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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този документ е проект на национално приложение 

БДС EN 14351:2006+A2:2016/NA на етап „Обществено допитване” 
за получаване на становища по неговото съдържание. 
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Този проект е актуален до 2017-10-15 

 

 

Когато този документ се одобри, неговото съдържание може да бъде различно от това 
на проекта 
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ПРЕДГОВОР 
 
Този документ е подготвен с участието на БИС/ТК 96 „Врати, прозорци, капаци, строителен обков и окачени 

фасади”. 

 
Този стандарт заменя и отменя БДС EN 14351-1:2006+А1:2010/NA:2013. 

 
В новото издание на националното приложение са внесени следните основни промени от редакционен и 

технически характер: 
 

- променена е таблица NA.6 по отношение на изискванията за коефициента на топлопреминаване на 

прозорците; 
 

- добавена е нова таблица NA.7, която се отнася за радиационните характеристики на прозорци и на 
остъклени външни врати; 

 

- добавено е ново приложение NА.ZA с национални изисквания за определяне на експлоатационните 

показатели на външни врати и прозорци. 
 

Този документ е разработен на базата на националния практически опит при производството и употребата 
на външни врати и за остъклени конструктивни елементи на сгради - прозорци, балконски врати и техните 

комбинации за използване в строителството. Той отчита изискванията на действащото национално 

техническо законодателство в областта на строителните продукти във връзка с климатичните и 
географските условия в страната, както и на установените регионални и национални традиции и строителен 

опит. 
 

Този документ се прилага заедно с БДС EN 14351-1:2006+A2:2016, който въвежда EN 14351-

1:2006+А2:2016. 
 
 

NА.1 Обект и област на приложение 
 
Този документ определя националните изисквания за определяне на експлоатационните показатели на 

съществените характеристики на външни врати и за остъклени конструктивни елементи на сгради - 

прозорци, балконски врати и техните комбинации (например поредица от прозорци), наричани за краткост 
по-долу “прозорци”, независимо от материала и вида на конструкцията съгласно БДС EN 14351-

1:2006+А2:2016. 
 

Този документ не противоречи на БДС EN 14351-1:2006+A2:2016 и е във връзка с таблица ZA.1 на БДС EN 
14351-1:2006+A2:2016, като с него се правят национални допълнения и уточнения, отчитайки изискванията 

на действащото национално техническо законодателство в областта на строителните продукти.  

 
Характеристиките устойчивост на огън и/или пропускане (контрол) на дим, за пешеходни врати и отваряеми 

прозорци, са покрити от EN 16034. 
 

Това национално приложение съдържа само тези точки на БДС EN 14351-1:2006+А2:2016, както и 

съответните приложения, в които се правят национални допълнения и уточнения, а именно: т. 2, т. 3, т. 4, 
т. 5, приложение F, приложение G. В този документ са включени нови термини и определения към т. 3, 

добавени са и нови точки – т. 4.2.1, т. 4.24.1.1 и т. 5.1, в които се определят допълнителни национални 
изисквания. Добавени са и нови приложения: приложение NA.K, отнасящо се за определянето на екстремни 

въздействия от вятър и приложение NА.ZA относно национални изисквания за определяне на 
експлоатационните показатели на външни врати и прозорци. 

 

Номерата на отделните части – точки, таблици, фигури и приложения – съответстват на тези в БДС EN 
14351-1:2006+A2:2016, като пред номера са изписани буквите NА (National Annex). Добавените нови точки 

следват във възходящ ред.  
 

Комбинацията от повече прозорци (свързани прозорци) във вертикално и/или хоризонтално направление не 

е окачена фасада съгласно БДС EN 13830. Прозорците могат да се простират върху повече етажи (например 
вертикална поредица от прозорци).  
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Класовете, които са представени, определят необходимостта от настоящите изисквания за устойчивост на 

вятър, въздухопроницаемост и водонепропускливост, които могат да бъдат определени в зависимост от 
въздействието от вятър. Освен това националното приложение съдържа изисквания за механична 

дълготрайност, за якост, топлоизолация и звукоизолация и други.  

