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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този документ е проект на национално приложение БДС EN 
13830:2015/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 
11.06.2015 г. 

Когато този документ се одобри, неговото съдържание може да 
бъде различно от това на проекта.  

 
 

 

 

 

 

 

 
       

 Стр. 1, вс. стр. 6      
© БИС 2015 Българският институт за стандартизация е носител 
на авторските права. Всяко възпроизвеждане, включително и 
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1797 София, кв. “Изгрев”, ул. “Лъчезар Станчев  № 13. 
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ПРЕДГОВОР 
 
 
Този документ е подготвен с участието на БИС/ТК 96 „Врати, прозорци, капаци, строителен обков и окачени 
фасади”. 
 
Този документ е разработен на базата на националния практически опит при производството и употребата 
на окачени фасади. 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 13830:2015, който въвежда EN 13830:2015. 
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NА.1 Обект и област на приложение 
 
Този документ установява националните изисквания за деклариране на експлоатационните показатели на 
съществените характеристики на окачените фасади съгласно БДС EN 13830:2015. 
 
Този документ не противоречи на БДС ЕN 13830:2015 и е във връзка с таблица ZA.1 на БДС ЕN 13830:2015, 
като с него се правят национални допълнения и уточнения, отчитайки изискванията на действащото 
национално техническо законодателство в областта на строителните продукти.  
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Номера на таблицата, съдържащата се в това национално приложение отговаря на номера на 
съответната таблица в БДС EN 13830:2015, като пред номера са изписани буквите NА (National Annex).  
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Приложение NА.ZA 

(информационно) 
 

ТОЧКИ ОТ ТОЗИ ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРЕДПИСАНИЯ НА 
РЕГЛАМЕНТА НА ЕС ЗА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 

 
 
NA.ZA.1 Обект и област на приложение и съответни характеристики 
 
След таблица ZA.1 се добавя: 
 
Таблица NA.ZA.1.1 - Национални изисквания за деклариране на експлоатационните показатели 

на окачени фасади съгласно БДС EN 13830 
 

Съществена 
характеристика 

 

Начин на деклариране на 
експлоатационен показател 

клас/измерителна единица на 
нивото 

Стандарт с метод за 
изпитване/определя-

не 

Национални изисквания за 
определяне на 

Реакция на огън 
 
в зависимост от 
височината и 
необходимата степен на 
огнеустойчивост на 
сградата 

Клас по реакция на огън БДС EN 13501-1:2007+A1 Клас 
от А1 до F 
 

Водонепропускливост Ра БДС EN 12155 Клас 
от R4 до RE 

Устойчивост спрямо 
собствено тегло 

kN/m2 БДС EN 1991-1-1 Декларирано ниво 

Устойчивост на 
натоварване от вятър 

kN/m2 БДС EN 12179 Декларирано ниво 

Устойчивост на 
хоризонтални 
натоварвания, qk 

kN при m височина на 
подпрозоречната опора 

БДС EN 1991-1-1 Гранична ниво (стойност) 
съгласно категорията участък в 
зависимост от експлоатацията 

Устойчивост на 
термичен шок 

Тип стъкло  Деклариран тип на стъкло 

Изолация от 
въздушен шум, Rw 

dB БДС ЕN ISO 10140-1 
БДС ЕN ISO 10140-2 
БДС ЕN ISO 717-1 

Декларирано ниво 

Коефициент на 
топлопреминаване, U 

W/m2K БДС ЕN ISO 12631 Гранично ниво: 
1,75 W/m2K 
или 
1,9 W/m2K – при повишени 
изисквания към други 
характеристики 

Въздухопроницаемост Ра БДС EN 12153 Клас 
от А1 до АЕ 

Радиационни 
характеристики 
- Коефициент на 
сумарна пропускливост 
на слънчевата енергия, 
g (соларен фактор) 
- Коефициент на 
светлопропускливост 

Стойност или % БДС EN 410 Декларирано ниво 
съгласно БДС ЕN 1279-
5:2005+A2:2011/NA:2015 
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Таблица NA.ZA.1.1 - (продължение) 
 

Съществена 
характеристика 

 

Начин на деклариране на 
експлоатационен показател 

клас/измерителна единица на 
нивото 

Стандарт с метод за 
изпитване 

Национални изисквания за 
определяне на 

Разпространение на 
огън 
(на разделителните 
прегради при остъклени 
площи по цялата 
височина на фасадата) 

Клас по реакция на огън 
 
 

БДС EN 13501-1:2007+A1 
 
 

Клас 
А1 или А2 
 

Разпространение на 
огън 
(на разделителните 
прегради при остъклени 
площи по цялата 
височина на фасадата) 

Клас по огнеустойчивост БДС EN 13501-2:2007+A1 Клас 
EI 30, EI 60 или EI 90 
 

Разпространение на 
огън 
(на разделителните 
прегради за строежи с 
височина над 28 m с 
окачени фасади, които 
не са остъклени по 
цялата си височина) 

Клас по реакция на огън 
 
 

БДС EN 13501-1:2007+A1 Клас 
А1 или А2 
 
 

Разпространение на 
огън 
(на разделителните 
ивици - за строежи с 
височина над 28 m с 
окачени фасади, които 
не са остъклени по 
цялата си височина) 

Клас по огнеустойчивост БДС EN 13501-2:2007+A1 Клас 
EI 30, EI 60 или EI 90 
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