
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД trAce

в публично състезание за възлагане на обществена
поръчка с предмет:

„Ремонт и рехабилитация на улици и надлези за 
подобряване на градската среда на град Смолян по

обособени позиции "

Обособена позиция 3. „Реконструкция на улица 
„Беклийца" от о.т.1876 до о.т.1772, гр.Смолян "



Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „Ля BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян “ “

процедура за директно предоставяне Ля BG16RFOPOO1-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “  

част от процедура Ля BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

X

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Образец Ля 5

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ПОРЪЧКАТА

От участник: ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

Седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Никола Образописов” № 12, ЕИК/БУЛСТАТ 

123682269, представляван от Мирослав Калчев Манолов в качеството си на Изпълнителен 

директор

Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и 

рехабилитация на улици и надлези за подобряване на градската среда на град Смолян по 

обособени позиции, за Обособена позиция 3. „Реконструкция на улица „Беклийца“ от

о.тЛ876 до о.тЛ772, гр.Смолян ”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от указанията за участие в процедурата, 

получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че 

представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в 

документацията за участие в процедурата.

2. Декларираме, че ще изпълним дейностите по обществената поръчка посочени в 

документацията за участие, а именно:

Виж приложеното Техническо предложение

/Указание: В предложението за изпълпекие 

предложи организация за изпълнение на СМР, коя 

с обхвата на поръчката и заложените цели и резу 

необходими за изпълнението предмета на

местоположението му. както и неоохойшюстmulsfm п

на поръ/кита участникът следва да 

ита за ЦаЦ-подходящи. в съответствие 

in it слефф да обхвата всички дейности.

поръчката} / отчитайки спецификата и

пелни дерц^сти. Всички
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Проект ,,.Ys BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“  

част от процедура As BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г.“, 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

строително-монтажни дейности, следва да се опишат в тяхната технологична 

последователност и взаимна обвързаност и как се разпределят отделните дейности между 

ключовите експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на възложеното строителство. 

Организацията за изпълнение следва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени 

в техническата документация и спецификация, на действащото законодателство, на 

съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразена с предмета на 

поръчката и проектната документация. Освен това следва да се представят предвижданите 

организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния 

подход за изпълнение на предмета на поръчката.

Участникът следва да представи линеен график за изпълнение на поръчката. Графикът 

следва да представя строителната програма на участника, като прецизира съответните 

дейности и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. 

Линейният календарен план е график за изпълнение на строителните работи и следва да 

отразява всички посочени в КС 'С дейности. Линейният календарен плет трябва да е придружен 

с Диаграма на работната ръка.

Линейният график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с 

Инвестиционният проект. В графика трябва да бъдат включени всички дейности по 

изпълнение на поръчката.

Организацията за изпълнение на поръчката и линейния календарен план следва да 

обосновават предложения от участника срок за изпълнение па поръчката. В противен случай 

участникът ще бъде отстранен.!'

3. Срок за изпълнение в календарни дни: 

120 (сто и двадесет) календарни дни

4. Гаранционни срокове:

• за всички видове новоизпълнени строителни /конструкции на сгради и 

съоръжения, включително и за земната основа под тя> -10  гКцЦщ;

за хидроизолационни, топлоизолационнтМ5вукойзо шии и анантикорозионни

ос



Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

X
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РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „Лз BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ре.ионт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ""

процедура за директно предоставяне Лг BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура .Ys BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г.", 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж “  2014 -2020 г.,

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 години, а в агресивна среда - 3 години;

• за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на 

техническата инфраструктура - 9 години;

• при основни ремонти и рехабилитация на пътища и улици - три години.

Предложените гаранционни срокове от участниците не могат да бъдат по-малки от 

предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни 

и монтажни работи, съоръжнения и строителни обекти.

Участник, който е предложил гаранционен срок по-малък от предвидените в чл. 20 ал. 4 

от Наредба № 2 от 31.07.2003 г., се предлага за отстраняване.

Дата: 09.05.2017 год. ПОДПИС

Мирослав Калчев Манолов -(Изпълнителен директор

(трите имена, длъжност и подпис на 

декларатора-поедставляваш участника .шие 

включено в обединението-участник)
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ТРЕИС ГРУП ХОЛД АД trAce
Организация за изпълнение на поръчката

1.1) Технологична последователност и взаимна обвързаност на всички СМР, 

необходими за изпълнението на предмета на поръчката

а) Описание на обекта и специфични особености

(а.1) Съществуващо положение
Началото на ул.“Беклийца“ е от 

кръстовището с ул.“Грудьо войвода“ при

о.т.1876, а краят и е при о.т.1772. Дължината 

на улицата е 393 м., а средната широчина на 

пътното платно е 6м, тротоарите са с 

променлива широчина от 1м до 1,5м. Улицата 

е стръмна, на места с наклони до 10,78%.

Поради износване на плътния 

асфалтобетон и многото частични ремонти 

настилката е деформирана с много линейни и 

мрежести пукнатини по цялата дължина.

Съществуващите тротоари са в лошо 

състояние. Улицата е част от второстепенната 

улична мрежа. Служи да отвежда движението 

до обществено-обслужващ обект -  гробищен 

парк и е ту пик.

По улицата има изградена 

канализация от смесен тип с бетонови тръби 

Ф200мм и изграден уличен водопровод.

Отвеждането на повърхностните води е със 

свободно оттичане по терена до 

съществуващите дъждоприемни шахти и 

решетки, които са недостатъчни, 

амортизирани и не отговарят на съвременните 

изисквания за градска среда.

Уличното осветление в голяма степен не работи 

е директно в земята, като има голям брой участъци с прекь<:

канална мрежа, която да обслужва силнотокови и слаботофвф инсугО^ацри. у

ти. Окабеляването 

не. Няма изградена



ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

(а.2) Описание на видовете работи, предмет на обществената поръчка,
съгласно тръжната документация и проекта
Предвижда се цялостна реконструкция на улицата, включваща следните видове СМР 

по съответните части:

а.2.1) По част „Пътна":
Подмяна на цели участъци без носимоспособност е нова конструкция на настилката, 

фрезоване на асфалтови пластове от съществуващата асфалтова настилка и полагане на нова 

асфалтова настилка. Предвиждат се два пласта асфалтобетон - неплътна асфалтова смес за 

изравнителен пласт и плътна асфалтобетонова настилка. Предвижда се подмяна на 

съществуващите бетонови бордюри и тротоари с нови с цел обезопасяване на пешеходното 

движение и подобряване на околното пространство. За осигуряване на достъпна среда на хора 

с увреждания се предвиждат скосяване на тротоара до изравняване с нивото на пътното платно 

съгласно Наредба №4 от 2009г.

а.2.2) По част„ВиК":
Оптимизиране на броя на уличните оттоци /дъждоприемни шахти/, подмяна на 

съществуващите такива и нови канални връзки до съществуващата РШ с PEHD SN 8 DN 200. 

Съществуващите улични ревизионни шахти се реконструират в горната им част в 

съответствие с вертикалната планировка и се предвиждат нови капаци, отговарящи на 

съвременните изисквания за градска среда. Отводнителните елементи се разполагат в 

съответствие с вертикалната планировка в ниските точки по дължината на улицата и в зоната 

на уличните кръстовища така, че да се осигури оттичането на повърхностните води преди 

пешеходните пътеки. Предвидените отводнителните елементи са два типа -  линейни (улеи от 

сглобяеми елементи) и двойни и тройни, едноставни и двуставни улични оттоци. 

Съществуващата улична канализация за смесени води се запазва.

а.2.3) По част "Електро":
Предвижда се демонтаж на съществуващите стоманобетонови стълбове за улично 

осветление и уличните осветители и монтаж на нови 15 бр./Сгоманено-тръбни стълбове за 

осветление с Н=7,5м, на които се монтират рогатки и улични светодиода!? осветители 63- 

90W/2700-3200K. Изгражда се нова канална мрежа от 4 броя/гръби Ф110, катгб при всеки стълб 

ще има типова шахта /60x90/ за отклонение към него. Отклонението ще се изпълни с тръба 

HDPE Ф50. Предвижда се и подмяна на окабеляването, коетр е/компрометирано.



ТРЕИС ГРУП ХОЛД АД

а.2.4) По част “Видеонаблюдение“:
Предвижда се монтиране на 2 броя IP 4 Мрх камери за видеонаблюдение на 

стълбовете за улично осветление на височина не по-малко от 4 м , които ще бъдат 

централизирани в единен център за видеонаблюдение. Връзката между мрежозаписващото 

устройство и камерите ще се осъществена с оптичен или комуникационен кабел изтеглен в 

PVC тръба.

I

чзг
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ТРЕИС ГРУП ХОЛД АД trAcc
Ь) Подход за изпълнение, мобилизация и организация на строителната 

площадка

(Ь.1) Подход за изпълнение
Предложеният подход за изпълнение на дейностите, работните методи за 

изпълнение на СМР, както и методите на изпитване ще бъдат в съответствие с българските 

и възприетите у нас европейски стандарти и се базират на:

Спазване изискванията на законовата и подзаконовата нормативна база на 

Република България;

Съобразяване е изискванията и условията на ЕС, е които българската 

нормативна база е хармонизирана;

Здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност;

Развита политика на качеството и опазването на околната среда;

Изпълнение на СМР без прекъсване за целия строителен период;

Създаване на минимален дискомфорт за населението по време на 

строителството във връзка е ползването на изградената инфраструктура;

Използване на максимален брой неквалифициран персонал от местното

население;

Спазване на технологичната последователност;

Рационално използване на техниката и работната сила;

Работа е висококачествени материали на утвърдени производители;

Използване на съвременни технологии за строителство и технологични решения 

съобразно конкретните производствени условия;

Работни методи за изпълнение на СМР и на изпитване в съответствие с 

българските и възприетите у нас европейски стандарти;

Недопускане на закъснение от одобрения от Възложителя график и краен срок 

за завършване на обекта;

Коректно отношение и удовлетворяване изискванията на Възложителя; 

Своевременно гаранционно обслужване;

Акуратни делови контакти е фирмите-контраг^шЦ

основават на:

работи;

Технологичната последователност и взаимо|)бвър^аностт^/ на дейностите се 

принадлежността на съответната дейност къ^ре^Щ гп i и|гс1/е i и ^о^оцзпълнявани

— Ц_______а ______ — L—

0001.36



ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

принадлежността на съответната дейност към дадена технологично 

специализирана група работи;

указанията на Възложителя, описани в Тръжните книжа

действащите технически норми, Правилата за изпълнение на СМР и 

изискванията на действащата Техническа спецификация на АПИ.

При изпълнение на своите задължения Изпълнителят:

1. Поема пълна отговорност за качественото и срочно изпълнение на възложените 

работи, гарантирайки цялостна охрана и безопасност на труда;

2. Осигурява високо квалифицирано техническо ръководство за изпълнението на 

договореното строителство през целия период на изпълнението на Строежа;

3. Извършва и приключва СМР, както и гарантира, че неговите представители и 

служители ще извършват и приключват СМР по начин, който няма да накърнява или уврежда 

доброто име и репутация на Възложителя;

4. Взема необходимите мерки за опазване на пътищата, ползвани от него по време 

на строителството и за сигурността на съществуващия пътен трафик, за което носи пълна 

отговорност;

5. Организира и изпълнява всички появили се по време на строителството въпроси, 

свързани с временната организация на пътния трафик и съгласувания с другите 

заинтересовани страни;

6. Осигурява и поддържа цялостно наблюдение, необходимото осветление и 

охрана на Строежа по всяко време, с което поема пълна отговорност за състоянието му и за 

съответните наличности;

7. Съгласува с Възложителя всички налагащи се промени в графика за изпълнение 

на СМР по време на Строежа;

8. Предоставя възможност за контролиране и приемане на изпълнените видове 

работи от страна на Възложителя;

9. Започва изпълнението на следващия по графика вид работа само след като 

изпълнените предхождащи видове работи са приети по съответния ред;

10. Осъществява лабораторен контрол с акредитирана строителна лаборатория при 

спазване изискванията на действащите норми;

11. Поддържа временните пътища и площадки|, св|ьрзани^съ^троителните нужди в

нормални условия за движение;
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12. Влага в Строежа Строителни продукти само с предварително доказани качества, 

отговарящи на нормативните изисквания, стандарти и условията на Проектната документация, 

които притежават и са представени със съответните сертификати за качество и декларации за 

експлоатационните характеристики и са одобрени от Възложителя;

13. Не изпълнява СМР, за които съществуват ограничения за изпълнението им през 

зимния сезон и при други неблагоприятни климатични условия;

14. Носи пълна отговорност за изпълнените видове работи до цялостното 

завършване и приемане на Строежа. Приемането на отделни елементи или видове работи по 

време на строителството не освобождава Изпълнителя от тази отговорност;

15. Изпълнителят е длъжен да информира Възложителя за възникнали проблеми 

при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;

16. Изпълнителят се задължава да изпълнява мерките и препоръките на 

Възложителя и Консултанта, съдържащи се в докладите от проверки на място;

17. Изпълнителят се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението 

на договора.

(Ь.2) Мобилизация на строителна техника, осигуряване на офиси за
Възложителя и Изпълнителя
Дейността включва няколко ключови задачи, свързани с мобилизацията на екипа и 

създаването на добра организация за работа между всички участници в изпълнението на 

предмета на поръчката:

инженерно-техническия персонал по договора за обсъждане на график за изпълнение на 

поръчката (с дати) и системата за мониторинг и гарантиране на качеството при осъществяване 

на проекта, на организационни въпроси, свързани с механизъм на взаимодействие и 

координация между членовете на екипа;

оглед детайлизиране на очакванията във връзка с ] жта, уточняване на

начините за оперативна комуникация, сроковете за по зяне на докладите за

напредъка, както и възможните начини за предоставя ш от компетентните

Определяне местата на временните селища, тяхното ограждение и мобилизация 

на строителната техника и механизация;

Организиране и провеждане на първа работна среща на ръководния екип и

Осъществяване на първи срещи на Ръ1 та с Възложителя с

институции;
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Проучване на информационната обезпеченост на договора. За целта ще бъде 

определен обхватът на информация, включваща документална, техническа и финансова 

информация, както и източниците на останалата необходима информация и необходимите 

действия за нейното набавяне;

Идентифициране на заинтересованите страни от реализация на проекта като 

цяло и създаване на стратегия за тяхното привличане. На основата на проведения анализ на 

заинтересованите страни ще бъде определена степента и посоката на въздействие и 

взаимодействие с всяка от заинтересованите страни;

Ще се идентифицират основните пунктове, в които ще се изискваа съдействие 

от органите на Възложителя;

Преди начало на строителството ще се разработи РПОИС, който ще се съгласува 

с Възложителя. В него ще се определят строителните участъци и ще се уточни графика на 

изпълнение на СМР. В тази фаза ще се уточнят всички подземни и надземни комуникации, 

преминаващи по трасето на обекта;

Уточняване с Възложителя депата за изкопани почви, строителни отпадъци и 

демонтирани бетонови елементи от настилки, стени, парапети и др.

Изпълнителят е подготвен да реагира гъвкаво според нуждите на проекта и е в 

състояние да започне дейностите по мобилизация и подготовка на изпълнение на договора 

веднага след подписване на договора.

(Ь.З) Временни офиси и битови помещения
По време на подготвителните работи ще бъдат разгледани и съгласувани с 

Възложителя местоположението на информационните табели, временна организация на 

движението, разположение на временното селище за мобилен офис и местостоянка на 

механизацията.

Преди започване на строителството ще се изгради временна строителна база. Тя ще 

осигури нормални санитарно - хигиенни условия за хранене, преобличане, отдих, даване на 

първа медицинска помощ, снабдяване с питейна вода.

Трасето на обекта преминава през населено мДсто .1 Изпълнителят разполага със 

собствен офис, намиращ се в града, в непосредствена близост до обект/а. Този офис ще се 

използва като обектов офис за инженерно-техническото ръководство на обекта, както и за

офис на Консултанта/Строителния надзор, също и за срещи [ 

наблюдаващи органи.

проверяващи и
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С осигуряването на офис в рамките на града се позволява бърза достъпност до всяка 

работна зона на обекта, както и лесен контрол на изпълнението, от една страна, и от друга 

страна -  офисът ще осигурява работен комфорт за управленския персонал и Строителния 

надзор.

След приключване на подготвителните работи по трасето ще се отложат 

съществуващите комуникации. Ще се организира среща на обекта с представители на 

експлоатационните дружества за потвърждение местоположението на комуникационните 

съоръжения.

В района на временното строително селище ще се разположат:

♦♦♦ Мобилен контейнер за нуждите на работниците и съхранение на механизиран 

строителен инструментариум. Същият ще бъде снабден с консумативи и помощни материали 

за оказване на първа помощ при необходимост;

♦♦♦ Мобилен контейнер за охраната на обекта;

❖  Мобилна тоалетна;

♦♦♦ Място за паркиране на строителната механизация и автотранспорт.

Строителната механизация ще се придвижва в рамките на обекта и ще се почиства 

преди домуване в определените зони за паркиране. За камионите, коите ще извозват земни 

маси и строителни отпадъци на съответните депа, ще се изгради зона за почистване преди 

излизане от обекта.

Изпълнителят ще осигури и поддържа снабдявайте питейна во^а ja персонала и вода 

от разрешени източници за нуждите на строителството.

Изпълнителят ще осигури и поддържа временно електроснабдяване за нуждите на 

строителството. Всички допълнителни инсталации, необ|<одр вр

ще се отстранят от Изпълнителя преди окончателното пр: аоотите.

строителството,

-е
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Изпълнителят ще осигури обозначителни табели на входа на площадката или на друго 

място, одобрено от Възложителя.

Там, където е необходимо, обектът ще бъде ограден с временна строителна ограда.

Изпълнителят ще поддържа площадките чисти, подредени и в безопасно състояние по 

време на периода на строителство и експлоатация. Изхвърлянето на всички неизползвани 

материали и остатъци, свързани със строителните работи от площадките, е задължение на 

Изпълнителя.

(Ь.4) Геодезическо замерване

От първия до последния дни на строителните работи на обекта ще се извършват 

Геодезически замервания, както и ще се съставят строителни книжа и екзекутивна 

документация.

(Ь.5) Извършване на всички необходими замервания, проби, изпитвания, 

тестове

През целия период на строителството ще се извършват всички необходими 

замервания, проби, изпитвания, тестове и други подобни чрез одобрена акредитирана 

лаборатория.

(Ь.6) Временни пътища и площадки, вкл. пътища за влизане и излизане от 

обекта

Подходите за влизане и излизане от обекта ще се 

осъществяват по съществуващите асфалтови пътища. С цел 

опазване на околната инфраструктура и въздуха на 

живущите в региона на вход-изход от строителното трасе ще 

се осигури площадка с оборудване за почистване и измиване 

на напускащата от строежа техника.

(Ь. 7) Временно складиране на м ат ериали и оборудване

Основните производствени бази, оборудване и офибй за изпълнението на обекта, ще 

бъдат разположени в близост до строителния обект. На обекта ще са складират оптимални 

количества материали в зависимост от спецификата на дейността. Ще се използва подвижна 

работилница, надлежно оборудвана с необходимия ^нст|зумрцтар|^ум^а поддръжка на 

строителната техника.
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Изпълнителят ще положи всички усилия, за да сведе до минимум продължителността 

на складиране на площадката на материали и оборудване, като планира доставките, така че да 

съвпадат е нуждите на строителството. Изпълнителят няма да съхранява на площадката 

ненужни материали или оборудване.

Изпълнителят ще организира така подреждането на материалите, че да не могат да 

застрашат безопасността на хората. Ще окачи и спазва обозначителни табели, указващи 

разрешената тежест на товара върху платформите. Изпълнителят ще получи от 

производителите детайлна информация относно метода на съхранение и поддръжка на 

складираните артикули, като ще спазва тези изисквания. Всички разходи, свързани със 

складирането и охраната на материалите и оборудването, ще бъдат за сметка на Изпълнителя.

Изпълнителят няма да се доставя никакви материали на площадката, докато не са 

спазени следните условия:

❖  Възложителят е получил препоръките на производителя за складиране на 

площадката;

♦♦♦ Възложителят е установил и одобрил площадката, където ще се складира 

материалът.

(Ъ.8) Охрана на обекта и пропускателен режим
Изпълнителят ще осигури всички мерки по охрана на обекта, наличното имущество и 

на извършените от него СМР.

Ще бъде осигурено адекватно ограждане на строителната площадка и контрол на 

достъпа на външни лица до нея.

Всички складирани и вложени материали ще бъдат защитени от влиянието на 

околната среда. Погиване на материали, поради неадекватна защита, ще бъдат отстранени за 

сметка на Изпълнителя.

С оглед нормалното и безпроблемно протичане на строително монтажните работи на 

обекта и е цел избягване на проблеми, произтичащи от неправомерни посегателства върху 

строителните материали и техниката, е която се извършва строителството, ще се осигури 

надеждна физическа охрана на строителната площадка, кактхГн на временните селища.

Всички продукти и материали, необходими за изпълнението на възложените дейности 

ще се съхраняват във временното селище, стига това да не /пречи на строителния процес, 

където ще се организирана денонощна физическа охрана.
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В случай, че въпреки осигурената охрана бъде допуснато материали, оборудване или 

друго да бъдат откраднати или повредени, Изпълнителят се задължава незабавно да ги 

възстанови в същите вид, количество и качество.

Местата, на които се организира нощуването и/или престоят на механизацията, 

ангажирана за изпълнение на обекта, ще бъдат също под непрекъсната охрана с оглед 

недопускане на евентуални кражби на детайли и горивосмазочни материали (ГСМ), което да 

попречи на нормалния ритъм на строителството.

Охраната на строителната площадка ще се извършва от стационарни и мобилни 

постове, които ще осъществяват непрекъснат обход и наблюдение на изложените на риск 

части от обекта. В случай на необходимост, когато се налага съхраняване на строителни 

материали или механизация на самата строителната площадка, за тях ще се осигурява 

постоянно наблюдение и охрана.

Външни лица за обекта ще се допускат само с придружител от страна на Изпълнителя 

на обекта. (Външни лица са всички, които не са свързани с дейностите на обекта.)

Лицата, които имат достъп са :

❖  Изпълнителят и всички негови представители -  ръководен персонал, работници;

❖  Възложителят и упълномощените от него лица с правомощия по Договора за 

изпълнение на работите;

В участъците за работа всички входове и изходи ще са сигнализирани с табели, 

указващи навлизането в строителен обект и мерките за безопасност и здраве.

В зоната на работите пропускателният режим важи за всички външни лица, както е 

също за приобектовите лагери.

Преди започване на работите на персонала на обекта се извършва първоначален 

инструктаж на обекта. Всеки следващ месец от започване на работите се извършва периодичен 

инструктаж на персонала на обекта.

На обекта персоналът задължително разполага и носи следните лични предпазни 

средства:

❖  Каска

❖  Сигнална жилетка/елече

❖  Работно облекло

❖  Работни обувки е предпазни метални бомбета

❖  Ръкавици

❖  Очила.

Строителният надзор на обекта.

4 —A  I i— ц
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С цел безопасността на движението временната организация на движението ще се 

проверява и поддържа постоянно.

Всички входове и изходи на обекта своевременно ще бъдат почиствани от нанесени 

строителни материали от товарните автомобили, доставящи материали за обекта и излизащи 

от обекта. При необходимост допълнително ще бъдат осигурявани водоноски за измиване на 

съществуващата настилка.

4 I /
I И 4
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с) Последователност на изпълнение на отделните процеси и тяхната 

взаимообвързаност

(с.1) Видове СМР, изпълнявани във всеки участък/етап на строителство

№ Наименование
Продължи

телност

1
О б ект - Р екон стр укци я на у л .” Б екл и й ц а”, гр .С м ол ян , О б осо бена  
позиц и я № 3

120 days

1.1 Подписване на протокол 2 и 2а 0 days
1.2 Ч аст пъ тна 120 days
1.2.1 П ътни Работи 106 days
1.2 .2 В ертикална  пл ани ров ка 30 days
1.2.3 В ертикал на  и хо р и зо н тал н а  пъ тна м аркиро вка 14 days
1.2 .4 'В рем енна  органи заци я 1 days
1.3 Ч А С Т ВиК 42 days
1.3.1 С троителни работи 42 days
1.3 .2 М онтаж ни работи 34 days
1.4 ЧА СТ ЕЛ ЕКТРО 38 days
1.5 ЧА СТ Е Л Е К Т Р О -В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е 49 days
1.6 П од п исване  на протокол  №  15 0 days

(с.2) Последователност на изпълнение и тяхната взаимообвързаност
Линейният график е съобразен с технологичната последователност на процесите и 

одобрените дейности.

Графикът за реализация на проекта включва:

Време за изпълнение на СМР, на отделните групи СМР и етапи, на обекта като

цяло;

Последователността на отделните операции и дейности;

Необходимите ресурси за изпълнение на всяка дейност.

Въз основа на проектната документация за обекта е разработен график, от който се 

отчита необходимостта от време, механизация, човешки ресурси, материали и организация.

В срока за строителство са включени:

♦> времето за мобилизация на изпълнителя, ^рге^ето за ^зп^лнение на СМР и

времето за провеждане на тестове и изпитания;

броя на екипите и тяхната специализация qa предвидени за съответните

дейности и са съобразени с трудоемкостта на 

характеристика.

участъка и неговата техническа

). л ' / Г
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необходимата строителна и транспортна механизация -  разчетена и

съобразена с теренните условия за участъка и вида на работите за обезпечаване темпа на 

напредък за всеки екип, всеки участък и общо за обекта.

Графикът на договора е разработен за целият проект. От него могат да се проследят 

времето и последователността на изпълнение и завършване на отделните дейности, както 

и работата на екипите и движението им на строителната площадка.

Въз основа на опита на Изпълнителя са заложени съставът, окомплектовката, 

производителността и напредъка на изпълнителския екип. На база това са направени 

разчетите на необходимия брой работни екипи и постоянен брой на работната ръка.

При разработката на графика е целено оптимизиране максимално времето за 

изпълнение.

Среднодневният напредък е направен на база производителността на основната 

строителна техника, при едносменен режим на работа, като останалата част от деня при 

необходимост е оставена за резерв за преминаване на удължен работен ден в рамките на 

разрешеното за работа време.

Графикът за изпълнение на поръчката е ориентировъчен в датата на започване на 

СМР, но е направен с реален разчет за напредъка, на база на което е определена 

необходимостта от машини, работна ръка, брой екипи и тяхната специализация. В графика 

са показани последователността на етапите от изпълнение на дейностите, предмет на 

договора.

Броят на работниците е оптимален и удовлетворява минималните изисквания за 

състав и комплектация на звената. Работниците са с необходимата квалификация за 

качествено изпълнение на СМР. Броят на звената е съобразен с обема на съответните СМР 

и времето, предвидено за изпълнението им. Механизацията е избрана така, че да се използва 

съвременна техника с комплексно приложение при максимално оползотворяване на 

възможностите й.

За постигане на резултатите поставени в тръжната документация, Изпълнителят ще:

изпитвания в съответствие

с Българските и Европейски стандарти;

• Спазва одобрения график и краен срок н а строителството;

• Спазва здравословни и безопасни услови сарй^ безопасност.
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Последователността на изпълнение на работите, тяхната взаимообвързаност, 

необходимите ресурси и основни материали за показани в приложения Линеен календарен 

график.