 
Последователността на изпитванията e дадена в приложение NA.G.  

 
В таблица NA.4 водонепропускливостта се различава за “защитено положение”, “незащитено положение” и 

“частично защитено положение”. Механичната дълготрайност и якостта са включени в таблица NA.8.  
 

Това национално приложение не е приложимо при реконструкция на исторически паметници, в случаи на 

подновяване на прозорци в сгради, които подлежат на съгласуване с Националния институт за паметниците 
на културата (НИПК) или са от особено значение за града или областта. 
 
 

NА.2  Нормативни позовавания 
 

Това национално приложение включва чрез датирани или недатирани позовавания предписания от други 

стандарти/документи. За датираните позовавания последващи изменения или преработени издания на тези 
стандарти се прилагат само когато те са включени в него чрез изменение или преработване. За 

недатираните позовавания са валидни последните издания на позованите стандарти (включително 
измененията). 

 
БДС EN 1991-1-4 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-4: Основни 

въздействия. Натоварване от вятър 
 

БДС EN 13501-2 Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им 
на огън. Част 2: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на 
устойчивост на огън с изключение на вентилационни инсталации 
 

 
 

NА.3 Термини и определения 
 

Добавят се следните термини и определения. 
 

NA.3.9 

прозорец 
строителен елемент, който се монтира в стенен отвор; прозорецът е строителен елемент, който се състои от 

рамка, крило, остъкление, уплътнения, обков и има собствена отводнителна система 
 

NA.3.10 
свързан прозорец 

комбинация (свързване) на повече прозорци във вертикално и/или хоризонтално направление, които са 

закрепени за строителната конструкция най-малко едностранно и чиито връзки са изчислени статически в 
зависимост от въздействието от вятър и при необходимост са подсилени (например редица прозорци, с най-

малко двустранно закрепване) 
 

NA.3.11 

защитено положение 
случай на монтаж с допълнителен елемент или друга строителна мярка, който предпазва прозореца от 

директно атмосферно въздействие вследствие пороен валеж (например покрив, навес, балкон) 
 

NA.3.12 
частично защитено положение 

случай на монтаж в дълбочина на отвора от най-малко 200 mm, която предпазва горната хоризонтална част 

на рамката от директно атмосферно въздействие от кос валеж 
 

NA.3.13 
незащитено положение 
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случай на монтаж, при който е възможно директно атмосферно въздействие върху прозореца, включително 

върху горните хоризонтални части на крилата 
 

В т. 4 се добавят следните подточки. 

 
NА.4.2.1 Изисквания за прозорци и балконски врати в зависимост от натоварването от вятър 

 
В БДС EN 14351-1:2006+A2:2016 се установяват общи изисквания. Той се прилага при експлоатацията на 

прозорци и определя характеристиките, които трябва да се постигнат за прозорци и балконски врати, както 
и за свързани прозорци. 

 

Общите изисквания, определени за прозорците, се изразяват чрез класове по натоварване съгласно 
таблици NA.3 до NA.8.  
 

Таблица NA.3 - Въздухопроницаемост съгласно БДС EN 12207 (сравнителната 

въздухопроницаемост се отнася за повърхности и по протежение на фугите) 
 

Характеристики Изисквания 

Класове по натоварване 

Сгради с ниско застрояване, както и за външни врати и прозорци на първия или 
втория етаж в сгради 

1 

Сгради с ниско и средно застрояване, както и за външни врати и прозорци на 
третия или четвъртия етаж в сгради 

2 

Сгради с високо застрояване, както и за външни врати и прозорци на петия или 
по-висок етаж в сгради 

3 

Сгради с много високо застрояване, както и за външни врати и прозорци на 
десетия или по-висок етаж в сгради 

4 

 

Таблица NA.4 - Водонепропускливост съгласно БДС EN 12208 
 

Характеристики Изисквания 

Класове по натоварване 

Незащитено положение 

Сгради с ниско застрояване, както и за външни врати и 
прозорци на първия или втория етаж в сгради 

