
ОБЩИНА СМОЛЯН  
MUNICIPALITY OF SMOLYAN 

бул. България 12, 4700 Смолян, България 

Bulgaria,  4700 Smolyan, 12 Bulgaria blvd 

Тел/tel: +359/301/626-62, Факс/fax: +359/301/624-26 

e-mail:obshtina_smolyan@abv.bg, www.smolyan.bg 

                                        

  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
към обява за възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: 

„ИЗГРАЖДАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ ОТ О.Т.94 ДО О.Т.53, ГР. СМОЛЯН - 

ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ И ЧАСТ ПЪТНА И СЪОРЪЖЕНИЯ“. 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

 

 

І. ОПИСАНИЕ НА НАСТОЯЩЕТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЕКТА, УСЛОВИЯ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ВЗЕТИ 

ПРЕДВИД: 

 

ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ ОТ 

О.Т.94 ДО О.Т.53, ГР. СМОЛЯН - ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ И ЧАСТ ПЪТНА И 

СЪОРЪЖЕНИЯ“ 
  
     1.СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Улица „Никола Петков” от о.т.94 до о.т.53, гр.Смолян  е разположена в централната част на 

Кетевска махала в кв.Райково, като същата е в изцяло жилищен район. Застрояването е предимно  

от частни жилищни сгради на три и повече етажи. 

 Улицата не е неблагоустроена, не е разкрита съгласно предвижданията на регулационния 

план и няма изградена улична канализация.     

 

       2. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. 

       Предмет на обществената поръчка е изграждането и благоустрояването на ул. Никола Петков 

от о.т.94 до о.т.53, гр. Смолян, кв. Райково. 

 Предвижда се изпълнение на смесена канализация по улицата от о.т. 53 до о.т.91. 

Канализацията ще се изпълни от полиетиленови вълнообразни тръби PEHD Φ315 SN4. Ревизия 

на канализацията ще се извършва от улични бетонови РШ. Дъждовните и повърхностни води ще 

се отвеждат от улични двуставни дъждоприемни оттоци, а на места от решетки по цялата ширина 

на улицата.  

При В1 ще се изгради нова РШ. Заустването на дъждоприемните оттоци и решетки ще станe с 

тръби PEHD Φ200 SN4.   

Предвидени са за изграждане 9 бр. стоманобетонови подпорни стени, които включват 

следните видове СМР: изкопи, кофражи, армировки, бетонови работи и направа на насипи зад 

подпорните стени. Следва да бъде изпълнено и оформяне на пътното легло и полагане на 

трошенокаменни и асфалтови настилки. Изпълнение на тротоарни настилки, полагане на 

бетонови бордюри. 

Предвидено е изпълнение на вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка. 

Строежът е трета категория съгл. издадените Разрешения за строеж №95 от 03.08.2012 г. и №  

47 от 27.04.2016 г. от гл. архитект на Община Смолян. 
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3. ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ. 

3.1 Канализация 
       Изпълнява се нов канализационен клон започващ от  кръстовището с улица „Васил 

Петлешков“ и завършващ при съществуваща канализация по ул.“Н.Петков“. 

       Дължината на участъка е 161 м, изпълнен с полиетиленови вълнообразни тръби PEHD Φ315 

SN4. По дължината на участъка са предвидени да се изградят 8 бр. бетонови монолитни РШ. 

       Предвидени са 3 бр. отводнителни решетки, пресичащи изцяло уличното платно и 7 бр. 

двуставни улични оттоци с 2 решетки. 

       3.2.Подпорни стени 

Изпълнението на улицата предвижда изграждането на девет бр. стоманобетови подпорни 

стени. Обезпечен е достъпа до всеки прилежащ парцел, като за целта на необходимите места са 

предвидени стълбищни подходи.  

3.3Пътна част 

Общият габарит на улицата е променлив и включва: 

ü   Пътно платно от 3,00м до 5,50м; 

ü   Тротоар в ляво с ширина 0,50м; 

Нивелетното решение на улицата е  съобразно нуждите на съществуващата застройка по нея. 

Минималният надлъжен наклон е 1,5%, а максималния е 17%. 

Конструкцията на пътната настилка е предвидена за „средно движение“ и включва: 

ü   5см плътен асфалтобетон Е=1200 MPa 

ü 15 см трошенокаменна настилка E=250MPa 

ü 25 см трошенокаменна настилка  E= 150MPa      

Настилката на тротоара включва: 

ü 4 см бетонови плочи 

ü 3 см вароциментов разтвор М 50 

Пътната настилка е ограничена с   бетонов бордюр 18/35, а тротоарната настилка с бетонов 

бордюр 8/16. В участъците на пешеходните пътеки и пред гаражите в прилежащата застройка 

бордюрите се монтират легнали. 