Описание на взаимнообвързаността и последователността на изпълнение на 

видовете СМР:

След подписване на договор за изпълнение, откриване на строителната площадка и 

подписване на протокол, започва мобилизацията на строителна техника и персонал и 

изграждане на временно селище. Едновременно е това започва и временната организация на 

движение.

Цялостната организация на строителния процес ще бъде изцяло съобразена с 

посочени в проекта за временна организация на движението.

След приключване на мобилизационния период се поставя началото на строителните 

работи. Започва се с демонтажни и разрушителни работи, като получените отпадъци се 

транспортират на депо, предварително съгласувано с Възложителя.

Строителните работи започват с изпълнение на дейностите по част Пътна.

След началото на временната организация на движение се започва с разваляне на 

съществуващата настилка и разкъртване на бетоновите бордюри, като получените при тези 

дейности отпадъци се транспортират на депо, предварително уточнено с Възложителя. 

Развалянето на уличната конструкция се изразява в до 40см разваляне на асфалтова настилка. 

След това стартират и изкопните работи за изпълнение на ВиК мрежата. Там където е 

необходимо изкопите ще се укрепват.

В дейностите по част ВиК земната основа се уплътнява, прави се пясъчна подложка 

(възглавница) и се полагат канализационните тръби и фасонни части. Изпълняват се уличните 

оттоци, шахти. Тръбите се запипват е пясък и фракции на пластове съгласно проекта. На 

местата на пресичания със съществуващи кабели се прави укрепването им.

С края на насипете по част ВиК започват тези по част Електро. Дейностите стартират 

с демонтажа на съществуващите стълбове и осветители /за улично осветление. Трасира се 

кабелната линия и се изпълняват изкопни работи за кабелната мрежа. Електро работите 

продължават с направата на фундаменти на новите стълбове, монтажа на стълбовете и 

заземлението им, като успоредно с това се правят тръбр ите мрежи и/изтеглянето на кабели и 

кабелните мрежи. Трасето на кабелните мрежи се ^игн^руиЗи^а |с притягането на лента.

■ *г4
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Монтират се уличните осветители, проводници. За тестване функционалността на електро 

мрежата се правят функционални проби.

След успешното завършване на тестове и изпитания на електро мрежата и направата 

на обратните насипи по част Електро, се прави завършващото покритие на уличната настилка: 

полагат се бетоновите бордюри, повдигат се/свалят се решетки и шахти, оттоци, прави се 

подосновен пласт от каменни фракции, полагат се слоевете асфалтобетон и се полагат 

тротоарните плочи.

Направата на кабелните трасета по част Електро-видеонаблюдение се изпълняват 

паралелно с направата на трасетата по част Електро. Съоръженията се монтират при готова 

тротоарна настилка. При готов тротоар се монтират и предвидените в проекта по част Електро 

нови улични осветители.

Завършващата част при изпълнението на дейностите е направата на вертикална и 

хоризонтална маркировка.

Ерафикът е разработен с продължителност 120 (сто и двадесет) календарни дни, с 

което Изпълнителят показва, че е в състояние да изпълни строителството.

Линейният график за изпълнение на СМР е направен с реален разчет за напредъка, на 

база на което е определена необходимостта от машини, работна ръка, брой екипи и тяхната 

специализация. В графика са показани последователността на работа по видове СМР по 

изпълнителски екипи.

Работниците са с необходимата квалификация за качествено изпълнение на СМР. 

Броят на звената е съобразен с обема на съответните СМР и времето, предвидено за 

изпълнението им. Механизацията е избрана така, че да се използва съвременна механизация с 

комплексно приложение при максимално оползотворяване на възможностите й.

За постигане на резултатите поставени в тръжната документация Изпълнителят ще:

□ Използва съвременни технологии за строителство и технологични решения;

□ Прилага работни методи за изпълнение на СМР и изпитвания в съответствие с 

Българските и Европейски стандарти;

□ Спазва одобрения график и краен срок на завършване на строителството;

□ Спазва здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност.
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Графично последователността на изпълнение, необходимите ресурси и взаимната 

обвързаност между отделните дейности/операции са видни от приложения Линеен график 

за изпълнение на строителството.

Т"1 т
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1.2) Разпределение на отделните дейности между ключовите експерти

а) Организация за изпълнение на отделните действия, необходими за 
осъществяване на строителството

(а.1) Подготвителни работи
Този етап е подготвителен за реализацията на целия договор и по същество задава 

рамката на организационния план. Успешната реализация на задачите от този етап гарантира 

устойчивото протичане на дейностите по договора и проекта като цяло, добрата връзка е 

Възложителя, както и заинтересованите страни.

В етапа са включени следните видове дейности:

Трасиране на обекта

Мобилизация на строителна техника

Почистване на строителната площадка

Избор на доставчици и сключване на договори за доставка на материалите 

Временна организация на движението

Трасирането на обекта включва геодезическите работи, е които обектът може да бъде 

отложен върху терена. Изпълнението на този вид работа е възложено на Инженер Геодезиста. 

При възникване на проблем той сигнализира на Техническия ръководител на обекта и на 

ръководителя на обекта, което налага и тяхното присъствие при изпълнението на този етап.

Първоначалните работи са свързани с разчистване на строителната площадка, 

разваляне/разрушаване на конструкции (ако има такива) и изкопни работи, подготвително- 

разрушителни работи и други подобни.

Този етап се контролира от Техническия ръководител на обекта.

Съществуващите канали, окопи, тръбопроводи, кабели и други подземни съоръжения 

на техническата инфраструктура се идентифицират при проучването и се отразяват в проекта.

В този етап на строителството се определят и съгласуват депата за депониране на 

излишен материал и материалите за насипните работи. Избират се основните материали и се 

сключват договори за доставка. Тези операции се контролират от Техническия ръководител и 

Специалиста по контрол на качеството.

(а.2) Основни работи
Основните работи включват следните видове:

• Изпълнение на работи по част Пътна —

000150
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о Премахване на съществуваща настилка чрез фрезоване, вкл.

транспортиране на депо;

о Разкъртване на бордюри;

о Полагане на асфалтобетон -  неплътна и плътна смес; 

о Повдигане до проектно ниво на решетки, шахти, улични оттоци.

• Изпълнение на работи по част Вертикална планировка

о Разваляне на тротоарна настилка;

о Изкопни дейности;

о Направа на подосновен пласт от каменни фракции;

о Полагане на тротоарни плочи.

• Изпълнение на работи по част Вертикална и хоризонтална пътна 
маркировка;

о Монтаж на стандартни пътни знаци, вкл. укрепването им със стойки

о Полагане на пътна маркировка

• Изпълнение на работи по част ВиК

о Изкопни дейности (в земни и скални маси), укрепване на изкопа, 

където е необходимо, вкл. транспортиране на излишната земна/скална маса на депо;

о Разваляне/възстановяване на пътна основа, вкл. извозване на депо на 

строителните отпадъци;

о Направа на пясъчна подложка под тръбите;

о Полагане на тръби, вкл. фасонни части, и засипването им с пясък и

фракции;

о

о

о

о

Изпълнение на улични оттоци;

Реконструкция на съществуващи РШ;

Направа на улични оттоци, монтаж на чугунени решетки, улеи, шахти; 

Хидравлично изпитване на плътно^тта^за тръбопровода.

• Изпълнение на работи по част ЕлектрЬ I I

о Демонтаж на съществуващи стълбове за улично осветление; 

о Доставка и монтаж на нови етошйюнощ>£бфи, вкл. фундамент, 

заземление, изтегляне кабели;

I
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о Изграждане на кабелна мрежа в тръби, вкл. полагане на сигнална 

лента, направа на типови шахти;

о Извършване на тестове и изпитания.

• Изпълнение на работи по част Електро-видеонаблюдение

о Изграждане на канална мрежа -  изкопи, тръбна мрежа, сигнална

мрежа;

о Суха разделка, свързване, прозвъняване;

о Монтаж на оборудване за видеонаблюдение -  шкафове, NVR, Swich,

UPS и др.

о Извършване настройка и пуска на системата

Целият ключов персонал е включен в изпълнение и контрол на строителните 

дейности.

Работниците, предвидени за работа на обекта, притежават нужната техническа 

правоспособност, образование и професионален опит за съответните дейности.

Заявките за доставка на материали ще се изпълняват и организират от Техническия 

ръководител, а Специалиста контрол на качеството ще следи за доставка на качествени 

материали, придружени със съответния документ, доказващ техническите им характеристики.

Изпълнението на заявките за необходимата механизация и проверка на състоянието 

на машините се осъществява от Техническия ръководител.

Всички трасировъчни работи и контролни замери ще се извършат от Инженер 

Г еодезист.

Специалистът по контрол на качеството ще следи за качественото изпълнение на 

строително-монтажните работи в този етап.

Техническият ръководител ще следи за правилното

складиране/депониране/транспортиране на получените по време на строителството отпадъци, 

както и за опазване на околната среда.

Координаторът по здравословни и безопасни услоЬи^ на т р у д щ о  ще следи и 

отговаря за безопасното изпълнение на всички дейности на/обекта.

Техническият ръководител ще отчита работата на о б е р  а, ще и^го^вя актове по време 

на строителство, ще следи количествата изпълнени СМР и гре ги срарнрва с проектните, ще 

участва в изготвянето на графиците и месечните доклади.'
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(а.З) Довършителни и заключителни работи

Този етап е финалният при изпълнение на Договора.

Техническият ръководител ще следи за приключване на довършителните работи на 

обекта в рамките на срока посочен в графика, което ще доведе до навременното изпълнение 

на Договора.

В този етап се извършват проби за въвеждане в експлоатация, които трябва да 

включват точно определените проби за въвеждане в експлоатация, за да покажат, че Обектът 

може да бъде експлоатиран надеждно съгласно спецификацията, при всички съществуващи 

експлоатационни условия; и пробна експлоатация, която трябва да покаже, че Обектът работи 

надеждно и в съответствие с Договора.

Инженерът Геодезия ще направи окончателни замервания на обекта. Специалиста по 

контрола на качеството ще следи за качественото изпълнение на довършителните работи в 

този етап. Координаторът по здравословни и безопасни условия на труд също ще следи и 

отговаря за безопасното изпълнение на всички дейности на обекта.

След приключване на основните видове работи при завършване на етапа Техническия 

ръководител контролира правилното отстраняване на всички отпадъци на обекта, пристъпва 

се към почистване на Площадката от всякакви строителни отпадъци и материали с цел 

свеждането й до необходимия вид за предаването на обекта. Техническият ръководител 

изготвя последните актове по време на строителство, които са нужни за издаване на 

окончателния акт за приемане на обекта.

Забележка: Пълно описание на видовете СМР и тяхната последователност се 

съдържа в т.1.1) Технологична последователност и взаимна обвързаност на всички СМР, 

необходими за изпълнението на предмета на поръчката.

Графичното изображение на последователността, както и необходимите ресурси 

(работна ръка, механизация, метариали) е видно в приложения Линеен календарен график
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Ь) Обосноваване на възлагането на отделните задачи от експертния екип на

работниците

Възлагането на задачите на работниците става на основание на : 

о действащото законодателство; 

о проекта и количествените сметки;

о действащите трудови договори на работниците;

о длъжностните характеристики на ръководителите и работниците; 

о вътрешно-фирмените правила за формиране на работната заплата.

Йерархичното подреждане по вертикала е: 

о Технически ръководител на обекта

о Инженер по част Пътна

о Инженер по част Пътна

о Инженер по част Геодезия

о Работници от работно звено/работен комплексен екип.

Специалистът по контрола на качеството и Координаторът по здравословни и 

безопасни условия на труд са функционални специалисти. Те осигуряват методическо 

ръководство по своето направление, изпълнение специализирани задачи, контрол на 

дейностите и действията на производствените единици. Всички техни изисквания се възлагат 

на работните звена и на отделните работници чрез непосредствените и преките ръководители 

на работниците. В отделни случаи, съгласно законите и разпоредбите, функционалните 

ръководители могат да вземат пряко отношение по действията на отделен работник (напр. 

санкциониране от страна на Експерта ЗБУТ).

Възлагането на задачите на работниците се извършва само и единствено от 

непосредствените и преките ръководители -  ръководител на звеното/работния екип, 

технически ръководител.

Възлагането става по работни звена, а по изключение -  и индивидуално. 

Обосноваването на възлагането се извършва съобразно работните графици за 

съответните видове работи, където са указани видът, количеството, сроковете за изпълнение, 

както и необходимите ресурси. За целта се подготвя месечно планово задание, което служи 

както за възлагане на задачите на работното звено,/ така и за/планиране на ресурсното 

осигуряване. Последното е ангажимент на ръководс/твото на обекта и е предпоставка за 

навременното изпълнение на работите.
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1.3) Методи за осъществяване на комуникацията с Възложителя

Комуникацията на Изпълнителя с Възложителя ще бъде постоянна по време на целия 

цикъл на изпълнението на строителството.

Връзката на Изпълнителя с Възложителя ще бъде през Консултанта/строителния 

надзор, с изключение на предвидените срещи, на които ще присъстват всички заинтересовани 

страни.

Комуникацията с Възложителя, проектанта и строителния надзор се извършва 

писмено. Документите се изпращат по факс или куриер. Те се подписват от Техническия 

ръководител на обекта.

След като офиса на обекта започне да функционира, в офиса на Изпълнителя 

постоянно ще присъства технически сътрудник, който ще съставя, предава/получава 

кореспонденция. От този момент писма между Изпълнителя и Възложителя могат да се 

предават и в оригинал срещу подпис или входящ номер. Цялата кореспонденция с 

Възложителя и Консултанта ще бъде организирана, съгласно вътрешните фирмени правила и 

процедури за водене на деловодството на фирмата и в частност на проекта.

Напредъкът на работите ще се отразява с изготвянето на отчети. Форматът, 

съдържанието им и срокът за представяне ще бъдат уточнени с Консултанта. Упълномощен 

да подписва документи от страна на Изпълнителя е единствено Техническия ръководител. Той 

комуникира с Възложителя и получава указания от него.

Изпълнителят разполага с екип от технически лица (ръководни служители) за 

осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на обществената поръчка, 

включително за осигуряване на контрола на качеството.

а) Взаимоотношения Възложител - Изпълнител на строителството
Комуникацията на Изпълнителя с Възложителя ще бъде постоянна по време на целия 

цикъл на изпълнението на строителството и ще се осъществява чрез Техническия ръководител.

Комуникацията с Възложителя ще се извършва писмено. Документите ще се изпращат 

по факс или куриер. Те се подписват от Техническия ръководител.

След като офисът на обекта започне да функщюнира, в /Офиса на Изпълнителя 

постоянно ще присъства технически сътрудник, който ще стуСтфвя, предава/получава 

кореспонденция. От този момент писма между Изпълнителя и Бт/зложителя могат да се

предават и в оригинал срещу подпис или входящ номер. I , 

Възложителя ще бъде организирана, съгласно вътрешните фирме 

водене на деловодството на фирмата и в частност на про

+

тата кореспонденция с 

прар^ла и процедури за
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Напредъкът на работите ще се отразява е изготвянето на отчети. Форматът, 

съдържанието им и срокът за представяне ще бъдат уточнени е Възложителя. Упълномощен 

да подписва документи от страна на Изпълнителя е единствено Техническия ръководител. Той 

комуникира е Възложителя и получава указания от него.

Изпълнителят разполага е екип от технически лица (ръководни служители) за 

осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на обществената поръчка, 

включително за осигуряване на контрола на качеството.

Техническия ръководител ще е пряко отговорен за комуникацията между 

Изпълнителя и Възложителя. Външната организационна линия на комуникация между 

Ръководител на обекта и Възложителя ще протичат през целия период на строителството. 

Тясната координация между екипа на Възложителя и Техническия ръководител ще 

благоприятстват за качественото изпълнение на строителството на обекта.

Техническия ръководител представя План за управление и възстановяване на 

околната среда за одобрение от Възложителя. Той ще представи и План за управление на 

строителните отпадъци за одобрение от Възложителя и всички други необходими институции.

В случай на възникване на непредвидени обстоятелства по линията на комуникация между 

Техническия ръководител ще уведоми незабавно Възложителя и Консултанта/Строителния 

надзор, както и всички други касаещи ги институции. Между Техническия ръководител ще 

осигури достъп на Възложителя и Консултанта/Строителния надзор за контрол върху 

качеството на всички материали. Чрез линията на комуникация Възложителя може да поиска 

и допълнителна, подкрепяща информация към предадените за разглеждане документи. При 

необходимост ще се осъществи и допълнителна консултация между екипите на Изпълнителя 

и Възложителя.

Ь) Взаимоотношения Изпълнител на строителството - Консултант
Техническия ръководител в качеството си на представител на Изпълнителя ще е пряко 

отговорен за комуникацията между Изпълнителя и Консултанта. Външната организационна 

линия на комуникация между Техническия ръководител и Консултанта ще протичат през 

целия период на строителството. Тясната координация между ек^па на Консултанта и 

Ръководител обекта ще благоприятстват за качественото изпълнение./

Техническия ръководител ще представи проектните редения, изработени от

проектантския екип от доказани специалисти е необходг 

всички критерии и изисквания посочени в тръжната д  

настъпване на промени в нормативната уредба по време на йзйълн

мат^ квал: шикация, отговарящи на 

1я н^Лръзложителя. При 

ието на\цроркта<1це| бъдат
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съобразени и отразени в разработката, но след предварителното съгласуване и одобрение от 

Консултанта. Проектния пакет, проектните части и проектните документи ще бъдат 

предоставени на Възложителя с копие на Консултанта в съответствие с проектната програма. 

Техническия ръководител ще съгласува с Консултанта и графика за поетапно завършване на 

всички компоненти от плана. Той ще представя и Месечни отчети/Доклад/ за напредъка на 

изпълнение на договора. При преценка на Консултанта по линията на комуникация може да 

инструктира Техническия ръководител да представя и седмичен доклад за напредъка. 

Ръководителя ще представи в съответствие с изискванията и сроковете на договора, доклади 

за организацията, методите и осигуряване на качеството за изпълнение на работите.

с) Взаимоотношения Изпълнител на строителството - външни институции
При реализацията на проекта се предвижда тясно сътрудничество с местните власти 

и контролни органи, в това число и със съответния отдел към общината, който реализира 

екологичната политика на Общината като извършва превантивна дейност и контрол, събира 

информация за състоянието на околната среда на територията на Общината, изготвя програми 

и проекти във връзка с опазването на околната среда, съдейства на държавни и обществени 

органи и организации в дейности, свързани с опазване на околната среда и нейното 

възпроизводство. Отделът администрира, указва параметри и издава разрешения за различни 

дейности за новостроящи се обекти чрез регламентирани документи/бланки и 

взаимоотношения със страните по проекта -  Възложител - Строител.

1 г 000167 t \
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1.4) Координация и съгласуване на дейностите

Преди началото на сторителните дейности от страна на Изпълнителя ще бъде 

извършена идентифициране на заинтересованите страни от реализация на проекта като цяло и 

създаване на стратегия за тяхното привличане. На основата на проведения анализ на 

заинтересованите страни ще бъде определена степента и посоката на въздействие и 

взаимодействие с всяка от заинтересованите страни.

Организацията на взаимодействие при започването на строителните дейности на 

основните участници по изпълнението на проекта е дефинирана ясно в следните текстове на 

Договора за строителство:

Чл.2. (2) Срокът по ал. 1 започват да текат от датата на подписване на Протокол за 

откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (обр. № 2а) 

съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството между възложителя и изпълнителя. Срокът за подписване на Протокола за 

откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (обр. № 2а) 

съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството не може да бъде по- дълъг от 7 дни, считано от датата на получаване на 

писмена покана от Възложителя до Изпълнителя за подписване му.

(3) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, 

при неосигурено финансиране, както и по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

няма вина, срокът по ал.1 се удължава съответно с периода на спирането след подписване на 

Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, 

съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството.

(4 ) При отпадане на обстоятелствата съгласно алинея 3, срокът за подписване на Акт 

образец 11 за възобновяване на строителството след спирането му, не може да бъде по- дълъг 

от 7 дни, считано от датата на получаване на писмена покана от Възложителя до Изпълнителя 

за подписване му.

а) Граница на обекта
Съвместно с Възложителя (негови представители)/ще / се o/ip/делят границите на 

строителната площадка.

Ще бъде монтирана информационна табела, устойчива на климатични влияния, поставена 

на място одобрено от Възложителя. Размерът и текста на табелата/щебьдат ст/ласно изискванията 

и ще съдържа дата на разрешение за строеж, адрес, Възложител, вид/Tia стрфсж^ЩЗзпълнител,

4-----U
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координатор по безопасност и здраве, планирана дата на започване на работа, брой (максимален) 

работещи на площадката, като преди изпълнението и монтажа на табела тя ще бъде съгласувана с 

Възложителя.

Ь) Временни съоръжения
Инсталирането, работата и демонтирането на временните съоръжения ще бъде 

предварително съгласувано с Възложителя. Терените, използвани за временни съоръжения и 

складиране ще бъдат възстановени след завършване на основните видове СМР на обекта във вид, 

съгласно работния проект.

с) Временни мрежи за захранване на строителната площадка
Ще бъде осигурена и поддържана временна мрежа за водоснабдяване на обекта за 

питейни и за строителни нужди. Водоснабдителната система, включително връзката с 

обществената мрежа предварително ще бъде одобрена от Възложителя и съгласувана с 

контролните органи и експлоатиращите дружества.

d) Електроснабдяване
За нуждите на обекта ще бъде осигурена електрозахранване, като всички електрически 

свързвания и инсталации са предмет на одобрения от Възложителя. Всички временни 

електрически свързвания и инсталации ще бъдат осигурени, изградени и поддържани в 

съответствие с държавните и местни законови разпоредби и при одобрение от Възложителя.

е) Други дейности
Земни депа и места за депониране на строителни отпадъци и земни маси -  Изпълнителя 

ще носи отговорност за контролиране на всички дейности, включени в експлоатацията на земни 

депа и места за изхвърляне на строителни отпадъци и земни маси в съответствие с изискванията 

на компетентните органи. На строителната площадка ще бъдат монтирани контейнери за 

строителни отпадъци, които периодично ще се транспортират на посочено от Възложителя депо.

Безопасно на движението и обществена безопасност -  Изпълнителя ще осигури, изгради 

и поддържа пътни знаци, осветление, бариери, огради, сигнагйГЧа контрбл на движението и други 

мерки, които биха били необходими при строителната дейност, р цел осигуряване на безопасност

на всички хора на обекта и като цяло на обществото през време ра ст] 

под внимание особеностите в естеството на областта/рай 

местното население при осигуряване на безопасността им

оителството. Ще бъдат взети 

)на нй работа и обичайната практика на 

Bci|4Kj*^pKHjBr6]6e3onacHOCT ще бъдат
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одобрени и приети от Възложителя на място преди започване на каквито и да било строителни 

дейности.

000160
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1.5) Строителна програма

а) Технологии за изпълнение на основните видове СМР

(а.1) Отлагане върху терена и проверка на проектния наклон
Отлагане върху терена границите на изкопа, съоръженията по трасето и отбелязване 

разположението и дълбочините на подземните комуникации.

Изгражда се работна геодезическа основа (работни точки и нивелачни репери) по 

време на строителството, вкл. стабилизиране, сигнализиране, репераж, геодезически 

измервания и последваща обработка.

Трасирането включва геодезическите работи, с които обектът може да бъде отложен 

върху терена толкова пъти, колкото е необходимо 

Целта на трасирането е:

♦♦♦ Да се очертаят границите на изпълнение на изкопните работи.

❖  Да се проверяват достигнатите проектни нива, като на тази база да се изчислят 

изпълнените количества работи (по време на строителството при отчитане на извършените 

СМР).

Трасирането на обекта включва:

❖  Приемане и възстановяване на опорния полигон.

♦♦♦ Приемане и възстановяване на мрежата от нивелачните репери.

♦♦♦ Проверка на теренните коти.

Отлагане на осите, геометричните контури и зоните на изкопите, в т.ч. на 

временните пътища.

❖  Проверка и приемане на полигоновата мрежа:

Полигоновата мрежа се изгражда при проектирането на съответния обект. 

Полигоновите точки (върхове на полигона) се разполагат по протежение на цялото трасе, така 

че да не могат да бъдат унищожени при строителството, т.е. извън сервитута.

Полигоновите върхове се стабилизират със стоманен прът, набит в терена и бетониран 

с бетоново блокче. Върху блока трябва да са изписани, трайно, номер на полигоновата точка 

и годината. Освен това, всеки връх се „реперира” до 3 съществуващи трайни дадености, с цел 

да може да бъде възстановен, в случай, че бъде заличен (изкопан или засипан) по време на 

земните работи. По време на трасирането може да се cr^crfy полигрнрвата мрежа, ако се 

прецени, че е целесъобразно.

Нивелачните репери се поставят на стабилни !апазени места като: фундаменти, 

основи на къщи, и представляват болтове или гъби, забити в б!етон. I / ^I _
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Всички pen ери са привързани към Балтийска височинна система 1970 г. При 

приемането на нивелачната мрежа се проверява грешката при изравнението.

Проверка и приемане на терена и създаване на цифров модел - едновременно с 

трасирането се измерва и теренът. Измереният терен се сравнява с проектните данни, приема 

се от Възложителя и се създава цифров модел, който ще служи за контрол на количествата. 

Ако заснетите за проверка теренни данни се различават от тези в проекта до степен, че биха 

довели до чувствителна разлика в обемите на земните маси, същите се преизчисляват.

Подписване на Акт Образец 5 (в Акт Образец 5 се вписват проверените и приети 

репери и провереният терен), с което строителството може да започне.

При изпълнението на обекта ще се извършва цялостно и систематично фотографиране 

на съществуващите настилки, ширината на изкопа, както и евентуално допълнителни работни 

участъци. Това заснемане има за цел да се документира съществуващото състояние на 

настилките на обекта, както и да послужи при последващо възстановяване.

(а.2) Въвеждане на временна организация на движението
При строителството на обекта се налага да се регулира поетапно движението на МПС 

и пешеходците, преминаващи по действащите улици. За промяна на постоянната организация 

на движението се налага да се изпълни временна организация на движението съобразно 

изискванията на Наредба №3/16.08.2010г.(ДВ,бр.74/2010 г.), както и действащите норми в 

общината. Изграждането на цялостната временна организация ще бъде съобразена с 

одобрения Проект за ВОБД. На същия принцип се подчинява и изграждането на ВОБД за 

отделните етапи на строителството.

Временната организация на движение ще включва поставянето на сигнализация на 

предвидените места за затваряне на улици, посочване на обходен маршрут и затваряне на 

съответните ленти за движение.

Ще се предложат схеми за ВОБД, които ще бъдат подчинени на условията за 

осигуряване на достъп на специализираните коли на Бърза помощ, ПБЗН, полиция, 

снегопочистване, сметоизвозване и свеждане до минимум на неизбежните затруднения на 

трафика и достъпа до имотите в определените квартали от стесняване щ  пътните платна и 

затварянето на улици.

временни пешеходни мостчета/пасарелки, ще се изпълнят [ за вход/изход имот.