4А 

Сгради с ниско и средно застрояване, както и за външни 
врати и прозорци на третия или четвъртия етаж в сгради 

7А 

Сгради с високо застрояване, както и за външни врати и 
прозорци на петия или по-висок етаж в сгради 

9А 

Сгради с много високо застрояване, както и за външни врати 
и прозорци на десетия или по-висок етаж в сгради 

Exxx 

Частично защитено 
положение 

Сгради с ниско застрояване, както и за външни врати и 
прозорци на първия или втория етаж в сгради 

4В 

Сгради с ниско и средно застрояване, както и за външни 
врати и прозорци на третия или четвъртия етаж в сгради 

5В 

Сгради с високо застрояване, както и за външни врати и 
прозорци на петия или по-висок етаж в сгради 

6В 

Сгради с много високо застрояване, както и за външни врати 
и прозорци на десетия или по-висок етаж в сгради 

7В 

Защитено положение  Без изисквания 
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Таблица NA.5 – Звукоизолация съгласно БДС EN ISO 140-3 

 

Характеристики Изисквания 

Звукоизолация Декларирана стойност 

 
Таблица NA.6 – Топлинни характеристики на прозорци и на остъклени външни врати в 

зависимост на вида на рамката 
 

Вид на рамката 

Коефициент на топлопреминаване на прозорец, W/m2K 

за ново строителство и обновяване на 
сгради 

за сгради с близко до нулата 
потребление на енергия 

ПВЦ Uw ≤ 1,4 Uw ≤ 0,9 

Алуминий/Стомана Uw ≤ 1,7 Uw ≤ 1,4 

Дървесина Uw ≤ 1,6 Uw ≤ 0,9 

Коефициент на топлопреминаване на външна врата, W/m2K 

Външна врата, плътна, 
граничеща с външни 
климатични условия 

Ud ≤ 2,2 Ud ≤ 1,6 

 

ЗАЛЕЛЕЖКА: Таблицата не се отнася за плъзгащи системи. 
 

Таблица NA.7 – Радиационни характеристики на прозорци и остъклени външни врати в 
зависимост от предназначението и местоположението 

 

Предназначение 
Климатични зони съгласно климатичната карта на страната 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Прозорци и остъклени 
външни врати за 
жилищни сгради 

g ≤ 0,45* g ≤ 0,45* g ≤ 0,65 g ≤ 0,65 g ≤ 0,45* g ≤ 0,45* g ≤ 0,65 g ≤ 0,65 g ≤ 0,45* 

Прозорци и остъклени 
външни врати за 
обществени сгради 

g ≤ 0,37* 

Прозорци и остъклени 
външни врати за 
лечебни и учебни 

заведения 

g ≤ 0,45* g ≤ 0,45* g ≤ 0,65 g ≤ 0,65 g ≤ 0,45* g ≤ 0,45* g ≤ 0,65 g ≤ 0,65 g ≤ 0,45* 

τV ≥ 0,60 

 
* g ≤ 0,37 (0,45) освен в случаите, когато изрично е предвидена външна слънцезащита. 
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NА.4.24.1.1 Прозорци 

 
Специфичните изисквания за прозорци, когато са зададени по проект, са посочени в таблица NA.9. 

 

Таблица NA.8 – Общи изисквания за прозорци и балконски врати 
 

Характеристики Изисквания 

Устойчивост на натоварване от 
вятър съгласно БДС  EN 12210 

Класове по натоварване 

 1 2 3 4 5 Еххх 

A I II IV IV V всички 

B II III IV V всички всички 

C III IV V всички всички всички 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Виж таблица NА.12. 