                  

 

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: 

 

1.Канализация 

Тръбите за канализация  са полиетиленови вълнообразни тръби PEAD Φ315 - гофрирани 

тръби с гладка вътрешна повърхност и оребрена външна повърхност от полиетилен - клас    SN4. 

Доставените материали, необходими за изпълнението на обекта, трябва да отговарят на 

всички изисквания на техническия проект и да бъдат придружени със: 

Ø сертификати за качество по ISO 9001 и да отговарят на европейските стандарти. За 

материалите, които ще се използват е необходимо представяне на съответните 

разрешителни; 

Ø заверено копие от сертификат за съответствие на строителния продукт издаден от 

оторизирано лице по Наредба за съществените изисквания към строежите и 

оценяването на съответствието на строителните продукти (НСИСОССП); 

       Всички материали, които ще се влагат в обекта, трябва да са нови, със съответното качество, 

подходящи за целта и не трябва да имат дефекти. Материалите следва да са в съответствие с 

Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните 

продукти от 2006 г. както и с настоящите технически спецификации.  

       Докато не е получено одобрението на Строителния надзор няма да бъдат поръчвани никакви 

материали или извършвани строителни дейности. Такова одобрение не освобождава 

Изпълнителя от неговите задължения и отговорности по този Договор. 

1.1. Транспорт, товарене, разтоварване и съхранение на материалите. 

Изпълнителят по договора за строителство е отговорен за транспортирането, съхранението, 

полагането и изпитването на материалите съгласно съответните български стандарти, 
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предписанията на производителя/доставчика на материалите и предписанията на проектанта. 

Изпълнителят по договора за строителство е длъжен да планира снабдяването с материалите по 

такъв начин, че да може да изпълнява задълженията си по договора, включително изграждането, 

поддръжката и управлението на складови бази. 

Изпълнителят по договора за строителство носи пълна отговорност за охраната на строителния 

обект, както и на материалите, съоръженията и оборудването, които са вложени или съхранявани от 

него до получаване на Разрешение за ползване.  

Изпълнителят по договора за строителство попълва цялата необходима документация, свързана 

със строителството и изготвя екзекутивни чертежи. 

       1.2. Монтаж  

Свързването на кализационните тръби една с друга или с фасонните парчета, да се извърши 

според предписанията и схемите, дадени в каталозите на фирмите производителки, според 

указанията на специалистите на съответната фирма производител, от квалифицирани работници. 

       1.3    Начин на изпълнение 

 Канализация  ще се изпълняват по следната принципна технология: 

Ø Полагането на тръбите трябва да се извършва съобразно с изисквания на съответните 

нормативи и стандарти при спазване на условията за транспортиране, товаро-

разтоварни работи, заваряване, оперативно полагане (ръчно, машинно), засипване, 

уплътняване и т.н. Задължително е спазване инструкциите на фирмата-доставчик; 

Ø При изпълнение на канализационните профили да се има  предвид почвата, в която 

се извършва фундиране - 90 %  скална  и 10% тежко земна почва . 

Ø При     изпълнение     на    строителството   да се   следи   за   точното изпълнение на 

нивелетата на дъното на канала 

Ø Ширината на изкопа трябва да бъде достатъчна, за да позволи правилното 

разполагане на тръбите по дъното на изкопа и лесно свързване на различните елементи 

на водопровода  и канализацията – съгл. проекта; 

Ø По цялата дължина на канализацията се предвижда  пясъчна подложка.   Целта е да 

не бъдат наранени тръбите от камъни и да се осигури плътно лягане на тръбите върху 

дъното на изкопа.   Оформената   по  този   начин   пясъчна   подложка   увеличава  

товароносимостта   на тръбите   спрямо  статичните   и  динамичните   пътни   товари.   

Изпълнението   й  е  абсолютно задължително;  

Ø Останалата част от засипката се извършва с материала от изкопа – мека пръст. 

Ø При пресичането на канализацията  с елементи на техническата линейна 

инфраструктура като силно токови, слабо токови, оптични и др. кабели и проводи, 

своевременно да бъдат информирани собствениците или представители на 

експлоатационните дружества и строителството да продължава след съответните 

съгласувателни процедури, а когато е необходимо и в присъствието на представител 

на съответното експлоатационно дружество; 

Ø Преди започване на строителството техническите изпълнители и строителните 

работници да бъдат запознавани с изискванията на правилниците и разпоредбите 

при изпълнението на различните видове строително-монтажни работи. 

 

 2.Подпорни стени 

 Всички строителни работи ще се извършват по традиционните методи и технологии, 

регламентирани в “Правилника за извършване и приемане на строително – монтажните работи”. 

Кофражите трябва да бъдат изпълнени, така че да осигурят поемането на постоянните и 

временни товари, които възникват при изпълнението на съответните монолитни конструктивни 

елементи.  

