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Поправката на европейския стандарт EN 1998-2:2005/AC:2010 има статут на 
български документ от 2015-08-17. 
 
 
Този документ е официално издание на български език на поправката на европейския стандарт  
EN 1998-2:2005/AC:2010 и се прилага само заедно с БДС EN 1998-2:2006. 
 
 
Преводът е направен от Българския институт за стандартизация. Изданието има същия статут 
като изданията на официалните езици на CEN. 
 
 
Този български стандарт е одобрен от изпълнителния директор на Българския институт за 
стандартизация на 2015-07-31. 
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НАЦИОНАЛЕН ПРЕДГОВОР 
 
 
Този документ е подготвен с участието на БИС/ТК 56 „Проектиране на строителни 
конструкции”. 
 
 
Следват 2 страници на EN 1998-2:2005/AC:2010 в превод на български език. 
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ЕВРОКОД 8: ПРОЕКТИРАНЕ НА КОНСТРУКЦИИТЕ ЗА СЕИЗМИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ 
Част 2: Мостове 

 
Eurocode 8 - Design of structures for 
earthquake resistance - Part 2: Bridges 

Eurocode 8 - Auslegung von Bauwerken 
gegen Erdbeben - Teil 2: Brücken 

Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur 
résistance aux séismes - Partie 2: Ponts 

 
 
Тази поправка влиза в сила на 10 февруари 2010 г. и се отнася за трите официални издания: 
на английски, френски и немски език.  
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1) Изменение в „Национално приложение към ЕN 1998-2” 

 
Във  втората графа в  таблицата на реда, съответен на 1.1.1(8), текстът: 
 
„Информационни приложения A, B, C, D, E, F, H и JJ” 
 
се заменя със следния: 
 
„Информационни приложения A, B, C, D, E, F, H, JJ и К” 
 
 
Във  втората графа  в таблицата на реда, съответен на 7.7.1(2), текстът: 
 
„Стойности на коефициентите δw и δb за способността на изолиращата система за възвръщане в 
хоризонтално направление” 
 
се заменя със следния : 
 
„ Стойности на отношението δ  за оценка на възможността  за възвръщане в хоризонтално направление.” 
 
 
В таблицата след реда за 7.7.1(2) се добавя следният ред: 
 
7.7.1(4) Стойност du , отчитаща неточностите при определянето на проектното 

преместване 
" 
 

2) Изменение в 4.2.4.4 
 
Не се отнася за изданието на български език на БДС EN 1998-2:2006. 
 
 

3) Изменение в 5.6.2 
 
Не се отнася за изданието на български език на БДС EN 1998-2:2006. 
 
 

4) Изменение в 6.2.2 
 
В алинея (4)Р формула (6.10) 
 
Не се отнася за изданието на български език на БДС EN 1998-2:2006. 
 
В алинея (4)Р след формула (6.10) 
 
„sT е разстоянието между клоновете на връзките, в m;” 
 
се заменя със следното: 
 
„sL е разстоянието между клоновете на връзките, в m, мерено по дължината на елемента;” 
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