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Предговор 
 
Това национално приложение допълва БДС EN 1993-4-3:2007, който въвежда EN 1993-4-3:2007, и 
определя условията за прилагане на БДС EN 1993-4-3:2007 на територията на България. Този документ е 
разработен с участието на БИС/ТК 56 „Проектиране на строителни конструкции” на базата на 
националния практически опит при проектиране на цилиндрични стоманени тръбопроводи и е съобразен 
с климатичните условия на държавата. 
 
 
NA.1 Обект и област на приложение 
 
Това национално приложение се прилага само за цилиндрични стоманени тръбопроводи, които 
отговарят на изискванията на БДС EN 1993-4-3:2007. 
 
Този документ не противоречи на БДС EN 1993-4-3:2007, а само го допълва. В част от точките на БДС EN 
1993-4-3:2007 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 конструктивното проектиране на цилиндрични стоманени 
тръбопроводи за транспортиране на течности или газове или смес от течности и газове при нормални 
температури на околната среда, които не се разглеждат от други Европейски стандарти, занимаващи се 
със специални приложения на територията на България.  
 
a)  Национално определени параметри за следните точки на БДС EN 1993-4-3, за които e разрешен 
национален избор (виж раздел NA.2): 
 
Национално определени параметри са разрешени за следните точки: 
 
- 2.3 (2) 
- 3.2 (2)P, (3), (4) 
- 3.3 (2), (3), (4) 
- 3.4 (3) 
- 4.2 (1)P 
- 5.1.1 (2), (3), (4), (5), (6), (9), (10), (11), (12), (13) 
- 5.2.3 (2) 
- 5.2.4 (1) 
 
Национално приложимите параметри имат статут на нормативен документ за проектиране 
на строителни конструкции за сгради и строителни съоръжения в България. 
 
 
NA.2 Национално определени параметри в България 
 
Национално определените параметри се използват за следните точки 
 
NA.2.1 Точка 2.3 Диференциране на надеждността, алинея (2)  
 
На основание на Закона за устройство на територията: 
 

- ниво на надеждност 3 - преносни проводи на техническата инфраструктура и съоръженията към 
тях в областта на водоснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването и други дейности; 

 
- ниво на надеждност 2 - разпределителни проводи, съоръжения и устройства към тях в областта 

на водоснабдяването, канализацията, топлоснабдяването, газоснабдяването и други дейности 
 

- ниво на надеждност 1 - елементи на техническата инфраструктура, съоръжения и инсталации, 
непопадащи в горните категории; 
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NA.2.2 Точка 3.2 Механични характеристики на стомани за тръбопроводи, алинея (1)Р 
 
Използват стойностите 0М1γ 1,05;   γ 1,05М = = по отношение на границата на провлачане и 2γ 1,25М =  по 
отношение на якостта на опън. 
 
NA.2.3 Точка 3.2 Механични характеристики на стомани за тръбопроводи, алинея (2)Р 
 
Използва препоръчаната стойност ∆f = 50 MPa 
 
NA.2.4 Точка 3.2 Механични характеристики на стомани за тръбопроводи, алинея (3)  
 
Използва се  стойността fu,min/fy,min = 1,2. 
 
NA.2.5 Точка 3.2 Механични характеристики на стомани за тръбопроводи, алинея (4) 
 
Използва се препоръчаната стойност εu,min = 20%. 
 
NA.2.6 Точка 3.3 Механични характеристики на заваръчни шевове, алинея (2) 
 
Използва се препоръчаната стойност х = 15%. 
 
NA.2.7 Точка 3.3 Механични характеристики на заваръчни шевове, алинея (3)  
 
Използва се препоръчаната стойност ε = 2%. 
 
NA.2.8 Точка 3.3 Механични характеристики на заваръчни шевове, алинея (4) 
 
Използват се препоръчаната стойност y = 15%. 
 
NA.2.9 Точка 3.4 Изисквания за ударна жилавост на листови материали и заваръчни шевове, 
алинея (3) 
 
Използва се препоръчаната стойност z = 0,5%. 
 
NA.2.10 Точка 4.2 Частни коефициенти за въздействия, алинея (1)Р  
 
Частните коефициенти за въздействия са дадени в Националните приложения към частите на  
БДС EN 1991. 
 
NA.2.11 Точка 5.1.1 Опростен изчислителен метод при проектиране по крайни гранични 
състояния, алинея (2) 
 
Използват се препоръчаните стойности: γF1 = 1,39; γF2 = 1,50; γF1 = 1,82. 
 
NA.2.12 Точка 5.1.1 Опростен изчислителен метод при проектиране по крайни гранични 
състояния, алинея (3) 
 
Използват се препоръчаните стойности val240 = 70; val360 = 80; val415 = 92; val480 = 106. 
 
NA.2.13 Точка 5.1.1 Опростен изчислителен метод при проектиране по крайни гранични 
състояния, алинея (4)  
 
Използват се препоръчаните стойности: Dcover = 2,5 m и Geff = 65 kN/m2. 
 
NA.2.14 Точка 5.1.1 Опростен изчислителен метод при проектиране по крайни гранични 
състояния, алинея (5) 
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Използва се препоръчаната стойност tspec,min = 4,8 mm. 
 
NA.2.15 Точка 5.1.1 Опростен изчислителен метод при проектиране по крайни гранични 
състояния, алинея (6) 
 
Използват се препоръчаните стойности ds = 100 mm и ℓ = 20 m. 
 
NA.2.16 Точка 5.1.1 Опростен изчислителен метод при проектиране по крайни гранични 
състояния, алинея (9)  
 
Използва се препоръчаната стойност х = 20. 
 
NA.2.17 Точка 5.1.1 Опростен изчислителен метод при проектиране по крайни гранични 
състояния, алинея (10) 
 
Използва се препоръчаната стойност Т = 35°С. 
 
NA.2.18 Точка 5.1.1 Опростен изчислителен метод при проектиране по крайни гранични 
състояния, алинея (11) 
 
Използват сe препоръчаните стойности Т1 = -40°С и Т2 = +60°С. 
 
NA.2.19 Точка 5.1.1 Опростен изчислителен метод при проектиране по крайни гранични 
състояния, алинея (12)  
 
Използват се препоръчаните стойности y = 20; Т3 = 20°С; D1 = 300 mm; D2 = 450 mm и ℓ = 2,0 m. 
 
NA.2.20 Точка 5.1.1 Опростен изчислителен метод при проектиране по крайни гранични 
състояния, алинея (13) 
 
Използват се препоръчаните стойности: z = 20; γF = 1,82; D2 = 450 mm; val240 = 57; val360 = 61;  
val415 = 70; val480 = 81. 
 
NA.2.21 Точка 5.2.3 Деформация, алинея (2) 
 
Използва се препоръчаната стойност x = 0,05 
 
NA.2.22 Точка 5.2.4 Умора, алинея (1) 
 
Следва да се използва стандарта БДС EN 1993-1-9. 
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