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Национално приложение NA
(информационно)
NA.1 Обект и област на приложение
Националното приложение се използва заедно с БДС EN 1996-3:2006 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 1996-3, за които e разрешен
национален избор (виж раздел NA.2):
В ЕN 1996-3 национален избор се допуска чрез следните точки:
−

2.3(2)Р Проверка чрез метода на частните коефициенти

−

4.1(Р) Проверка на общата устойчивост на сграда

−

4.2.1.1(1)Р Общи условия

−

4.2.2.3(1) Редукционен коефициент за носимоспособност

−

D.1(1) Характеристична якост на натиск

−

D.2(1) Характеристична якост на огъване

−

D.3(1) Характеристична начална якост на срязване

b) Условия за ползване на информационните приложения на EN 1996-3:2006 при строителни
съоръжения в България (виж NA.2).
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 следващите точки:
NA.2.1 Точка 2.3 Проверка чрез метода на частните коефициенти, алинея (2)Р
За крайните гранични състояния при обичайни ситуации трябва да се използват съответните стойности
на частния коефициент за материали γ M .
Приемат се числените стойности за γ M , дадени в NA.2.2 на БДС EN 1996-1-1:2005/NA.
NA.2.2. Точка 4.1 Общи положения, алинея (1)Р
Проверява се общата устойчивост на сградата, част от която е зиданата неармирана стена.
Проверката се извършва в съответствие с 5.4(1) на EN 1996-1-1:2005.
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NA.2.3 Точка 4.2.1.1 Общи условия, алинея (1)Р
Приемат се препоръчителните стойности h m за височината на сградата над нивото на терена.
Препоръчителни стойности, дадени като класове, са показани в таблицата по-долу.
Клас

hm

1
20 m

2
16 m

3
12 m

NA.2.4 Точка 4.2.2.3 Редукционен коефициент за носимоспособностΦ s , алинея (1)
Приема се препоръчителната стойност за минимален брой стенни връзки за m2 при многослойните стени
n tmin = 2.
NA.2.5. Точка D.1 Характеристична якост на натиск, алинея (1)
Стойностите на характеристичната якост на натиск на зидария f k,s в N/mm2 се приемат съгласно
предложените таблични данни, получени от точка 3.6.1.2(ii) на EN 1996-1-1:2005.
NA.2.6 Точка D.2 Характеристична якост на огъване, алинея (1)
Стойностите на характеристичната якост на огъване на зидарията f xk,1,s и f xk,2,s се приемат съгласно
предложените таблични данни, получени от точка 3.6.3(2) на EN 1996-1-1:2005.
NA.2.7 Точка D.3 Характеристична начална якост на срязване, алинея (1)
Характеристичната начална якост на срязване на зидария може се приема равна на характеристичната
начална якост f vko,s , определена по опростен метод.
Приемат се препоръчаните стойности на f vko,s дадени в таблица 3.4 в EN 1996-1-1

NA.3 Решение относно статута на информационните приложения
Приложения A и C към БДС ЕN 1996-3 могат да се прилагат в България като информационни.
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