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НАЦИОНАЛЕН ПРЕДГОВОР
Този документ е подготвен с участието на БИС/ТК 56 „Проектиране на строителни
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Стр.2
БДС EN 1993-2:2006/AC:2014

1) Изменение в „Национално приложение към ЕN 1993-2”
В списъка с точките, в които се разрешава национален избор, „6.2.2.4(1)” се заменя с „6.2.2.5(1)”.

2) Изменение в 3.3.1.1
Не се отнася за изданието на български език на БДС EN 1993-2:2007.

3) Изменения в 3.3.1.2
Не се отнася за изданието на български език на БДС EN 1993-2:2007.

4) Изменение в 3.3.1.3
Не се отнася за изданието на български език на БДС EN 1993-2:2007.

5) Изменения в 3.3.1.4
Не се отнася за изданието на български език на БДС EN 1993-2:2007.

6) Изменение в 3.3.2
Не се отнася за изданието на български език на БДС EN 1993-2:2007.

7) Изменение в 5.2.1
В алинея „(4)” изречението „Мостовете и съставните им части могат да се проверяват по теория от първи
ред, когато за всяко сечение е удовлетворен следният критерий:” се заменя със следното: „Мостовете могат
да се проверяват по теория от първи ред, когато е удовлетворен следният критерий:”.

8) Изменение в 6.2.2.6
В алинея „(2)” текстът „напречни сечения от клас 3” се заменя с „напречни сечения от клас 4”.

9) Изменение в 6.2.7.1
В алинея „(2)” текстът „или на вградени диафрагми” се заменя с „и/или на вградени диафрагми”.

10) Изменения в 6.3.4.2
В алинея „(2)”, в „ЗАБЕЛЕЖКА 2”, текстът „пояси на ферми и натиснати пояси” се заменя с: „натиснати
пояси на ферми и/или греди” и текстът „или пояса на ферма” се заменя с: „и/или пояса на ферма”.
В алинея „(6)” текстът „Ако силата на натиск NЕd е” се заменя с: „Ако изчислителната стойност на силата на
натиск NЕd е”.
В алинея „(6)” текстът „където NE е критичният товар” се заменя с: „където NE е критичният товар в
еластичен стадий”.
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Стр.3
БДС EN 1993-2:2006/AC:2014

11) Изменение в 7.4
В алинея „(3)” формула „ σ E

2
 t
t 
= 190 000  ” се заменя с: „ σ E = 190 000
 bp
b 


2


 ”.



12) Изменение в 8.2.5.2
В алинея „(1)”, текстът „Виж EN 1993-1-8, 4.7.2(1), (2) и (3)” се заменя с: „Виж 4.7.2(1) и (2) на EN 1993-1-8”.

13) Изменение в 8.2.8
В алинея „(1)”, текстът „Виж EN 1993-1-8, 4.10(1), (2), (3), (4), (5) и (6)” се заменя с: „Виж 4.10(1), (2), (3),
(4) и (5) на EN 1993-1-8”.

14) Изменения в 9.4.1
В алинея „(4)”, означението „∆σE2” се заменя с „∆σE,2”.
В алинея „(6)” текстът „спектрите на напреженията при умора” се заменя със: „спектрите на диапазона на
напреженията”.

15) Изменения в 9.5.2
В алинея „(1)” текстът „виж (8)” се заменя с: „виж (7)”.
В алинея „(2)”, подточка „d)”, текстът „за окачвачи – удвоената дължина на окачвачите” се заменя със: „за
окачвачи – удвоеното разстояние между окачвачите”.
В алинея „(7)” текстът „спектър на напрежението при умора” се заменя със: „спектър на диапазона на
напреженията”.

16) Изменение в 9.6
В алинея „(2)”, „таблица 9.8”, последен ред, текстът „Свободни краища на отвори за ребра в стебла на
напречни греди, виж фигура 9.4” се заменя с: „Свободни ръбове на изрязванията при отвори в стебла на
напречни греди, виж фигура 9.4”.

17) Изменение в А.1
Не се отнася за изданието на български език на БДС EN 1993-2:2007.

18) Изменение в А.5.4
Не се отнася за изданието на български език на БДС EN 1993-2:2007.

19) Изменение в А.5.7
В алинея „(1)”, текстът „променлива коравина” се заменя с: „променлива коравина при натиск”.
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Стр.4
БДС EN 1993-2:2006/AC:2014

20) Изменение в В.2.2
В алинея „(1)”, подточка „4”, текстът „включително стандартни въздействия” се заменя с: „включително
постоянни въздействия”.

21) Изменение в С.1.1
В алинея „(2)”, „ЗАБЕЛЕЖКА”, текстът „За техническа информация виж националното приложение.” се
заменя с: „В националното приложение може да бъде дадена допълнителна техническа информация.”

22) Изменение в С.1.3.5.4
В алинея „(1)”, текстът „виж фигура С.11” се заменя с: „виж фигура С.10”.

23) Изменение в D.1
В алинея „(3)”, текстът „EN 1993-1-1, 5.3.2(10)” се заменя с: „5.3.2(11) на EN 1993-1-1”.

24) Изменения в D.2.4
В алинея „(2)”, заглавието на „Таблица D.3” се заменя със следното: „Напречни коравини C на ферми”.
В алинея „(2)”, „Таблица D.3”, ред „2а”, втора колона, текстът „коравина на огъване Iℓ” се заменя с :
„коравина на огъване EIℓ” и текстът „коравина на усукване IT” се заменя с :„коравина на усукване GIT”.

25) Изменения в D.3.2
В алинея „(1)” текстът „с корави опори” се заменя със: „със ставни или корави опори”.
В алинея „(2)”, „Таблица D.4”, накрая се добавя:
„За Kr се предполага радиално натоварване (например хидростатичен натиск)”.

26) Изменение в D.3.3
В алинея „(1)”, „Таблица D.7”, изразът „ 1 − 0 , 45

q
q St
” се заменя с :„ 1 + 0 , 45 St ”.
q
q

27) Изменение в D.3.4
В алинея „(3)” текстът „средната стойност на дължините на всички окачвачи hH
„средната стойност на дължините hH на окачвачите, умножена с
фигура D.5”.
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sin α k
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sin α k

” се заменя със:

, където αk (константа) се отчита от

Стр.5
БДС EN 1993-2:2006/AC:2014

28) Изменение в D.3.5
В алинея „(1)” текстът „виж EN 1993-1-1, 5.3.2(10)” се заменя с: „виж 5.3.2(11)”.

29) Изменение в Е.1
В алинея „(2)” под формула „(Е.2)” в определението за „σEd”, означението „σloc” се заменя със: „σloc,Ed” и
означението „σglob” се заменя със „σglob,Ed”.
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