 

Таблица NА.9 – Специфични изисквания 
 

Характеристики Изисквания 

Механична дълготрайност съгласно БДС EN 12400 Клас 2 (10 000 цикъла) 

Якост съгласно БДС EN 13115 Деформация: Клас 2 (400 N) 

Статично усукване: клас 2 (250 N) 

Сили за задвижване на крилата: клас 1 (100 N) 

Сили за задвижване на затварящите устройства: клас 1 
(100 N или 10 Nm) 

Сили за ръчно задвижване: клас 1 (50 N или 5 Nm) 

Устойчивост на удар съгласно БДС EN 13049 Класове 1 до 5 

Устойчивост на взлом  Класове на устойчивост 1 до 6 

Устойчивост на куршум съгласно БДС EN 1522 FB 1 FB 4, FSG 

Устойчивост на експлозия съгласно БДС EN 13123-1 и 
БДС EN 13123-2 

EPR1 до EPR4 

Безпрепятствено влизане а Да 

Безопасност на деца b Да 

Ограничаване на отварянето Да 

а За безпрепятственото влизане без прагове може да бъдат необходими допълнителни мерки при строителното 
изпълнение (например отводнителни улеи), които трябва да бъдат взети предвид при проектирането. 
b При необходимост от осигуряване на безопасност за деца най-голямата широчина на отваряне не трябва да 
превишава 11 cm. 

 

Добавя се нова точка. 

 
NА.5.1 Класове по натоварване от вятър 

 
Решаващ фактор за определянето на класа на натоварване съгласно таблици 1 и 2 на БДС EN 14351-

1:2006+A2:2016 е натоварването от вятър в зависимост от географското положение, местното въздействие 
от вятър, формата и височината на сградата, както и ситуацията на монтаж. От това произтичат 

изискванията за устойчивост на натоварване от вятър, въздухопроницаемост и водонепропускливост. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Често поради различното натоварване от вятър и дъжд, дори при сходни сгради с различно 
местоположение, определянето на изискванията за прозорците не е възможно, когато са известни само 
формата и височината на сградата. 

 
Изискваният клас по натоварване се определя съгласно таблица 2 на БДС EN 14351-1:2006+A2:2016 въз 

основа на екстремните въздействия от засмукване от вятър съгласно таблици NА.13, NА.14 и NА.15, като се 

използва базисната скорост на вятъра vb,0 от приложение А на БДС EN 1991-1-4, в зависимост от дадената 
категория на терена (съгласно таблица А.1) и височината на монтажа. В случаи на съмнение е определяща 
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по-неблагоприятната категория на терена. Въздействието от вятър може да бъде определено съгласно БДС 

EN 1991-1-4. 
 

Таблица NА.10 – Категории на терена съгласно БДС EN 1991-1-4 

 

Категории на терена Типични примери за терен 

0 Море; крайбрежни площи, открити към морето 

I Езера или участъци, покрити с пренебрежимо малка растителност и  

без налични препятствия 

ІІ Местности с ниска растителност като трева и отделни препятствия (дървета, сгради) на 
разстояние най-малко 20 пъти височината на препятствието 

ІІІ Местности с равномерна растителност или застрояване, или с отделни обекти на 
разстояние, по-малко от 20 пъти височината на препятствието (например села, 
предградия и гористи местности) 

ІV Местности, в които най-малко 15 % от повърхността е застроена със средна височина на 
сградите, по-голяма от 15 m 

 
 

Таблица NА.11 – Характеристични стойности на основната стойност на базовата скорост на 
вятъра Vb,0 (m/s) и основната  стойност на базовия скоростен напор qb,0 (kN/m2)  за избрани 

градове в България 

 

№ Град Vb,0 qb,0 № Град Vb,0 qb,0 

1 Благоевград 26.4 0.44 16 Плевен 24.8 0.38 

2 Бургас 33.5 0.70 17 Пловдив 27.1 0.46 

3 Варна 31.0 0.60 18 Разград 27.7 0.48 

4 Велико Търново 24.0 0.36 19 Русе 27.7 0.48 

5 Видин 25.3 0.40 20 Свищов 26.6 0.44 

6 Враца 26.1 0.42 21 Силистра 25.9 0.42 

7 Габрово 27.5 0.47 22 Сливен 35.8 0.8 

8 Добрич 24.7 0.38 23 Смолян 24.7 0.38 

9 Карнобат 24.7 0.38 24 София 26.1 0.43 

10 Кърджали 27.7 0.48 25 Стара Загора 27.2 0.46 

11 Кюстендил 25.7 0.41 26 Търговище 24.7 0.46 

12 Ловеч 27.0 0.46 27 Хасково 26.8 0.45 

13 Монтана 24.1 0.36 28 Чирпан 25.6 0.41 

14 Пазарджик 24.7 0.38 29 Шумен 27.7 0.48 

15 Перник 24.7 0.38 30 Ямбол 24.7 0.38 

 