При кофриране да се използват не деформирани и добре почистени от полепнал бетон 

платна. Кофражът трябва да бъде много добре укрепен и почистен от строителни отпадъци, 

които биха повлияли отрицателно върху якостта и външния вид на бетона.  

Декофрирането на излетите конструктивни елементи да става след набиране на определена 

якост на бетона и след разрешение на техническия ръководител на обекта. Декофрирането да се 



                                       

4 

извършва много внимателно, без удари и динамични натоварвания върху бетона.  

При полагането на армировката следва да се спазват следните основни изисквания: 

· Осигуряване на разстояния между отделните армировъчни пръти не по-малки от 

минимално допустимите.  

· Осигуряване на покритие на армировката с бетон не по-малки от минимално 

допустимите.  

· Точно разполагане на армировката в съответствие с армировъчните планове. 

· Осигуряване на стабилност и устойчивост на армировъчните скелети и на прътите в 

тях.  

· Армировката се полага след като кофражът е почистен и приет.  

· Преди полагането, армировката се почиства от кал, лед, сняг, ръжда масла и др. 

замърсявания.  

Преди полагането на бетона трябва да се монтират всички необходими закладни части, 

анкерни болтове и други.  

При бетонирането трябва много да се внимава да не се разместват отделните армировъчни 

пръти и мрежи от проектното им разположение. Непосредствено преди полагането на бетона, 

дървеният кофраж се навлажнява с вода, а инвентарния се намазва грижливо с кофражно масло 

преди полагането на армировката.  

Препоръчваме при полагането на бетонната смес, същата да не се пуска от голяма височина, 

тъй като това довежда до разслояване на бетона, което е нежелателно. Пускането на бетонната 

смес от голяма височина води и до големи динамични натоварвания върху стените на кофража и 

до смачкване на армировката.  

Бетонната смес се полага при спазване на следните общи правила:  

· По време на бетонирането непрекъснато се следи за правилността на кофража, 

формите, точността и проектното разположение на армировката. 

· Непрекъснато се следят качествата на бетонната смес -еднородност, консистенция и 

др.  

· При откриване на деформации в кофража, бетонирането се преустановява незабавно и 

всички елементи на кофража се връщат в проектното им положение. 

· В дъждовно време полагания бетон трябва да се защити от пряко попадане на вода, а 

ако това се случи размития бетон се отстранява. В горещо и слънчево време 

положения бетон трябва да се защити чрез покриване, за да се намали съсъхването и 

появата на пукнатини. Следи се за спазване на проектното разположение на 

съответните отвори, закладни части, анкерни болтове и др.  

· При извършване на бетонови работи при зимни условия е необходимо за приготвяне 

на бетонната смес, да се използват съответните добавки, позволяващи бетонирането 

да се изпълнява при ниски температури. Количеството и видът на добавките се 

уточнява в индивидуален проект за бетона.  

· При температури по-ниски от -5С не е желателно да се бетонират тънки 

конструктивни елементи, при които екзотермичния процес е малък и може да се 

получи измръзване на бетона. Ако се наложи да се бетонира при ниски температури, 

то е необходимо да се вземат съответните предохранителни мерки против измръзване.  

· Уплътняването на бетона ще се извършва с иглени вибратори и повърхностни 

вибратори, в зависимост от конструктивния елемент. С уплътняването се цели да се 

осигури запълване на целия обем на кофражната форма с бетонна смес без 

разслояване и без кухини. В резултат на уплътняването обемната маса на бетона се 

повишава от 2,10- 2,20 до 2,35-2,50т/ м3, а порьозността се намалява от 8-12 до 2-4%.  

· При бетонирането трябва да се обръща внимание, върху армировката да се постигне 

необходимото бетоново покритие.  

 

     След полагането на бетона следва да се полагат следните грижи:  

·   поддържа се топло – влажен режим, с който се осигурява правилно и нормално 
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формиране структурата на бетона и повишаване якостта му.  

·  предпазва се недостатъчно втвърдения бетон от удари, сътресения и други механични 

въздействия.  

·  не се допуска да се извършват работи, които водят до нарушаване сцеплението на 

бетона с армировката. 

·  не се допуска движение на хора и монтирането на кофражи и опори преди бетонът да е 

набрал необходимата якост.  

През време на строителството следва да се води дневник на бетоновите работи съгласно 

изискванията на ПИПСМР и да се спазват класовете на бетона, отразени в конструктивния 

проект.  

