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Предговор 
 
Това национално приложение допълва БДС EN 1992-3:2006, който въвежда EN 1992-3:2006, и определя 
условията за прилагане на БДС EN 1992-3:2006 на територията на България. Този документ е разработен 
с участието на БИС/ТК 56 „Проектиране на строителни конструкции” на базата на националния практи-
чески опит при проектиране на резервоари за течности и насипни материали и е съобразен с климатич-
ните условия на държавата. 
 
 
NA.1 Обект и област на приложение 
 
Това национално приложение се прилага само за проектиране на строителни конструкции, които отгова-
рят на БДС EN 1992-3:2006. 
 
Този документ не противоречи на БДС EN 1992-3:2006, а само го допълва. В част от точките на БДС EN 
1992-3:2006 се определят национални предписания към този стандарт, които да отчетат различните 
климатични и географски условия, различните нива на сигурност, както и установените регионални и 
национални традиции и опит при проектиране на конструкции за съхранение на течности или зърнени 
храни, изпълнени от неармиран или слабоармиран бетон, от стоманобетон или предварително напрегнат 
стоманобетон. 
 
Това национално приложение предоставя: 
 
a)  Национално определени параметри за следните точки на БДС EN 1992-3, за които e разрешен нацио-
нален избор (виж NA.2): 
 

- 7.3.1 (111) - 8.10.1.3 (103) 
- 7.3.1 (112) - 9.11.1 (102) 

 
b)  Решение относно прилагане на информационните приложения (виж NA.3). 
 
Национално определените параметри имат статут на нормативен документ за проектиране 
на строителни конструкции за сгради и строителни съоръжения в България. 
 
NA.2 Национално определени параметри 
 
Национално определени параметри се използват в следните точки: 
 
NA.2.1  Точка 7.3.1 - Общи положения, алинея (111) 
 
Определя се да се използват препоръчаните стойности за wk1, определени като функция на отношението 
на хидростатичното налягане h0 към дебелината на стената на резервоара h: за h0/ h ≤ 5 wk1 = 0,2mm, 
а hз

05. 

та. 

0/ h ≥ 35 wk1 = 0,05mm, а за междинни стойности на h0/h може да се използва линейна интерпола-
ция между 0,2 и 0,
 
NA.2.2 Точка 7.3.1 - Общи положения, алинея (112) 
 
Определя се да се използва препоръчаната стойност на xmin, за която се избира по-малкото от 50 mm 
или 0,2 h, където h е дебелината на елемен
 
NA.2.3 Точка 8.10.1.3 - Каналообразуватели за армировка, напрегната след бетонирането, 
алинея (103)  
 
Определя се да се използва препоръчаната стойност k = 0,25. 
 
NA.2.4 Точка 9.11.1 - Минимална площ на обикновената армировка и размери на напречното 
сечение, алинея (102) 
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Определя се да се използват препоръчаните стойности t1=120mm и t2 =150mm. 
 
 
NA.3 Решение относно прилагане на информационните приложения  
 
Приложенията K “Влияние на температурата върху свойствата на бетона”, L “Изчисляване на деформа-
ции и напрежения в бетонни сечения, подложени на ограничени принудени деформации”, М „Изчислява-
не на широчината на пукнатини, дължащи се на ограничение на принудени деформации” и N „Проекти-
ране на деформационни фуги” запазват информационния си характер. 
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