За строежите в планински и слабо изучени местности, разположени на 1 000 m над морското равнище, 
както и в местности със сложен релеф нормативната стойност на скоростта на вятъра се определя по 

метеорологични данни и въз основа на резултатите от обследването на района на строителството, като се 
отчита и опитът от експлоатацията на други подобни строежи в него; нормативната стойност на налягането 

на вятъра, wm (kN/m2), може да се определи по формулата: 

 
410125,6 2


mm vw , 

 
където vm е скоростта на вятъра, изразена в m/s, на височина 10 m над нивото на терена в местности от тип 

А при 10-минутен интервал на осредняване, която може да бъде превишена средно един път на 50 години. 

 
Когато при определяне на класа по натоварване се получи, че изискванията са по-високи от клас В 5, 

изискванията се определят съгласно БДС EN 1991-1-4. 
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Приложение NА.F 
(информационно) 

 
 

ВЪЗМОЖЕН ИЗБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОБРАЗЦИ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ПРОЗОРЦИ 
 
 

Следващите схеми дават пример за възможен избор на представителни образци за прозорци съгласно 
приложение F на БДС EN 14351-1:2006+А2:2016. 

 
При изпитване на елементите, дадени на фигури NA.F.1, NA.F.2 и NA.F.3, характеристиките 

“въздухопроницаемост”, “водонепропускливост” и “устойчивост на натоварване от вятър” могат да се 

приложат към всеки от елементите, дадени на фигури NA.F.4, NA.F.5, NA.F.6, NA.F.7, NA.F.8 и NA.F.9, като е 
обхваната и фамилията продукти – големи елементи с въртящи се/наклоняващи се крила. 

 
Когато изпитванията на елементите от фигури NA.F.1 и NA.F.2 са преминали успешно, резултатите могат да 

се приложат за фигури NA.F.4, NA.F.5, NA.F.6 и NA.F.7. 

 
Възможно е също резултатите от изпитването съгласно фигура NA.F.3 да се приложат върху елементите от 

фигури NA.F.8, NA.F.9 и NA.F.10. 
 

 
 

Фигура NA.F.1 – Еднокрилни елементи за изпитване с неотваряемо остъкляване  

 

 
 

Фигура NA.F.2 – Двукрилни елементи за изпитване с подвижен делител  
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Фигура NA.F.3 – Скосени прозорци за изпитване (изпитване на прозорци с остър ъгъл) 

 
 

 
 

Фигура NA.F.4а – 

Прозорец с въртящо се 
крило, наклоняемо 

Фигура NA.F.4b – 

Прозорец с 
наклоняващо се крило 
на долна хоризонтална 

ос 
 

Фигура NA.F.4с – 

Прозорец с въртящо се 
крило 

Фигура NA.F.4d – 

Прозорец с клапващо 
крило на горна 

хоризонтална ос 

 
 

Фигура NA.F.4 – Примери за приложимост на резултатите от изпитване върху еднокрилни 
елементи 

 

    
 

           
Фигура NA.F.5а – Прозорец с неподвижен делител Фигура NA.F.5b – Прозорец с неподвижен делител и 

фиксирано остъкляване 

 
Фигура NA.F.5 – Примери за приложимост на резултатите от изпитване върху двукрилни 

елементи 
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Фигура NA.F.6а – 

Неотваряемо 

остъкляване 

Фигура NA.F.6b – Неотваряемо 

остъкляване с отваряем 

прозорец 

Фигура NA.F.6с – Прозорец 

с неотваряемо или 

отваряемо горно и/или 
долно крило 

 
Фигура NA.F.6 – Примери за приложимост на резултатите от изпитване върху неотваряеми 