По отношение технологията и организацията за изпълнение на монолитните строителни 

конструкции е необходимо да се вземат под внимание всички фактори и организационни 

мероприятия, влияещи пряко върху качеството и механичната якост на самите конструкции. При 

строителството е необходимо да се упражнява постоянен контрол по отношение спазване 

предписанията на проекта, технологията за изпълнение на строително – монтажните работи, а 

така също качеството на влаганите строителни материали, полуфабрикати, конструкции и др. За 

всички влагани материали и конструкции да се представят необходимите сертификати за 

качество. При възникване на съмнения, относно качеството на доставените на обекта материали, 

полуфабрикати и конструкции, то на същите следва да се извършат лабораторни изпитания в 

акредитирани лаборатории от ДНСК.  

За изпълнението на стените ще се ползва бетон клас В20 – за масивни стени, бетон клас В25 за 

покривни плочи и  стомана АІІІ и АІ, така както е указано на чертежите на проекта. 

Изкопите за основите на стените да се приемат от проектанта! 

При масивните стени, за осъществяване на надеждна връзка между основата и тялото над 

основи е предвидено монтаж на шпонкове, като за всяка стена са показани по отделно. 

Барбаканите Ф100 са предвидени през 2.50 м, на ниво 30 см над терена. 

Целият заден гръб на стените да се покрие с един пласт горещ битум. 

       Зад стените се изпълнява дренаж от ръчно реден камък с минимална ширина 40 см. 

       Предпазен стоманен парапет(чертеж № 15 от проекта) се монтира на указаните в чертежите 

места. 

       Направата на насипа зад съоръжението да се извърши след набиране на 75 % от якостта на 

бетона. Насипът да се изпълни от скален материал на пластове от 30 см, съгласно технологиите за 

изпълнение на насипи за пътища. 

 

3.Пътни работи  
Настилката се полага върху добре уплътнено пътно легло. Трошенокаменната настилка, 

служеща за основа се изпълнява от два пласта: първи пласт от 25трошен камък с Е=150MPa и 

втори пласт  от 15 см трошен камък с Е=250MPa. 

Уплътняването се извършва със самоходен вибрационен валяк на вибрационно действие, като 

първите 1 до 2 хода са без вибрации. По време на уплътняването профилът се проверява с 

шаблон и при нужда неравностите се поправят.  

Полагането на асфалтобетоновата смес става машинно с асфалторазстилач. Валирането 

започва при температура на сместа, не по- ниска от 120оС. Уплътняването се извършва с 8 до 10 

- тонни валяци с вибрационни валяци. 

 Полагането на асфалтобетоновата смес по време на дъжд, върху мокра или замърсена основа 

не се допуска. За да се получи добра връзка между отделно положените съседни ивици, всяка 

следваща ивица трябва да се допира до предната, преди още сместта да е напълно изстинала или 

ако е изстинала, ръбът на последната да се изрязва вертикално и се намазва с битум 

непосредствено преди полагането на следващата ивица.  

 

      4. Основни изисквания по време на строителството 

Предвидените за изпълнение СМР се извършват съгласно изискванията на чл.169, ал.1 от 

Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на техническия проект. Документирането на 
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извършените СМР се осъществява съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството и чрез протоколи за изпълнени строително-монтажни 

работи, в които се отразяват видовете работи, количества и единични цени. В строежа да се 

влагат само строителни продукти, в съответствие на съществените изисквания към строежите и 

да имат оценка на съответствието, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, 

съответно на “Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на 

строителните продукти”. 

За изграждането на обекта трябва да се имат предвид и спазват следните основни изисквания: 

Ø Всички видове СМР трябва да се изпълняват в съответствие с одобрения Технически 

проект, Нормативните актове и документи в строителството; 

Ø При даването на строителна линия е задължително участие на проектантите на обекта; 

Ø Всяко намерение за промяна на проекта трябва да се съгласува с проектантите по 

надлежния ред; 

Ø Стриктно спазване на „Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни 

работи“ (ПИПСМР) в съответните раздели (земни работи, монтажни работи, бетонови 

работи и др.) 

Ø Спазване на проектните изисквания, стандарти и изисквания на фирмите-доставчици. Да 

се изискват съответните сертификати за съответствие; 

Ø Необходимо е преди започване строителството на обекта да се извърши уточняване и 

отлагане на местоположението на съществуващите подземни съоръжения в обхвата на 

обекта. Това следва да се реализира от службата по подземен кадастър при Община 

Смолян с участието и на съответните специализирани ведомства (ЛКС, НЕК, БТК, ВиК и 

др.). При извършването на СМР да се запазят експлоатационните характеристики на 

подземните комуникации; 

Ø Преди  започване   на   строителството, Строителят  следва   да измести всички засегнати 

проводи и съоръжения. 

