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НАЦИОНАЛЕН ПРЕДГОВОР 
 
 
Този документ е подготвен с участието на БИС/ТК 56 „Проектиране на строителни 
конструкции”. 
 
В изданието на български език на този документ са включени само тези поправки, които не са 
отразени в изданието на български език на основния стандарт БДС EN 1991-1-6:2005. 
  
Следват 2 страници на EN 1991-1-6:2005/AC:2013 в превод на български език. 
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Издание на български език 

 
 

ЕВРОКОД 1: ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ  
Част 1-2: Основни въздействия. Въздействия върху конструкции, изложени на 

пожар  
 

Eurocode 1 - Actions on structures Part 1-
6: General actions - Actions during 
execution 
 

Eurocode 1 - Actions sur les structures - 
Partie 1-6: Actions générales - Actions en 
cours d''exécution  

Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke - 
Teil 1-6 : Allgemeine Einwirkungen - 
Einwirkungen während der Bauausführung 

 
Тази поправка влиза в сила на 6 февруари 2013 г. и се отнася за трите официални издания: 
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Изменения, произтичащи от EN 1991-1-6:2005/AC:2008: 
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Национално приложение 
 
Заличават се следните препратки към точки:  
„ 

Точка Съдържание 
2 (4) Разполагане на натоварванията от извършваната строителна дейност, които се класифицират 

като свободни 

4.11.1(1) Препоръчителни характеристични стойности на натоварванията от извършвани строителни 
дейности Qca, Qcb и Qcc 

4.11.2(1) Строителни натоварвания при изливането на бетон 

Приложение A2 
A2.3(1) 

Изчислителни стойности на вертикалните деформации (провисванията) при тактово 
изтласкване на мостове  

" 
и се заменят с:  
 
" 

Точка Съдържание 
2.2 (4) ЗАБЕЛЕЖКА 1 Разполагане на натоварванията от извършваната строителна дейност, които се класифицират 

като свободни 

4.11.1 (1) Препоръчителни характеристични стойности на натоварванията от извършвани строителни 
дейности Qca и Qcb  

4.11.2 (1) ЗАБЕЛЕЖКА 2 Строителни натоварвания при изливането на бетон 
Приложение A2 
A2.3 (1) ЗАБЕЛЕЖКА 1 

Изчислителни стойности на вертикалните деформации (провисванията) при тактово 
изтласкване на мостове  

". 
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1.1 (1) Обект и област на приложение 
 
Заличава се ЗАБЕЛЕЖКА 2 и се заменя със следната: 
 

„ЗАБЕЛЕЖКА 2:  Правилата, отнасящи се за сигурността на хората вътре и около строителната площадка, поради 
обстоятелства, които са извън обхвата на този европейски стандарт, могат да се определят за конкретен проект”. 

 
 

 
Изменения, произтичащи от EN 1991-1-6:2005/AC:2012: 

1 Изменение в 4.2 
 
В абзац (4) ЗАБЕЛЕЖКА се заменя със следната: 

 
„ЗАБЕЛЕЖКА: Виж EN 1991-3 за определяне на вертикалните и хоризонталните въздействия от подемни устройства 
и кранове, върху подкранови греди.” 

 
 

2 Изменение в 4.6 
 

Абзац (3) се заменя със следния: 
 
„(3) Ако е необходимо, трябва да се определят температурните въздействия, дължащи се на хидратация.”. 
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