Предвижда се строителната механизация да е >б^лна в района на

За достъп до индивидуалните имоти ще бъдат < зди, ще се поставят

строителство.
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След изграждане на временната организация /първоначална и по етапи/, същата 

подлежи на въвеждане. Въвеждането се разрешава със съответната Заповед на Кмета и след 

проверка и подписване на Протокол за въвеждане на ВОБД за съответния етап.

Заедно е това ще бъдат изпълнявани всички нареждания и предписания на Отдел 

„Организация на движението“ и на “КАТ - Пътна полиция” по отношение на:

♦> Маршрутите на превозните средства до и от строителната площадка.

❖  Временните средства, определени или предложени за отбиване на движението, 

отворени за обществено ползване.

❖  Временните средства за движение на автомобили и строителни машини в и 

извън района на строителната площадка.

Общи условия при ВОБД:

Работите, които създават затруднения и опасност за движението, като намаляване на 

широчината или нарушаване на целостта на пътната (уличната) настилка, на банкетите или на 

тротоарите, както и рязко влошаване на състоянието на тяхната повърхност и др., ще се 

сигнализират е временна сигнализация, която се поставя непосредствено преди започване на 

СМР или след установяване на препятствие в пътен/уличен участък. Сигнализацията ще се 

премахва след приключване на СМР или след отстраняване на препятствието.

Сигнализацията за въвеждане на временна организация и безопасност на движението 

/ВОБД/ в уличен участък, в който се извършват СМР, има за цел:

❖  Да информира участниците в пътното движение за особеностите, възникнали в 

уличния участък, и за изменените пътни условия.

♦♦♦ Да указва границите на уличния участък е изменени пътни условия.

♦♦♦ Да въвежда режим на движение, който осигурява безопасно преминаване през 

уличния участък.

В зависимост от продължителността и вида им СМР са:

♦♦♦ краткотрайни -  при които времетраенето от започването до окончателното им 

завършване е в рамките на работния ден;

♦J* дълготрайни -  при които времетраенето от започването до окончателното им 

завършване е повече от две денонощия;

♦> аварийни -  при които се извършват неотложни работи вДт^дствие на внезапна 

авария в обхвата на пътното платно;

*1* подвижни — които се извършват през светлата час|т нонощи ето в движение

е ниска скорост и честа смяна на работното място.

/I I
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Извършването на краткотрайни или аварийни работи в тъмната част на денонощието 

по уличната мрежа в населените места ще се допуска само при наличие на осветление.

За краткотрайни и подвижни СМР, които не са завършени през светлата част на 

денонощието и при които е влошена нормалната експлоатация на улицата, ще се осигурява 

денонощна сигнализация до пълното им завършване.

Всички лицата, които извършват СМР в обхвата на обекта, носят отличителен знак 

(С12) „Облекло с ярък цвят и светлоотразителни ленти”.

Средства при ВОБД:

За въвеждане на ВОБД при извършване на СМР в обхвата на улицата се използват 

самостоятелно или съчетани помежду им пътна маркировка, пътни знаци, пътни светофари и 

други средства за сигнализиране.

Пътните знаци са със следните минимални светло-технически изисквания: 

обикновени пътни знаци светлоотразително фолио клас II, с допълнителен контур или върху 

правоъгълна основа от жълт флуоресцентен светлоотразителен фон флуоресцентно 

светлоотразително фолио клас III, съгласно приложение № 5 от НАРЕДБА № 3 от 16 август 

2010 г, за временната организация и безопасността на движението при извършване на 

строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.).

Пътната маркировка за въвеждане на ВОБД е с оранжев цвят. Тя се изпълнява от 

продукти, които позволяват отстраняването след отпадане на необходимостта от нея, без да 

оставят следи по пътната настилка. Пътната маркировка може да се изпълнява от лента 

съгласно БДС EN 1790 „Материали за пътна маркировка. Еотови материали за пътна настилка” 

или от система, състояща се от боя за пътна маркировка и стъклени светлоотразителни перли. 

Временната маркировка отговаря на БДС EN 1436 „Материали за пътна маркировка, 

експлоатационни характеристики на пътната маркировка” с изключение на изискванията за 

инцидент на яркост и координати за цветност.

Пътните знаци за въвеждане на ВОБД ще отговарят на изискванията на БДС 1517:2006 

гни знаци. Размери и шрифтове”. При въвеждане на ВОБД пътните знаци ЖЗ, Ж4, Ж5, Ж7, 

Ж14, Ж15 и Ж16 и Т17 имат жълт фон.

Временната сигнализацията на СМР в обхват;/ на (улицата/ ще е ясно видима и 

разбираема от участниците в движението по всяко време нaf денЬнбгцието и при всякакви 

метеорологични условия и да дава навременна и достатт чна иуформ^ция за изменените пътни 

условия. Изискванията към степента на визуализация (допуст^м^т/) па/гфтната сигнализация 

са определени в приложение № 4 на НАРЕДБА № 3 отД$ aBij^T" 20 Цр а^кр^менната

0 0 0 x 5 4
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организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни 

работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.).

Временната сигнализация ще се поставя преди участъка, в който се извършват СМР, 

на разстояние, осигуряващо достатъчно време на участниците в движението да се съобразят с 

изменените пътни условия и да извършат предписаните маневри за безопасно преминаване.

Пътните знаци, с които се въвежда постоянната организация на движението по пътя 

или улицата и които противоречат на ВОБД, ще се отстраняват или покриват с непрозрачен 

калъф или фолио с черен или сив цвят.

На едно място няма да се допуска да се поставят повече от четири пътни знака: до три 

във вертикален ред и два в хоризонтален ред.

За въвеждане на ВОБД ще се използват пътни знаци от типоразмера на постоянната 

сигнализация на пътя (улицата). За въвеждане на ВОБД могат да се използват пътни знаци от 

по-голям типоразмер и с по-високи технически характеристики от минималните, споменати 

по-горе.

(а.З) Изкоп ръчен
При ръчен изкоп работниците ще оформят изкопа в съответствие с проектната 

документация.

Изпълнените изкопни работи ще отговарят на напречните профили, посочени в

проекта.

Изкопът се изпълнява до проектната кота.

Когато се достигне проектната кота се оформя земното легло за останалите видове

СМР.

В зоните с наличие на подземни мрежи и съоръжения, Изпълнителят ще извърши 

изкопните работи след писмено съгласие на собствениците или експлоатиращите дружества- 

ръчно.

Преди започване на изкопните работи, техническият ръководител ще означи върху 

терена или на подходящо място със знаци или табели съществуващите подземни съоръжения 

в план и дължина.

В зоните на подземни комуникации и съоръжени^ на разстоДп^е по-малко от 0,2 м, 

Изпълнителя ще изпълни изкопните работи внимателно н; i ръка.

По време на изкопните работи, Изпълнителят ще постаъ 

сигнализация, табели и пътни знаци, а през нощта изкоцитр щс\ 

сигнално осветление.

защитни ограждения, 

т  ригнализирани със
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При изкопни работи, Изпълнителя ще осигури технологично разстояние от изкопа за 

безопасно преминаване на строителната механизация и работния персонал.

При влизане в изкопа на работници, Изпълнителя ще постави стълба с минимална 

ширина от 0,7 м, така че горния и край да е на 1,0 м височина над терена.

Всички инструменти, които ще се използват от строителните работници при земните 

работи ще бъдат удобно разположени, със здраво набити дръжки.

Всички работници на Изпълнителя ще бъдат осигурени с работно облекло и 

индивидуални предпазни средства.

Възобновяването на изкопните работи след спиране ще бъде подновено единствено 

след проверка за устойчивост на откосите и отстраняване на опасностите и последващо 

нареждане на техническия ръководител.

На работната площадка Изпълнителят ще допуска само правоспособни за работа 

работници.

При работа ще се спазват всички действащи нормативни изисквания за безопасност 

на труда и противопожарни мероприятия.

Разстоянието между площадките за изхвърляне на земна маса е мин. 1,5 м вертикално 

и 1,0 м хоризонтално.

Прехвърлянето от площадка на площадка във височина се извършва без престояване 

и натрупване.

Изпълнителя временно ще прекрати изкопните работи при откриване на неизвестни 

подземни мрежи или съоръжения.

Изпълнителят ще прекрати изкопните работи при появата на условия, различни от 

предвидените, до изпълняване на съответните предписания от проектанта.

Изпълнителят временно ще прекрати изкопните работи в близост до кабели с високо 

напрежение, докато се осигури присъствието на електротехник от експлоатиращото 

дружество, който да изключи същите.

Наклонът на откосите може да бъде увеличен след съгласуване с проектанта и/или 

геолога, в зависимост от конкретните условия на почвите.

Изпълнителят ще предостави работната ръка, материали икеханшация, за да извърши 

всички необходими работи за понижаване и контрол на нив)/го на подуо^вените води, ако си 

появяват такива, така че изкопите и строителството да /се из^ърг^в^т в сухо състояние. 

Отводняването трябва да включва отклоняването, събиЬанетЛ и / отбиването на всички 

повърхностни потоци от работния участък, отбиването илр из^омг^рУнет^на подпочвените 

води, за да се позволи строителство при сухи условия. Преди'рапо|зцане на\дпщ©ддителните

----------------------------------------------------------------------- I___U_______ ____ -J ___]
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действия Изпълнителят и Възложителят ще извършат съвместна проверка на състоянието на 

съществуващите съоръжения в близост до работната площадка. Трябва да се фотографира за 

архива всяко състояние, което може да предизвика вероятен иск за нанесени щети.

Изпълнителят за своя сметка ще поддържа изкопите сухи. Водата, която не трябва да 

попада в изкопите, ще бъде отстранена от Изпълнителя чрез непрекъснато водочерпене, като 

се предвижда този вид дейност да се осъществи с водна помпа.

Широчини на траншеите при изграждане на канализационни тръбопроводи е 

определена в проекта при спазване на БДС EN 1610:2003 за изграждане и изпитване на 

канализационни системи с осигуряване на уплътняване между стената на тръбата и траншеята.

(а.4) Машинен изкоп
„Изкопните работи” представляват изкопни работи на материали от различно 

естество, според изискванията за извършване на работата. Механизацията и строителните 

методи ще се одобрят от Възложителя.

Изкопните работи ще се извършват в съответните линии, нива, размери и дълбочини, 

както е указано в проекта, или според нарежданията на Възложителя.

В зоните с наличие на подземни мрежи и съоръжения, Изпълнителят ще извърши 

изкопните работи след писмено съгласие на собствениците или експлоатиращите дружества.

Нанесените щети на последните ще бъдат възстановявани за сметка на Изпълнителя. 

В случай, че по време на изкопните работи Изпълнителят открие непредвидени в проектите 

кабели или маркировки незабавно ще уведоми съответното представителство на 

експлоатиращото ги дружество. Всички пресичания и приближавания до съоръжения на 

електроразпределително дружество ще се осъществяват съгласно съответните наредби.

Всички изкопни работи ще се извършват по такъв начин, че да причиняват най-малко 

неудобства и смущения на пешеходците и транспортния трафик, подходи към сгради и други 

имоти. Изпълнителят ще предостави временни решения, даващи временен подход на 

пешеходците и превозните средства, според нуждите и съгласно нарежданията на 

Възложителя.

За предотвратяване свличането на траншейните стени или за защита на прилежащите 

инфраструктури, изкопните работи ще са съответно укр^ефи.

Изкопните работи ще се изпълняват с багер с/по1ЙсоляпЕю/тегло и тип на лопатата.

Типът на багера ще се определя от дълбочината на и^ког^й и х^р^ктера на почвата. Поради 

стесненост ще се вземат мерки натоварването на самос 5 да се правят в процеса

на изкопаването. За целта, на базата на транспорти до депото и обема на
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ползваните самосвали ще бъде определен броят на самосвалите, така че да се осигури 

непрекъснатата работа на багера. Всички открити изкопи ще бъдат обезопасени, като се 

оградят с временни плътни инвентарни огради, предупредителни знаци, конуси, сигнални 

светлини и нощно осветление, а също така и други средства, които да предпазват хората от 

инциденти и нанасяне на щети върху собствеността. Предупреждаване за затваряне на пътно 

платно ще се осигури с временни знаци, конуси и сигнални светлини.

Там където е неизбежно преминаването на пешеходци над изкопите ще бъдат 

изградени и сигнализирани временни мостчета (пасарелки) с ширина 1 м и с парапети с 

височина 1.20 м. за осигуряването на безопасност при преминаването.

Изпълнителят ще изготви опис на дървета, сгради и съоръжения на строителната 

площадка и около нея, които ще бъдат засегнати или ще бъдат защитени от работещите и 

преминаващи строителни машини.

Строителната механизация, с която Изпълнителя разполага и квалификацията на 

работниците ще осигурят точното изпълнение на всички земни работи.

Изкопът ще предхожда полагането на тръбите с 10-15 м. Изкопите за различните 

видове шахти и други съоръжения ще се правят в процеса на изкопаването на каналите.

Изкопните работи, полагането и засипването ще се изпълнява на къси участъци, като 

изкопите ще се предпазват от допълнително вливане на атмосферни води.

По време на строителството изкопите ще се ограждат, ще се поставя сигнализация, 

включително и светлина за през нощта. Ще се вземат необходимите мерки за охрана на труда 

и безопасност на движението.

Земните работи ще се спират при евентуални засягания на съществуващи подземни 

съоръжения, които не са отразени в проектите, при откриване на археологически ценности, до 

изясняване характера и предназначението на препятствието, както и при неблагоприятни 

геоложки и хидротехнически условия, в следствие на природни бедствия. Изпълнението на 

изкопните дейности ще продължи след отпадане на причините за тяхното преустановяване 

или получаване на разрешение от компетентните органи.

Преди започване на изкопните ще бъдат означени върху терена или на подходящо 

място със знаци или табели съществуващите подземни комуникации в план и дължина.

При изкопни работи, Изпълнителя ще осигури техцблогично ра^сфояние от изкопа за 

безопасно преминаване на строителната механизация и работния персцнйл.

При прекъсване на работа багера същия се застопорява и kofubi му се спуска на

земята.

При движение на багера кошът му ще се спусне наХрфзо^ояг!^ Щ  о|г терена.

------ ----------------------------------------t---- Н ------т— t
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Всички работници на Изпълнителя ще бъдат осигурени с работно облекло и 

индивидуални предпазни средства.

Възобновяването на изкопните работи след спиране ще бъде подновено единствено 

след проверка за устойчивост на откосите и отстраняване на опасностите и последващо 

нареждане на техническия ръководител.

На работната площадка Изпълнителят ще допуска само правоспособни за работа 

машинисти и работници.

При работа ще се спазват всички действащи нормативни изисквания за безопасност 

на труда и противопожарни мероприятия.

До работа на строителната площадка ще се допускат строителни машини, които имат 

паспорт и са извършени съответните инструктажи.

Изпълнителят ще прекрати изкопните работи при работа в близост до кабели с високо 

напрежение, докато се осигури присъствието на електротехник от експлоатиращото 

дружество, който да изключи същите.

Наклонът на откосите може да бъде увеличен след съгласуване с проектанта и/или 

геолог, в зависимост от конкретните условия на почвите.

Изпълнителят ще предостави работната ръка, материали и механизация, за да извърши 

всички необходими работи за понижаване и контрол на нивото на подпочвените води, ако се 

появяват такива, така че изкопите и строителството да се извършват в сухо състояние.

При изпълнение на изкопни работи в зимни условия се спазват предписанията в

проекта.

При изпълнение на земни работи в зимни условия не се допуска:

Изпълнение на засоляване върху замръзнали почви, когато предстои полагане на 

тръби, стоманобетонни конструкции или метални съоръжения на разстояние, по-малко от 10 

м от участъка на засоляването.

Оставяне на изкопните ями и траншеи в замръзнали почви с незавършени 

строителни работи до настъпването на пролетно затопляне без укрепени стени.

Само с одобрението на Възложителя и проектанта, излишният изкопен материал ще 

се използва за обратна засипка.

Излишният изкопен материал ще се отстрани за/сме|тка на ^зг^ълнителя, както е 

указано в Договора.

Превоз на земни почви със самосвал:

Изкопаните скални/земни маси ще се извозват на J^encj, pfipe4^eji6 о^ Възложителя.

Ч з - Г
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При транспортиране на земните маси ще се спазват всички правила и закони за 

движение по пътищата.

На работната площадка ще се допускат само правоспособни за работа шофьори.

Всички самосвали, които ще бъдат използвани, следва да са в отлично техническо 

състояние, сервизно обслужени и безопасни за използване.

Изпълнителят няма да допусне на строителната площадка да работят самосвали с 

неизправни системи за контрол, защита и сигнализация, които да застрашават безопасността 

на работа на площадката.

Автосамосвалът ще бъде позициониран на не по-малко от 1,0 м от въртящите части 

на платформата на багера.

При неизправност или авария на самосвала, водачът трябва да спре незабавно на 

подходящо за това място, докато се отстрани повредата.

Транспортът на земни почви ще се изпълни със самосвали с подходящ обем на коша. 

На база на транспортното разстояние до депото и обема на ползваните самосвали ще се 

определи броят на самосвалите, така че да се осигури непрекъснатата работа на багера.

090170
1— ? ^ —т



тяйссТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

(а.5) Мобилно м ет ално укрепване

За осигуряване минималните широчини на изкопа и осигуряване на безопасността на 

работещите в изкопа ще се използва укрепване на изкопа - мобилно метално укрепване тип 

„боксово” с размери 3.50/2.40 -  голям модул и 3.50/1.20 малък модул и дървено подпорно 

скеле -  дъсчена обшивка, вертикални греди и напречни разпонки.

След като бъде изпълнен изкопа до кота дъно тръба с дължина 4 м се монтира секция 

от 3.5 м. Монтирането на модулите ще се извършва с багер там, защото укрепващите щитове 

са достатъчно леки. Оформянето на изкопа до проектната кота ще се извършва ръчно. 

Технологично ще се монтират по две секции, след което ще се изпълни подложка от пясък 

Юсм и положат канализационните тръби. Преместването на модулите ще се извърши след 

засипването на тръбите с пясък 30 см над теме тръба.

Там където съществуващи подземни комуникации пресичат изкопа, укрепването ще 

се извършва по традиционен начин дървено подпорно скеле -  дъсчена обшивка, вертикални 

колове и напречни разпонки.

Обшивката се поставя на етапи в процеса на изкопните работи. Талпите за укрепване 

са чамови с дебелина 4— 5 см. Нареждат се хоризонтално една до друга. На разстояние 1,50— 

2,00 м се монтират вертикални подпори една срещу друга и между тях се поставят разпонки 

13/18 см. Разпонките са една над друга на разстояние до 1,00 м ^ е  се затяг^ф с дървени клинове 

за полеко демонтиране.

Подпорите и разпонките притискат обшивката към |:тег|ите на vj'ikoua и поемат техния

натиск.

I

ПОП 171



ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД trAce

(а. 6) Полагане на тръбите
Доставка на материалите

Всички доставени материали ще отговарят на БДС EN или еквивалентните стандарти, 

цитирани в тръжните документи, техническите спецификации и работните чертежи и записки. 

Всички материали ще са придружени с декларация за съответствие на продукта със 

съответните евро норми EN и стандарти. Ще се използват доставчици и производители 

притежаващи собствена система за управление на качеството, гарантираща постоянно 

качество на изделията.

По време на монтаж стриктно ще се спазват инструкциите на съответния 

производител.

Доставените на обекта тръби ще бъдат със минимум следната маркировка:

❖  Размер на тръбите;

❖  Клас на налягане и клас на коравината;

❖  Дължина;

♦♦♦ Партиден номер;

❖  Име или търговска марка ;

Доставените тръби и фитинги ще са придружени cjc с^ртиф^к^ти за:

❖  качество (ISO, TUV или подобни);

❖  сертификати и декларации за съответствие

❖  производителят, който ще достави тръбите ще ^ъде ^фтифициран по ISO 9001 

или еквивалент за наличие и прилагане на система за управл^и^ и 1 ^ п р |)л  нщкачеството.

4
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При доставката и по време на складирането на тръбите ще се спазват изискванията 

предписани от производителя. За недопускане на повреди преди монтаж ще бъдат предприети 

следните мерки:

тръбите ще се транспортират с подходящи превозни средства, поставени върху 

гладка и равна товарна повърхност по цялата им дължина, с подходящи товарноразтоварни 

методи;

♦♦♦ ще се избягва влачене на тръбите по земята; при установяване на драскотини по 

стената на тръбата, с дълбочина поголяма от 10 % от дебелината на стената, тръбата да бъде 

подменена;

♦> при складиране на тръби и фитинги на открито ще се предприемат 

необходимите мерки за защита срещу слънчевото греене;

❖  складирането на тръбите ще става на слоеве, прави, една върху друга на 

височина максимум до 1,5 ш. Тръбите с различни диаметри ще се съхраняват поотделно. Няма 

да се използват дървени или други разделители. Като изпълнител ще се стараем да не се 

допусне голямо количество материал оставено на склад, като се изготви график за поетапно 

монтиране и доставка на тръбите направо на трасето;

♦> ако тръбите са произведени с неразделни фитинги, последните ще се оставят да 

стърчат, при необходимите мерки за защитата им;

♦♦♦ заоблените ъгли на тръбите, готови за свързване трябва да се защитят,

♦> ще се осигури пълна документация за идентифициране на доставените изделия 

и понататъшното им стопанисване от клиентите.

(а.7) Укрепване на кабели

По дължина на отделните участъци, трасето на проектираните тръбопроводи, както и 

сградните отклонения пресичат напречно и надлъжно различни видове кабели високо и ниско 

напрежение, кабели улично осветление, както и телефонни кабели и газопроводи. За тези 

пресичания ще се предвиди укрепване на кабелите по време на строителство.

Изкопните работи се прекратяват при откриване на неотразени върху работния проект 

подземни проводи и съоръжения до изясняване на ситуаци я/ИГс] представ^ел на съответното 

експлоатационно предприятие.

При пресичане на тръбопроводите с елементи/ на техническата линейна 

инфраструктура като слаботокови, силнотокови, оптични /и другр / кабели и проводи, 

своевременно ще бъдат информирани собственици иЬи i |р^е^гав^^лт| на съответните
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експлоатационните дружества, като строителството ще продължи след съгласувателни 

процедури, а при необходимост и в присъствието на представител на такова дружество.

(а.8) Оформяне на леглото под тръби
Оформянето на леглото под тръбите се прави при сух изкоп. След отводняването на 

изкопа (при необходимост), Изпълнителят пристъпва към оформяне на леглото. То се оформя 

внимателно ръчно. При евентуално прекопаване под проектната кота и нарушаване целостта 

на земната основа, изкопът ще се запълни до проектното ниво с баластра. Леглото под тръбите 

ще бъде равно и с проектния наклон. След приключване на оформянето, Изпълнителят ще 

уведоми Строителния надзор и проектанта. Няма да се полага подложка под тръбите, докато 

не се одобри дълбочината на изкопа.

(а.9) Направа на пясъчна подложка под тръбите
След достигане на проектно ниво на изкопа и оформяне на леглото на изкопа, 

Изпълнителят пристъпва към полагане на подложка под тръбата. Подложката ще се изпълни 

по цялата дължина на трасето, като тя предпазва тръбата от нараняване и осигурява плътното 

лягане на тръбата в изкопа.

Материалът, който ще бъде доставен за изпълнение на подложката ще бъде одобрен 

от Строителния надзор и ще притежава всички необходими сертификати за качество, както и 

ще отговаря на изискванията, поставени от Възложителя.

Тръбите ще бъдат положени върху подравнена и уплътнена пясъчна подложка с 

дебелина 15см като вкопаванията под муфите, ще осигуряват стабилна връзка между тръбите 

без да променят надлъжния наклон на оразмерителния участък, както е показано на типовия 

напречен профил, част от Проектната документация.

Материалът за подложката ще бъде положен по такъв начин, че да осигурява свободно 

монтажно разстояние под най-ниската част на всяка тръбна свръзка.

(а.10) Полагане на тръби
Доставка и монтаж на тръбите

Изпълнителят няма да използва тръби, за направа^ на) които е/ифтолзван рециклиран

материал.

Ф
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проверка на целостта на опаковките, маркировката, повърхностите и техническата 

документация, за което се изготвят констативни актове.

Няма да се допуска използването на строителни продукти, устройства и съоръжения, 

които не съответстват на изискванията, както и на такива с технологични дефекти, пукнатини 

и отклонения от допустимите стойности, посочени в техническите им спецификации.

При изграждането ще се влагат само строителни продукти, устройства и съоръжения, 

чиито експлоатационни характеристики съответстват на заложените в одобрения 

инвестиционен проект.

Предвидените в проекта тръби ще се свързват съгласно указанията на производителя 

им така, че да се осигури водонепропускливост на тръбопровода и неговата устойчивост на 

работните проектни натоварвания.

Свързванията на тръбопроводите с ревизионни шахти, ревизионни отвори или други 

съоръжения ще се изпълняват водонепропускливи.

Тръбите ще се полагат върху подготвеното дъно на траншеята (подравнено, 

нивелирано, отводнено, с готова подложка от пясък).

Теглото на тръбите с диаметър до 400мм позволява да бъдат спускани и полагани

ръчно.

Преди полагането всяка тръба ще бъде проверявана за евентуални повреди, получени 

в процеса на доставяне до местополагането.

При транспортирането на тръбите ще се спазва следното:

♦♦♦ при транспорта на тръбите плоскостите, върху които те се разполагат (каросерии 

на камиони, вагони и т.н.) няма да имат грапавини и остри издатини. Тръбите ще се разполагат 

така, че да не увисват много извън плоскостта на товарната платформа. За предпочитане е 

разполагането на рулоните в хоризонтална посока.

♦♦♦ при транспорта и товаро-разтоварните работи на отделни тръби, връзки 

(снопове) или рулони от тръби няма да се използват вериги, стоманени въжета, остри 

стоманени куки и метални ленти без средства за предотвратяване на прекия допир между тях 

и тръбите. Укрепването на товара с тръбите ще става с въжета от естествени или изкуствени 

влакна, а под тръбите и отстрани ще се подложат подходядда^ материали за да се избегнат 

повреди от триене.

♦> ако товаро-разтоварните операции се извършва'/' ръчцЬ/ няма да се допуска 

надраскване на тръбите или прегазването им от транспортни/средс^к. Тръбите няма да се 

поставят върху остри и твърди предмети. В никакъв случа^ н я^ад а  ср/допус^а търкаляне или 

влачене на тръбите по земята.
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*1* при складиране на тръбите, площадката върху която ще се сложат тръбите ще е 

добре нивелирана и без неравности например остри камъни.

❖  За транспортирането на отделни тръби и свързващите части до диаметър DN 400

мм не се изискват специални подемни устройства поради малките им тегла.

Тръбите ще се режат с трион с фини зъбци или с нож за тръби точно в средата на 

оребряването (като се внимава да не се повреди външната гофрирана повърхност) и 

перпендикулярно на оста на тръбата. Неравности и стърчащи части по отрезните повърхности 

ще се отстраняват.

Преди полагането тръбите се разполагат успоредно на изкопаната траншея и 

съответно се закрепват.

Поставянето на товари и движението на транспортни средства при спазване на 

допустимото безопасно разстояние от ръба на изкопа, определено по Наредба № 2 за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи.

(а.11) Кофражни работи
Изпълнителят ще изготви проект за строителните кофражи, които ще използва на 

обектите, с чертежи и изчисление и ще ги предостави за одобрение на Възложителя.