остъклявания или отваряеми прозорци 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Фигура  NA.F.7а – Двукрилен прозорец с 

неотваряемо остъкляване 

Фигура  NA.F.7b – Двукрилен прозорец 
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Фигура NA.F.7с – Плъзгаща врата 
 

Фигура NA.F.7 – Примери за приложимост на резултати от изпитване върху двукрилни 
елементи с определени статични странични панели при съблюдаване на максимална 

деформация 

 
 

 
 

Фигура NA.F.8а – 
Прозорец с въртящо се 

крило 

Фигура NA.F.8b – 
Прозорец с 

наклоняващо се крило 

Фигура NA.F.8с – 
Прозорец с въртящо 
се/наклоняващо се 

крило 

Фигура NA.F.8d – 
Неотваряемо 
остъкляване 

 
Фигура NA.F.8 – Примери за приложимост на резултатите от изпитване върху скосени прозорци 

 

  

 
 

 

 

 
 

 
Фигура NA.F.9а – Кръгъл 
прозорец с неотваряемо 

остъкляване 

 
Фигура NA.F.9b – Кръгъл 
прозорец с наклоняващо 

се крило 

 
Фигура NA.F.9с – 

Полукръгъл прозорец с 
наклоняващо се крило 

 
Фигура NA.F.8d – 

Полукръгъл прозорец с 
неотваряемо остъкляване 

 
Фигура NA.F.9 – Примери за приложимост на резултатите от изпитване върху кръгли и 

полукръгли прозорци 
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Фигура NA.F.10а – Прозорец със 
закръглена горна част с въртящо 

се крило 

Фигура NA.F.10b - Прозорец със 
закръглена горна част с въртящо 

се/наклоняващо се крило 

Фигура NA.F.10с - Прозорец със 
закръглена горна част с 
наклоняващо се крило 

 

 

 
 

 

   

 

 

 
Фигура NA.F.10d – Прозорец 
със закръглена горна част с 
неотваряемо остъкляване 

Фигура NA.F.10e - Прозорец със 
закръглено горно неотваряемо 

остъкляване и 
въртящо/наклоняващо се крило 

Фигура NA. F.10f - Прозорец с горна 
част на сегменти с въртящо 
се/наклоняващо се крило 

 
Фигура NA.F.10 – Примери за приложимост на резултатите от изпитване върху кръгли прозорци, 

прозорци със закръглена или сегментна горна част (с радиус най-малко 300 mm) ПР
ОЕ
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Приложение NA.G 
(информационно) 

 

ПРИМЕРИ ЗА ВЪЗМОЖНА КОМБИНАЦИЯ НА ИЗПИТВАНИЯТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 
ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПРОЗОРЦИТЕ 

 

 
Добавят се следните точки. 

 

 

NА.G.2 Изисквана последователност 
 
NА.G.2.1 Общи положения 

 

Следват примери за представителна последователност на изпитванията за прозорци. 
 

NА.G.2.2 Последователност на изпитванията при общи изисквания за прозорците 
 

Когато прозорците трябва да отговарят на общите изисквания за прозорци, изпитванията трябва да се 
извършват при следната последователност: 

 

a) Коефициент на топлопреминаване на сглобен образец Uw, W/m2K съгласно БДС EN 10077–1, БДС EN 
10077–2;  

b) Коефициент на топлопреминаване на остъкляването Ug, W/m2K съгласно БДС EN 673, БДС EN 674,  

БДС EN 675;  

c) Коефициент на топлопреминаване на рамката Uf, W/m2K съгласно БДС EN 12412-2, БДС EN 12412-4;  

d) Коефициент на енергопреминаване „g” на остъкляването съгласно БДС EN 410;  

e) Радиационни характеристики – степен на светлопропускливост и спектрална характеристика 

съгласно БДС EN 410;  

f) Въздухопроницаемост съгласно БДС EN 1026;  

g) Водонепропускливост съгласно БДС EN 1027;  

h) Защита от шум съгласно БДС EN 140-3.  

