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Този документ е издание на български език на Националното приложение към EN 1994-1-
2:2005, което е част от БДС EN 1994-1-2:2005. 
 
Този български стандарт е одобрен от изпълнителния директор на Българския институт за 
стандартизация на      .  
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 и 3 стр. на NА  
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Стр. 2 
БДС EN 1994-1-2:2005/NA:2008 

 
Национално приложение NA 

(информационно) 
 
 
NA.1  Обект и област на приложение 
 
Националното приложение се използва заедно с БДС EN 1994-1-2:2005 и определя условията за 
използването му при проектиране на обхванатите от него сгради и строителни съоръжения на 
територията на България. Това Национално приложение предоставя: 
 
a)  Национално определени параметри за следните точки на БДС EN 1994-1-2, за които e разрешен 
национален избор (виж раздел NA.2): 
 
–.1.1 (16) 
– 2.1.3(2) 
– 2.3(1)Р 
– 2.3 (2)Р  
– 2.4.2 (3)  
– 3.3.2(9) 
– 4.1 (1)P 
– 4.3.5.1(10) 
 
b)  Решение за прилагане на информационните приложения (виж раздел NA.3). 
 
Национално приложните параметри имат статут на нормативен документ за конструктивно 
проектиране в България 
 
 
NA2  Национално определени параметри в България 
 
Национално определените параметри се използват за следните точки: 

 
NA.2.1  Точка 1.1 Обект и област на приложение, алинея (16) 
 
Използване на бетони с клас по якост по-висок от С50/60 следва да се съгласува с БДС EN 1992-1-2 
 
NA.2.2  Точка 2.1.3 Параметрично пожарно въздействие (2) 
 
Използват се препоръчаните стойности на 1 2θ 200 и θ 240K КΔ = Δ = .  
 
NA2.3  Точка 2.3 Изчислителни характеристики на материала, алинея (1)Р 
 
Използват се препоръчаните стойности на коефициентите ,γМ fi .  

 
NA.2.4  Точка 2.3 Изчислителни характеристики на материала, алинея (2)Р 
 
Използва се препоръчаната стойности на коефициента ,γМ fi .  

 
NA.2.5  Точка 2.4.2 Изчисляване по елементи, алинея (3)  
 
Стойностите на частните коефициенти са дадени в Националното приложение към БДС EN 1990:2000. 
 
NA.2.6  Tочка 3.3.2 Обикновен бетон, алинея (9) 
 
Топлопроводността на обикновен бетон в България ще се определя чрез уравнение (3.6а). 
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Стр. 3 
БДС EN 1994-1-2:2005/NA:2008 

 
NA.2.7  Точка 4.1 Въведение, алинея (1)Р 
 
Усъвършенствани изчислителни методи могат да се прилагат в България без ограничения 
 
NA.2.8  Точка 4.3.5.1 Комбинирани колони- конструктивно поведение, алинея (10)  
 
Използват се препоръчаните стойности на изкълчвателните дължини.  
 
 
NA 3  Решение относно статута на приложенията 
 
NA.3.1  Приложение А - информационно 
 
NA.3.2  Приложение B - информационно 
 
NA.3.3  Приложение C - информационно 
 
NA.3.4  Приложение D - информационно 
 
NA.3.5  Приложение E - информационно 
 
NA.3.6  Приложение F - информационно 
 
NA.3.7  Приложение G - информационно 
 
NA.3.8  Приложение H - информационно 
 
NA.3.9  Приложение I - информационно 
 
 
Националното приложение е разработено от: 
 
Проф. д-р инж. Любчо Венков - ръководител на проекта, от Университет по архитектура, строителство и 
геодезия, София и проф. дтн инж. Константин Делев от Лесотехническия университет и е одобрено от 
Съвета на БИС/ТК 56 на 06 декември 2007 г. 
 
Български институт по стандартизация, Технически комитет 56 “Проектиране на строителни 
конструкции” - секретар: инж. Ирен Дабижева 
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