Ø Земните работи следва да се извършват в съответствие с ПИПСМР – Раздел І „Земни 

работи и земни съоръжения”; 

Ø Влаганите материали и изделия, използвани при изпълнението на обекта трябва да 

отговарят по вид, тип и качество на изискванията на проекта и на съответните 

стандартизационни документи. Не следва да се допуска използването на материали и 

изделия без сертификат за качество и с неизвестна технология за приложението им; 

Ø Изпълнението на строително-монтажните работи трябва да се съгласува със съответните 

органи на Община Смолян и КАТ за безконфликтна организация на движението по време 

на строителството при съблюдаване изискванията на Наредба №3/16.08.2010 г. „За 

временната организация и безопасност на движението при извършване на строителни и 

монтажни работи по пътищата и улиците“.  

Изпълнителят на  обекта е длъжен преди започване на строителството и по време на 

самото строителство да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността, хигиената 

на труда и пожарната безопасност при извършването на СМР. 

 

5. Описание на мерките за опазване на околната среда. 

Изпълнителят на обекта  е длъжен преди започване на строителството и по време на самото 

строителство да вземе необходимите мерки за опазване на околната среда, за осигуряване на 

безопасността, хигиената на труда и пожарната безопасност при извършването на СМР. 

Основната причина за нарушаване на околната среда при изпълнение на обектите са 

изкопните работи, което неминуемо засяга терените, в които се извършва. Забранено е 

безредното складиране, разпиляване и изоставяне на строителни материали и машини – тръби, 

арматури, фасонни парчета, развалени строителни машини и др.  

При изпълнение на строителните дейности изпълнителят трябва да вземе съответните мерки 

за намаляване на потенциалните отрицателни въздействия на околната среда:  

Ø за зареждане с гориво-смазочните материали се използват най-близко разположените 

автобази; 
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Ø при генериране на опасни отпадъци се сключва договор с фирма, която има лиценз за 

тяхното третиране; 

Ø за ограничаване на въздействието основно в работната среда и върху населението е 

необходимо да се предприемат съответните мерки: оросяване, контрол върху техническото 

състояние на механизацията и транспорта; 

Ø вода за питейни нужди на строителната площадка се осигурява с водоноски или 

бутилирана; 

Ø против утечки на масла се извършва ежесменен контрол на техническото състояние на 

машините; 

Ø за битово-фекалните води се използват съществуващи или химически тоалетни; 

Ø за предотвратяване замърсяване на почвите се извършва контрол на строителната 

механизация и транспортните коли. Транспортните средства се измиват на определените за 

тази цел места; 

Ø транспортните коли се покриват; 

Ø организацията на строителство да изключва активиране на срутища; 

Ø в случай на необходимост - извършването на взривните работи става по специален проект, 

без разлет, за запазване на прилежащата растителност; 

Ø унищожаването на дървесна растителност и храсти да бъде във възможните минимални 

размери, след съгласуване с компетентния орган; 

Ø съгласно българското законодателство при извършване на строителни работи за откриване 

на археологически находки се информира АИМ, строителството временно се спира и се 

взема съответното решение за тяхното съхранение; 

Ø използваните машини и агрегати се поддържат в добро техническо състояние; 

Ø ауспусите на транспортните и строителни машини се снабдяват с шумозаглушители; 

Ø да не се допуска работа на празен ход на транспортните и строителни машини. 

Съгласно българското законодателство използването на инертни материали, бетонови смеси 

и асфалтови продукти става само от предприятия, които притежават съответния лиценз за 

извличането и производството им. 

Всички действия по опазване на околната среда трябва стриктно да се контролират от 

Възложителя и от независимия строителен надзор на обекта.  

 

6. Безопасност на труда, здравословни условия на труд и пожарна безопасност 
При изпълнението на обекта изпълнителят трябва да прилага предвидените мерки в 

изготвения проект по част: „План за безопасни и здравословни условия на труд“. 

С оглед характера на строителния обект  и предстоящите за изпълнение дейности и операции 

се налага осигуряването на лични предпазни средства и специално работно облекло. Допуснатите 

до работа на площадката на обекта строителни машини трябва да притежават паспорти и 

съответните инструкции по БХТПБ.  

 

 

ІІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: 

 

       1.Спецификация на материалите 

 1.1.Част Канализация       
Ø  Тръбите за битовата и дъждовната канализация са полиетиленови вълнообразни тръби 

PEHD SN4 Φ315,  гофрирани тръби, битова и дъждовна канализация, с гладка вътрешна 

повърхности и оребрена външна повърхност и трябва да отговарят на стандарта БДС 

EN13476-1:2008, БДС EN 13476-3:2008 + A1:2009 и БДС EN 752:2008 

Ø Всички шахти които  се изграждат на място трябва да са водоплътни според БДС EN 

1917:2003 "Ревизионни шахти и ревизионни отвори от неармиран бетон, бетон със 

стоманени нишки и армиран бетон" или еквивалентен. 

Шахтите трябва да бъдат окомплектовани с чугунени капаци. Капаците на ревизионните 

шахти са съгласно БДС EN 124:2003 с клас на натоварване D400 и светъл отвор Ø600. 
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Ø Чугунени отводнителни решетки. 

