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Национално приложение (NА) 

 

ICS 81.040.20  

 
Glass in building - Coated glass - Part 4: Product standard - 
National Annex (NA) to BDS EN 1096-4:2019 
 
Glas im Bauwesen - Beschichtetes Glas - Teil 4: Produktnorm - 
Nationaler Anhang (NA) für BDS EN 1096-4:2019 
 
Verre dans la construction - Verre à couche - Partie 4: Norme de 
produit - Annexe nationale (AN) pour BDS EN 1096-4:2019 

 

 

 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този документ е проект на БДС 1096-4:2019/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 2020-10-02. 
 
 
Когато този документ се одобри, неговото съдържание може да 
бъде различно от това на проекта. 
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СЪДЪРЖАНИЕ 

 

Предговор  
 

NА.1 Обект и област на приложение   
 

Приложение NA.ZA (информационно) Връзка на този европейски стандарт 

с Регламент (ЕС) № 305/2011   
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ПРЕДГОВОР 
 

Този документ е подготвен с участието на БИС/ТК 7 „Стъкло и керамика”. 
 

Този документ е разработен на базата на националния практически опит при производство и употреба на 
стъкло с покритие, пуснато на пазара като строителен продукт. 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 допълва БДС EN 1096-4:2019, който въвежда EN 1096-4:2018. 

 

Номерът на таблицата, съдържащата се в това национално приложение, отговаря на номера на съответната 
таблица от БДС EN 1096-4:2019, като пред номера са изписани буквите NА (National Аnnex). 
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NА.1 Обект и област на приложение 
 

Този документ установява националните изисквания за деклариране на експлоатационните показатели на 
съществените характеристики във връзка с предвидената употреба на стъкло с покритие, пуснато на пазара 

като строителен продукт съгласно БДС EN 1096-4:2019. 

 
Този документ не противоречи на изискванията на БДС EN 1096-4:2019 и се отнася за информационното 

приложение ZA, като допълва таблица ZA.1. С него се правят национални допълнения и уточнения, като се 
вземат предвид климатичните и географските условия на страната, както и установените регионални и 

национални традиции и строителен опит. 
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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 
 

Това приложение има същия обект и област на приложение, както точка NA.1 от това национално 

приложение. 
 

След таблица ZA.1 се добавя следният текст и таблица NA.ZA.1. 
 

Производителят на стъкло с покритие задължително декларира: 

 
– вида на стъклената подложката, върху която е положено покритието, в съответствие с 

 БДС EN 1096-1:2012, т. 5. Ако стъклената подложка е подложена на допълнителна обработка 
(термично закаляване, термично или химично усилване, ламиниране и др.), преди полагане на 

покритието, тя трябва да отговаря на съответния стандарт за продукт и експлоатационните 

показатели трябва да се определят за крайния продукт в съответствие с БДС EN 1096-2:2012, 
приложение А  

или  
БДС EN 1096-3:2012, приложение А. Ако стъклото с покритие е подложено на допълнителна обработка 

(термично закаляване, термично или химично усилване, ламиниране и др.), то трябва да отговаря на 
съответния стандарт за продукт и експлоатационните показатели трябва да се определят за крайния 

продукт в съответствие с БДС EN 1096-2:2012, приложение А или БДС EN 1096-3:2012, приложение А; 

 
– производителят на стъкло с покритие е задължен да предостави точно определени инструкции за 

монтаж на стъклото с покритие; 

 

– оптичните и визуални характеристики на стъклото с покритие се определят в съответствие с 

 БДС EN 1096-1. 
 

В таблица NA.ZA.1 са дадени националните изисквания за деклариране на експлоатационните показатели на 
съществените характеристики на стъкло с покритие за строителството, в зависимост от предвидената 

употреба съгласно БДС EN 1096-4:2019. 
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Таблица NA.ZA.1 - Национални изисквания за деклариране на експлоатационните показатели 
на съществените характеристики на стъкло с покритие за сгради и строителни обекти, в 

зависимост от предвидената употреба 

Съществена характеристика 

Начин на деклариране 
на експлоатационен 

показател 
клас/измерителна 
единица на нивото 

Стандарт с метод 
за изпитване 

Национални изисквания за 
деклариране/гранично 

ниво/клас 

Безопасност при пожар: 

Устойчивост на огън (за стъкла, 
предназначени за употреба в 
специални огнеустойчиви 
остъкляващи конструкции) 

Клас БДС EN 13501-2 

БДС EN 15998 (за 
стъклени продукти 
със заявена 
устойчивост на огън) 

Деклариран клас, в 
съответствие с БДС EN 13501-2 

Реакция на огън Клас БДС EN 13501-1 Деклариран клас, в съответствие 
с БДС EN 13501-1 

Реакция на външен огън (само 
за покривни конструкции) 

Клас БДС EN 13501-5 Деклариран клас, в съответствие 
с БДС EN 13501-5 

Безопасност при експлоатация: 

