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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този документ е проект на национално приложение БДС 
EN 1993-3-2:2007/NА:2012 на етап обществено допитване за получаване на 
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Предговор 
 
Това национално приложение допълва БДС EN 1993-3-2:2007, който въвежда EN 1993-3-2:2006, 
и определя условията за прилагане на БДС EN 1993-3-2:2007 на територията на България. Този 
документ е разработен с участието на БИС/ТК 56 „Проектиране на строителни конструкции” на 
базата на националния практически опит при проектиране на стоманени комини и е съобразен 
с климатичните условия на държавата. 
 
 
NA.1 Обект и област на приложение 
 
Това национално приложение се прилага само за проектиране на стоманени комини, които отговарят на 
БДС EN 1993-3-2:2007. 
 
Този документ не противоречи на БДС EN 1993-3-2:2007, а само го допълва. В част от точките на БДС EN 
1993-3-2:2007 се определят национални предписания към този стандарт, които да отчетат различните 
климатични и географски условия, различните нива на сигурност, както и установените регионални и 
национални традиции и опит при проектирането на стоманени комини. 
 
Това национално приложение предоставя: 
 
a)  Национално определени параметри за следните точки на БДС EN 1993-3-2:2007, за които e разрешен 
национален избор (виж раздел NA.2): 
 
Разрешен е национален избор за следните точки на EN 1993-3-2:2006: 
 
– 2.3.3.1(1) 
– 2.3.3.5(1) 
– 2.6(1) 
– 4.2(1) 
– 5.1(1) 
– 5.2.1(3) 
– 6.1(1)Р 
– 6.2.1(6) 
– 6.4.1(1) 
– 6.4.2(1) 

– 6.4.3(1) 
– 7.2(1) 
– 7.2(2) 
– 9.1(3) 
– 9.1(4) 
– 9.5(1) 
– А.1(1) 
– А.2(1) (на 2 места) 
– С.2(1) 

 
b) Решение за прилагане на информационните приложения (виж NА.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 
 
NА.2.1  Точка 2.3.3.1 Полезни натоварвания, алинея (1) 
 
Използват се препоръчаните стойности, освен ако в проекта не са предписани други по- 
високистойности: 
 
- за полезни натоварвания върху площадки  2 kN/m2; 
 
- за хоризонтални натоварвания върху парапети  0,5 kN/m2. 
 
NА.2.2  Точка 2.3.3.5 Натоварване от обледеняване, алинея (1) 
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Tъй като, територията на страната все още не е картирана по класове на обледеняване по отношение на 
основните параметри на обледеняването (в частност- класовете лед: стъкловиден”ICG” и от скреж 
„ICR”), необходимите за конкретни строителни площадки, данни могат да се получават от НИМХ при 
БАН, както и от метеослужбите на енергетиката и авиацията. При обработката и оценката на опитните 
метеорологични данни, експертите трябва да следват възприетата в ISO 12494 методология 
 
NА.2.3  Точка 2.6 Дълготрайност, алинея (1) 
 
Срокът на експлоатация се определя от клиента. Препоръчаният минимален експлоатационен срок за 
дълготрайност е 30 години. 
 
NА.2.4  Точка 4.2 Добавка за външна корозия, алинея(1) 
 
При нормални условия на околната среда се използват препоръчаните стойности на допуските за външна 
корозия сext 
 
NA.2.5  Точка 5.1 Моделиране на комина за определяне на следствията от въздействията, 
алинея (1). 
 
Не се дава дпълнителна информация 
 
NА.2.6  Точка 5.2.1 Изчисляване на носещата черупка на комина, алинея (3) 
 
Черупковото действие на комина може да бъде пренебрегнато когато са спазени препоръчителните 
условия. 
 
NА.2.7  Точка 6.1 Общи положения, алинея (1)P 
 
Използват се следните стойности за частните коефициенти за носимоспособност: 

-  ; 0γ 1,05М 

-  ; 1γ 1,10М 

- . 2γ 1,25М 
 
NА.2.8  Точка 6.2.1 Проверки за носимоспособност, алинея (6) 
 
Използват се препоръчваните ограничения. 
 
NА.2.9  Точка 6.4.1 Общи положения (1) 
 
Използват се препоръчаните числедни стойности за частните коефициенти за възли и съединения на 
комини, дадени в таблица 2.1 на EN 1993-1-8. 
 
NА.2.10  Точка 6.4.2 Фланцеви болтови съединения, алинея (1) 
 
Фланцевите плочи следва да имат достатъчна дебелина и механичните им характеристики по 
направление на дебелината ътябва да отговарят на изискванията на БДС ЕN 1993-1-10. Болтовете трябва 
да са предварително напрегнати 
 
NА.2.11  Точка 6.4.3 Съединение на комин към фундамент или опорна конструкция, алинея 
(2) 
 
Съединението на комин към фундамент или опорна конструкция трявба да бъде изяснено в проекта. 
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NА.2.12  Точка 7.2 Премествания, алинея (1) 
Използва се препоръчаната стойност за max / 50h  . 
 
NА.2.13  Точка 7.2 Премествания, алинея (2) 
 
Използват се препоръчаните максимални амплитуди на трептенията напречно на посоката на вятъра, 
дадени в таблица 7.1 
 
NА.2.14  Точка 9.1 Общи положения, алинея (3) 
 
Не се дава дпълнителна информация 
 
NА.2.15  Точка 9.1 Общи положения, алинея (4) 
 
Влиянието на температурата трябва да се отчита във всеки конкретен случай в зависимост от 
използвания клас стомана 
 
NА.2.16  Точка 9.5 Части коефициенти за умора, алинея (1) 
 
Използват се препоръчаните стойности за коефициентите γFf  и γMf . 

 
NА.2.17  Точка А.1 Диферинциране по надеждност на стоманени комини, алинея (1) 
 
Използват се препоръчаните класове по надеждност, дадени в таблица А1. 
 

Забележка: Трябва да се има предвид, че в ЗУТ има седем категории на надеждност за строежите и следва 
да се съпоставят класовете на надеждност с кои категории на надеждност отговарят. 

 
NА.2.18  Точка А.2 Частnи коефициенти за въздействия, алинея (2), забележка 2 
 
Използват се препоръчаните стойности за коефициените Qγ  и γG , дадени в таблица А.2. 

 
NА.2.19  Точка А.2 Части коефициенти за въздействия, алинея (2), забележка 3 
 
Използва се приложение В. за изчисляване на динамичното реагиране при въздействие от вятър. 
 
NА. 2.20  Точка С2 Увеличаване якостта на умора при специални изисквания за качество, 
алинея (1) 
 
Увеличаване на якостта на умора се допуска след изпитване съгласно Приложение D на БДС ЕN 1990 
 
 
NА.3 Решение относно статута на приложенията 
 
Приложения B, C и E запазват информационния си характер. 
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