Подготовката, оразмеряването, сглобяването, разглобяването, ремонтирането и 

почистването на кофража ще се извършват в границите на строителната площадка.

Кофражните елементи ще се подреждат на строителната площадка преди започване 

на работа по вид и последователност на технологичните операции.

Стенният кофраж ще се монтира след изпълнението на хоризонталната конструкция 

под него, когато не е предвидено друго решение със съответно предписани мерки по 

безопасност.

Декофрирането ще се извършва поетапно и внимателно по нареждане и съобразно 

указанията на техническия ръководител и то само след набиране на първоначалната якост на 

бетона.

(а.12) Армировъчни работи
Стоманата, използвана за армиране на бетона ще ^ъот^зетству ра българските или 

европейски стандарти, одобрена от Възложителя.
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Армировката за строителството на обекта ще бъде придружена със сертификат за 

изпитването на производителя, като копие от него ще се връчва на Възложителя, преди 

армировката да бъде използвана.

Армировката ще се складира на чисти от пръст и други замърсявания стелажи, които 

са защитени така, че да се предотврати натрупването на прах, сол, земя или пясък довеяни от 

вятъра или други вредни за стоманата разяждащи вещества. Отделните типове и размери на 

армировъчните пръти ще се складират на отделни стелажи, като типът и диаметъра са ясно 

маркирани, за всеки отделен случай.

За поставянето на армировката в проектното й положение ще се използват фиксатори. 

Те задържат армировката в правилна позиция по време на бетонирането и не позволяват 

измятането й.

Минималното бетоново покритие на армировката, включително скобите и 

съединителите ще съответства на БДС или еквивалент.

Армировката за високите съоръжения ще се заготвя на отделни сегменти на земята и 

ще се вдига на проектно положение с помощта на кулокран.

Обработката на армировка и изправянето на кангална стомана ще се извършват само 

на оградени и обезопасени за целта места.

При обработка на армировъчни пръти, излизащи извън габаритите на работната маса 

ще се поставя предпазна мрежа или щит за защита на преминаващите работещи.

Приготвената армировка ще се пакетира съобразно изискванията за транспортиране и 

складиране и последователността на монтажа.

Армировъчните скелети, поставени преди монтиране на кофражните форми ще се 

осигуряват срещу преобръщане или падане.

(а.13) Бетонови работи
Бетоновите смеси ще бъдат в съответствие с БДС/ EN и изискванията на проекта.

Полагане

Бетонът трябва да бъде с такава плътност, че да може лесно да се полага в краищата и 

ъглите на кофража, без да става разслояване на материалите идд^отделянсща свободната вода 

на повърхността. При сваляне на кофража, бетонът трябва да mjia еднйрсУдна повърхност, да 

няма пори, повърхностно малки пукнатини, или голямо количество прах и да не бъде с по- 

ниско качество от определения стандарт.

За да се удовлетворят изискванията на Възложителя за Lfi юсуна предложените

смеси, които да са адекватни на изискванията на Спецификацията,11фшСлш|телят пру&ца да 

-------- 1--------------------------------------------------------------------------------1---------1------ I \
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проведе серия от изпитвания за пластичност, върху предварителните проби. Изпитванията 

трябва да се извършат съгласно БДС/ EN 12350, или друга такава процедура, одобрена от 

Възложителя. Пробите за изпитване трябва да се вземат от партидите, използвани за кубчетата 

за предварително изпитване.

Изпълнителят трябва да осигури за всяко количество бетон, определена 

експериментална част от кофража, запълнен с арматура, поставен в положение и сечение на 

профилите, които ще се използват за строителната конструкция. Капацитетът на тази пробна 

част от кофража трябва да бъде не по-малко от половин кубичен метър. Кофражът трябва да 

отговаря на поставените изисквания. Формите трябва да се пълнят в присъствието на 

Възложителя с бетон от една и съща смес и от партида, от която са направени кубчетата за 

предварително тестване, и който трябва да се уплътни по същия начин, и със същото 

оборудване, което е предложено за общата строителна конструкция.

Този процес, ако е необходимо, трябва да се повтори с модифицирани смеси, докато 

вида на бетона, след свалянето от формата стане приемлив за Възложителя, след което той 

може да се използва като стандарт за качество.

Якостта, посочена за достигане за 28 дни или друга за по-малък период, се отнася за 

тестови кубчета, тествани при температурите, определени в БДС. За да се вземе предвид 

влиянието на температура извън този обхват, което може да се получи при смесване и 

втвърдяване на бетона, Изпълнителят трябва да изготви за одобрение от Възложителя, таблица 

или графика, която показва вероятното изменение на характеристичната якост с температурата 

за всеки клас бетон, който ще се използва в строителната конструкция, като се взема 

характеристичната якост, посочена в настоящата Спецификация, при температура 200С, като 

основа за изчисляване.

Веднъж договорени, тези таблици или графики трябва да се използват като база за 

оценка на якостта на бетона, когато бетонът е изцяло или частично смесен и втвърден, при 

температури извън обсега, посочен в БДС. Подобни комплекти с таблици или графики трябва 

да се изготвят за одобрение на якостта, на подходящи по-ранни/&Т%пи.

Транспорт на бетона. полагане и вибриране
Оборудване

Изпълнителят ще осигури подходящи средства за тф>ан(рпор -̂Д уюлгуфне на бетона в

достатъчни количества, за да изпълни програмата за полагЪнфГб мД ДялоЕр^рборудддне и

Температура на бетона
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съоръжения ще бъдат правилно подбрани, във връзка с ефективното и бързо полагане на 

бетона и безопасността на строителните дейности, и трябва да бъдат одобрени от 

Възложителя, преди използването им. Цялото оборудване и съоръжения, използвани за 

транспортиране и полагане на бетона, трябва да бъдат съхранявани чисти и трябва да бъдат 

почиствани, след всяко прекъсване на работата и в края на всяка смяна.

Всяко предложение за използване на бетон помпа или оборудване за полагане и всяко 

друго оборудване, ще бъде представено за одобрение на Възложителя, заедно с възможно най- 

пълно описание на апаратурата и методите, които ще бъдат прилагани. Инженерът може да 

бъде поиска извършване на пробни опити за демонстриране на техническите възможности на 

предлаганото оборудване и доказване, че проектираният състав на бетонната смес е подходящ, 

за този метод на полагане и използваното оборудване. Изпълнителят ще даде гаранции, че има 

подходящи резервни машини, за да продължи полагането на бетона, ако се случи механична 

повреда в работещите, по време на полагане на бетона машини.

Транспорт на бетона

Съдържанието на бетонобъркачката трябва да бъде изсипано еднократно и бетонът да 

бъде транспортиран по такъв начин, при който да не се получи разделяне и разслояване на 

неговите съставки. Ако по мнение на Възложителя, по време на транспортирането се е 

получило разделяне и разслояване на съставките на бетона, бетонът трябва отново да се 

разбърка, точно преди да бъде окончателно положен на място. Не трябва да се добавя вода към 

бетона, в периода между бъркането и полагането, освен при изрични писмени инструкции от 

Възложителя.

Докато се транспортира от бетонобъркачката до мястото за полагане, бетонът ще бъде 

предпазван от замърсяване с прах или пясък, или от прекадена влага или изсушаване, 

предизвикани от валеж на дъжд или сняг или висока температура.

Приготвяне за полагане

При подготовката за полагане на бетона ще бъдат премахнати от вътрешността на 

формите всички строителни отпадъци и странични материали.) Преди /бетонът да бъде 

положен, ще бъде премахната намиращата се по повърхностите? за йолагане?нi  бетона вода. По 

цялата открита арматура няма да има наслоена ръжда, накупи ji разна^я^и от вятъра сол, 

скреж, лед, сняг и пръски.

Полагането на бетона няма да започва преди Възложителя да'е ^нЬ/шк^гиЬал и одобрил 

кофража или другите повърхности, за полагане на бетона и цялата арм^т^ра, обору^вайе^о за
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изливане на бетона ит. н .,и  методът, по който ще се полага. Такова одобрение не освобождава 

Изпълнителя, от която и да е от неговите отговорности по настоящия Договор.

Ако бетона ще се излива върху съществуваща бетонна повърхност, то тази повърхност 

трябва да бъде подготвена и обработена, съгласно методика одобрена от Възложителя. 

Повърхността ще се намокри преди полагането на бетона. Подготовка на тази операция 

подлежи на проверка от Възложителя.

Полагане на бетона

Бетонът ще бъде положен възможно най-бързо, след завършване на бъркането и преди 

да е започнало първоначално втвърдяване.

Обикновено бетона може да бъде положен, чрез свободно падане от височина 

максимум до 1.5 метра, без използване на тръби, при условие, че са взети съответните мерки 

за предотвратяване на разделяне и разслояване, и преждевременно покриване на горната 

арматура. При определени обстоятелства могат бъдат позволени височини по-големи от 1.5 

метра, но само с писменото разрешение на Възложителя, след опити, за да се установи ефектът 

върху бетона. Когато се използват тръби, те трябва, доколкото е възможно, да бъдат пълни с 

бетон, по време на полагането и техните най-долни краища, трябва да влизат в ново положения 

бетон.

Също така, може се използват улеи, като те трябва да бъдат от стомана или обшити 

със стоманена ламарина. Улеите трябва постоянно се пазят чисти от образуване на покривен 

слой от втвърден бетон или други наслагвания. Улеите трябва да бъдат нагласени под ъгъл, 

при който бетонът, нито да прилепне към тях, нито да се разделят фракциите му.

Бетонирането на която и да е част от конструкцията, ще се извършва чрез една 

непрекъсната операция и не се разрешава никакво прекъсване на бетонирането, без одобрение 

на Възложителя.

В случай, когато е дадено одобрение от Възложителя за прекъсване на бетонирането 

и когато се случват забавяния, за повече от един час, между последователни бетонирания и 

когато, според мнението на Възложителя, на по-рано положеният бетон, му трябва време за 

втвърдяване, получената при това фуга, ще се наричг

съединяващата повърхност да се третира, както се предписв|1 в приетиту угандарти за работа 

на „конструктивна фуга”.

Вибриране на бетона

положеният бетон трябва да се разреже на вертикална

0 0 0 1 8 0
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След полагане на бетона, той трябва напълно се уплътни чрез механично вибриране, 

извършвано от дълбочинни вибратори, или за обработка на повърхността на тънки плочи чрез 

одобрени повърхностни вибратори или вибриращи рейки. Вибраторите ще бъдат използвани 

от компетентни оператори, правилно обучени да боравят със специалното оборудване, което 

се използва на площадката.

Дълбочинните вибратори трябва да работят на честота не по-малка от 120Hz, когато 

са потопени в бетона. Работещата част на вибратора трябва да бъде напълно потопена, докато 

се използва и вибрирането трябва бъде достатъчно продължително и интензивно, за да стегне 

изцяло бетона, но не трябва да продължава до такава степен, при която да се получи разделяне 

и разслояване. Вибраторите не трябва да се използват за транспортиране на бетона във 

формите. С вибраторите трябва да се борави така, че да обработят напълно бетона около 

залятата е бетон арматура, в ъглите и чупките на кофража. Вибраторите не трябва да се 

прилагат директно, или чрез арматура, към участъци или слоеве бетон, които са се втвърдили 

до степен, при която бетонът престава да бъде пластичен при вибриране.

Изпълнителят ще обърне внимание на това, че арматурата и компонентите, 

прикрепени към кофража, да не са разместени и че не е причинена повреда от вътрешната 

страна на кофража, при използване на дълбочинни вибратори.

Вибрирането ще бъде допълнено от такова ръчно уплътняване, което е необходимо за 

осигуряване на гладки повърхности и плътен бетон покрай повърхностите на кофража и в 

ъглите и местата, които е невъзможно да бъдат достигнати е вибратори.

Изпълнителят ще обърне внимание, за постигането на висока степен на стягане, за да 

се получи колкото е възможно по-плътен бетон, но това не трябва да се постигне, чрез 

вибриране на бетона в кофража, което ще доведе до увеличаване на съотношението вода/ 

цимент в кофража.

Когато се излива бетон върху съществуващи бетонни повърхности, уплътняването 

трябва да бъде осъществено, чрез локално използване на вибриране, за се премахнат 

въздушните мехури, които се получават, под хоризонталните повърхности.

Протоколиране на полагането на бетона

Изпълнителят ще протоколира и трябва да ги предоставя Hi Възлобкйтеля, за 

проверка по всяко време, датата, времето, температурата на Ещздуха на сянка, температурата 

на сместа, вида на сместа, количеството и мястото за полага if ' ня бетпня/ Използвани в 

строителните дейности и записките за взетите мостри. Всички тери отразяват в

бетоновия дневник на съответния подобект от проекта.

-тгт------------------ тттттг;-------- 1— /— -------10 8 0 1 8 1
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Втвърдяване на бетона в тото време

При полагане на бетон в топло време, специфични приготовления за това ще бъдат 

съгласувани с Възложителя. Тези приготовления ще включват работа през нощта или сутрин 

рано и/ или да се осигури предпазване на арматурата и кофража от прякото топлинно 

въздействие на слънчевите лъчи и осигуряване предпазване на положения бетон от прякото 

топлинно въздействие на слънчевите лъчи. Изпълнителят ще уведоми Възложителя, че 

предварително обявените времена за бъркане и полагане, и честотата на почистване на 

оборудването, могат да се променят при горещо време.

Трябва да бъдат използвани охладители за охлаждане на водата за разбъркване, като 

разликата в температурата между охладената вода и цимента, не трябва да бъде повече от 40°С. 

Лед не трябва да се използва.

Втвърдяване на бетона в студено време

Когато бетонът се полага при температура на въздуха под 2°С, ще бъдат изпълнени 

следните изисквания:

■ Температурата на повърхността на бетона по време на неговото полагане, ще 

бъде поне 5°С и не трябва да превишава 30°С.

■ Температурата на повърхността на бетона ще се поддържа на не по-малко от 

5°С, докато бетонът достигне якост от 5 N/mm2, както е определено, чрез тестовете с кубчета, 

които са били обработени в сходни условия за структурата на бетона, по начин, одобрен от 

Възложителя.

■ Преди полагане на бетона, кофражът, арматурата, напрегнатата арматура и 

всяка повърхност, с която пресният бетон ще влезе в контакт, няма да съдържат сняг, лед и 

скреж.

■ Не се разрешава циментът да влиза в контакт с вода, при температура по-висока

от 60°С.

Защита от дъжд

По времето, когато бетонът се полага, Изпълнителят щу^си :ури по^одящ о покритие, 

което да предпази бетона от въздействия на дъжд.

Съхранение на бетона 
Общи изисквания
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Изпълнителят ще гарантира, че втвърдяването на бетона се извършва по такъв начин, 

че да не се получи термично или пластично пропукване. Особено внимание ще се обърне на 

втвърдяването на бетон, съдържащ заместител на цимент.

Преди да изтекат 7 дни от полагането на бетона, той ще бъде защитен от загуба на 

влажност, резки температурни промени, сняг, дъжд и течаща вода, механични повреди, 

замърсяване от разнасящи се във въздуха прах и пясък, сухи ветрове и нагряване на 

повърхността от слънчевите лъчи.

След изтичане на гореспоменатия период, ще се изисква допълнителен период за 

контролирано изсушаване, според дадените от Възложителя инструкции. Това означава, че 

покривалата, пясъчните слоеве пясък и други подобни, може да останат на място повече от 

седем дневния минимум, освен ако не е посочено друго.

Изпълнителят ще обърне особено внимание на това втвърдяването да стартира 

колкото е възможно по-рано след полагане на бетона и ще извърши всички проце 

втвърдяването, както е посочено и указано.

Всеки бетон, при който се проявява пластично слягане или напукване от пластично 

свиване, или свиване при изсъхване, или който не е втвърден правилно, може да бъде отказан 

от Възложителя.

Методи за съхранение

Всички методи за втвърдяване и защита на прясно положения бетон ще бъдат 

предварително одобрени от Възложителя. Тези методи ще включват използване на мембрани 

за съхранение, вода, покривала, средства за защита от слънцето и всякакви други предпазни 

мерки, които се изискват от Изпълнителя за гарантиране на правилно втвърдяване на бетона.

Изпълнителят ще осигури необходимото оборудване и проверка на условията, при 

които е вероятно да се случи пластично напукване на бетона.

Грижи за бетона в топло време
Когато през деня температурата на околната среда е по-висока от 25°С, или при други 

обстоятелства, които Възложителя може да посочи, например, когато има горещ сух вятър или 

ниска относителна влажност, втвърдяването/ отлежавайето ще^се'шзвършВа,^както е посочено 

по-нататък. Всякакви необходими поправки или довършителни процеси/ ще се извършват 

колкото е възможно по-бързо, чрез откриване на малка част във всеки един момент:

1. Големи повърхности

I /
/ ЧУ f
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(а) Веднага след полагане, повърхността на бетона се покрива с полиетиленово 

покритие, с дървени рамки, за да се минимизира изпаряването. Всички дупки по страните и 

краищата на рамките трябва да бъдат запълнени, за да предотврати аеродинамически ефект.

(б) Когато повърхността бъде в състояние да издържа тежест, трябва да се сменят 

рамките, със слой влажно зебло, покрито с полиетиленово покривало.

(в) След 7 дни мокро втвърдяване, се изисква 7-дневно втвърдяване, само с 

покритието.

2. Алтернативен метод за големи плоски повърхности
Както в точка (а) по-горе.

(б) Когато повърхността бъде в състояние да издържа тежест, трябва да се използват 

бяла на цвят смес, със съдържание на основата на смола за втвърдяване, според инструкциите 

на производителя. Не трябва да бъде полагана втвърдяваща смес върху конструктивните фуги.

(в) Да се покрие със суха тъкан от зебло за 14 дни.

3. Плоска повърхност
(а) Ще се осигури сянка за цялата повърхност преди да започнете бетонирането, като 

се остави достатъчно място за персонала/ място за достъп и да се уверите, че не са останали 

дупки по страните/ краищата, които биха предизвикали аеродинамичен ефект.

(б) Веднага щом бетонирането бъде завършено, ще се покрие повърхността с влажна 

тъкан от зебло, (която трябва да остане влажна без прекъсване 7 дни) и покривало от 

полиетилен.

(в) Ще се извърши втвърдяване само с покритие от 8-ия до 14-ия ден.

4. Вертикални повърхности
(а) Ще се остави кофража на място за най-малко 24 часа и да се поддържа влажен, като 

след премахване на кофража, веднага да се намокри повърхността и покрият краищата с 

влажна тъкан от зебло, (която трябва да остане влажна без ̂ прекъсване 7 дни) или смес за 

втвърдяване, (както е посочено в точка Ь)(й) по-горе).

(б) Ще се извърши втвърдяване само с покритие от/8-ия до 14-т/я ^ен.

(а.14) Разваляне на асфалтова/бетонова настилка
Преди започване на изкопните работи по трасетата гцб се| и^ър^рв^ разкъртване 

асфалтовата настилка на местата, където има съществуваща: акава

на
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Работещите по строително-ремонтните дейности ще са специално инструктирани и 

обучени за работните процеси, които ще изпълняват ръчно или с машини.

Асфалтобетоновата настилка ще се изрязва предварително с машина за рязане на 

асфалт и бетон, която ще ограничи ширината на премахваната настилка и ще предпази 

останалата част от компрометиране. Така подготвения участък ще бъде фрезован, ако се 

приеме за необходимо, или чрез багер е хидравличен чук ще бъдат отнети пластовете 

съществуваща асфалтова настилка. Внимателно на ръка ще се почистят повърхностите на 

съществуващата настилка, за да не се получи нежелано допълнително разрушаване.

Работите по развалянето на съществуващата настилка ще се извършват внимателно, 

без да се засяга останалата част от настилката на пътното платно.

При разрушаване на настилка от съществуващи настилки, първо ще се отсече участъка 

с чисти и прави линии, като в този участък внимателно ще се отстрани асфалтовата настилка, 

за да се осигури фронт за работа по изкопните работи.

По време на работите по развалянето на настилката ще бъдат осигурени подходи към 

сгради, както и ще се осигурят временни решения за безпрепятственото преминаване на 

пешеходците.

Всички работници на Изпълнителя ще бъдат осигурени е работно облекло и 

индивидуални предпазни средства.

(а.15) Натоварване и извозване на материалите, получени при разваляне на
настилките
Натоварването на материалите от асфалтовата настилка ще се изпълни с багер с 

подходящо тегло и тип на лопатата. Типът на багера ще се определя според количеството и 

вида на натоварвания материал.

Всички материалите от асфалтовата настилка ще бъдат извозени на депо определено 

от Възложителя, е цел повторното му използване.

Натоварването на транспорта ще се извърши машинно с багер.

Товарната площадка се подбира на равен терен с наклон не повече от 5%.

За безопасно натоварване, багерът ще бъде стабилизиран н^/площадката, а когато 

натоварването на самосвала приключи кофата на багера и 1е \б ъ д уйу(\яфга. на Дивото на терена.

Товарната площадка ще бъде с размери подходящи зaj маневриране, разминаване и 

спиране.
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След спускането на кофата на терена, шофьорът може се приближи до самосвала и да покрие 

коша на самосвала с покривало.

Техническият ръководител следи да не се преминава с близост до стрелата на багера.

Всички работници и машинисти ще бъдат снабдени с работно облекло и 

индивидуални предпазни средства.

Изсипването на кофата на багера в самосвала ще се извършва от малка височина, за 

да не се разпилява материал и да се предотврати излишно запрашаване.

На работната площадка ще бъдат допускани само правоспособни за работа 

машинисти.

При работа ще се спазват всички действащи нормативни изисквания за безопасност 

на труда и противопожарни мероприятия.

До работа на строителната площадка ще се допускат строителни машини, които имат 

паспорт и са извършени съответните инструктажи и технически прегледи.

(а. 16) Изпълнение на бордюри

Бордюрите -  видими и скрити, и водещите ивици се поставят и нареждат върху основа 

от бетон. Те се укрепват чрез запълване на фугите с цименто -  пясъчен разтвор. Основата, 

върху която се полага бетонът, предварително ще се подравни и уплътни до проектната 

плътност. Няма да се допуска полагането на бетона върху наводнена, замърсена и неуплътнена 

основа. Бордюрите и водещите ивици ще се полагат върху пресния бетон ръчно или с помощта 

на кран. Те ще се изпълняват в правите участъци по конец, а в/<ф|1ВИТе -  j/оДпаблон с фуги не 

по широки от 15 мм. Фугите се запълват с разтвор, след като с^пррвери правилното положение 

на бордюрите и тяхното ниво чрез нивелация. След направата! на ЙордюфДе и водещите ивици 

ще се вземат мерки за предпазването им от разместване до втрърдяван^тр/на бетона и разтвора. 

По време на строителството се контролират качеството на (^рд^^ит^Ь )(мр4и|ште, марката на

080186
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бетона и на циментовия разтвор, както и линията и нивото на наредените бордюри и водещи 

ивици. За целта се прилагат необходимите Декларации за съответствие и Сертификати за 

качества. При наличието на отклонения, по-големи от допустимите, се извършват 

необходимите поправки. При приемането на положените бордюри и водещи ивици се правят 

контролни измервания най-малко един път на всеки 100 м. Допускат се следните отклонения: 

отклонения от правата линия в правите участъци и от шаблона в кривите участъци 5мм, 

разлика в ширината на съседните бордюри или ивици -  5 мм, отклонение от нивото в единични 

случаи ± 1 0  мм.

(а.17) Направа на основа от трошен камък изпълнение на основни пластове от
зърнести материали
Това е настилката, върху която лягат асфалтовите пластове. Изпълнява се от трошен 

камък е непрекъсната зърнометрия, речна или кариерна баластра. За определяне на дебелината 

на пласта за полагане, оптималното водно съдържание за достигане на максимално 

уплътняване, брой на преминаването през една точка е необходимо да се изпълни опитен 

участък е различни варианти на дебелина на пласта, е различно водно съдържание. За различни 

участъци се правят определен брой преминавания. Участъкът се счита за уплътнен когато 

слагането, получено чрез геодезическо заснемане е 10% от изпълнената дебелина. Отчитат се 

данните за този участък и по този начин се утвърждава технологията за изпълнението на 

пътната основа.

Транспортирането на материала до обекта се извършва от самосвали, а разстилането 

на материала се извършва от автогрейдер.Уплътняването се извършва при оптимално водно 

съдържание с вибрационен еднобандажен земен валяк. Уплътнява се до достигане на проектна 

плътност не по-малка от 98% от максималната обемна плътност на скелета, определена в 

лабораторни условия по метода модифициран Проктор според изискванията на БДС EN 

13286-2. Когато степента на уплътнението се определя по метода на натискова плоча 

отношението на деформационните модули при втори цикъл на натоварване към първи цикъл 

не трябва да надвишава 2( Е2/Е1) за пътища е прогнозен трафЕк над 1 000 000. Допустимите 

отклонения за този пласт са посочени в раздел 4205 от ТС. /  j

(а.18) Асфалтобетонова настилка
Асфалтовите работи се изпълняват в съответ]ствф е ^етническите изисквания, 

посочени в БДС EN 13108.

За всички видове асфалтови смеси ще бъдат направфи п ф ^йи  уч^еръцЕкр цел:
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• проверка на изготвената рецепта

• избиране на най-подходяща схема на уплътняване

• уточняване на дебелината на полагане на асфалтовата смес, така че да достигнем 

уплътнение поголямо от 98% за плътна смес тип А и поголямо от 97% за биндер и битумизиран 

трошен камък и зададената проектна дебелина на пласта

а.18.1) Последователност на работа
1. Избира се участък, повърхността се почиства от прах и замърсители. Прави се първи 

битумен разлив, ако долният пласт е уплътнен трошен камък и втори битумен разлив, ако 

основата е асфалтов пласт.

2. Избор на механизация:

полагането на асфалтовата смес ще се извършва с асфалтополагач.

за валирането ще ползваме лек бандажен валяк за първоначално уплътняване, 

пневматичен валяк за основно валиране, и тежък бандажен валяк за окончателно валиране.

3. Избор на схема:

за едната лента 4 бр. преминавания през точка с лек валяк, 7бр. преминавания през 

точка с пневматичен валяк, 2бр. преминавания през точка с тежък бандажен валяк с вибрации 

и окончателно с валиране тежък бандажен валяк без вибрации 3 бр. преминавания.

за втората лента 4 бр. преминавания през точка с лек валяк, 9бр. преминавания през 

точка с пневматичен валяк, 2бр. преминавания през точка с тежък бандажен валяк с вибрации 

и окончателно с валиране тежък бандажен валяк без вибрации 3 бр. преминавания.

4. Технология на изпълнение:

асфалтовата смес се доставя със самосвали

поставят се маркери за следене на нивото на разстланата асфалтова смес

разстилането и профилирането се извършва от електронната дъска и сензора на 

асфалтополагача.

следи се за равността с четири метрова лата.

прави се геодезическо заснемане на котите^=ща маркираните места при 

неуплътнено състояние на асфалтовата смес за първа схема fm  валиране^и за втора схема на 

валиране.

уплътняват се лентите -  първата с първа cxeivja ijja уплътняване, втората лента с 

втора схема на уплътняване.

I
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отново се прави геодезическо заснемане на котите на маркираните места при 

уплътнено състояние на асфалтовата смес за първа схема на валиране и за втора схема на 

валиране.