Устойчивост на куршуми: 
свойства на разрушаване и 
устойчивост на атака 

Клас БДС EN 1063 
Деклариран клас, в 
съответствие с БДС EN 1063 

Устойчивост на експлозия: 
поведение при удар и 
устойчивост на атака 

Клас БДС EN 13541 
Деклариран клас, в 
съответствие с БДС EN 13541 

Устойчивост срещу влизане с 

взлом: свойства на 
разрушаване и устойчивост на 
атака 

Клас БДС EN 356 
Деклариран клас, в 
съответствие с БДС EN 356 

Механична устойчивост 1: 
устойчивост на внезапни 
температурни промени и 
температурни разлики 

К и/или °С БДС EN 1096-1:2012, 
точка 5 

Общоприета стойност, както е 
посочено в съответния стандарт 
за стъклената подложка 

Механична устойчивост 1: 
устойчивост на вятър, сняг, 
постоянно и инцидентно 
натоварване и/или инцидентни 
натоварвания на остъклението 

МРа БДС EN 1096-1:2012, 
точка 5 

Характеристична стойност – 
якост на огъване на стъклото – 
както е посочено в съответния 
стандарт за стъклената 
подложка 

Защита от шум: 

Намаляване на въздушния шум: 

− за ограждащи конструкции 
 
 
 

− за друга употреба 

 

dB 
 
 
 

dB 

 

БДС EN ISO 10140-2 
БДС EN ISO 717-1 
БДС EN 12758 
 

БДС EN ISO 10140-2 
БДС EN ISO 717-1 
БДС EN 12758 

 

Гранично ниво, в съответствие с 
НАРЕДБА № 4/2006 за 
ограничаване на вредния шум, 
приложение 2 към чл. 19 

Декларирано ниво 
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Таблица NA.ZA.1 (продължение) 

Съществена характеристика 

Начин на 
деклариране на 

експлоатационен 
показател 

клас/измерителна 
единица на нивото 

Стандарт с метод за 
изпитване 

Национални изисквания за 
деклариране/ гранично 

ниво/клас 

Икономия на енергията и топлоизолация: 

Термични свойства: 

 деклариран коефициент на 
перпендикулярна емисионна 
способност, 𝜀𝑑 

 коефициент на 
топлопреминаване, U 

 

Десетична дроб 
или 
% 

W/(m2.K) 

 

БДС EN 12898 и  
БДС EN 1096-4:2019, 
приложение С 

БДС EN 673, 
БДС EN 674, БДС EN 675 

 

Декларирано ниво 
 
 

Декларирано ниво 

Радиационни свойства 2: 

светлопропускливост и 
светлоотражение: 

коефициент на 
светлопропускливост 
 

коефициент на 
светлоотражение 

 

 
 

Десетична дроб или 
% 
 

Десетична дроб или 
% 

 

 
 

БДС EN 410 и 
БДС EN 1096-4:2019, 
приложение С 

БДС EN 410 и  
БДС EN 1096-4:2019, 
приложение С 

 

 
 

Ниво 
 
 

Ниво 

Характеристики на слънчевата 
енергия 2: 

коефициент на пропускливост на 
пряка слънчева енергия 
 

коефициент на отражение на 
пряка слънчева енергия 
 

коефициент на сумарна 
пропускливост на слънчева 
енергия (слънчев фактор g) 3 

 
 

десетична дроб или 
% 
 

десетична дроб или 
% 
 

десетична дроб или 
% 

 
 

БДС EN 410 и 
БДС EN 1096-4:2019, 
приложение С 

БДС EN 410 и 
БДС EN 1096-4:2019, 
приложение С 

БДС EN 410 и 
БДС EN 1096-4:2019, 
приложение С 

 
 

Ниво 
 
 

Ниво 
 
 

Ниво 

Дълготрайност/Съответствие Клас на покритието За класове A, B и S – 
БДС EN 1096-2:2012, 
точка 4 

За класове C и D - 
БДС EN 1096-3:2012, 
точка 4 

Деклариран клас 
 
 

Деклариран клас 

1 Характеристиките на стъкло с покритие, изброени в таблица 1 на БДС EN 1096-4:2019, обикновено са тези на стъклената подложка 
и са дадени в съответния стандарт за продукт. Тъй като в процеса на полагане на покритието последните не се променят 
значително, те се използват и за самото стъкло с покритие. Стъклените подложки, използвани за производство на стъкло с 
покритие, се избират в съответствие с БДС EN 1096-1:2012, точка 5. 

2 В съответствие с БДС EN 1096-4:2019 т. 5.2.1, ако процесът на полагане на покритието върху стъклото не променя стойностите, 
може да се използва информацията за радиационните свойства на входящото стъкло (подложката). 

3 Когато е подходящо, може да се декларира слънчевия фактор за двете повърхности на стъклото, g/g’, като се спазва същата 

ориентация както при деклариране на отражението. 

 