Изграждането на нови улични оттоци и канализационни връзки към тях, трябва да отговарят на 

следните изисквания: 

Ø Точков дъждовен отток със система за разпределяне на натоварването в пътното платно, 

клас на натоварване C250 съгласно БДС EN 124:2003, решетка 500 x 500 mm от чугун, 

водоплътно тяло от PP(полипропилен) с утаителна част, кошница за едри отпадъци, двоен 

шарнир за двустранно отваряне на около 110 градуса, без панта, с гумени подложки за 

износоустойчивост и шумоизолация, с два секретни болта за предотвратяване на вандализъм, 

строителна височина 1040mm, заустване на DN150 (отговарящ на стандарт SN8) към улична 

канализация, минимален хидравличен капацитет 19,5l/s доказан с тест протокол от независима 

организация. 

1.2.Част Пътна 

1.2.1.Монолитни бетонни подпорни стени 
ü Бетон  за основи- клас В20 

ü Бетон над основи- клас В20 

ü Бетон за покривна плоча и стълбище - клас В25 

Класове на бетона 

Нормативната (характеристична) кубова якост е якостта, която трябва да имат не по-малко от 

95% от пробните кубчета, направени от пробната смес. Класовете по якост на натиск за бетони с 

плътна структура и плътен добавъчен материал са както са описани в БДС EN 206-1. 

Контролирането и определянето на якостта на бетона трябва да бъде направено на базата на 

якостта на натиск на 28-ия ден и съгласно БДС EN 206-1 чрез статистически метод, позволяващ 

сравнения между действителната бетонна якост и стандартната (контролирана) якост за 

съответен клас бетон, който трябва да се постигне. 

Изисквания за приготвяне, транспортиране и доставяне на бетонни смеси се определят в БДС EN 

206-1. 

Бетонните смеси трябва да бъдат приготвени под формата на: 

Готови смеси, в които циментът, добавъчният материал, химическите добавки и водата се влагат 

и смесват от производителя; 

Бетонната смес се класифицирана по консистенция от БДС EN 206-1 

Изпълнението на монолитните подпорни стени от бетон трябва да се извършва съгласно 

условията на Договора и в съответствие с одобрените проекти. Проектните решения трябва да 

удовлетворяват изискванията на “Норми за проектиране на подпорни стени” и “Норми за 

проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони”. 

ü Армировка съгласно  

    - БДС 9252:2007 – В500В   

    - БДС 4758:2008 – В235   

1.2.2. Плътен асфалтобетон – съгласно БДС  EN или еквивалентно;  

Асфалтобетон  АС 12,5 изн. 50/70 /плътна  смес за горен пласт 24 кг/м2/1см. мазут /    

1.2.3.Бордюри - Новите бетонови бордюри трябва бъдат произведени във вибропоресоващи 

инсталации за бетонови изделия и да отговарят на изискванията на БДС EN 1340:2005, БДС EN 

1340:2005/АС:2006 

       Вибропресовани бордюри сиви 18/35/50 

       Клас по абсорбция на вода 2 , маркировка В ; 

       Клас по устойчивост на размразяване  с противообледяващи соли  - клас  3, маркировка     D; 

       Устойчивост на изтриване – клас 4, маркировка I 

 Якост на огъване – клас 2, маркировка T 

 Устойчивост на плъзгане/приплъзване – задоволителна 

       1.2.4. Уличен парапет – Конструктивните елементи, изграждащи парапетите за автомобили, 

трябва да бъдат произведени от стомана съгласно БДС ЕN 10025:2006 или с по-високо доказано 

качество. Физикомеханичните свойства на стълбчетата за парапети за автомобили и анкерните 

плочи, които ги носят и свързват с конзолата на съоръжението, трябва да отговарят на 

изискванията за стомана S 355 JR, а всички останали елементи на изискванията за стомана S 235 
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JR. 

        1.2.5.Тротоарни плочи - Вибропресован бетон, със следните минимални характеристики по 

БДС EN 1338, БДС EN 1339:2006 или еквивалентен  : 

        Якост на разцепване и огъване (клас - 3, маркировка - U); 

        Абсорбция на вода 2 , маркировка В ; 

        Устойчивост на замразяване - размразяване с противообледяващи соли, кg/m² (клас – 3, 

маркировка – D); 

        Устойчивост на изтриване, mm³/5000 mm² (клас – 4, маркировка – I); 

        1.2.6.Пътни знаци  - Общите изисквания към неподвижно закрепени пътни знаци са 

определени в БДС EN 12899-1 и позованите в него европейски и международни стандарти. 

 

Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени със сертификат за 

произход и декларация за съответствието на строителния продукт с указания за прилагане 

на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен 

представител, подписана и подпечатана от производителя или негов представител – 

(съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване 

съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.). 