от разликите на съответните котите при уплътнено и неуплътнено състояние се 

определя слягането. Така че зададената по проект дебелина завишаваме с отчетеното слягане 

и получаваме дебелината на асфалтовата смес, която трябва да се зададе.при полагането.

5. Лабораторни изследвания взимат се следните проби

гореща смес -  за пресевен анализ за установяване на зърнометрията, за 

екстракция за определяне % битум по БДС EN 126971 и БДС EN 126972, остатъчна 

порестост,устойчивост и условна пластичност БДС EN 126978 и БДС EN 1269734, 

чувствителност на асфалтовото тяло към вода по БДС EN 1269712,УМАсъдържание на 

въздушни пори в минералния агрегат съгласно БДС EN 126978,VFB -процент на порите в 

минералния агрегат съгласно БДС EN 126978.

със сонда се изрязва ядка от уплътнената смес и се измерва дебелината на 

пласта получена след уплътняването и за лабораторно изследване на обемната плътност и 

коефициента на уплътнението в съответствие на БДС EN 126976.

6. Анализ на получените резултати: на база получени резултати се избира схемата на 

валиране.

Избрана е следната схема на валиране:

Схема на валиране за плътен асфалтобетон

£I
ШСЦ
1
О
5

1
Шс;
2 Оч с;

8+о
5

4 + 7 + 2 + 3

4 + 9 + 2 + 3
j_____________I_______

Пробни участъци се правят за плътния 

трошен камък.

асфалтобс/roi/, за бип;^р'а и битумизирания

V3 N
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а.18.2) Отлагане на нивелетата на обекта

1. Отлагането на нивелетата става посредством монтирана извън зоната за 

полагане, паралелно на ръба на настилката водеща корда, която представлява референтна 

линия, дефинираща трасето и е с дебелина около 2мм на участъци с дължина между 700 до 

ЮООм (целта е да има помалко напречни фуги). Опъването й се извършва с лебедка.

2. Струната се опира на стоманени стойки с конзола, която може да се придвижва 

вертикално и се затяга към Стойката посредством винт. Стойките се монтират срещу всяка 

пикетна точка на еднакво разстояние от ръба на настилката (30 до 70 см)

3. Тъй като пикетните точки са през 10 м в средата се поставят допълнителни 

стойки за неутрализация на провисването на струната.

4. В участъците с хоризонтални криви се поставят допълнителни колчета, а при 

преходните криви на картончета се отбелязват напречните наклони на профилите, 

задължително се маркират и местата, където напречния наклон от двустранен преминава в 

едностранен или където от едностранен става нулев.

5. Извършва се нивелиране на струната. Прави се визуална проверка за груби

грешки.

6. Преди започване на полагането отново се проверява нивелацията на струната.

а.18.3) Подготвителни операции
Производство и полагане на асфалтова смес няма да се допуска при температура на 

околната среда пониска от 5°С, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи 

условия.

Всички отвори или конструкции на пътя за вода, дренажи и други уточнени 

отводнителни средства ще бъдат изградени и тяхното положение и ниво определено преди 

началото на полагането.

Повърхността на бордюрите, вертикалните ръбове на изпълнени пластове и всички 

елементи, които имат контакт с асфалтовите смеси, ще бъдат покрити равномерно с битумна 

емулсия, за да се осигури плътно съединена водонепропусклива фуга.

Всички капаци на съществуващи ревизионни отвб^и, шахти и други ще бъдат 

нагласени на необходимото ниво и със съответния наклон угре^т начдш/зто на полагането.

----- ------ f
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а.18.4) Производство на асфалтови смеси
Няма да се допуска влагането на битума в производство преди провеждането на 

входящ лабораторен контрол на същия. Не се допуска използване на битум, ако се появи 

разпенване или е бил нагрят до температура над 177°С.

Едрозърнестият и дребнозърнестият скален материал ще се съхраняват на депа в 

асфалтовата база по такъв начин, че да не се получава смесване на материали от отделните 

депа. Количеството фракции, с което трябва да разполага всяко депо, трябва да бъде 

достатъчно за едноседмично непрекъснато производство на асфалтова смес. Фракциите 

извозени до асфалтовата база за изграждане на депата, ще бъдат изпитвани и одобрявани преди 

разпределянето им по съществуващите оформени депа.

Броят и размерите на бункерите ще бъдат съобразени с вида и количеството на 

използваните материали и настроени за производството на минерална смес със зърнометрия в 

съответствие с работната рецепта.

Материалите, излизащи от сушилния барабан, ще бъдат напълно изсушени. 

Съдържанието на влага в изсушения и загрят материал ще е не повече от 1,0 %. Количеството 

минерален материал, подавано в сушилния барабан, ще бъде във всички случаи такова, че да 

позволява напълно изсушаване и загряване до определените температури.

Загретите материали трябва ще бъдат разделени на фракции чрез пресяване така, че 

да могат да бъдат комбинирани по зърнометрия за изпълнение на изискванията на работната 

рецепта. Бункерите за съхранение на горещите фракции ще бъдат от такъв тип, който да 

намалява десортирането и температурните загуби. Бункерите за горещите фракции ще бъдат 

изпразвани от материалите и почиствани в края на всеки работен ден.

Загретите скални фракции, заедно с минералното брашно и битума, ще бъдат 

комбинирани по такъв начин, че да се получи смес, която отговаря на изискванията на 

работната рецепта.

Температурите на скалния материал и битума преди смесването ще бъдат 

приблизително еднакви с определената температура на готовата смес, дадена от работната 

рецепта. Температурата на скалния материал непосредствено преди смесването може да се 

различава с не повече от 8°С от температурата на битума.

Температурата на сместа трябва ще бъде в гранитите, |постав^нц/в работната рецепта,

използването на полимермодифициран битум тази темцерат^ра се (определя от вискозитета 

така, че да има пълно обвиване на зърната на скалните \мат^ригШ|. \^уй^ралното брашно, в

но при излизане от бъркачката в никакъв случай н^ моз с̂е да /повиш ава 170°С. При

студено сухо състояние, ще се дозира в бъркачката или е гменно със кции.кции,

0 0 0 1 9 1
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или след добавянето на битума за избягване загубата на фини частици, която може да се появи 

при сухото смесване в резултат от завихряне в бъркачката.

Ако се използва добавка за подобряване на сцеплението или други добавки 

подобряващи качествата на битума, устройството за влагането им трябва ще бъде нагласено и 

тарирано така, че определеното количество добавка да се разпределя равномерно в битума 

преди въвеждането му в бъркачката.

Времетраенето на смесването е оказано в паспорта на смесителя. Времетраенето на 

сухото смесване при производство на едно бъркало е най-малко четири секунди. След 

добавянето на битума смесването продължава толкова дълго, колкото е необходимо за 

получаване на добре хомогенизирана смес, но не трябва да надвишава 75 секунди или да трае 

помалко от 30 секунди.

а.18.5) Контрол на асфалтовите смеси
А. Контрол на качеството на материалите за производство на асфалтови смеси 

Фракции

а) Зърнометричен състав -  БДС EN 9331

б) Процент на фини фракции БДС EN 9331

в) Съдържание на продълговати и плоски зърна БДС EN 9333

г) Коефициент на формата на зърната БДС EN 9334

д) Финост БДС EN 9339

е) Обемна насипна плътност БДС EN 10973

ж) Празнини БДС EN 10973

з) Пясъчен еквивалент БДС EN 9338

и) Съдържание на частици с раздробени и натрошени повърхности БДС EN 9335 

й) Изпитване с магнезиев сулфат ( M gS04) БДС EN 13672

к) Съпротивление на износване (изпитване Los Angeles) БДС EN 10972

м) Устойчивост на полируемост БДС EN 10978

н) Специфична плътност на минералния материал и абсорбция БДС EN 10976 

Минерално брашно

Пресевен анализ БДС EN 9331 и не трябва да съдържа вр|едни ф'и1/и примеси и трябва 

да има стойност на метиленово синьо не повече от 10 гр/кг с|ъгл^сно БjXdjEN 9339.

Пътни битуми -  екстракция на битума от асфалтовата <£мес БДС EN 126971,

Б. Контрол при производство на асфалтовата смес
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точност на дозиране на минералните материали и битума 

температура на загряване на минералните материали и битума 

продължителност на смесване минералните материали и битума 

температура на готовата смес

качеството на произведената асфалтова смес визуално за равномерното 

разпределение на минералните частици по размери,пълното обвиване с битум на отделните 

зърна,подвижност на сместа, добра обработваемост при полагане и уплътняване.

качеството на произведената асфалтова смес с лабораторни изпитвания за: % 

битум по БДС EN 126971 и БДС EN 126972, остатъчна порестост, устойчивост и условна 

пластичност БДС EN 126978 и БДС EN 1269734 , чувствителност на асфалтовото тяло към 

вода по БДС EN 1269712,УМАсъдържание на въздушни пори в минералния агрегат съгласно 

БДС EN 126978,VFB -процент на порите в минералния агрегат съгласно БДС EN 126978.

В. Контрол при транспорт на асфалтовата смес

проверка на чистотата на дъната на самосвалите и напръскването им със

сапунена вода;

наличие на покривало.

а.18.6) Транспортиране на асфалтовите смеси
Необходимо е да се осигури достатъчна производителност на асфалтосмесителя, 

достатъчен брой транспортни средства и подходящи условия на складиране така, че 

необходимите количества смес да бъдат доставяни за осъществяване на непрекъснато 

полагане на асфалтовите смеси.

Каросерията на превозните средства ще бъде напълно почистена преди натоварване 

със смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и десортиране.

Транспортните средства ще бъдат експедирани за строителната площадка по такъв 

график и разпределение, че всички доставени смеси ще бъдат положени на дневна светлина.

Доставянето на сместа ще се извършва с еднаква скорост и в количества, съобразени 

с капацитета на оборудването за асфалтополагане и уплътняваме.

Ще се вземат всички необходими предварителни ^ерк л за предпазване на сместа от 

атмосферни влияния и по време на транспортиране, и пресфЬя п^еди разтоварване (покриване). 

При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя ще бъде в температурните 

граници ± 14°С от температурата на работната рецепта. Ако ,jna/{w\e.^Ja ^\ст от доставената 

смес в машината не отговаря на изискванията или в смест^чи^ буцк,/гряб^1 uje^ce цр^кьсне^
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асфалтополагането до вземането на необходимите мерки за спазване на изискванията в 

Спецификацията.

Транспортирането на сместа за дрениращо пътно покритие до обекта се извършва с 

покрити с брезент транспортни средства, като времето за транспортиране на сместа няма да 

превишава 45 минути. Общото време за транспорт и полагане на асфалтовата смес за 

дрениращо покритие няма да превишава 60 минути.

а.18.7) Полагане на асфалтови смеси
Сместа ще се полага върху предварително одобрена повърхност и само когато 

атмосферните условия са подходящи. Сместа ще бъде положена по такъв начин, че да се 

намали до минимум броят на надлъжните фуги. По правило само една надлъжна фуга е 

разрешена, но се допуска включването и на втора асфалтополагаща машина.

Ако по време на полагането, асфалтополагащата машина неколкократно спре поради 

недостиг на смес или асфалтополагащата машина престои на едно място за повече от 30 min 

(независимо от причината), ще се изпълни напречна фуга. Полагането ще започне отново, 

когато е сигурно, че полагането ще продължи без прекъсвания и когато са пристигнали поне 

четири пълни транспортни средства на работната площадка.

Всеки асфалтов пласт ще бъде еднороден, изграден по зададените нива, и осигуряващ 

след уплътняването, гладка повърхност без неравности (вдлъбнатини и изпъкналости) и в 

уточнените толеранси. За започване изграждането на следващия асфалтов пласт е необходимо 

предния положен пласт да бъде изпитан и одобрен.

Когато конструктивната дебелина на един асфалтов пласт налага той да бъде положен 

на повече от един пласт, работата по втория трябва ще започне веднага след полагане, 

уплътняване и охлаждане на първия пласт. Понякога може да се наложи почистване на готовия 

пласт и нанасяне на разлив за връзка.

Напречните фуги между отделните пластове ще бъдат разместени поне на 2 ш. 

Надлъжните фуги ще бъдат разместени поне на 200 mm.

Използването на автогрейдери и ръчно разсп

дебелината на пласта и нейната хомогенност.

Асфалтополагащите машини ще работят с греда \р дъдж^ша ^fm-йли| с предварително 

опъната и нивелирана стоманена корда.

позволява с изключение на местата, в които е невъзможн

машина.

Асфалтовата смес трябва да отговаря на всички j условия/ свързани с нивото,
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При полагане на асфалтови смеси за дрениращо пътно покритие полагането ще се 

извършва по цялата ширина на пътното платно без надлъжна фуга. При големи ширини 

полагането може да се извърши с няколко едновременно работещи асфалторазстилача 

(полагане горещо на горещо). Когато това не е възможно поради наличие на движение, 

постигането на добра връзка между двете ленти на полагане се постига чрез нагряване на 

граничната зона на положената вече лента. Площите на надлъжните и напречните фуги няма 

да се мажат с битум, тъй като това би възпрепятствало отвеждането на водата, проникнала в 

дрениращия асфалтов пласт.

а.18.8) Уплътняване на асфалтовите пластове
Работата на валяците ще бъде непрекъсната и ефективна, като се изпълнява схемата 

на валиране, уточнена от опитния участък.

Веднага след полагането на асфалтовата смес, повърхността ще бъде проверена и ако 

има неизправности те ще бъдат отстранени изцяло.

За предпазване от полепване на асфалтовата смес по бандажите на валяците, те ще 

бъдат достатъчно овлажнявани, без да се допуска излишно количество вода.

След уплътняването на надлъжните фуги и крайните ръбове, валирането ще започне 

надлъжно, от външните ръбове на настилката и постепенно ще напредва към оста на улицата. 

При сечения с едностранен напречен наклон, валирането ще започне от пониската страна към 

повисоката страна, със застъпване на всяка предишна следа с поне половината от широчината 

на бандажа на валяка.

Валяците ще се движат бавно с равномерна скорост и с двигателното колело напред, 

в непосредствена близост до асфалтополагащата машина. Скоростта им няма да надвишава 5,0 

km/h за бандажните валяци и 8,0 km/h за пневматичните валяци.

Линията на движение на валяците и посоката на валиране няма да се променя 

внезапно. Ако валирането причини преместване на сместа, повредените участъци ще бъдат 

незабавно разрохкани с ръчни инструменти и възстановени до проектното ниво преди 

материалът да бъде отново уплътнен. Няма да се допуска спирането на тежко оборудване и 

валяци върху не напълно уплътнен и изстинал асфалтов плас~

Когато се полага в една широчина, първата положе лфзта ще />т/де уплътнявана в 

следния ред:

а) Напречни фуги;

б) Надлъжни фуги;

в) Външни ръбове;

0 8 0 1 9 5
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г) Първоначално валиране, от пониската към повисоката страна;

д) Второ основно валиране;

е) Окончателно валиране.

Когато се полага в ешалон, една ивица с широчина от 50 до ЮОмм от ръба, до който 

полага втората асфалтополагагца машина, ще бъде оставен неуплътнен. Крайните ръбове ще 

се уплътнят най-късно 15 минути след полагането. Особено внимание ще се обърне при 

изпълнението на напречните и надлъжните фуги във всички участъци.

а) Напречни фуги

Напречните фуги ще бъдат внимателно изградени и напълно уплътнени, за да се 

осигури равна повърхност на пласта. Фугите ще бъдат проверявани с лата, за да се гарантира 

равност и точност на трасето. Фугите ще бъдат оформени в права линия и с вертикални чела. 

Ако фугата бъде разрушена от превозни или други средства, ще се възстанови вертикалността 

на челата и те ще се намажат с битумна емулсия, преди полагането на нова асфалтова смес. За 

получаване на пълно уплътняване на тези фуги, положената асфалтова смес срещу фугата ще 

бъде здраво притисната към вертикалния ръб с бандажния валяк. Валякът стъпва изцяло върху 

уплътнената вече настилка, напречно на оста, като бандажите застъпват не повече от 150mm 

от новоположената смес при напречната фуга. Валякът ще продължи работа по тази линия, 

премествайки се постепенно с 150мм до 200мм, докато фугата се уплътни с пълната широчина 

на бандажа на валяка.

б) Надлъжни фуги

Надлъжните фуги ще бъдат уплътнени непосредствено след уплътняване на 

напречните фуги. Изпълняваната лента ще бъде по проектната линия и наклон и ще има 

вертикален ръб. Материалът, положен на граничната линия, ще бъде плътно притиснат към 

ръба на изпълнената вече лента. Преди уплътняването едрите зърна от асфалтовата смес ще 

бъдат внимателно обработени с гребло и отстранени. Уплътняването ще се извършва с 

бандажен валяк.

Бандажът на валяка ще минава върху предишно изпълнената лента, като застъпва не 

повече от 150мм от прясно положената смес. След това валяците ще работят за уплътняването 

на сместа успоредно на надлъжната фуга.

Уплътняването ще продължи до пълното уплътняване |и получаването на добре 

оформена фуга.

Когато надлъжната фуга не се изпълнява в същия де з, или е разрушена от превозни и 

други средства през деня, ръбът на лентата ще бъде изрязан вептикщШр, почйс^ен и намазан с 

битумна емулсия преди полагането на асфалтовата смес за следващата лента.
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Надлъжните фуги на горния пласт ще съвпадат с маркировъчните линии на 

настилката.

в) Външни ръбове

Ръбовете на асфалтовия пласт ще бъдат уплътнени едновременно или веднага след 

валирането на надлъжните фуги.

Особено внимание ще се обърне на укрепването на пласта по цялата дължина на 

ръбовете.

Преди уплътняването, асфалтовата смес по дължина на неподпрените ръбове, ще бъде 

леко повдигната с помощта на ръчни инструменти. Това ще позволи пълната тежина на 

бандажа на валяка да бъде предадена до крайните ръбове на пласта.

г) Първоначално уплътняване

Първоначалното уплътняване ще следва веднага след валирането на надлъжните фуги 

и ръбовете. Валяците ще работят колкото е възможно поблизо до асфалтополагащата машина 

за получаването на необходимата плътност и без да се допусне нежелано разместване на 

сместа. Няма да да се допуска температурата на сместа да падне под 110°С преди 

приключването на първоначалното валиране. Ако първоначалното валиране се извършва с 

бандажен валяк, той ще работи с двигателното колело към полагащата машина. Пневматични 

валяци също могат да бъдат използвани.

д) Второ (основно) валиране

Пневматични валяци или бандажни валяци, ще бъдат използвани за основното 

уплътняване. Основното уплътняване ще следва първоначалното,колкото е възможно поскоро 

и докато положената смес е все още с температура, която ще осигури необходимата плътност. 

Валяците ще работят непрекъснато, докато цялата положена смес не бъде напълно уплътнена. 

Промяната посоката на движение на валяците върху още горещата смес е забранено.

е) Окончателно валиране

Окончателното уплътняване ще бъде извършено с бандажен или пневматичен валяк в 

зависимост от приетата схема на пробния участък.

Окончателното уплътняване ще бъде изпълнено, докато материалът е все още 

достатъчно топъл за премахване на следите от валяка.

Всички операции по уплътняването ще се изпълняват в рлизка Последователност.

На места, недостъпни за работа със стандарти^ валфци, уплътняването ще бъде 

извършвано с ръчни или механични трамбовки от такъв |вид,|че да (к^-пурят необходимата 

плътност.

t
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След окончателното уплътняване ще се проверяват равността, нивата, напречните 

сечения, плътността, дебелината и всички неизправности на повърхността, надвишаващи 

допустимите толеранси и всички места с дефектна текстура плътност или състав трябва да 

бъдат коригирани.

а.18.9) Оборудване за транспорт на готовата асфалтова смес
За транспортиране на фракциите и асфалтовата смес ще използваме камиони и 

гондоли, които ще имат чисто, гладко метално дъно и ще бъдат почистени от прах, застинала 

асфалтова смес, масла, бензинови или друг замърсявания, които могат да повредят 

транспортирания материал.

За предпазване на асфалтовата смес от атмосферни влияния, камионите ще се 

покриват с брезент или друг подходящ материал. За запазване на температурата на 

асфалтовата смес брезентовото покривало ще бъде плътно стегнато. Ако се получи 

разслояване, изстиване на асфалтовата смес поради спиране на камиона, замърсяване с 

петролни продукти или други, камионът ще бъде отстранен до привеждането му в изправност.

За обезпечаване на непрекъснато транспортиране на асфалтовата смес Изпълнителят 

ще осигури подходящ брой камиони с подходящ тонаж, скорост на придвижване и 

възможности.

Асфалтополагащите машини ще се подберат така, че да позволяват минимална 

широчина на полагането 2м. Асфалтополагащите машини ще бъдат оборудвани с такива 

приспособления които дават възможност за полагане на уточнените пътни ширини съответни 

уширения и спазване на необходимите наклони в напречните сечения. Машините ще бъдат 

оборудвани с бързи и ефективни управляващи устройства. Работната скорост на 

асфалтополагащите машини ще се регулира от 3 до 6 м/мин.

Асфалтополагачът ще бъде оборудван с механични устройства: корекционен плъзгач, 

плъзгач за оформяне на края на пласта във форма на прав ъгъл, заглаждаща греда, или други 

приспособления за поддържане на точната линия без използване на постоянни странични 

греди. Целият комплект от приспособления ще се подбере и ще работи по такъв начин, че да 

полага асфалтовата смес с необходимата уплътнена дебелина.

дължина не помалка от 9м и където е необходимо с пофощф ца\ с|фзорй\ движещи се по 

предварително опъната и нивелирана струна. Автоматичното уфффтствб зщ_контрол на

Електронните греди ще са с автоматичен контрол постоянно нивопостоянно ниво

на материала по пълната дължина на гредата и автоматичеф контрол нi  наклоните.

Механизмът за наклона ще се задейства от подвижна n/iapпир/нс/ балансирана греда с
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наклона ще има приспособление за ръчно регулиране с оглед осигуряване на гладък преход 

при променящи се наклони. Гредите ще имат устройство за подгряване до необходимата 

температурата при полагане на сместа. Асфалтополагащите машини ще имат стандартни 

удължения.

а.18.10) Валяци за асфалт
За постигане на добро уплътняване и завършване на асфалтовия пласт ще се използват 

статични валяци с гладки стоманени бандажи, валяци със стоманени бандажи и вибрации и 

пневматични валяци.

Валяците със стоманени бандажи ще бъдат двуосни тандем валяци. Тези валяци ще се 

движат на самоход, ще бъдат съоръжени с 4цилиндрови двигатели и в работно състояние ще 

създават контактно налягане в задните колела от 45 до 65 kg/cm2 на широчината на валяка. 

Всеки двуосов валяк ще е с минимално тегло 10 000 kg. Вибрационните стоманено бандажни 

валяци ще имат два бандажа с минимално тегло 7 000 kg. Честотата на вибрациите ще бъде 

между 2 000 и 3 000 цикъла за минута с индивидуално регулиране за всеки барабан от тандема. 

Валяците ще бъдат снабдени с реверсивен съединител, с регулируеми чистачки, които да 

поддържат повърхността на колелото чиста, както и с ефективни механизми за осигуряване 

необходимата влажност по колелата така, че да се избегне залепване на материал по тях. По 

повърхността на бандажите няма да има неравности или издатини, които могат да повредят 

повърхността на асфалтовите пластове. Всички стоманено бандажни валяци ще бъдат в добро 

състояние

Валяци с пневматични гуми

Валяците с пневматични гуми ще се движат на самоход. Гумите им ще бъдат с еднакъв 

размер и диаметър и ще упражняват налягане в контактната площ със средна стойност от 2,8 

до 8,4 Kg/cm2 чрез регулиране с баласт и/или чрез подходящо напомпване на гумите. Те ще 

бъдат така разпределени, че при едно преминаване да се осъществява равномерно покриване 

на широчината на валиране от стъпката на гумите.

Валякът ще бъде така конструиран, че налягането в контактната площ да бъде еднакво 

за всички колела. Налягането, оказвано от различните гуми i^im^ да се ^афтичава с повече от 

0,35 Kg/cm2

пространство за поставяне на баласта, необходим за осигуряваме ^ р Я в^ 0>*?Рн0 натоварване 

на гумите.

Валяци със стоманени бандажи

Валяците с пневматични гуми ще бъдат в дофро | състо^н^е и с достатъчно
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(а.19) Електро работи 
а.19.1) Демонтажни работи

Демонтаж на осветителни тела -  извършва се от квалифициран персонал с 

подходяща подемна техника (автовишка). Осветителното тяло се изключва от захранващата 

мрежа, отстраняват се монтажните болтове и крепежни елементи на осветителя.

Демонтаж на конзоли извършва се от квалифициран персонал с подходяща подемна 

техника (автовишка). След отстраняване на осветителното тяло и проводниците през 

конзолата се отвивта монтажните болтове и крепежни елементи. Пристъпва се към 

отстраняване на конзолата.

Демонтаж на табло -  извършва се след обезопасяване и проверка за наличие на 

напрежение се разкапват входните и изходни кабелни линии. Развиват се гайките на шпилките, 

държащи ел.касетата, изрязват се където е необходимо и се демонтира заземителната 

поцинкована шина, изважда се заземителния кол.

Изваждане на кабел от тръби и изкоп -  след обезопасяване и проверка за наличие на 

напрежение и се изтегля ръчно през съществуващата тръбна мрежа и шахти.

а.19.2) Монтажни работи
Трасирането на кабелната линия се извършва съгласно проекта, като предварително 

се съгласува с експлоатиращите дружества. Изпълнява се механизирано изкопа, а там където 

има съществуващи мрежи -  ръчно, като изкопаните земни маси се натоварват за 

транспортиране на депо.

Монтаж на конзоли - извършва се от квалифициран персонал с подходяща подемна 

техника (автовишка). Прокарва се захранващия кабел за осветителя през стълба и тръбната 

конзола, която се фиксира с монтажни болтове и крепежни елементи. Върху монтираните 

конзоли се извършва монтажа на осветителните тела, присъединяват се и се извършва разделка 

на захранващия проводник и се присъединява към захранващите клеми на телата.

Таблата за уличното осветление се монтират е помощта на крепежни елементи върху 

предварително излят стоманобетонов фундамент.

Изтегляне на кабели -  с помощта на специализирана техника илц ръчно чрез водещи 

въжета от шахта до шахта и ролки, на „ухо“ през шахтите.

Всички метални части се зануляват. Определянето/ реда//на фазите става от 

квалифициран електротехник с помощта на фазоуказател. условно се фдределя лява или дясна 

посока на въртене, маркира се реда на фазите на изпитвания проводник.

Измерването на точките от заземлението се извър)два| (Доифе/Ьф от Техническо лице.

П ft 0 2 ft 0
N T Т



ТРЕИС ГРУП ХОЛД АД тнАа
След завършване монтажа на системата за уличното осветление с подходящи средства 

(луксметър, яркомер, фотометрична цифрова камера) се извършва замерване в съответните 

точки за установяване параметрите, заложени в проекта и действително постигнатите, като се 

издава протокол за изпитване.

а.19.3) Подготвителни работи
След изпълнение на подготвителните дейности и организационните мероприятия се 

пристъпва към изпълнение на предвидените с проекта основни видове строително - монтажни 

работи в описаната по-долу технологична последователност и след:

Откриване на строителната площадка;

Получаване на уведомление за спиране на движението и изключване на ел. 

