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СТЪКЛО ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО 

СТЪКЛОПАКЕТИ 
Част 5: Стандарт за продукт 

Национално приложение (NА) 
 

ICS 81.040.20 Заменя БДС EN 1279-5:2005+A2:2011/NA:2015 

 
Glass in building - Insulating glass units - Part 5: Product standard 
- National Annex (NA)  
 
Glas im Bauwesen - Mehrscheiben-Isolierglas - Teil 5: 
Produktnorm - Nationaler Anhang (NA)  
 
Verre dans la construction - Vitrage isolant préfabriqué scellé - 
Partie 5: Norme de produit - Annexe nationale (AN)  

 

 

 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този документ е проект на БДС ЕN 1279-5:2018/NA:2019 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 31.10.2019 г. 
 
 
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 7 „Стъкло и керамика”. 

 
Този документ е разработен на базата на националния практически опит при производство и употреба на 

стъклопакети, пуснати на пазара като строителни продукти. 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 1279-5:2018, който въвежда EN 1279-5:2018. 
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NА.1 Обект и област на приложение 
 

Този документ установява националните изисквания за определяне на експлоатационните показатели на 
съществените характеристики във връзка с предвидената употреба на стъклопакети, пуснати на пазара като 

строителни продукти,  съгласно БДС EN 1279-5:2018. 

 
Този документ не противоречи на изискванията на БДС EN 1279-5:2018 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. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Номера на таблицата, съдържащата се в това национално приложение, отговаря на номера на 
съответната таблица в БДС EN 1279-5:2018, като пред номера са изписани буквите NА (National Аnnex). 
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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. 
 

В таблица NA.ZA.1 са дадени националните изисквания за определяне на експлоатационните показатели на 

съществените характеристики на стъклопакети за строителството, в зависимост от предвидената употреба 
съгласно БДС EN 1279-5:2018. 

 

Таблица NA.ZA.1 - Национални изисквания за определяне на експлоатационните показатели на 

съществените характеристики на стъклопакети за сгради и строителни обекти, в зависимост от 
предвидената употреба 

 

Съществена характеристика Начин на деклариране 
на експлоатационен 

показател клас/мерна 
единица на нивото 

Стандарт с метод за 
изпитване 

Национални изисквания 
за определяне на 

Задължителни, за всички видове стъклопакети 

Безопасност при пожар:    

Реакция на огън Клас по реакция на огън БДС EN 13501-1 Минимален клас А1 

Безопасност при експлоатация: 

Устойчивост на удар с 
махало:  

   

свойства на разрушаване 
(безопасно счупване) и 
устойчивост на удар 

Класове БДС EN 12600 Класове 

Механична устойчивост:     

устойчивост на внезапни 
температурни промени и 
температурни разлики 

К и/или °С БДС ЕN 572-1 

БДС EN 1863-1 

БДС EN 12150-1 

БДС EN 12337-1 

БДС EN 13024-1 

 

 

Ниво 

 

 

 

устойчивост на вятър, сняг, 
постоянно и/или инцидентно 
натоварване на стъклопакета 
(характеристична якост на 
огъване) 

MPa EN 14449 

EN 1748-1-1 

EN 1748-2-1 

EN 16612 

EN 14179-1 

EN 15681-1 

 

 

Ниво 

а    за нови сгради коефициентът на топлопреминаване U ≤ 1.1, за санирани сгради коефициентът на топлопреминаване 
U ≤ 1.3. 

b     за сгради в райони с близко разположение на други сгради, коефициентът на отражение на пряко слънчево лъчение 
≤ 15% 

ЗАБЕЛЕЖКА: В случай на употреба на системи за остъкляване чрез залепване (остъкляване със структурен уплътнител) 
стъклопакетите трябва да отговарят на изискванията, задължителни за всички стъклопакети и на допълнителни 
изисквания, посочени в БДС EN 13022-1, БДС EN 15434:2006+А1 
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Таблица NA.ZA.1 – продължение 

 

Съществена характеристика Начин на деклариране 
на експлоатационен 

показател клас/мерна 
единица на нивото 

Стандарт с метод за 
изпитване 

Национални изисквания 
за определяне на 

Защита от шум:    

намаляване на въздушния шум dB БДС EN ISO 10140-2 

БДС EN ISO 717-1 

БДС EN 12758 

Ниво 

Икономия на енергия и топлоизолация: 

Термични свойства:    

Коефициент на 
топлопреминаване, U 

W/(m2.K) БДС EN 673 или 

БДС EN 674 или 

БДС EN 675 

Гранично ниво ≤ 1.1a 

Радиационни свойства:    

Светлопропускливост и 
светлоотражение: 

   

Коефициент на 
светлопропускливост, 𝜏𝜈: 

- за сгради 

- за учебни и лечебни заведения 

Десетична дроб или % БДС EN 410 Ниво 

Гранично ниво 𝜏𝜈 ≥ 0,60 

Коефициент на светлоотражение Десетична дроб или % БДС EN 410 Ниво 

а    за нови сгради коефициентът на топлопреминаване U ≤ 1.1, за санирани сгради коефициентът на топлопреминаване 
U ≤ 1.3 

b     за сгради в райони с близко разположение на други сгради, коефициентът на отражение на пряко слънчево лъчение 
≤ 15% 