Материалите които ще използва изпълнителя следва да отговарят на минималните 

изисквания за качество на БДС EN или еквивалентно. Прилагането на други стандарти и 

шифри е възможно, само ако гарантират същото или по-високо качество от визираните. 

 

 

IV. ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО (ВОБД): 

 

       ВОБД да бъде  съобразена с етапите на изпълнение и засегнатите участъци. Организацията 

на движението по време на изпълнение на строително монтажните работи  и необходимата 

сигнализация е  за сметка на изпълнителя, който при необходимост следва да изготви част  

„Временна организация и безопасност на движението”, като за всеки конкретен случай се 

прилага съответната схема. ВОБД ще се реализира по схеми съгласно Наредба №3 „За 

временната организация и безопасност на движението при извършване на строителни и 

монтажни работи по пътищата и улиците“ (ВОБД). Пътните знаци следва да бъдат втори 

типоразмер по БДС 1517 и втори клас фолио с едрозърнеста структура на отразяващия слой 

съгласно чл. 7 и чл. 8 от Наредба № 18 „За сигнализиране на пътищата с пътни знаци“ и да 

отговарят на минималните светлотехнически изисквания съгласно Приложение № 5 на Наредба 

№3 за ВОБД 

       За целите на ВОБД полигона на строително монтажните  работи  да бъде разделен на  

участъци, в които движението ще бъде отбивано последователно, съгласно предвижданията на 

проекта. 

Временните знаци се поставят на преносими стойки, устойчиви срещу преобръщане от вятър. Те 

се поставят преди започване на ремонтните дейности и се отстраняват веднага след тяхното 

окончателно завършване.  

Нощем надлъжното ограждане да се сигнализира с постоянни или мигащи светлини. 

Лицата, които извършват СМР в обхвата на улицата, трябва да носят отличителен знак (С12) 

„Облекло с ярък цвят и светло отразителни ленти”. 

Пътните знаци на постоянната сигнализация, които не съответстват на временната, трябва да се 

отстранят или да се покрият с непрозрачен калъф или фолио с черен или сив цвят. 

 

 

V. ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА: 

        

 Изпълнителят е длъжен преди започване на ремонта  и по време на неговото изпълнение да 

вземе необходимите мерки за опазване на околната среда, за осигуряване на безопасността, 

хигиената на труда и пожарната безопасност при извършването на СМР.Основната причина за 
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нарушаване на околната среда при ремонтни дейности са изкопните работи и фрезоването което 

неминуемо засяга терените, в които се извършва. Забранено е безредното складиране, 

разпиляване и изоставяне на строителни материали и машини – асфалтови изрезки, трошен 

камък , развалени строителни машини и др.  

       При изпълнение на строителните дейности изпълнителят трябва да вземе съответните мерки 

за намаляване на потенциалните отрицателни въздействия на околната среда:  

Ø Избрания изпълнител осигурява за собствена сметка изхвърлянето на течни и твърди 

отпадъци. 

Ø за зареждане с гориво-смазочните материали се използват най-близко разположените 

автобази; 

Ø за генериране на опасни отпадъци / асфалтови/ се сключва договор с фирма, която има лиценз 

за тяхното третиране; 

Ø за ограничаване на въздействието основно в работната среда и върху населението е 

необходимо да се предприемат съответните мерки: оросяване, контрол върху техническото 

състояние на механизацията и транспорта; 

Ø вода за питейни нужди на строителната площадка се осигурява с водоноски или бутилирана; 

Ø против утечки на масла се извършва ежесменен контрол на техническото състояние на 

машините; 

Ø за битово-фекалните води се използват съществуващи или химически тоалетни; 

Ø за предотвратяване замърсяване на почвите се извършва контрол на строителната 

механизация и транспортните коли. Транспортните средства се измиват на определените за 

тази цел места; 

Ø транспортните коли се покриват; 

Ø организацията на строителство да изключва активиране на срутища; 

Ø в случай на необходимост - извършването на взривните работи става по специален проект, 

без разлет, за запазване на прилежащата растителност; 

Ø унищожаването на дървесна растителност и храсти да бъде във възможните минимални 

размери, след съгласуване с компетентния орган; 

Ø използваните машини и агрегати се поддържат в добро техническо състояние; 

Ø ауспусите на транспортните и строителни машини се снабдяват с шумозаглушители; 

Ø да не се допуска работа на празен ход на транспортните и строителни машини. 

 

 

VІ. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА, ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД: 
 

        При изпълнението на обекта изпълнителят трябва да съблюдават строго действащите 

нормативни документи по БХТПБ. 

        С оглед характера на СМР  и предстоящите за изпълнение дейности и операции се налага 

осигуряването на лични предпазни средства и специално работно облекло. Допуснатите до 

работа на площадката на обекта строителни машини трябва да притежават паспорти и 

съответните инструкции по БХТПБ.  