напрежението в района на обекта.

Изпълнение на проекта за временна организация на движението.

За участъка в зависимост от неговите характеристики се изработва и съгласува със 

съответните органи конкретен проект за временна организация на движението. Преди 

започване на работа се поставят указателни пътни знаци и табели на местата указани в проекта 

за временна организация на движение. Поставят се предпазни заграждения, където е 

необходимо и се поставя светлинна сигнализация на определените в проекта места при работа 

през нощта. Включват се сигналните светлини на специализираните автомобили. След 

завършване на работа се премахват излишните сигнализации.

За изпълнението на временна организация на движението е необходимо 

специализирана машина с телескопична работна площадка и лекотоварен автомобил.

Включване на временно ел. захранване за осветление.

Изключване на ел. напрежението на уличното осветление.

а.19.4) Монтаж на стълбове за осветление
Определят се местата на новите стълбове. Изпълняват се ръчни изкопи с 

дълбочина до 0,8 м на местата определени за новите стълбове, с цел установяване липсата или 

наличието на подземни комуникации и при възможност се п^и^тъпва къ?(Г) машинен изкоп с 

багер, оборудван със свредел (“шнек”).

Във връзка изискванията на нормативната ур£дб^ извозването и депонирането 

на изкопаните земни маси при строителните дейности се съ|гла^уват и |з^тьлняват по начин и 

място с Възложителя проекта.

т —

000201
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В извършения изкоп за фундаменти се изправят новите стълбове. Изправянето 

и отвесирането на стълбове за улично осветление се изпълнява посредством автокран. При 

изправяне на стълбовете се контролира ориентацията на отворите за таблата да не е в посока 

уличното платно.

След достигане на проектната якост на фундаментите върху стълбовете се 

монтират стоманено-тръбни конзоли (“рогатки”) с дължина на рамото, съгласно проекта

На конзолите се монтират осветителни тела. Монтажът на рогатки и 

осветителни тела се изпълнява посредством специализиран автомобил -  автовишка.

Изтеглят се кабели съгласно кабелния план. Полагането и изтегляне на 

проводници става, съгласно Наредба №3 от 09.06.2004 г. за устройството на електрическите 

уредби и електропроводни линии, правилник за безопасността на труда и експлоатация на 

електрически уредби и съоръжения, противопожарни строителнотехнически норми и др. при 

температура не по-ниска от 0°С. При по-ниски температури, кабелите се подгряват в 

специални помещения с температура мин. 15°С. Минималният допустим радиус на 

еднократно огъване е 15 кратния външен диаметър на кабела. Контролира се силата на теглене 

на кабела да не надвишава допустимата граница, определена от производителя.

В стълбовете се изтеглят кабели за захранване на осветителните тела.

а.19.5) Измервания
След окончателното приключване на работите по изграждането на новата мрежа за 

осветление в целия участък се извършват електрически измервания. Електрическите 

измервания включват:

Измерване съпротивленията на заземленията на стълбовете;

Измерване ел. изолацията на кабелите;

Измерване на осветеност.

Електрическите измервания се извършват от акредитирана ел. лаборатория и се 

съставят протоколи.

а.19.6) Нормативни изисквания
Всички материали са висококачествени и с доказа^ произход, п£и Дружен и с нужните 

сертификати за качество и документи за съответствие със Ьъщес/гвенит|Ь цзисквания съгласно 

разпоредбите на Закона за техническите изисквания към гродуктите.

По време на изпълнение на строителството сц със/гав/ f ^  Цктов^е, протоколите, 

бетоновите и монтажни дневници съгласно Наредба 3/200^гд^към |3^кбна ^а^трой сз^о  на
I / — I
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територията. Изготвя се екзекутивна документация съответстваща на изпълнените строително 

монтажни работи.

(а.20) Кофражни работи
Изпълнителят ще изготви проект за строителните кофражи, които ще използва на 

обекта, с чертежи и изчисление и ще ги предостави за одобрение на Възложителя.

Подготовката, оразмеряването, сглобяването, разглобяването, ремонтирането и 

почистването на кофража ще се извършват в границите на строителната площадка.

Кофражните елементи ще се подреждат на строителната площадка преди започване 

на работа по вид и последователност на технологичните операции.

Стенният кофраж ще се монтира след изпълнението на хоризонталната конструкция 

под него, когато не е предвидено друго решение със съответно предписани мерки по 

безопасност.

Декофрирането ще се извършва поетапно и внимателно по нареждане и съобразно 

указанията на техническия ръководител и то само след набиране на първоначалната якост на 

бетона.

(а.21) Армировъчни работи
Стоманата, използвана за армиране на бетона ще съответства на българските или 

европейски стандарти, одобрена от Възложителя.

Армировката за строителството на обекта ще бъде придружена със сертификат за 

изпитването на производителя, като копие от него ще се връчва на Възложителя, преди 

армировката да бъде използвана.

Армировката ще се складира на чисти от пръст и други замърсявания стелажи, които 

са защитени така, че да се предотврати натрупването на прах, сол, земя или пясък довеяни от 

вятъра или други вредни за стоманата разяждащи вещества. Отделните типове и размери на 

армировъчните пръти ще се складират на отделни стелажи, като типът и диаметъра са ясно 

маркирани, за всеки отделен случай.

За поставянето на армировката в проектното й положение ще се използват фиксатори.

Минималното бетоново покритие на армировката^ вклюуиделно скобите и 

съединителите ще съответства на БДС или еквивалент.

Те задържат армировката в правилна позиция по време на /и не позволяват

измятането и.
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Армировката за високите съоръжения ще се заготвя на отделни сегменти на земята и 

ще се вдига на проектно положение с помощта на кулокран.

Обработката на армировка и изправянето на кангална стомана ще се извършват само 

на оградени и обезопасени за целта места.

При обработка на армировъчни пръти, излизащи извън габаритите на работната маса 

ще се поставя предпазна мрежа или щит за защита на преминаващите работещи.

Приготвената армировка ще се пакетира съобразно изискванията за транспортиране и 

складиране и последователността на монтажа.

Армировъчните скелети, поставени преди монтиране на кофражните форми ще се 

осигуряват срещу преобръщане или падане.

(а.22) Бетонови работи
Бетоновите смеси ще бъдат в съответствие с БДС/ EN и изискванията на проекта.

Полагане

Бетонът трябва да бъде с такава плътност, че да може лесно да се полага в краищата и 

ъглите на кофража, без да става разслояване на материалите или отделяне на свободната вода 

на повърхността. При сваляне на кофража, бетонът трябва да има еднородна повърхност, да 

няма пори, повърхностно малки пукнатини, или голямо количество прах и да не бъде с по- 

ниско качество от определения стандарт.

За да се удовлетворят изискванията на Възложителя за пластичност на предложените 

смеси, които да са адекватни на изискванията на Спецификацията, Изпълнителят трябва да 

проведе серия от изпитвания за пластичност, върху предварителните проби. Изпитванията 

трябва да се извършат съгласно БДС/ EN 12350, или друга такава процедура, одобрена от 

Възложителя. Пробите за изпитване трябва да се вземат от партидите, използвани за кубчетата 

за предварително изпитване.

Изпълнителят трябва да осигури за всяко количество бетон, определена 

експериментална част от кофража, запълнен с арматура, поставен в положение и сечение на 

профилите, които ще се използват за строителната конструкции Капацитетът на тази пробна 

част от кофража трябва да бъде не по-малко от половин кубичен метър. Кофражът трябва да 

отговаря на поставените изисквания. Формите трябва лр се] пълнят р Присъствието на 

Възложителя с бетон от една и съща смес и от партида, ок която са напЬа^ени кубчетата за 

предварително тестване, и който трябва да се уплътни по/същия нщрн, и със същото 

оборудване, което е предложено за общата строителна ко^струкгр*^
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Този процес, ако е необходимо, трябва да се повтори с модифицирани смеси, докато 

вида на бетона, след свалянето от формата стане приемлив за Възложителя, след което той 

може да се използва като стандарт за качество.

Температура на бетона

Якостта, посочена за достигане за 28 дни или друга за по-малък период, се отнася за 

тестови кубчета, тествани при температурите, определени в БДС. За да се вземе предвид 

влиянието на температура извън този обхват, което може да се получи при смесване и 

втвърдяване на бетона, Изпълнителят трябва да изготви за одобрение от Възложителя, таблица 

или графика, която показва вероятното изменение на характеристичната якост с температурата 

за всеки клас бетон, който ще се използва в строителната конструкция, като се взема 

характеристичната якост, посочена в настоящата Спецификация, при температура 200С, като 

основа за изчисляване.

Веднъж договорени, тези таблици или графики трябва да се използват като база за 

оценка на якостта на бетона, когато бетонът е изцяло или частично смесен и втвърден, при 

температури извън обсега, посочен в БДС. Подобни комплекти с таблици или графики трябва 

да се изготвят за одобрение на якостта, на подходящи по-ранни етапи.

Транспорт на бетона, полагане и вибриране
Оборудване

Изпълнителят ще осигури подходящи средства за транспорт и полагане на бетона в 

достатъчни количества, за да изпълни програмата за полагането му. Цялото оборудване и 

съоръжения ще бъдат правилно подбрани, във връзка с ефективното и бързо полагане на 

бетона и безопасността на строителните дейности, и трябва да бъдат одобрени от 

Възложителя, преди използването им. Цялото оборудване и съоръжения, използвани за 

транспортиране и полагане на бетона, трябва да бъдат съхранявани чисти и трябва да бъдат 

почиствани, след всяко прекъсване на работата и в края на всяка смяна.

Всяко предложение за използване на бетон помпа или оборудване за полагане и всяко 

друго оборудване, ще бъде представено за одобрение на ВъзЛояйителя, заедно с възможно най- 

пълно описание на апаратурата и методите, които ще бъдат прилагани/ Инженерът може да 

бъде поиска извършване на пробни опити за демонстриране нд техническите възможности на 

предлаганото оборудване и доказване, че проектираният фьстф на белината смес е подходящ, 

за този метод на полагане и използваното оборудване. дщс гаранции, че има

г - г
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подходящи резервни машини, за да продължи полагането на бетона, ако се случи механична 

повреда в работещите, по време на полагане на бетона машини.

Транспорт на бетона

Съдържанието на бетонобъркачката трябва да бъде изсипано еднократно и бетонът да 

бъде транспортиран по такъв начин, при който да не се получи разделяне и разслояване на 

неговите съставки. Ако по мнение на Възложителя, по време на транспортирането се е 

получило разделяне и разслояване на съставките на бетона, бетонът трябва отново да се 

разбърка, точно преди да бъде окончателно положен на място. Не трябва да се добавя вода към 

бетона, в периода между бъркането и полагането, освен при изрични писмени инструкции от 

Възложителя.

Докато се транспортира от бетонобъркачката до мястото за полагане, бетонът ще бъде 

предпазван от замърсяване с прах или пясък, или от прекадена влага или изсушаване, 

предизвикани от валеж на дъжд или сняг или висока температура.

Приготвяне за полагане

При подготовката за полагане на бетона ще бъдат премахнати от вътрешността на 

формите всички строителни отпадъци и странични материали. Преди бетонът да бъде 

положен, ще бъде премахната намиращата се по повърхностите за полагане на бетона вода. По 

цялата открита арматура няма да има наслоена ръжда, накипи и разнасяни от вятъра сол, 

скреж, лед, сняг и пръски.

Полагането на бетона няма да започва преди Възложителя да е инспектирал и одобрил 

кофража или другите повърхности, за полагане на бетона и цялата арматура, оборудването за 

изливане на бетона ит. н .,и  методът, по който ще се полага. Такова одобрение не освобождава 

Изпълнителя, от която и да е от неговите отговорности по настоящия Договор.

Ако бетона ще се излива върху съществуваща бетонна повърхност, то тази повърхност 

трябва да бъде подготвена и обработена, съгласно методика одобрена от Възложителя. 

Повърхността ще се намокри преди полагането на бетона. Подготовка на тази операция 

подлежи на проверка от Възложителя.

Полагане на бетона

Бетонът ще бъде положен възможно най-бързо, сл|ед зафьршва^е/иа бъркането и преди 

да е започнало първоначално втвърдяване.

----- --------------------------------------------------------------------------------- 1----------4 ----------- --------- W - 1 ....
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Обикновено бетона може да бъде положен, чрез свободно падане от височина 

максимум до 1.5 метра, без използване на тръби, при условие, че са взети съответните мерки 

за предотвратяване на разделяне и разслояване, и преждевременно покриване на горната 

арматура. При определени обстоятелства могат бъдат позволени височини по-големи от 1.5 

метра, но само е писменото разрешение на Възложителя, след опити, за да се установи ефектът 

върху бетона. Когато се използват тръби, те трябва, доколкото е възможно, да бъдат пълни с 

бетон, по време на полагането и техните най-долни краища, трябва да влизат в ново положения 

бетон.

Също така, може се използват улеи, като те трябва да бъдат от стомана или обшити 

със стоманена ламарина. Улеите трябва постоянно се пазят чисти от образуване на покривен 

слой от втвърден бетон или други наслагвания. Улеите трябва да бъдат нагласени под ъгъл, 

при който бетонът, нито да прилепне към тях, нито да се разделят фракциите му.

Бетонирането на която и да е част от конструкцията, ще се извършва чрез една 

непрекъсната операция и не се разрешава никакво прекъсване на бетонирането, без одобрение 

на Възложителя.

В случай, когато е дадено одобрение от Възложителя за прекъсване на бетонирането 

и когато се случват забавяния, за повече от един час, между последователни бетонирания и 

когато, според мнението на Възложителя, на по-рано положеният бетон, му трябва време за 

втвърдяване, получената при това фуга, ще се нарича „конструктивна фуга”. По-рано 

положеният бетон трябва да се разреже на вертикална и/или хоризонтална повърхност и 

съединяващата повърхност да се третира, както се предписва в приетите стандарти за работа 

на „конструктивна фуга”.

Вибриране на бетона

След полагане на бетона, той трябва напълно се уплътни чрез механично вибриране, 

извършвано от дълбочинни вибратори, или за обработка на повърхността на тънки плочи чрез 

одобрени повърхностни вибратори или вибриращи рейки. Вибраторите ще бъдат използвани 

от компетентни оператори, правилно обучени да боравят със специалното оборудване, което 

се използва на площадката.

Дълбочинните вибратори трябва да работят на честота не по-малка от 120Hz, когато 

са потопени в бетона. Работещата част на вибратора трябва да бъде напължз потопена, докато 

се използва и вибрирането трябва бъде достатъчно продължително и интензивно, за да стегне 

изцяло бетона, но не трябва да продължава до такава степен|, при кояц$> дц/се получи разделяне 

и разслояване. Вибраторите не трябва да се използват ia  [грацбпф^р^йе |на бетона във
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формите. С вибраторите трябва да се борави така, че да обработят напълно бетона около 

залятата с бетон арматура, в ъглите и чупките на кофража. Вибраторите не трябва да се 

прилагат директно, или чрез арматура, към участъци или слоеве бетон, които са се втвърдили 

до степен, при която бетонът престава да бъде пластичен при вибриране.

Изпълнителят ще обърне внимание на това, че арматурата и компонентите, 

прикрепени към кофража, да не са разместени и че не е причинена повреда от вътрешната 

страна на кофража, при използване на дълбочинни вибратори.

Вибрирането ще бъде допълнено от такова ръчно уплътняване, което е необходимо за 

осигуряване на гладки повърхности и плътен бетон покрай повърхностите на кофража и в 

ъглите и местата, които е невъзможно да бъдат достигнати с вибратори.

Изпълнителят ще обърне внимание, за постигането на висока степен на стягане, за да 

се получи колкото е възможно по-плътен бетон, но това не трябва да се постигне, чрез 

вибриране на бетона в кофража, което ще доведе до увеличаване на съотношението вода/ 

цимент в кофража.

Когато се излива бетон върху съществуващи бетонни повърхности, уплътняването 

трябва да бъде осъществено, чрез локално използване на вибриране, за се премахнат 

въздушните мехури, които се получават, под хоризонталните повърхности.

Протоколиране на полагането на бетона

Изпълнителят ще протоколира и трябва да ги предоставя на Възложителя, за 

проверка по всяко време, датата, времето, температурата на въздуха на сянка, температурата 

на сместа, вида на сместа, количеството и мястото за полагане на бетона, използвани в 

строителните дейности и записките за взетите мостри. Всички тези фактори се отразяват в 

бетоновия дневник на съответния подобект от проекта.

Втвърдяване на бетона в топло време

При полагане на бетон в топло време, специфични приготовления за това ще бъдат 

съгласувани с Възложителя. Тези приготовления ще включват работа през нощта или сутрин 

рано и/ или да се осигури предпазване на арматурата /йГ^офража/бт прякото топлинно 

въздействие на слънчевите лъчи и осигуряване предпазване jjta положения бетон от прякото 

топлинно въздействие на слънчевите лъчи. Изпълнителят^ ще у^е^оми Възложителя, че 

предварително обявените времена за бъркане и пола^ане^ и чесалата на почистване на 

оборудването, могат да се променят при горещо време.
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Трябва да бъдат използвани охладители за охлаждане на водата за разбъркване, като 

разликата в температурата между охладената вода и цимента, не трябва да бъде повече от 40°С. 

Лед не трябва да се използва.

Втвърдяване на бетона в студено време

Когато бетонът се полага при температура на въздуха под 2°С, ще бъдат изпълнени 

следните изисквания:

■ Температурата на повърхността на бетона по време на неговото полагане, ще 

бъде поне 5°С и не трябва да превишава 30°С.

■ Температурата на повърхността на бетона ще се поддържа на не по-малко от 

5°С, докато бетонът достигне якост от 5 N/mm2, както е определено, чрез тестовете с кубчета, 

които са били обработени в сходни условия за структурата на бетона, по начин, одобрен от 

Възложителя.

■ Преди полагане на бетона, кофражът, арматурата, напрегнатата арматура и 

всяка повърхност, с която пресният бетон ще влезе в контакт, няма да съдържат сняг, лед и 

скреж.

■ Не се разрешава циментът да влиза в контакт с вода, при температура по-висока

от 60°С.

Защита от дъжд

По времето, когато бетонът се полага, Изпълнителят ще осигури подходящо покритие, 

което да предпази бетона от въздействия на дъжд.

Съхранение на бетона
Общи изисквания
Изпълнителят ще гарантира, че втвърдяването на бетона се извършва по такъв начин, 

че да не се получи термично или пластично пропукване. Особено внимание ще се обърне на 

втвърдяването на бетон, съдържащ заместител на цимент.

Преди да изтекат 7 дни от полагането на бетона, тощ ще бъде дащитен от загуба на 

влажност, резки температурни промени, сняг, дъжд и ^ ч а ^ а  вод^( /механични повреди, 

замърсяване от разнасящи се във въздуха прах и пяфьк, сухи вр/зове и нагряване на 

повърхността от слънчевите лъчи.

След изтичане на гореспоменатия период, ще |;е и^ищдщ д/шупфителен период за 

контролирано изсушаване, според дадените от Възложи^ел^инс|ру/щии.\Трш~^з^ай^а, че
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покривалата, пясъчните слоеве пясък и други подобни, може да останат на място повече от 

седем дневния минимум, освен ако не е посочено друго.

Изпълнителят ще обърне особено внимание на това втвърдяването да стартира 

колкото е възможно по-рано след полагане на бетона и ще извърши всички процедури по 

втвърдяването, както е посочено и указано.

Всеки бетон, при който се проявява пластично слягане или напукване от пластично 

свиване, или свиване при изсъхване, или който не е втвърден правилно, може да бъде отказан 

от Възложителя.

Методи за съхранение

Всички методи за втвърдяване и защита на прясно положения бетон ще бъдат 

предварително одобрени от Възложителя. Тези методи ще включват използване на мембрани 

за съхранение, вода, покривала, средства за защита от слънцето и всякакви други предпазни 

мерки, които се изискват от Изпълнителя за гарантиране на правилно втвърдяване на бетона.

Изпълнителят ще осигури необходимото оборудване и проверка на условията, при 

които е вероятно да се случи пластично напукване на бетона.

Грижи за бетона в топло време
Когато през деня температурата на околната среда е по-висока от 25°С, или при други 

обстоятелства, които Възложителя може да посочи, например, когато има горещ сух вятър или 

ниска относителна влажност, втвърдяването/ отлежаването ще се извършва, както е посочено 

по-нататък. Всякакви необходими поправки или довършителни процеси, ще се извършват 

колкото е възможно по-бързо, чрез откриване на малка част във всеки един момент:

(а) Веднага след полагане, повърхността на бетона се покрива с полиетиленово 

покритие, с дървени рамки, за да се минимизира изпаряването. Всички дупки по страните и 

краищата на рамките трябва да бъдат запълнени, за да предотврати аеродинамически ефект.

(б) Когато повърхността бъде в състояние да издържа тежест, трябва да се сменят 

рамките, със слой влажно зебло, покрито с полиетиленово покривало.

(в) След 7 дни мокро втвърдяване, се и з и с к в а д н е в н о  ^върдяване, само с 

покритието.

1. Големи повърхности

2. Алтернативен метод за големи плоски повърхности/ /
Както в точка (а) по-горе.
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(б) Когато повърхността бъде в състояние да издържа тежест, трябва да се използват 

бяла на цвят смес, със съдържание на основата на смола за втвърдяване, според инструкциите 

на производителя. Не трябва да бъде полагана втвърдяваща смес върху конструктивните фуги.

(в) Да се покрие със суха тъкан от зебло за 14 дни.

3. Плоска повърхност
(а) Ще се осигури сянка за цялата повърхност преди да започнете бетонирането, като 

се остави достатъчно място за персонала/ място за достъп и да се уверите, че не са останали 

дупки по страните/ краищата, които биха предизвикали аеродинамичен ефект.

(б) Веднага щом бетонирането бъде завършено, ще се покрие повърхността с влажна 

тъкан от зебло, (която трябва да остане влажна без прекъсване 7 дни) и покривало от 

полиетилен.

(в) Ще се извърши втвърдяване само с покритие от 8-ия до 14-ия ден.

4. Вертикални повърхности
(а) Ще се остави кофража на място за най-малко 24 часа и да се поддържа влажен, като 

след премахване на кофража, веднага да се намокри повърхността и покрият краищата с 

влажна тъкан от зебло, (която трябва да остане влажна без прекъсване 7 дни) или смес за 

втвърдяване, (както е посочено в точка b)(ii) по-горе).

(б) Ще се извърши втвърдяване само с покритие от 8-ия до 14-ия ден.

(а.23) Вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка 
а,23.1) Вертикална сигнализация

Всички пътни знаци, указателни табели и фундаменти се изпълняват по съгласуван и 

одобрен проект в съответствие с изискванията на “Технически изисквания при изпълнение на 

пътни знаци и указателни табели от светлоотражателни материали” -  ИАП, 2002 г., БДС 1517 

-  2006, БДС EN 128991, Правилника и Закона за движение по пътищата и Наредби № 01/18, 

№ 01 /16 и № 5 за постоянна и временнопътна сигнализация и за места с концентрация на ПТП.

Надписите на указателните табели за основните дацравления ще бъдат изписани 

съгласно БДС на български език и е латински букви. Носфци (е стълб^е^а, конзоли, стойки и 

др. елементи за неподвижно закрепване на вертика^ки ^ътни ^нфци ще отговарят на 

изискванията на БДС EN.

т
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Единичен стълб за пътни знаци ще се монтира в кръгла дупка с минимален диаметър 

ЗООмм и дълбочина не по-малко от 700мм, запълнена с добре уплътнен бетон на височина не 

по-малка от 200мм под кота “нула” на банкета.

Стълбовете, на които ще се монтират пътните знаци и табели, ще се поставят отвесно, 

добре укрепени най-малко 72 часа след изливането на бетона. Подравняването ще се извърши 

не по-рано от 48 часа след бетонирането.

Всички стоманени части ще са защитени срещу корозия чрез горещо поцинковане в 

съответствие с БДС EN. Стълбчетата ще са с минимална дебелина на цинковия слой 70 

микрона, а основите за пътни знаци с минимална дебелина на цинковия слой от 18 микрона за 

всяка страна. Допълнителното покритие на полимерна основа с минимална дебелина 0,04 mm 

или от един пласт грунд и един пласт сива боя. Вътрешната повърхнина на стълбчетата и 

външния долен край на височина 150 mm над земята ще са покрити с боя на битумна основа. 

На стълбчетата ще се предвидят подходящи тапи, монтирани в горния край, така че да се 

премахне възможността от проникване на вода във вътрешността им.

Материалите за пътните знаци и указателни табели ще отговарят на “Технически 

изисквания при изпълнение на пътни знаци и указателни табели от светлоотражателни 

материали” -  ИА “Пътища” 2002 г„ на БДС EN 128991, БДС 15172006, DIN 675204, Наредба 

№ 01/18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци, Наредба № 01/16 за временна 

организация при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците, Наредба 5 за 

места с концентрация на ПТП, на Правилника и Закона за движение по пътищата.

Повърхнината на знаците ще е гладка, без да създава огледален ефект, с клас на 

светлоотразителност и фотометрични характеристики за светлоотразителни фолиа, класове 1, 

2 или 3, в зависимост от класа на пътя на който се монтира знака, вида на знака и конкретните 

приложения съгласно “Технически изисквания при изпълнение на пътни знаци и указателни 

табели от светлоотражателни материали” -  И А “Пътища” 2002 г..

Надписите на указателните табели за основните направления ще са изписани на 

български език и с латински букви веднага под българския еквивалент, съгласно БДС.

а.23.2) Хоризонтална маркировка
Постоянната пътна маркировка е с бял цвят, в съответ/тви^ с изискванията на Наредба 

№ 01/2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, а/ времен/га^а маркировка за 

сигнализиране на строителните и ремонтни работи с жълт цфгг, в/ съответствие с изискванията 

на Наредба № 01/16 за временна организация на движениетЦ прр| и з^ърш ^йн^а строителство 

и ремонт по пътищата и улиците.
_________________________________________________________________________ I_______!_г________________________
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Видът на материала за изпълнение на пътната маркировка подлежи на предварително 

одобрение.

За осигуряването на по-добра видимост на пътната маркировка през тъмната част на 

денонощието се използват стъклени перли.

Стъклените перли могат да бъдат предварително примесени в материала или да бъдат 

разпръснати върху маркираната повърхност веднага след нанасяне на боята или пластика.

За подобряване на сцеплението на пътната маркировка с автомобилните гуми могат 

да се използват противохлъзгащи материали.

Видът на противохлъзгащите материали подлежи на предварително одобрение .

Боята за пътната маркировка трябва да отговаря на изискванията, посочени във 

фирмената техническа спесификация и тази на Агенция „Пътна инфраструктура”

Пътното покритие ще е сухо и почистено от налична прах, замърсявания и остатъци 

от стара маркировка с недобра адхезия към асфалтобетоновата повърхност. Осите на 

отделните линии на пътната маркировка предварително ще бъдат очертани чрез точкуване 

през 1 2 м. Точкуването се извършва върху опъната корда в оста на маркировачната линия.

Полагането на материалите за пътна маркировка ще се извърши при спазване 

инструкциите на производителя на използвания материал.