За доказване на съответствие с изискванията изпитванията трябва да се извършват върху един и същ 

образец за изпитване. 
 

NA.G.2.3 Последователност на изпитванията при специфични изисквания за прозорците 
 

Когато прозорците трябва да отговарят на изискванията “механична дълготрайност” и “якост”, необходимо 

е да се спазва следната последователност на изпитванията (при която се покриват и общите изисквания):  
 

a) Изпитване на устойчивост на натоварване от вятър съгласно БДС EN 12211;  

b) Изпитване на сили на задвижване съгласно БДС EN 12046-1;  

c) Изпитване на якост съгласно БДС EN 14608 и БДС EN 14609;  

d) Изпитване за трайност на функциите съгласно БДС EN 1191 (когато се изисква). 

За доказване на съответствието с изискванията съгласно подточки а) до d) изпитванията трябва да се 

извършват върху един и същи образец за изпитване (за изпитването на трайността на функциите е 
достатъчно настройване и обслужване на монтирания обков. Замяната на съставни части е недопустима).  

 
За другите специфични изисквания съгласно таблица NA.8 могат да се извършват допълнителни 

изпитвания. 

ПР
ОЕ
КТ



Стр. 15 

prБДС EN 14351-1:2006+А2:2016/NA 

 

© БИС 2017 

Приложение NA.K 
(информационно) 

 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКСТРЕМНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ ВЯТЪР 

 
 

NA.K.1 Общи положения 
 

Екстремните въздействия от вятър за стени на строежи със затворени повърхности (прозорци, врати и 

портали) се определят в зависимост от: 
 

 местоположението; 

 категорията на терена; и 

 геометрията. 

 
 

NA.K.2 Влияние на местоположението 
 
От местоположението на строежа по списъка на местностите съгласно БДС ЕN 1991-1-4 се определят 

базисната скорост на вятъра vb,0 (17,0 ≤ vb,0 ≤ 28,0 m/s) и базисният напор на вятъра qb,0 (0,181 ≤ qb,0 ≤ 0,49 
kN/m2). 

 
 

NA.K.3 Влияние на категорията на терена 
 
Пулсационната компонента на ветровия напор qp(ze) се определя в зависимост от базисния напор на вятъра, 

qb,0, и категорията на терена, както и от височината на монтаж, ze (от геометрията на строежа) чрез 
формулите от таблица NA.K.3: 

 

Таблица NA.K.3 – Пулсационна компонента на ветровия напор в зависимост от базисния напор 
на вятъра, категорията на терена и височината на монтаж 

 
 

Категория на терена 
 

0,b

ep

q

zq
 

 
Минимална височина zmin 

ІІ 24,0

10
1,2 










z
 

5 

ІІІ 29,0

10
75,1 










z
 

10 

ІV 38,0

10
3,1 










z
 

15 
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NA.K.4 Влияние на геометрията 
 
Екстремните въздействия от вятър се дават за 

 

5,0
b

h
 и 2

b

h
 

 

при което оформянето на строежа в план не играе роля (обикновено 
d

b
). Размерите b, d и h са дадени на 

фигура NA.K.1: 
 

  

 
 

Фигура NA.K.1 – Размери b, d и h в зависимост от посоката на вятъра 

 
Размерът с на повърхнината А се получава при всеки отделен случай от геометрията на строежа. Най-

големите ветрови въздействия се получават като натоварвания от засмукване върху отделен строителен 
елемент (прозорец) в означената зона (повърхнина А). 

 
 

NA.K.5 Определяне на екстремното въздействие от вятър 
 
В общия случай важи: 

 

  pep czqw   

 
където: 

 

w е въздействието от вятър; 
 

qp(ze) е пулсационната компонента на ветровия напор; 
 

cp е аеродинамичният коефициент; 
 

и cp = cpe - cpi 

 
където: 

cpe  е коефициент на външно налягане; 
 

cpi  е коефициент на вътрешно налягане; при жилищни и офис сгради със затворени прозорци, 

врати и портали изчислението може да се извършва, като се използва cpi = +0,20/-0,30.  

