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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА РАБОТНА ТЕМА  
ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

 

Ф 5-11 
Издание 2 

 
Дата на разпространение 
11.05.2018г. 

Номер на документа  
БИС/ТK 56 № 546 

Предложител 
ЦРГ в състав: проф Димитров – УАСГ, проф. Иванчев, проф Топуров – УАСГ, проф. А. Георгиев – УАСГ, 
проф. Рангелов – УАСГ, доц Кисов – ВТУ, доц. Цв. Георгиев – УАСГ, доц. Л. Георгиев – УАСГ, доц. 
Николов – УАСГ, д-р инж. Иванов – УАСГ, инж. Любенов, инж. Решков – Мостконсулт, инж. Диев – 
Конструкт проект 
(попълва се от секретариата на БИС/ТK) 
 
ВАЖНО: При непълно попълване на формата, предложението може да бъде отхвърлено или върнато на 
предложителя. 

 
 При подготовката на предложението за нова работна тема предложителят е взел под внимание указанията в 

приложения 1 и 2. 
 

(попълва се от предложителя и, при необходимост, с консултация от БИС) 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Заглавие на предлагания документ 
(в случай на изменение, преработване или нова част на съществуващ документ, да се посочи номера и 
сегашното заглавие )* 
БДС EN 1991-2:2006/NA:2015 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 2: Подвижни 
натоварвания от трафик върху мостове. Национално приложение (NA) 
*Обяснителните бележки да не се изтриват при попълване на полетата. 

Обект и област на приложение на предложения документ  
Това национално приложение се прилага само за строителни съоръжения, които отговарят на изискванията 
на БДС EN 1991-2:2006.  
Този документ не противоречи на БДС EN 1991-2:2006, а само го допълва. В част от точките на БДС EN 
1991-2:2006 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 определяне на подвижните товари, свързани с трафик по пътищата, 
въздействия от пешеходци и железопътен трафик, които включват, когато е целесъобразно, динамичните 
ефекти, центробежните, спирателните и ускорителните въздействия и въздействията при извънредни 
изчислителни ситуации. 
Цел и обосновка на предложението 
Товарният модел LM2 при коефициент β Q=0.5, каквато е стойността сега в Националното приложение, е 
излишен, защото това въздействие става по-малко от въздействията в основния модел LM1. В мостовата 
практика на Германия този товарен модел НЕ СЕ ПРИЛАГА. Поради това се предлага този товарен модел да 
отпадне. Предвидената сега възможност lъзложителят да дефинира «динамични модели за комфорт» за 
пешеходни мостове е трудно осъществима. Поради това се предлага да се използва предложеният модел във 
fib Bulletin 32: Guidlines for the design of footbridges.  
Връзка на предложението с националното законодателство/установени политики в обществения сектор 

 Да  Не  
Ако „Да” да се дадат подробности за връзката със съответния нормативен или друг документ. 
НАРЕДБА № РД-02-20-19 от 29 декември 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите 
чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции 

Предпочитан вид на документа, който да бъде разработен в резултат на предложението 

 Стандарт    Техническа спецификация    Технически доклад 
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Подготвителна работа 
(Препоръчва се като минимум предложението да включва структура на документа) 

    Приложен е проект на документа 
    Приложена е структура на документа (съдържание, части) 
    Посочен/приложен е съществуващ документ, който да служи за основа(изходен документ)  

Предложителят е готов да извърши изискваната подготвителна работа 
 Да             Не 

Ако към предложението е приложен проект на документа: 
Моля изберете една от следните възможности (ако не е избрано нищо, по подразбиране се прилага втората 
възможност) 

    Проектът за документ да бъде регистриран като предварителен проект в работната програма   на 
техническия комитет (етап 00.60) 

    Проектът за документ да бъде регистриран като нов проект в работната програма на техническия 
комитет (етап 20.00) 

    Проектът за документ да бъде подложен на гласуване за приемане в техническия комитет (етап 50.20) 
(в случаи на минимални изменения, или готов изходен документ) 

Известни патенти 

 Да  Не  

Ако „Да”  - Да се посочат  
(CEN-CENELEC Guide 8) 

Изявление на предложителя за това как предложения документ може да бъде свързан или да повлияе 
на съществуващи национални стандарти и стандартизационни документи. (Препоръчва се 
предложителят да обясни по какво документът се различава от очевидно подобни документи или да обясни 
как ще бъде минимизиран рискът от припокриване или противоречия.) 
      