Осовата линия, линиите на лентите за движение и крайните линии ще се полагат с 

помощта на одобрени маркировъчни машини, а другата маркировка -  ръчно, с помощта на 

шаблони.

Изпълнението на светлоотразителна пътна маркировка с разделено полагане на 

маркировъчния материал и стъклените перли се извършва с помощта на маркировъчна 

машина, снабдена с устройство за автоматично дозиране и разпръскване на стъклените перли.

Стъклените перли се полагат едновременно с полагането на маркировката в 

количество, необходимо за достигане на минималните светлоотразителни характеристики на 

избрания експлоатационен клас маркировка. Скоростта на нанасяне се регулира, така че да се 

осигури задържането на стъклените перли на повърхността на маркираната линия върху 

пътната повърхност.

(а.24) Демобилизация
След завършването и почистването и на после^нат^ стрш/те/ша площадка започва 

демобилизацията на строителя. Всички машини, временно флище,| складове, работна ръка и 

др. ще бъдат демобилизирани в рамките на срока посочфт в |граф1л}ф /та Шйълнителя. Всички 

използвани площадки ще бъдат възстановени в първоначалния им/вт/д'
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(а.25) Подготовка на документи за предаване на обекта
Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) 

(приложение № 15) съставя се на основание чл. 176, ал. 1 ЗУТ от Възложителя, проектантите 

по всички части на проекта, строителя, лицето, упражняващо строителен надзор, и от 

технически провоспособните физически лица към него, упражнили строителен надзор по 

съответните части, или от техническия ръководител, този акт е основание за съставяне на 

окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор, с този акт се извършва 

предаването на строежа и строителната документация от Строителя на Възложителя, актът 

съдържа:

а) описание на договорите за изпълнение на строителството, строителните книжа, 

екзекутивната документация и съставените актове и протоколи по време на строителството, 

документацията от строителното досие на обекта (актове, протоколи, дневници, декларации 

за съответствие на вложените строителни продукти и други документи, изискващи се по 

съответен нормативен акт), както и на тези за проведени изпитвания, измервания и др., 

доказващи правилността на изпълнението, и др..

б) данните от огледа на място и околното пространство (възстановено ли е във вида 

при откриване на строителната площадка), включително описание на строежа и на 

неизвършени, незавършени или недобре извършени работи, които до подаване на искане за 

издаване на разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в експлоатация) следва да 

бъдат отстранени, за което се съставя констативен протокол и др..

в) доказателства, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни 

проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 

3 ЗУТ и условията на сключения договор, въз основа на които съставителите установяват 

годността за приемане на строежа, частта или етапа от него.

(а.26) Предаване на обекта
След окомплектоването на документите се пристъпва към подписване на Акт образец 

15 проектантите по всички части на проекта, строителя, лицето, упражняващо строителен 

надзор, и от технически правоспособните физически лица к^м него, упражнили строителен 

надзор по съответните части, или от техническия ръководител. I
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Ь) Линеен календарен план

(Ь.1) Линеен календарен график 
(Ъ.2) Диаграма на работната ръка
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№ Наименование 1родължи Норма време 
телност (чч)

12.3.3 Доставка и полагане на хоризонтална пътна 
мзр»ировка /Ьсови линии.стрелки.ц^иховки зебри/ от 

. бяла боя,съгласно БДС 11925-80.включително всички 
свързани с тоза разходи -  ръчно и машинно

0 2220

1.2.4 Временна организация 1 day
......... I

1.2.41 Доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи 
пътни знаци, клас - 1 1-ви типоразмер,съгласно БДС 
1517-74,включително всички свързани стова разходи

1 day 27500 £

1 3 ЧАСТ ВиК 42 day*

Строителни работи 42 days

1.31.1 Изкоп с багер на транспорт земни почви по улици 11 days

1.3.12 Извозване на земни почви със самосвал на 10 км 
разст надепо (Кр= 127)

11 days

1.31.3 Разриване с булдозер земни почви на разст до 40 м в 11 days 
депо

I

1,3.14 Изкоп до 120 м шир и д о2 м д ьл б  скални почви- 11 days 3.9670

13.1.5 Натоварване и извозване на скални почви със 
самосвал (Кр= 1.38)

11 days 0.3000

1.31.6 Разриване на скални почви с булдозер на разст до 40 11 days 
мв депо

1 3 1 7 Доставка на речен пясък за засипване около тръби 5 days 12500

1.3 1.8 Направа на пясъчна възглавница около тръби в изкоп 
(15 cm под тръбата и 20cm над тръбата), вкл ръчно 
трамбоване

11 days

1-31.9 Доставка и транспорт каменна фракция (едаина 20-50 6 days 
мм) за обратен насип

0.4600

13 1 10 Засипване на тесни изкопи с каменна фракция, вкл 
трамбоване 11 0 4790

1.3.1 11 Доставка и полагане бетон В15 - неармиран за 
подложха на улички оттоци

4 days 4.0680

131 12 Доставка и полагане бетон В20 - неармиран за легло 
на отводнителни улеи

10 days 40680

1.31.13 Кофраж за легло на отводнителни улеи 10 days 12710

1.3.1.14 Демонтаж на съществуващи улични оттода -единични, 7  days 
вкл отводнителни тръби до шахтите

2.7500

Също, но двойни 7 days 

5 days 

5 days

2.7500

1 3 11 7 Демонтаж на бетонирани дъждоприемни решетки на 
отводнителни канали

23000

1 3 11 8 Реконструкция на ревизионни шахти за подравняване 7 days 
на капаци до проектното ниво на пътя

8.9465

1.3 1 19 Направа укрепване при пресичане на кабели 11 days 4 4400

1.3.1 20 Натоезрвзне и извозване на строителни отпадъци със 7 days 
самосвал

1.31.21 Натоезрезне и извозване на чугунени решетки за

1.3.1.22 Натоезрвзне и извозване на чугунени решетки до 
склад инвеститор за повторна употреба 5d*,s
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Наименование

55 13.1.23 Също, но чугунени капаци за ревизионни шахти 5 days

56 1.3.1.24 Пробиване на отвори Ф250 мм в армирана бетонова 7 days 7.7S00
стена с деб 12 см на съществуваща РШ

57 131.25 Машинно почистване на улична канализация до ФЗОО 7 days

58 1.3.2 Монтажни работи

Доставка и полагане на тръби за външна канализация, 10 days 0.5050 
за връзка на уличен отток с РШсьщ, двуслойни 
външно оребрени -  PEHD DN 200 (външен диаметър) - 
SN8 а готов изкоп, вкл фасонни части

60 1.3.2.2 Доставка и монтаж на връзка РУС/ РЕ Ф200

Доставка и монтаж на бетонов уличен отток двоен 2 х  8 days 7.9600 
©400 - едностаеен и двуставен, комплект

Доставка и монтаж на бетонов уличен отток троен З х  8 days 8 9600 
©400 - 2 бр Едноставни и 1бр Двуставен. комплект

Доставка и монтаж на тръби за външна канализация 8 days 0.5050 
PVC Ф200 - SN8 (за връзка между едноставен и 
двуставен УО при двойни оттоци)

Доставка и монтаж на чугунена дьждоприемна 6 days 7.3000 
решетха за уличен отток 45/40/8, комплект с чугунена 
рамка - за клас на натоварване С250, съгл EN 
124:2003

Доставка и монтаж на чугунена дьждопр решетка за 6 days 73000
уличен отток, к-т с  чугунена рамка 50/50/8 - за клас на
натоварване D400. съгл. EN 124:2003 (за подмяна
решетки на същ.бет.канапи и нови улични оттоци
fJsNs4.5,7,8.9,10.11.12 и 13 в зона с движ-е на МПС)

Доставка и монтаж на улеи от сглобяеми елементи 10 days 3.6500
със защитен кант от чугун за дьждоприемен кзнал -
1=1.0 м, №0.30 м .. комплект с чугунени решетки със
заключване - за полагане напречно на пътното платно,
клас на натоварване D400, съгл. EN 124:2003

Доставка и монтаж на водосъбирателна шахта към 5 days 3.6500 
дьждоприемен канал - двустззна със защитен кант от 
чугун, вкл чугунена решетка и щутцер ON 200

Доставка и монтаж на челни плочи към улеи от 10 days 
сглобяеми елементи на дьждоприемен канал (поз.8)

Доставка и монтаж на сегмент бетонен за повдигане 7 days 0 0500 
капаци на ревизионни шахти И=50мм

70 1.3.212 СъщоН=30мм

Доставка и монтаж на чугунен капак за ревизионна 5 days 7.3000 
шахта Ф600 с вентилационни отвори, вкл Рамка, 
гумено уплътнение и заключващо устройство • клас на 
натеезрзане D400, съгл. EN 124:2003

Също, но самонивелиращи се (за монтаж на път с 5 days 7.3000 
наклон г  8%)

Хидравлично изпитване плътността на връзките на 3 days 
канализация от PEHD тръби до Ф200 мм

74 1.4 ЧАСТ ЕЛЕКТРО

75 141 Демонтаж нзтипсв бетонен стълб за улично осветление 7 days 48000

Демонтаж на осветител от съществуващ 
стомзнено-тръбен стълб за осветление

0 0 0 2 1 8



Линеен календарен график 
Обособена позиция №3 

Реконструкция наул. Беклийца, гр. Смолян

ID № Наименование 1родължи Норма време 
телност (чч)
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Линеен календарен график 
Обособена позиция №3 

Реконструкция наул. Беклийца, гр. Смолян

ID № Наименование 1родължи Норма време
телност : (чч)

-10 ..-9. .43.....-7. ..-6 ..-5. А -.3 ..-2 ..-г ...1 .2.. 3. .4.. .5 6.. .8 9 . .1.0 .U.Ll2_:.13 .14 15  ̂ 16
M2

109

110

112

113

1

i i s

i i 6

118

119

120 

121 

122

123

124

125

126 

127

ВЛАКНА

... , .
1.5.5 ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В ТРЪБА ПВ З Х4М М 2 5 days 02100

.... ......

.
....

15 6 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ В ТРЪБА НА КАБЕЛ FTP ат.6 5 days 02100

- '

..... ■1.5.8 Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ FTP 5 days 0 4200

1.5.9 Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА ОПТИЧЕН КАБЕЛ 5 days 08800

.
1.5.10 СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО 3 days 01700 

ДО 6 MM2

1 5.11 ПРОЗВЪНЯВАНЕ И ПОДСЪЕДИНЯВАНЕ НА СИГНАЛНИ 3 days 0 1700 
КАБЕЛИ ДО 1.5мм2

1.5.12 СВЪРЗВАНЕ НА ОПТИЧНИ ВЛАКНА КЪМ 3days 39600 
СЪОРЪЖЕНИЯ

. . . —

. . .
.....

_...

1
'

..

{

МУФА

_

И

1 5 14  ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БРОНИРАН ПАЧ КОРД С 3days 27200 
SC/PC конектори ЗОм

_

4 Г

1.5.15 ДОСТАВКА И М-Ж МЕТАЛИН ШКАФ IP-65,600/400/200 10 days 160000

.

....

15.16 ДОСТАВКА И М-Ж МЕТАЛЕН ШКАФ IP-65. 400/300/200 10 days 160000 

1.517 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА NVR .4 канала,HDD4TB,PoE 3days 28.6000 

1.5.18 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА Swich 3days 5.0100

..

..

. . .

....

. . .

.... .
1 5 20  ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА UPS, 650VA 3days 29 9200 

1.521 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАЧ КАБЕЛ FTP-1m  3days 0 2000 - .... - .. ....

.
1.5 22 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪНШНА IP КАМЕРА. 4 Мрх. 4 days 166700 

вариофо кална

.5.23 НАСТРОЙКА И ПУСКНА С-МА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 2 days 73.0000
...

'

..
'

...

128

129

130

131

15.24 ПРИЕМНО ПРЕДАВАТЕЛНИ ИЗПИТАНИЯ 3days 51 0000

....
5 25 ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 10 days 75.0000

5.26 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ В ИЗКОП НА СТОМАНЕНА 2 days 0.3100 
ТРЪБА Ф110

. .

.... ' "

....
.6 Подписване на протокол № 15 0 days

.
■

ОТЛИЧЕН КАБЕЛ 4 ВЛАКНА

31 олзвз ресурсите от ред 107

пвзхлмм̂ 1
И31 олзва ресурсите от ред 107 

КАБЕЛ FTP3T.6

и  ресурсите от ред 107 

зползва ресурсите от ред 107

...86 .87....В8. S9. .30. .9.1. .92.93...94....95 - 96 97._9в.._.99. .100.101.102,103].104 105 1t»..107...108..109;.1l0.JlUJ2413J.M:itt-t.1R.U7.m.lM.120 21.122,.!23 Л24:.125;Л26.127.12B..129..13Q. 1;

използва, [есурсите от ред 114

БРОНИРАН ПАЧ КОРД С SC'Pi конектсМентори 30м

МЕТАЛИН ШКАФ IP-65 ,600.'400.'200

МЕТАЛЕН ШКАФ IP-65.

използвамесурсите от ред 121
Е

Swich

използва, [есурсите от ред 121 

Media converter

използва, [есурсите от ред 121
» и ш п ш ю

IPS, 650VA

използва, [есурсите от ред 121

ПАЧ К /............

IP КА74ЕРА 4 Мрх, в;

използва ресурсите от ред 106 

СТОМАНЕНА ТРЪБА Ф110

J-4.L-

000320
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trAceТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

Характеристики, надграждащи предложението за изпълнение
2.1 Разпределение, брой и квалификация на необходимите строителни лица за 

всяка една операция

а) Разпределение, брой и квалификация на необходимите строителни лица за 
всяка една операция

№ Наименование
Продължи

телност

Норма
време

(чч )
Работници[брой]

1
О б ект - Р екон стр укци я  на у л .’’Б е кп и й ц а ” , гр .С м ол ян, 
О б о со б ен а  позиция № 3 120 days

1.1 Подписване на протокол 2 и 2а 0 days

1.2 Ч аст пъ тна 120 days

1.2.1. П ъ тни Работи 106 days

1.2.1.1

Разваляне на съществуащ а улична конструкция с 
асфалтова настилка до 40 см,включително товарене и 
извозване до 12км/ 15 days 0.2800 Работник

1.2.1.2 Механично разкъртване на бетонови бордюри 15 days 0.0850 Работник

12 .1 .3
Извозване на строителни отпадъци на 12км. до депо 

за рециклиране 15 days

1.2.1.4
Доставка и полагане на видими бетонови бордюри

18/35 15 days 0.9420 Работник[8]

1.2.1.5
Доставка и полагане на подосновен пласт от каменни 

фракции сд е б . 16 см 10 days 0.4330 Работник

1.2.1.6
Основа от сортиран трошен камък 25-40 мм с 

Е=450Мра сдеб .16см 10 days 0.4330 Работник

1.2.1.7 Запечатка с битум 1,5-2л/м2 и каменни фракции 14 days 0.0840 Работник

1.2.1.8
Доставка и полагане на асфалтобетон неплътна 

смес за долен пласт 24кг/м2/1 см/мазут/ 8 days 0.8480 Работник[4]

1.2.1.9
Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес 

за горен пласт 24кг/м2/1 см/мазут/ 7 days 0.8480 Работник[4]

1.2.1.10
Повдигане и сваляне на уличен отток при асфалтова 

настилка 4 days 7.1300 Работник[2]

1.2.1.11
Повдигане и сваляне на решетки и шахти при 

асфалтова настилка 4 days 10.5m Работник[2]

1.2.2. В ер ти кал н а  пл ани ров ка 30 days

12.2.1 Разваляне на тротоар от базалтови плочи 10 < ays \ 0.0 m Работник[6]

12 .2 .2 Ръчен изкоп до 15 см 40% 5 d ays \ 2.9! 44 Работник[2]

12 .2 .3 Машинен изкоп до 15см 60% 5 d ays \

12 .2 .4
Доставка и полагане на подосновен пласт от каменни 

фракции сд е б . 15см 4 days \  0.4336) Раб^гЧик

4-------V-+ +

1
000222



ТРЕИС ГРУП ХОЛД АД trAce
№ Наименование

Продължи
телност

Норма
време

(ч ч )
Работници[брой]

1.2.2.5
Доставка и полагане на градински бордюри 8/20 по 

БДС 624 на бетонова основа за ограничаване на тротоара 8 days p> OO CD CD CD Работник[8]

1.2.2.6
Настилка от базалтови плочи на Зсм. 

Циментопясъчен разтвор 1:3 8 days 1.3000 Работник[8]

1.2.2.7 Заготовка и монтаж на стоманен парапет Н=1.15м 3 days 1.7270 Работник[2]

1.2.2.8
Извозване на строителни отпадъци на 12км. До депо 

за рециклиране 5 days

1.2.3. В ертикал на  и х о р и зо н тал н а  пъ тна м аркиро вка 14 days

1.2.3.1

Доставка и монтаж на стандартни пътни знациклас - 
1,1- ви типоразмер съгл.БДС 1517-74 включително всички 
разходи Б1, Б2.БЗ.В1 ,В4, В24, В27, А192, Д4, Т13, ТЮ , 
В4,Д17,Д19, 5 days 0.7500 Работник[2]

1.2.3.2

Укрепване на стандартни знаци с желязна стойка 
3,0м за вертикална м-ка ф60 мм и скоби включващи 
всички свързани с това разходи 5 days 2.0000 Работник[2]

1.2.3.3

Доставка и полагане на хоризонтална пътна 
маркировка /осови линии,стрелки,щ риховки,зебри/ от бяла 
боя,съгласно БДС 11925-80,включително всички свързани 
с това разходи -  ръчно и машинно 4 days 0.2220 Работник[4]

1.2.4. 'В рем енна  о ргани заци я 1 day

1.2.4.1

Доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи 
пътни знаци, клас-1 l-ви типоразмер,съгласно БДС 1517- 
74,включително всички свързани с това разходи 1 day 2.7500 Работник[2]

1.3 ЧА СТ В иК 42 days

1.3.1. С трои тел н и  работи 42 days

1.3.1.1 Изкоп с багер на транспорт земни почви по улици 11 days

1.3.1.2
Извозване на земни почви със самосвал на 10 км. 

разст. на депо (Кр=1.27) 11 days

1.3.1.3
Разриване с булдозер земни почви на разст. до 40 м 

в депо 11 days

1.3.1.4
Изкоп до 1.20 м шир. и до 2 м дълб. скални почви - 

ръчно 11 days 3.te67d Работник[4]

1.3.1.5
Натоварване и извозване на скални почви със 

самосвал (Кр=1.38) 1̂1 da)$ 0.3000 \ Работник

1.3.1.6
Разриване на скални почви с булдозер на разст. до 

40 м в депо 1 Adays \ v\
1.3.1.7 Доставка на речен пясък за засипване около тръби

T  \
5 days 1 .2 5 Q 0 \ Работник



ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД trAce
№ Наименование Продължи

телност

Норма
време Работници [брой] 

(чч)

1.3.1.8

Направа на пясъчна възглавница около тръби в 
изкоп (15 cm под тръбата и 2 0 с т  над тръбата), вкл. ръчно 
трамбоване 11 days 0.5200 Работник[2]

1.3.1.9
Доставка и транспорт каменна фракция (едрина 

20-^50 мм) за обратен насип 6 days 0.4600 Работник

1.3.1.10
Засипване на тесни изкопи с каменна фракция, вкл. 

трамбоване 16 days 0.4790 Работник[4]

1.3.1.11
Доставка и полагане бетон В15 - неармиран за 

подложка на улични оттоци 4 days 4.0680 Работник[4]

1.3.1.12
Доставка и полагане бетон В20 - неармиран за легло 

на отводнителни улеи 10 days 4.0680 Работник[4]

1.3.1.13 Кофраж за легло на отводнителни улеи 10 days 1.2710 Работник[2]

1.3.1.14
Демонтаж на съществуващи улични оттоци - 

единични, вкл. отводнителни тръби до шахтите 7 days 2.7500 Работник[2]

1.3.1.15 Също, но двойни 7 days 2.7500 Работник[4]

1.3.1.16 Разбиване на стоманобетонов канал L=5m 5 days 2.3000 Работник[2]

1.3.1.17
Демонтаж на бетонирани дъждоприемни решетки на 

отводнителни канали 5 days 2.3000 Работник[2]

1.3.1.18
Реконструкция на ревизионни шахти за 

подравняване на капаци до проектното ниво на пътя 7 days 8.9465 Работник[2]

1.3.1.19 Направа укрепване при пресичане на кабели 11 days 4.4400 Работник[2]

1.3.1.20
Натоварване и извозване на строителни отпадъци 

със самосвал 7 days

1.3.1.21
Натоварване и извозване на чугунени решетки за

скрап 5 days

1.3.1.22
Натоварване и извозване на чугунени решетки до 

склад инвеститор за повторна употреба 5 days

1.3.1.23 Също, но чугунени капаци за ревизионни шахти 5 days

1.3.1.24
Пробиване на отвори Ф250 мм в армирана бетонова 

стена с деб. 12 см на съществуваща РШ 7 days 7.7900 Работник[4]

1.3.1.25
Машинно почистване на улична канализация до 

Ф300 мм 7 days 0.0600 Работник[2]

1.3.2. М онтаж ни  работи 34 days

1.3.2.1

Доставка и полагане на тръби за външна 
канализация, за връзка на уличен отток с РШсъщ., 
двуслойни външно оребрени - PEHD DN 200 (външен 
диаметър) - SN8 в готов изкоп, вкл. фасонни части ^ 0  d a k

r \

0.5^50 Работник[4]

1.3.2.2 Доставка и монтаж на връзка PVC/ РЕ Ф200 10.days\ 0.5050 Рабо*ник[4]

1.3.2.3
Доставка и монтаж на бетонов уличен отток двоен 2 

х Ф400 - едноставен и двуставен, комплект 8 days4 ^ -

\

X  7.9б\)0

7 х

Р а б о т н и в д у Д

V' - V

000224



ТРЕИС ГРУП ХОЛД АД trAce
№ Наименование

Продължи
телност

Норма
време

(ч ч )
Работници[брой]

1.3.2.4
Доставка и монтаж на бетонов уличен отток троен 3 х 

Ф400 - 2 бр. Едноставни и 1 бр. Двуставен, комплект 8 days 8.9600 Работник[41

1.3.2.5

Доставка и монтаж на тръби за външна канализация 
PVC Ф200 - SN8 (за връзка между едноставен и двуставен 
УО при двойни оттоци) 8 days 0.5050 Работник[4]

1.3.2.6

Доставка и монтаж на чугунена дъждоприемна 
решетка за уличен отток 45/40/8 , комплект с чугунена 
рамка - за клас на натоварване С250, съгл. EN 124:2003 6 days 7.3000 Работник[2]

1.3.2.7

Доставка и монтаж на чугунена дъждопр.реш етка за 
уличен отток, к-т с чугунена рамка 50/50/8 - за клас на 
натоварване D400, съгл. EN 124:2003 (за подмяна 
решетки на същ.бет.канапи и нови улични оттоци 
№ № 4,5,7,8,9,10,11,12 и 13 в зона с движ-е на МПС) 6 days 7.3000 Работник[2]

1.3.2.8

Доставка и монтаж на улеи от сглобяеми елементи 
със защитен кант от чугун за дъждоприемен канал - L=1.0 
м, В=0.30 м , , комплект с чугунени решетки със 
заключване - за полагане напречно на пътното платно, 
клас на натоварване D400, съгл. EN 124:2003 10 days 3.6500 Работник[4]

1.3.2.9

Доставка и монтаж на водосъбирателна шахта към 
дъждоприемен канал - двуставна със защитен кант от 
чугун, вкп. чугунена решетка и щутцер DN 200 5 days 3.6500 Работник[2]

1.3.2.10
Доставка и монтаж на челни плочи към улеи от 

сглобяеми елементи на дъждоприемен канал (поз.8) 10 days 3.6500 Работник[4]

1.3.2.11
Доставка и монтаж на сегмент бетонен за повдигане 

капаци на ревизионни шахти б=50мм 7 days 0.0500 Работник[2]

1.3.2.12 Също б=30мм 7 days 0.0500 Работник[2]

1.3.2.13

Доставка и монтаж на чугунен капак за ревизионна 
шахта Ф600 с вентилационни отвори, вкл. Рамка, гумено 
уплътнение и заключващо устройство - клас на 
натоварване D400, съгл. EN 124:2003 5 days 7.3000 Работник[2]

1.3.2.14
Също, но самонивелиращи се (за монтаж на път с 

наклон £  8%)

A
5 days 1 7.3000 Работник[2]

1.3.2.15
Хидравлично изпитване плътността на връзките на 

канализация от PEHD тръби до Ф200 мм

\

3 d a ys  \ Г г  \  \ / \
1.4 ЧА СТ Е Л Е КТР О 38 days \ ж

Т 4--------------4
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№ Наименование

Продължи
телност

Норма
време Работници[брой] 

(чч)

Демонтаж на типов бетонен стълб за улично 
осветление 7 days 4.8000 Работник[2]

Демонтаж на рогатка от същ ествуващ  стоманено- 
тръбен стълб за осветление 5 days 1.2520 Работник[2]

Демонтаж на осветител от същ ествуващ  стоманено- 
тръбен стълб за осветление 5 days 1.2300 Работник[2]

Доставка и монтаж на стоманено-тръбен стълб 7.5м за 
осветление 4 days 2.5200 Работник[2]

Направа на фундамент за стоманено-тръбен стълб 
7.5м за осветление 800x800x1500мм 4 days 3.5000 Работник[2]

Доставка и монтаж на заземителна уредба 4 days 2.0000 Работник[2]
Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x1.5 в уличен 

стълб 2 days 0.1060 Работник[2]

Трасиране на кабелна линия 3 days 0.0200 Работник[2]

Направа на изкоп със зариваване и трамбоване на 
кабелно трасе по детайл (4х PVC ф 110) под тротоар 14 days 4.9800 Работник[2]

Направа на изкоп със зариваване и трамбоване на 
кабелно трасе по детайл (4х стоман. ф 110) под асфалтов 
път 14 days 5.9400 Работник[2]

Подготовка подложка за полагане на 4 тръби ф 110 в 
изкоп 10 days 0.0635 Работник[4]

Доставка и полагане на PVC тръба ф 110 8 days 0.3100 Работник[4]

Доставка и полагане на стоманена тръба ф 110 2 days 0.7950 Работник[41
Доставка и изтегляне на кабел САВТ 4x16 в тръба 

ф110 3 days 0.1680 Работник[2]

Доставка и полагане на сигнална лента 10 days 0.0800 Работник[4]

Направа и поставяне на релефни надписи 2 days 0.4600 Работник[2]

Доставка и изграждане на типова шахта 900х600мм с 
капак 5 days 11.2000 Работник[31

Доставка и монтаж на HDPE ф50 към шахта по детайл 
(от шахта към уличен стълб) 2 days 0.3200 Работник

Извършване на тестове и изпитания 2 days 10.0000 Работник

Извозване на земна маса 15 days 0.9000 Работник

Доставка и монтаж на уличен осветител светодиоден 
63-90W  / 2700-3200К 6 days 2.0640 Работник[21

Доставка и монтаж на рогатка за уличен осветител 
1.5м 6 days zosfed Работник[2]

Доставка и монтаж на крепежна система и елементи 6 ddys \ о . б М Работник[2]

Доставка и монтаж на разпределителна кутия IP65 6 da\)s 1 .3 1 $ 0 \ Работник[2]