Въздействие от вятър 
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Максималният/минималният аеродинамичен коефициент, cpmax/min, се получава в зоната на засмукване 
(повърхнина А) като разлика между максималния/минималния коефициент за външно налягане, cpmax/min pe,1, 

за единичен строителен елемент и неговото закрепване с натоварена повърхнина до 1 m2, както и 
съответния коефициент на вътрешно налягане, cpi. 

 

Максималният/минималният коефициент на външно налягане, cmax/min pe,1, за отделни строителни елементи 
се изчислява от максималния/минималния коефициент на външно налягане, cmax/min pe,10, за натоварена 

повърхнина до 10 m2, както следва: 
 

cmax/min pe,1 = 1,25· cmax/min pe,10 

 
където: 

 
cmax/min p,1 = 1,25· cmax/min pe,10 - cpi 

 

За 5,0
b

h
 cmin pe,10 = -1,00 (повърхнина А), където 

 
cmin p,1  = 1,25 · (-1,00) – (0,20) = -1,45 

 

За 0,2
b

h
 cmin pe,10 = -1,20 (повърхнина А), където 

 
cmin p,1  = 1,25 · (-1,20) – (0,20) = -1,70 

 

При това за дадения в точка NA.5.1 пример (базисна скорост на вятъра vb,0 = 24 m/s, максимална височина 
на монтаж 10 m, категория на терена ІІ, пулсационна компонента на ветровия напор qp(ze) = 0,76 kN/m2) се 

получават следните екстремни стойности на въздействието от вятър: 
 

За   10,145,176,0:5,0  extremw
b

h
 kN/m2 

 

За   29,170,176,0:0,2  extremw
b

h
 kN/m2 

 

В таблици NА.13, NА.14 и NА.15 не са приведени примери за налягане с отрицателен знак; трябва да се 
вземе предвид, че налягане с отрицателен знак означава засмукване от вятър. ПР
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Приложение NА.ZA 
(информационно) 

 
Точки на този европейски стандарт, отнасящи се до предписанията на Регламент 

№305/2011 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 - Национални изисквания за определяне на експлоатационните показатели на 
външни врати и прозорци (включително покривни прозорци) съгласно БДС EN 14351-

1:2006+А2:2016, за жилищно и нежилищно строителство 

 
Съществена 

характеристика 
 

Начин на деклариране на 
експлоатационен показател 

клас/измерителна единица на 
нивото 

Метод за 
изпитване 
съгласно 

Национални изисквания за 
определяне на 

Реакция на огън  
за прозорци в покрива на 
атриуми 

Клас по реакция на огън 
 

БДС EN 13501-5 Клас А1 или А2 

Способност за 
деблокиране 
(за външни врати на 
евакуационни изходи за 
над 100 човека, както и 
на вътрешни врати на 
евакуационни изходи за 
над 100 човека, с 
предвидени фиксиращи и 
заключващи устройства) 

Технически класове за антипаник 

устройствата 

БДС EN 179 
БДС EN 1125 

Наличие на брава тип “антипаник” 
 

Водонепропускливост Ра БДС EN 1027  Клас 
съгласно таблица NA.4 

Акустични 
характеристики 

dB Приложение В на 
БДС EN 14351-1+А1 

Декларирано ниво 

Коефициент на 
топлопреминаване, U 

W/m2K БДС ЕN ISO 10077-1 
БДС ЕN ISO 10077-2 
БДС ЕN ISO 12567-1 
БДС ЕN ISO 12567-2 

(за покривни 
прозорци) 

Гранично ниво 
съгласно таблица NA.6 

Въздухопроницаемост Ра БДС EN 1026 Клас 
съгласно таблица NA.3 
 

Устойчивост на 
натоварване от вятър 

Клас по натоварване БДС EN 12210 Деклариран клас 

 
 

Характеристиките устойчивост на огън и/или пропускане (контрол) на дим, за пешеходни врати и отваряеми 
прозорци, са покрити от EN 16034. 
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