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Национално приложение NA
(информационно)
NA.1 Обект и област на приложение
Националното приложение се използва заедно с БДС EN 1995-2:2005 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 1995-2, за които e разрешен
национален избор (виж раздел NA.2):
2.3.1.2(1)

Категории според продължителността на натоварване

2.4.1

Частни коефициенти за характеристики на материали

7.2

Гранични стойности на провисванията

7.3.1(2)

Коефициенти на затихване

b) Решение относно начина за прилагане на информационните приложения А и В на БДС EN 1995-2 в
България (виж раздел NA.3).
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
Национално определени параметри се използват в следните точки:
NA.2.1 Точка 2.3.1.2 Категории според продължителността на натоварване, алинея (1).
Приема се препоръчителната категория според продължителността на натоварване за въздействия по
време на изпълнение като краткотрайна. За останалите въздействия виж точка NA 2.1 на Националното
приложение към БДС EN 1995-1-1
NA.2.2 Точка 2.4.1 Частни коефициенти за характеристики на материали.
Частните коефициенти, дадени в таблица 2.1 на БДС EN 1995-2, се приемат без изменение. За
извънредните комбинации се приема препоръчителната стойност на частния коефициент γ M =1,0.
NA.2.3 Точка 7.2 Гранични стойности на провисванията.
Определят се граничните стойности на провисванията на греди, плочи и ферми съгласно таблица NA.7.1.
Таблица NA.7.1 – Гранични стойности на провисванията за греди, плочи и ферми
Въздействие
Характеристично натоварване
от трафик
Натоварване от пешеходци и
натоварване от слаб трафик

Интервал на граничните
стойности
l l/400
l/400 до l/500
l/200
l/200 до l/400
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NA.2.4 Точка 7.3.1 Коефициенти на затихване, алинея (2)
Определя се, че когато не са доказани други стойности, коефициентът на затихване се приема както
следва:
−

-

ζ = 0,010

за конструкции без механични съединители;

−

-

ζ = 0,015

за конструкции с механични съединители.

NA.3

Решение относно статута на приложенията

NA.3.1 Приложение А - информационно
NA.3.2 Приложение В - информационно
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