Кратко описание, в което се посочват и описват съответните категории заинтересовани, които ще 
бъдат непосредствено засегнати/повлияни (включително малки средни предприятия) и каква ще бъде 
ползата/влиянието от предложения документ за всеки един от тях. (виж приложения 1 и 2) 
Фирми, занимаващи се с проектиране, изпълнение и надзор на мостови конструкции. 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството МРРБ 
Дирекция за национален строителен контрол ДНСК 
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране КИИП 
Университети, обучаващи строителни инженери – УАСГ, ВСУ „Любен Каравелов”, ВСУ „Черноризец Храбър” 
Връзка с други технически комитети: 
(Списък на БИС/ТК, с които се препоръчва да бъдат установени връзки за съвместна работа)      
ТК 68 Пътно дело 
Списък на организации, за които е известно, че подкрепят проекта и желаят да участват с експерти в 
разработването на проекта  
(Предложението, обикновено не може да бъде одобрено, ако не се поддържа най-малко от 3 
заинтересовани) 
УАСГ, ВСУ „Любен Каравелов, фирма „Мостконсулт”, фирма „Конструкт проект” 
Име на предложителя/организацията 
(да се включат данни за контакт)  

 
Подпис на предложителя 

Предложение за ръководител на проекта 
(да се включат данни за контакт) 
Проф. Димитър Димитров, ръководител на 
хоризонтална група „Мостове” към ТК 56 
Проектиране на строителни конструкции, УАСГ, 
катедра „Масивни конструкции” 

Приложение(я), включени в това предложение (да се опишат) 
 Предложение от целева работна група за промени на четири национални приложения към стандарти 

от системата Еврокод, отнасящи се до мостови конструкции 
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Информационно Приложение 1 „Основни категории на нуждите на пазара” 

− Защита на потребителите и благосъстояние  
− Околна среда  
− Иновации  
− Подкрепа на: 

 национална политика 
 Европейско законодателство/нормативни актове 

− Достъп до пазара/бариери в търговията, т.е. улесняване на свободното движение на: 
 услуги 
 стоки 
 хора 

− Взаимодействие 
− Здраве/Безопасност 
− Терминология 

 
Информационно Приложение 2 „Основни категории заинтересовани/поддръжници” 
 

− Индустрия и търговия 
където е подходящо отделно да бъдат идентифицирани: 

 Големи предприятия (с наети 250 или повече служители) 
 Малки и средни предприятия (МСП),(с наети 250 или по-малко служители) 

− Правителството 
− Потребители 

включително организации, представляващи интересите на специфични социални групи, 
например хора с увреждания или такива, нуждаещи се от специално внимание 

− Организации на работодатели; 
− Академични и изследователски организации 
− Неправителствени организации (НПО) 

включително организации представляващи широки или специфични интереси в областта на 
околната среда;  

− Бизнес, прилагащ стандартите (например изпитвателни лаборатории, органи за 
сертификация). 

 
Понякога е ценно да бъдат идентифицирани също непосредствено засегнати заинтересовани от индустрията и 
търговията във връзка с тяхната позиция във веригата на продукта, както следва:  

− Доставчици 
− Производители 
− Посредници (например за складиране, транспортиране, продажби) 
− Доставчици на услуги 
− Ползватели на продукти и услуги 
− Поддръжка/ ремонт 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Под „Непосредствено засегнати заинтересовани”се разбира онези, които в контекста на 
предложението биха били в състояние да прилагат предписанията на предвиждания стандарт за техните 
продукти, процеси, услуги или управленски практики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 3 
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Предложение за изменение на БДС ЕN 1991-2:2006/NA:2015 

 
 

Точка Понастоящем Предложение за изменение 
NA.2.14 
Точка 4.3.3 
Товарен 
модел LM 2, 
алинея (2) 
 

Стойността на коефициента β Q се 
приема равна на 0,5 за проверка на 
местно натоварване. 

Не се прилага този товарен модел. 

NA.2.46 
Точка 5.7 
Динамични 
модели за 
натоварвания 
от 
пешеходци, 
алинея (3) 

Ускоренията във връхните  
конструкции  на  пешеходните  мостове  
не  трябва да надвишават  стойностите, 
дадени за  точка  А2.4.3.2 в  
националното  приложение  към  БДС 
EN 1990:2003.  Възложителите  на 
конкретните проекти могат да 
определят и други критерии за 
комфорт, както и съответните им 
динамични модели. 

Ускоренията във връхните  
конструкции на пешеходните  
мостове  не  трябва да надвишават  
стойностите, дадени за точка  А2.4.3.2 
в  националното  приложение  към  
БДС EN 1990:2003.  
 
В случай, че възложителят не изисква 
изследване с други по-точни 
динамични модели, се препоръчва 
използването на предложените от fib 
Bulletin 32: Guidlines for the design of 
footbridges. 

 


