи. 
Определяне на размери;  
PN ISO 48 – Вулканизат и термоеластопласти. Определяне на твърдостта (твърдост от 
10 IRHD до 100 IRHD) 
PN-S-02205:1998 – Автомобилни пътища – Наземни работи – Изисквания и 
изследвания.  
 
Техническо одобрение IBDiM № АТ/2007-03-0096 за канализационни шахти Pipelife от 
полипропилен (РР).  
 
Техническо одобрение IBDiM № АТ/2004-04-1717 за канализационни шахти PRO 630, 
PRO 800 и PRO 1000 от системата Pipelife  от полипропилен (РР). 
 
Техническо одобрение INSTAL AT/99-02-0752-03 за тръби със структурални тръби от 
типа PRAGMA и PRAGMA + ID от полипропилен (РР) и свързващи елементи от 
полипропилен (РР) за канализация без налягане.  
 
Техническо одобрение INSTAL AT/2005-02-1538-02 за входни и не входни 
канализационни шахти PRO от полипропилен (РР) за външна канализационна мрежа 
без налягане.  
 



Закон “Строително право” от дата 07 юни 1994 г. (ДВ № 89, позиция 414 с 
допълнителните изменения).  
 
Закон от дата 30 юни 2000 г. “Право за промишлена собственост” (ДВ № 119 от 2003 г. 
позиция 1117 с допълнителните изменения).  
 
Закон от 16 април 2004 г. за строителните изделия (ДВ № 92, позиция 881).  
 
Разпоредба на Министъра за Опазване на Околната Среда, Натуралните Ресурси и 
Горите от дата 8 юни 2004 г. относно условията каквито трябва да бъдат изпълнени при 
отвеждане на отпадните води към водните басейни и почвата, както и относно особено 
вредните субстанции за водната среда (ДВ № 168, позиция 1763).  
 
Разпоредба на Министъра на Инфраструктурата от дата 11 август 2004 г. относно 
начини за деклариране на съответствието на строителните  изделия и начините за 
обозначаването им със строителен знак (ДВ № 198, позиция 2041).  
 
Разпоредба на Министъра на Инфраструктурата от дата 8 ноември 2004 г. относно 
техническите одобрения и организационните единици, упълномощени за издаването им 
(ДВ № 249, позиция 2497).  
 
2. ИЗПОЛЗВАНИ ДОКУМЕНТИ ПО ВРЕМЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО 
ОДОБРЕНИЕ  
 
PN-EN 476:2001 – Общи изисквания за елементи‚ използвани в тръбопроводи за 
гравитационни канализационни системи;  
PN-EN 752-1:2000 – Канализационни системи извън сгради. Част 1: Общи положения и 
определения;  
PN-EN 752-2:2000 – Канализационни системи извън сгради. Част 2: Изисквания.  
 
Техническо одобрение ITB AT-15-7731/2008 за Pipelife Полша АД, ул. Торфова 4, 84-
110 Крокова, отнасящо се за: Комплект от изделия на системата STORMBOX за 
отводняване на дъждовна вода. Срок на годност 21 юни 2013 г.  
 
Резултатите от лабораторните изследвания, проведени във фирма Pipelife Nederland 
B.V. (Холандия) върху машина за издръжливост със заглавие: Изчисления за 
издръжливост на отводнителни блокчета на системата STORMBOX. Механичната 
издръжливост на отводнителните блокчета бе проверена чрез анализ по метода на 
завършените елементи (MES). Доклад от дата 15.03.2007 г.  
ATV-DVWK-A 138 – Планиране, строеж и експлоатация на съоръженията за 
предпазване от просмукване на отпадната вода, януари 2002;  
ATV-DVWK-A 139 – Монтаж и тeстване на тръбопроводите за отпадни води и 
канализационните инсталации, Юни 2001, Регулиращи правила, Немско дружество по 
водно управление и отпадни води).  
 
Pipelife Полша АД – Технически материали на отводнителните блокчета STORMBOX – 
Техническо описание, начин на поставяне, пресмятане на отводнителните групи. 
Издадено през 2008 г.  
 
 



3. ВНОСИТЕЛ / ПРОИЗВОДИТЕЛ  
 
Pipelife Полша АД  
Картошино, ул. Торфова 4  
84-110 Крокова 
тел. (0-58) 77 48 888  
факс: (0-58) 77 48 807  
www.pipelife.pl  
 
4. МЯСТО НА ПРОИЗВОДСТВОТО  
 
KFC (Kunststoffabriek Coevorden) B.V. 
Lorentzweg 2  
7741 LA Coevorden,  
Holandia  
 
Pipelife Nederland B.V.  
Flevolaan 7 
1601 MA Enkhuizen  
Holandia  
 
Pipelife Полша АД  
Картошино, ул. Торфова 4  
 
5. ГРУПА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ОДОБРЕНИЯ  
 
Институт за Изследване на Мостове и Пътища 
ул. Ягиелонска 80  
03-301 Варшава  
тел. (0-22) 614 56 59, 811 32 31 вътрешен 278 
факс: (0-22) 811 17 92  
www.ibdim.edu.pl  
 
 
 
 
 
 

 