ЗАБЕЛЕЖКА: В случай на употреба на системи за остъкляване чрез залепване (остъкляване със структурен уплътнител) 
стъклопакетите трябва да отговарят на изискванията, задължителни за всички стъклопакети и на допълнителни 
изисквания, посочени в БДС EN 13022-1, БДС EN 15434:2006+А1 
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Таблица NA.ZA.1 - Продължение 

Съществена характеристика Начин на деклариране 
на експлоатационен 

показател клас/мерна 
единица на нивото 

Стандарт с метод за 
изпитване 

Национални изисквания 
за определяне на 

Радиационни свойства:    

Характеристики на 
слънчевата енергия: 

   

Коефициент на пропускливост 
на пряко слънчево лъчение 

 

Десетична дроб или % БДС EN 410 Ниво 

Коефициент на отражение на 
пряко слънчево лъчение 

 

Десетична дроб или %b БДС EN 410 Ниво 

Коефициент на сумарна 
пропускливост на слънчевата 
енергия, g - слънчев фактор 

 

Десетична дроб или % БДС EN 410 Ниво 

- За остъкляване с изисквания за 
слънцезащита: 

всички сгради в климатични 
зони 1, 2, 5, 6 и 9, с изключение 
на случаите, когато  изрично е 
предвидена външна 
слънцезащита 

 

  Гранични нива: 

 

 

g ≤ 0,45 

- За остъкляване на сгради без 
изисквания за слънцезащита 

 

  g ≤ 0,65 

- С повишени изисквания за 
слънцезащита: 

за остъкляване на обществени 
сгради (без лечебната част на 
болнични заведения и без 
учебни заведения) във всички 
климатични зони, с изключение 
на случаите, когато изрично е 
предвидена външна 
слънцезащита 

  g ≤ 0,37 

Дълготрайност/съответствие издържа/неиздържа EN 1279-1 издържа/неиздържа 

а    за нови сгради коефициентът на топлопреминаване U ≤ 1.1, за санирани сгради коефициентът на топлопреминаване 
U ≤ 1.3 

b     за сгради в райони с близко разположение на други сгради, коефициентът на отражение на пряко слънчево лъчение 
≤ 15% 

ЗАБЕЛЕЖКА: В случай на употреба на системи за остъкляване чрез залепване (остъкляване със структурен уплътнител) 
стъклопакетите трябва да отговарят на изискванията, задължителни за всички стъклопакети и на допълнителни 
изисквания, посочени в БДС EN 13022-1, БДС EN 15434:2006+А1 
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Таблица NA.ZA.1 - продължение 

Съществена характеристика Начин на деклариране 
на експлоатационен 

показател клас/мерна 
единица на нивото 

Стандарт с метод за 
изпитване 

Национални изисквания за 
определяне на 

Задължителни, в случай на предвидена употреба 

Безопасност при пожар:    

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

Клас E 30 

Класове EI 

БДС EN 13501-2  

- за обособяване на димни 
резервоари; 

Клас E 30  Клас Е 30: гранично ниво 

- за разделяне на помещения, в 
които са предвидени 

вентилационни системи за 
отвеждане на дима и топлината 
от останалата част на сградата; 

Клас E 30  Клас Е 30: гранично ниво 

- за остъкления на стълбищни 
клетки и на панорамни 
асансьори към атриуми; 

Клас E 30  Клас Е 30: гранично ниво 

- за остъкления във вертикални 
прегради, граничещи с атриуми 
в строежи от клас на 
функционална пожарна 
опасност Ф4 и Ф5 

Клас E 30  Клас Е 30: гранично ниво 

- за пожарозащитни прегради, 
прегради на пожарни сектори и 
други огнеустойчиви прегради. 

Класове EI  Класове EI 

Устойчивост на куршуми:    

свойства на разрушаване и 
устойчивост на атака 

Класове БДС EN 1063 Клас 

Устойчивост на експлозия:    

поведение при удар и 
устойчивост на атака 

Класове БДС EN 13541 Клас 

Устойчивост на влизане с 
взлом: 

   

свойства на разрушаване и 
устойчивост на атака 

Класове БДС EN 356 Клас 

а    за нови сгради коефициентът на топлопреминаване U ≤ 1.1, за санирани сгради коефициентът на топлопреминаване 
U ≤ 1.3 

b     за сгради в райони с близко разположение на други сгради, коефициентът на отражение на пряко слънчево лъчение 
≤ 15% 

ЗАБЕЛЕЖКА: В случай на употреба на системи за остъкляване чрез залепване (остъкляване със структурен уплътнител) 
стъклопакетите трябва да отговарят на изискванията, задължителни за всички стъклопакети и на допълнителни 
изисквания, посочени в БДС EN 13022-1, БДС EN 15434:2006+А1 

 