 

 

VII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ: 

 

       Общо 

От самото начало и до завършването на работата на обекта, Изпълнителят ще носи 

отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си работа, 

материали и оборудване. 

Защита на  собствеността 

Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна или държавна, 

която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди вследствие на 

работата му. 
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Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на 

Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на 

Изпълнителя. 

Изпълнителят ще възстанови всички площи и вещи повредени или нарушени от неговите 

действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена вреда върху собственост, 

в резултат на работата по този Договор, Изпълнителят ще носи отговорност за всички разходи, 

свързани с разрешаването на или защитата при тези искове.  

Преди да изиска проверка на завършените работи Изпълнителят трябва да извърши нужното 

почистване и възстановяване, което се изисква при предаването на завършения обект, и 

оборудване, в съответствие с целите и смисъла на тези спецификации. 

Противопожарна защита 

Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да 

предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на обекта сгради и пр. 

Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар. Не 

се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки. 

Изпълнителят трябва веднага да подаде сигнал за тревога на местните власти и Възложителя, 

в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, в следствие на 

разположени резервоари за гориво или подобни опасни средства или устройства. 

За да предотврати появата на пожар или експлозия, Изпълнителят трябва да упражнява 

предпазните мерки за безопасност и трябва да се придържа към всички инструкции, издадени от 

местните власти и Възложителя.   

 
 

VIII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО: 

 

· Отделните действия/задачи по изпълнението следва  да отразяват коректно начина на 

изпълнение и технологичната последователност на строителите процеси за всички видове 

строителни работи съгласно действащите технически норми и стандарти, правилна 

технология за изпълнение, като действията да са приложими за строежа – предмет на 

поръчката предвид неговите характеристики и особености, да покриват всички аспекти на 

извършваните дейности с отчитане на реалната производителност на предложените работна 

сила, технологично оборудване и механизация;  

· на база на предложените материали, технологии за изпълнение и методи и техники на работа 

изпълнителят следва да предложи ниво на изпълнение в съответствие с настоящите 

спецификации и приложенията към тях;  

· изпълнението следва да съблюдава технологичната последователност, взаимозависимост, 

технологичното време за изчакване между отделните видове работи, като периодите на 

изпълнение на всеки вид строителни работи и тяхната последователност на изпълнение 

следва да отчитат както технологичните (произтичащи от правилната технология), така и 

организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между 

работите на обекта – предмет на поръчката; 

· изпълнението на всеки отделен вид строителни работи следва е обезпечено с необходимото 

техническо оборудване, като изпълнителят следва: да ангажира действително необходимото 

оборудване за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката, 

съобразно правилната технология на изпълнение на съответната работа, което се явява 

предпоставка за качественото изпълнение на строителството; да осигури оборудване, което 

като вид дава възможност за изпълнение всяка от работите, включени в предмета на 

поръчката, по правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя; да 

осигури оборудване за изпълнение на всяка от работите, което като количество да е 

съобразено с очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, което 

се явява предпоставка за срочното изпълнение на строителството; 

· изпълнението на всеки отделен вид строителни и монтажни работи следва да е ресурсно 

обезпечено с необходимите човешки ресурси (строителен екип, включващ ръководни и 
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технически лица и работници), като изпълнителят следва: да ангажира действително 

необходимите човешки ресурси за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на 

поръчката, съобразно правилната технология на изпълнение на съответната работа, което се 

явява предпоставка за качественото изпълнение на строителството; да осигури човешки 

ресурси, които са достатъчни за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на 

поръчката, по правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя и са 

съобразени с очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, което 

се явява предпоставка за срочното изпълнение на строителството. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ – наразделна част съставляват:  

- КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА ОБЕКТА/СТРОЕЖА. 

- ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТА/СТРОЕЖА. 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към тях на стандарт, 

спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон следва 

съгласно чл.48, ал.2 от ЗОП да се чете, съответно да е допълнено с думите „или 

еквивалентно/и“.  

Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към тях на конкретен 

модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, 

предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент, тип или 

конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или 

елиминиране на определени лица или някои продукти, следва съгласно чл.49, ал.2 от ЗОП 

да се чете, съответно да е допълнено с думите „или еквивалентно/и“. 
 

 
Съгласувал:  

/Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание чл. 42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД/ 

         Зам.кмет : …………………… 

                            /инж. М. Цекова/ 

 

        

 

 

Изготвили: 

 

/Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание чл. 42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД/ 

Директор на дирекция „СИиОС“:…………………… 

                                                           /инж. Васка Караджова/ 

/Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание чл. 42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД/ 

Гл. специалист в дирекция „СИиОС“: ……………… 

/Розета Буйкова/ 