Доставка и монтаж на проводници и ел. Арматура НН

\ l

5 d a ys \ 6 .375(\ \ РабоАник[2]

Опроводяване на осветителната част 2 days \  2.6460 M Р а б о тн к [2 ]

Оживяване на осветителна част 2 days ' A  2 .7 8 o 6 \ ГР а б о тни Ь ] _ _

000226
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№ Наименование

Продължи
телност

Норма
време

(чч )
Работници[брой]

Функционални проби 3 days 3.5000 Работник[21

Изработка на екзекутивна документация 10 days 75.0000 Работник

1.5 Ч А С Т Е Л Е К Т Р О -В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е 49 days

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖ КА ЗАПОЛАГАНЕ НА 1 ТРЪБА 
ф 110 в изкоп 2 days 0.1400 Работник[2]

ДО СТАВКА И ПОЛАГАНЕ В ИЗКОП НА PVC ТРЪБА 
Ф110 3 days 0.3100 Работник[2]

ДО СТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ В КАНАЛНА МРЕЖ А НА 
ТРЪ БА HDPE ф 32 5 days 0.2100 Работник[2]

ДО СТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ В ТРЪБА ОПТИЧЕН КАБЕЛ 
4 ВЛАКНА 5 days 0.2100 Работник[21

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В ТРЪ БА ПВ 3 X  4 
MM2 5 days 0.2100 Работник[21

ДО СТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ В ТРЪБА НА КАБЕЛ FTP 
ат.6 5 days 0.2100 Работник[2]

Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ ДО 6 MM2 5 days 0.4900 Работник[2]

Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ FTP 5 days 0.4900 Работник[2]

Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА ОПТИЧЕН КАБЕЛ 5 days 0.8800 Работник[2]

СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖ ЕНИЯ С 
УХО  ДО 6 MM2 3 days 0.1700 Работник[2]

ПРОЗВЪНЯВАНЕ И ПОДСЪЕДИНЯВАНЕ НА 
СИГНАЛНИ КАБЕЛИ ДО 1,5мм2 3 days 0.1700 Работник[2]

СВЪРЗВАНЕ НА ОПТИЧНИ ВЛАКНА КЪМ 
СЪОРЪЖЕНИЯ 3 days 3.9600 Работник[2]

ОТКЛОНЯВАНЕ НА ОПТИЧНО ВЛАКНО И НАПРАВА 
НА МУФА 4 days 10.0100 Работник[2]

ДО СТАВКА И МОНТАЖ НА БРОНИРАН ПАЧ КОРД С 
SC/PC конектори ЗОм 3 days 2.7900 Работник[2]

ДО СТАВКА И М-Ж МЕТАЛИН ШКАФ IP-65 ,600/400/200 10 days 16.0000 Работник[2]

ДО СТАВКА И М-Ж МЕТАЛЕН ШКАФ IP-65, 400/300/200 10 days 16.0000 Работник[2]

ДО СТАВКА И МОНТАЖ НА NVR ,4 KaHana,HDD4TB, 
РоЕ 3 days 28.6000 Работник[2]

ДО СТАВКА И МОНТАЖ  НА Swich 3 days 5.0100 Работник[2]

ДО СТАВКА И МОНТАЖ  НА Media converter 3 days 5.0100 Работник[2]

ДО СТАВКА И МОНТАЖ НА UPS, 650VA 3 days 29.9200 Работник[2]

ДО СТАВКА И М ОНТАЖ  НА ПАЧ КАБЕЛ FTP - 1m 3 days ^ 0.2000

г
ркботник[2]

ДО СТАВКА И М ОНТАЖ  НА ВЪНШ НА IP КАМЕРА, 4 
Мрх, вариофокална

I

4 d a ys | I 16.6700 Работник[2]

НАСТРОЙКА И ПУСК НА С-МА ЗА 
ВИДЕОНАБЛЮ ДЕНИЕ 2 days ; \73.0000 \ Работи ик[2]

ПРИЕМНО ПРЕДАВАТЕЛНИ ИЗПИТАНИЯ 3 days . 51.0000 /о р т н и к [2 ]

ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 10 days K /^ .O O O /"
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ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД trAce
Продължи-

No Наименование
телност

Норма
време

(чч)
Работници[брой]

ДО СТАВКА И ПОЛАГАНЕ В ИЗКОП НА СТОМАНЕНА 
ТРЪ БА Ф 110 2 days 0.3100 Работник[2]

1.6 П о д п исване  на протокол № 15 0 days

Забележка: Квалификаг(ията на работниците по степени е показана в Анализните цени 
към Ценовото предложение в плик „Предлагани ценови параметри“.

9 3 9 2 2
\
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Ь) Организационна структура на ключовия персонал

Ключовият персонал ще има правото да делегира някои от правата и задълженията си 

с цел да осигури спазване на изискванията на Системата за управление на качеството.

Политиката по качеството ще бъде непрекъснато представяна на вниманието на целия 

състав и на всички изпълнители чрез поставянето й на видно място; чрез провеждане на 

курсове и/или редовно обучение в зависимост от специфичните нужди.

с) Задължения на отговорните експерти - Задачи и отговорности на ключовия
персонал

(с.1) Технически ръководител
Техническия ръководител на обекта осъществява непосредственото оперативно 

стопанско, техническо и административно ръководство на изпълнението на обекта, 

осъществява подготовката за сключването на договорите за строителство и услуги.

Техническия ръководител е материално отговорно длъжностно лице, което ръководи 

пряко изпълнението на строителните и монтажни работи на обекта съгласно Договора, 

Проектната документация, Техническите спецификации и Плана за безопасност и здраве и 

императивните правила на нормативните актове, регулиращи съответната дейност, отговаря 

за воденето на документация, свързана с процеса на изграждане на обекта, а също така пряко 

отговаря за спазване на изискванията за здравословни и ф^зопасни условия на труд и 

противопожарна безопасност.

Техническия ръководител има пълното право от името/на ИзйъЛнителя да управлява 

и контролира всички дейности, свързани с проекта, и да| рабрти за/ прстигането на всички 

изисквания, включващи ефективност на контрола, продуктивност и^ф^ество.
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Техническия ръководител е отговорен пред Висшето ръководство на Изпълнителя за 

всички работи, свързани с Проекта.

Техническия ръководител ще бъде отговорен за достатъчността, стабилността и 

сигурността на всички операции на Площадката и на всички строителни методи, както и за 

целия Обект.

Техническия ръководител трябва винаги когато бъде поискано от Възложителя, да 

представя подробни данни за мерките и методите, които Изпълнителя предлага да възприеме 

за изпълнението на Обекта. Никакви съществени промени не трябва да бъдат правени в тези 

мерки и методи без предварително да бъде известен Възложителя за това.

Ако са налични неблагоприятни физически условия, за които се счита че са били 

Непредвидими, Техническия ръководител трябва да даде съобщение до Възложителя при 

първа възможност.

Техническия ръководител изпълнява функциите си на ръководител в съответствие с 

нормативната база, заданието на Възложителя и сключения договор.

Техническия ръководител координира действията на останалите ключови 

специалисти, участващи при изпълнението на обекта, както и на изпълнителския персонал, 

пряко или косвено чрез някой от останалите експерти. Следи да не се създават предпоставки 

за трудови злополуки, следи за спазване на технологичните процеси и качеството на СМР, 

предоставянето и спазването на нормативната документация.

Техническия ръководител следи пропускателния режим на обекта, представя на 

Възложителя график за изпълнението на видовете работи, съгласно изискванията на 

спецификата на технологичните процеси и следи за неговото спазване. Следи за 

своевременните заявки и доставки на материали, машини, инструменти, инвентарни пособия 

и готови изделия на обекта.

Комуникира с подчинените си специалисти и при необходимост решава възникнали 

конфликтни ситуации и то по начин, ненакърняващ достойнството им и непречещ на 

нормалния производствен процес.

Следи документацията на обекта в съответствие с действащата нормативна уредба, 

което включва:
/"ч

водене на заповедна книга на обекта; 

водене на бетонов дневник на обекта; 

водене на дневник за земни и други работи; 

водене на дневник за монтажни работи; 

водене на асфалтов дневник;
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водене на протоколи за проби и изпитвания;

водене на екзекутивна документация (екзекутиви) за извършените СМР; 

водене на отчет за обучението по здравословни и безопасни условия на труд и 

противопожарна охрана;

водене на всички видове инструктажи по здравословни и безопасни условия на 

труд и противопожарна охрана;

следене на пропускателния режим на обекта -  точно колко лица се намират и 

работят на територията на обекта, какви машини влизат и напускат обекта;

получаване и архивиране на всички видове проекти, свързани с обекта; 

следи за договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към 

мрежите на техническата инфраструктура;

получаване и архивиране на сертификатите за материали и изделия, вложени в

обекта;

изготвяне на количествено-стойностни сметки за извършените СМР; 

актуване на извършените СМР;

изготвяне на актове и протоколи за дейностите по строителството; 

водене на отчети за разплащанията със съответните документи; 

водене и документиране на финансирането на обекта; 

водене и документиране на изпълнението на графиците;

води и предоставя пълната документация на обекта при пускането му в

експлоатация;

изготвянето на ежемесечни доклади за хода на изпълнение на договора, 

извършено през предходния месец. Предоставя изготвения доклад на Възложителя.

Техническия ръководител познава нормативните актове, свързани с изпълнението на 

строителството, геологопроучвателните работи на обектите, производствените мощности и 

режими на работа на оборудването и машините на обектите; икономиката и организацията на 

производството, труда и управлението; трудовото и здравно законодателство; безопасните и 

здравословните условия на труд.

Техническия ръководител отговаря за изпълнението на плана^ своевременното и 

качествено предаване на обекта; носи материална, дисциплинарна и наказателна отговорност 

за нанесените щети на обектите и солидарна отговорност fa н|епрояв^н /надзор над преките 

извършители на щетите.

подписва акт за приемане на площадката ил^ н^ радо'{а'/а, в който отбелязва 

всички обстоятелства по осигуряване на безопасност; фронт $а pja0o'iH; б^стЪ^ние на работната
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площадка; наличие или липса на комуникации; необходими коти, проходи, съоръжения; 

проектна готовност; налични материали и инструменти;

проверява и изучава подробно проекта;

изучава нормативите, стандартите и помощната литература, необходима за 

компетентното ръководене на обекта;

контактува с Възложителя;

осъществява контрол над всички подчинени;

организира, ръководи и контролира изпълнението на строителните и 

монтажните работи по обем, време и качество, като дава постоянни указания по работните 

места;

следи за изпълнението на работните проекти, стандартите и техническата 

спецификация, без да допуска каквото и да е отклонение от тях без писмено съгласие или 

нареждане на лицата, които по договор имат право на това.

Техническия ръководител е длъжен да вземе всички предпазни мерки за 

предотвратяване замърсяването с кал или други отпадъци от неговото строително оборудване 

и механизация при изпълнение на СМР на временни пътища за достъп или съществуващи 

пътища.

Техническия ръководител е отговорен за организиране и съгласуване със съответните 

органи и местни администрации на всички места за временно и постоянно депониране, които 

се налагат по време на изпълнение на строителството.

Техническия ръководител трябва да направи всичко необходимо за получаване на 

нужните разрешителни от съответните служби за прекъсване, преместване или отстраняване 

на различни тръбопроводи, кабели, дренажни системи и други обслужващи или захранващи 

комуникации, намиращи се в или в близост до строителната площадка.

Техническия ръководител представя подробна програма за изпълнение, месечни 

отчети за напредък, седмични доклади за напредъка. Докладите се предават на първия работен 

ден от седмицата, следваща периода, за който се отнася докладът. Предадените на 

Възложителя справки може да бъдат променени или допълнени от същия.

Техническия ръководител представя на Възлоя^ктеЗря доклддц за проби и изпитвания 

свързани със системата за управление на качеството.

Техническия ръководител представя на В^зложктел^ зк одобрение доклади за 

организацията, методите и осигуряване на качеството за изпълнение на работите, План за 

депата и Документи за управление на риска.
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(с.2) Инженер по част Пътна
Подпомага дейността на Техническият ръководител на обекта и поема организирането 

и изпълнението на земните, пътните, асфалтовите работи, малките съоръжения и 

отводняването на обекта. Подробно проучва проектно сметната документация и работните 

чертежи. Следи за правилното контролиране на допускането до експлоатация на 

производствени машини след техническо обслужване и отстраняване на дефекти. Проверява 

заявките и контролира качеството на доставените материали. Следи да не се създават 

предпоставки за трудови злополуки, следи за спазване на технологичните процеси и 

качеството на изпълнение на строително -  монтажните работи.

Дава нужните разяснения и инструкции по прилагането на технологията на 

изпълнение на обекта на пряко подчинения си персонал.

Изготвя и предоставя на Техническия ръководител на обекта при поискване от негова 

страна справки и графици за изпълнението на видовете работи съгласно изискванията на 

спецификата на технологичните процеси и следи за изпълнението им, контролира хода на 

изпълнение на линейния календарен план. Дава ежедневна информация на Техническия 

ръководител за хода на работата си.

Изпълнява и други задължения, възложени от Ръководителя/Техническия 

ръководител, свързани с работата му.

(с.З) Инженер по част Геодезия
Отговаря пред Техническия ръководител за проверка на опорния полигон на обекта, 

поддръжката му и възстановяването при необходимост.

Измерва терена преди започване на работите.

Обработва данните от измерванията.

Трасира работите за изпълнение на обекта.

Установява несъответствията между данните от проекта и съществуващия терен 

Съставя технологичен проект за извършване на строителните работи.

Следи за стриктното изпълнение на технологичния проект.

Проверява изпълнените работи и ги сравняват е^пйоектнитр им положения. При

отчита своята дейност пред него.
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(с.4) Специалист по контрола на качеството

Контролира качеството при изпълнението на всички видове работи представени в 

проекта и дейностите по опазване на околната среда.

Отговаря за спазването на процедурите на Изпълнителя, според внедрените системи 

за управление на качеството и системи за управление на околната среда.

Отговаря за качественото изпълнение на работите.

Проследява наличието на всички документи, изискващи се по ЗУТ за всяка част от 

завършен вид работа -  отговаря ли на проекта, на проектното положение ли е изпълнена, 

приложени ли са декларации за съответствие на използваните материали, проведени ли са 

всички необходими изпитвания на вида работа на обекта. При проблеми веднага сигнализира 

Техническия ръководител за неточно изпълнение на даден вид работа, което подлежи на 

отстраняване.

Ежедневно осъществява контрол върху влаганите материали в строителството и 

методите на влагането им в изпълнението на Проекта. В непрекъснат контакт е с Възложителя 

и строителната лаборатория, където ежедневно се изпълняват тестовете необходими за 

стриктния контрол при изпълнението на СМР. Следи за качеството на ежедневно издаваните 

протоколи и сертификати от строителната лаборатория.

Специалистът по контрола на качеството:

Организира и ръководи цялостната дейност по въпросите на качеството;

Ежедневно инспектира качеството на изпълняваните работи и влаганите

продукти;

Съгласувано с Техническия ръководител на обекта, организира съвещания по 

качеството планомерно и при необходимост;

Участва в проверки по качеството по искане на Възложителя, на авторския 

надзор, на Техническия ръководител;

Участва в разработване, внедряване и изпълнение на плановете по качество на 

обектите съгласно изискванията на Системата по качество;

Организира изпълнението и документирането^ща контрола на качеството, 

съгласно изискванията на Системата по качество, на съо/ветфите до/Г)ворни и проектни 

изисквания и на други нормативно технически изисквания ца странатц', й която се изпълнява 

обектът;

Разработва и/или предлага за разработвай^ ^и^ю ф р^ти^ за подобряване 

показателите на качеството;

-----¥г---------------------------------------f----- * ц .-------- h-
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Организира доставката на необходимите нормативни документи за контрол на 

качеството и ги поддържа в актуален вид съобразно изискванията на Системата по качество; 

участва в подготовката на документите за приемателните комисии, касаещи неговата дейност;

Извършва анализ на потребителските отзиви за качеството;

Съгласувано с Техническия ръководител, възлага извършването на експертизи 

и изпитвания за доказване качеството на конструкции, технологични детайли, продукти и т.н.;

Издава за допуснато лошо качество при изпълнение на СМР предупредителни 

актове на отговорните лица; съгласувано с Техническия ръководител на обекта

Бракува по съответния ред и спира от употреба продукти, неотговарящи на 

утвърдените материали, образци, стандарти и други нормативни документи;

Спира изпълнението на некачествено извършени СМР;

Предлага да се налагат позволените от КТ санкции при груби и/или системни 

нарушения на изискванията за качество от работници, технически лица и/или екипи.

Контролира спазването на действащото законодателство в областта на охраната на 

околната среда за намаляване на вредното влияние на производствените фактори върху живота 

и здравето на работещите. Разработва проекти за перспективни и текущи програми по 

опазване на околната среда и контролира изпълнението й. Контролира състоянието на 

околната среда, където е разположен обекта и следи спазването на екологическите стандарти 

и норми. Участва в проверката за съответствие на техническото състояние на оборудването с 

изискванията на околната среда и рационалното използване на природните ресурси. 

Организира воденето на отчетност за проведените мероприятия, отчетените резултати и 

подготвя анализи, които предава на ръководството. Спазва всички задължения при изпълнение 

на възложената работа, съгласно чл. 126 от КТ.

Нормативни изисквания: да познава нормативно-техническата уредба в

строителството в България и Техническите спецификации.

Носи отговорност за системно допуснати несъответствия със Системата по качество 

и опазване на околната среда с дейността, за която има задължения; за констатирани пропуски 

в документацията по качеството и опазване на околна среда, вкл. и за не упражнен контрол; 

солидарно с техническия ръководител, отговаря за некачеств^нп\зпълнзди СМР и за вложени 

некачествени продукти в случаите, при които не е изп^лнил^ задую^бнията си или не е 

упражнил правата си.

Следи за спазването и прилагането на всички законови и Подзаконови нормативни 

актове, свързани с опазване на околната среда. Трябва да с ^ и ^ т ^ е ^  слан и те  изисквания:
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да има всички изискуеми разрешителни/съгласувателни документи, съгласно 

екологичното законодателство

да изпълни всички препоръки и изисквания от издадените по проекта 

екологични разрешителни

работите да бъдат извършени така, че да се сведе до минимум нежелателното 

влияние, свързано с безпокойство на населението, достъп до обществени и частни пътища и 

до имоти.

Изготвя и предава на Техническия ръководител за одобрение от Възложителя: 

план за управление и възстановяване на околната среда; 

план за управление на строителните отпадъци; 

план за собствен мониторинг на околната среда.

Специалистът по контрола на качеството ще се съобрази и организира основните 

изисквания от решението по ОВОС, оценките за степен на въздействие и:

дейности за ограничаване на отрицателните последици върху околната среда на

Площадката;

дейности за ограничаване на отрицателните последици върху околната среда 

извън границите на Площадката;

дейности по възстановяване на околната среда след изпълнение на Работите.

(с.5) Координатор по здравословни и безопасни условия на труд и здраве
Изготвя план за безопасни и здравословни условия на труд.

Извършва първоначалния инструктаж на целия персонал при започване на работите.

Извършва периодичен инструктаж.

По време на изпълнение на работите извършва проверка за изпълнението на 

здравословните и безопасни условия на труд -  носене на лични предпазни средства, състояние 

на временна организация на движението, укрепване на изкопи, ограждане на зоните на изкопи 

с мрежа и др.

При нарушение или неизпълнение на условия^ веднага информира прекия 

отговорник на вида работа, където са установени наруш ената /и изиЩсвф от него спиране на 

работите до изпълнение на здравословни и безопасни / условия ^а /руд. Заедно с това 

информира Техническия ръководител за наличие на нарушенията и фр^кия отговорник за тях 

и мерките, които са наредени за спазването им.

1
000236
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Също така разработва и актуализира Правилника за вътрешния трудов ред по 

отношение задълженията на длъжностните лица, работниците и служителите за осигуряване 

на здравословни и безопасни условия на труд и обвързването им със степените на 

дисциплинарно наказание съгласно Кодекса на труда;

Разработва вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд; 

Организира работата по установяването и оценката на професионалните рискове и 

разработване на проекти, програми и конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота 

и здравето на работещите.

0 3 0 2 3 7 +
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2.2 Необходими технически ресурси за изпълнението на всяка операция

а) Механизация

(а.1) Брой и вид на необходимата механизация

„  П р о д ъ л ж и -
№  Н а и м е н о в а н и е  М е х а н и з а ц и я

те л н о с т

1
О б ект - Р екон стр укци я на у л .” Б екл и й ц а”, 
гр .С м ол ян, О б о со б ен а  позиц и я № 3 120 days

1.1 Подписване на протокол 2 и 2а 0 days

1.2 Ч аст пъ тна 120 days

1.2.1. П ътни Работи 106 days

1.2.1.1

Разваляне на съществуаща улична 
конструкция с асфалтова настилка до 40 
см,включително товарене и извозване до 
12км/ 15 days Комбиниран багер c хидро чук

1.2.1.2
Механично разкъртване на бетонови 

бордюри 15 days Комбиниран багер с хидро чук

1.2.1.3
Извозване на строителни отпадъци на 

12км. до депо за рециклиране 15 days самосвал

1.2.1.4
Доставка и полагане на видими 

бетонови бордюри 18/35 15 days

1.2.1.5
Доставка и полагане на подосновен 

пласт от каменни фракции сд е б . 16 см 10 days Грейдер; Валяк земни работи

1.2.1.6
Основа от сортиран трошен камък 25- 

40 мм с Е=450Мра с деб.16см 10 days Грейдер; Валяк земни работи

1.2.1.7
Запечатка с битум 1,5-2л/м2 и каменни 

фракции 14 days Автогудронатор

1.2.1.8

Доставка и полагане на асфалтобетон 
неплътна смес за долен пласт 
24кг/м2/1 см/мазут/ 8 days

самосвал[2]; Асф алтополагащ а машина; 
Двубандажен валяк 10т; Валяк с пневматични 
гуми 11 т[2]; водоноска

1.2.1.9

Доставка и полагане на асфалтобетон 
плътна смес за горен пласт 
24кг/м2/1 см/мазут/ 7 days

самосвал[2]; Асф алтополагащ а машина; 
Двубандажен валяк 10т; Валяк с пневматични 
гуми 11 т[2]; водоноска

1.2.1.10
Повдигане и сваляне на уличен отток 

при асфалтова настилка 4 days

1.2.1.11
Повдигане и сваляне на решетки и 

шахти при асфалтова настилка 4 days

1.2.2. В ер ти кал н а  пл ани ров ка 30 days

1.2.2.1
Разваляне на тротоар от базалтови 

плочи 10 days / \ / 1
1.2.2.2 Ръчен изкоп до 15 см 40% 5 days \ 1 1
1.2.2.3 Машинен изкоп до 15см 60% 5 days Еагер 1

1.2.2.4
Доставка и полагане на подосновен 

пласт от каменни фракции сд е б . 15см 4 days Г рейдерз Валяк емт и работи

1.2.2.5

Доставка и полагане на градински 
бордюри 8/20 по БДС 624 на бетонова 
основа за ограничаване на тротоара 8 days

' ..... 1

V \ / \ —V-1— / —\—
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№ Наименование Механизация
телност

1.2.2.6
Настилка от базалтови плочи на Зсм. 

Циментопясъчен разтвор 1:3 8 days

1.2.2.7
Заготовка и монтаж на стоманен 

парапет Н=1.15м 3 days

1.2.2.8
Извозване на строителни отпадъци на 

12км. До депо за рециклиране 5 days самосвал

1.2.3.
В ертикал на  и х о р и зо н тал н а  пъ тна  

м аркиро вка 14 days

1.2.3.1

Доставка и монтаж на стандартни 
пътни знациклас -1,1- ви типоразмер 
съгл.БДС 1517-74 включително всички 
разходи Б1, Б2.БЗ.В1.В4, В24, В27, А192, 
Д4, Т13, ТЮ , В4.Д17.Д19, 5 days

1.2.3.2

Укрепване на стандартни знаци с 
желязна стоика 3,0м за вертикална м-ка 
ф60 мм и скоби включващи всички 
свързани с това разходи 5 days

1.2.3.3

Доставка и полагане на хоризонтална 
пътна маркировка /осови 
линии,стрелки,щ риховки,зебри/ от бяла 
боя,съгласно БДС 11925-80,включително 
всички свързани с това разходи -  ръчно и 
машинно 4 days М аркировъчна машина

1.2.4. 'В р ем ен н а  о ргани заци я 1 day

1.2.4.1

Доставка и монтаж на стандартни 
рефлектиращи пътни знаци, клас -1 1-ви 
типоразмер,съгласно БДС 1517- 
74,включително всички свързани с това 
разходи 1 day

1.3 ЧА СТ ВиК 42 days

1.3.1. С трои тел н и  работи 42 days

1.3.1.1
Изкоп с багер на транспорт земни 

почви по улици 11 days Багер

1.3.1.2
Извозване на земни почви със 

самосвал на 10 км. разст. на депо (Кр=1.27) 11 days самосвал[2]

1.3.1.3
Разриване с булдозер земни почви на 

разст. до 40 м в депо 11 days Булдозер

1.3.1.4
Изкоп до 1.20 м шир. и до 2 м дълб. 

скални почви - ръчно 11 days

1.3.1.5
Натоварване и извозване на скални 

почви със самосвал (Кр=1.38) 11 days Челен товарач; само[сва'л[2]

1.3.1.6
Разриване на скални почви с булдозер 

на разст. до 40 м в депо 11 days ....
....

....
.

сп 1 О CD

1.3.1.7
Доставка на речен пясък за засипване 

около тръби 5 days

' ' \ \ 

самосвал[4]\ v .

Направа на пясъчна възглавница 
около тръби в изкоп (15 cm под тръбата и 

1.3.1.8 2 0 с т  над тръбата), вкл. ръчно трамбоване 11 days

\  \  V \  

трамбовйа , / - \ - \ _ \ __ / \
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№ Наименование Механизация

телност

1.3.1.9

Доставка и транспорт каменна 
фракция (едрина 20+50 мм) за обратен 
насип 6 days самосвал

1.3.1.10
Засипване на тесни изкопи с каменна 

фракция, вкл. трамбоване 16 days трамбовка[2]

1.3.1.11
Доставка и полагане бетон В15 - 

неармиран за подложка на улични оттоци 4 days Бетоновоз

1.3.1.12
Доставка и полагане бетон В20 - 

неармиран за легло на отводнителни улеи 10 days Бетоновоз

1.3.1.13
Кофраж за легло на отводнителни

улеи 10 days

1.3.1.14

Демонтаж на съществуващи улични 
оттоци -единични, вкл. отводнителни тръби 
до шахтите 7 days

1.3.1.15 Също, но двойни 7 days

1.3.1.16
Разбиване на стоманобетонов канал

L=5m 5 days Комбиниран багер с хидро чук

1.3.1.17

Демонтаж на бетонирани 
дъждоприемни решетки на отводнителни 
канали 5 days

1.3.1.18

Реконструкция на ревизионни шахти 
за подравняване на капаци до проектното 
ниво на пътя 7 days

1.3.1.19
Направа укрепване при пресичане на 

кабели 11 days

1.3.1.20
Натоварване и извозване на 

строителни отпадъци със самосвал 7 days самосвал; Челен товарач

1.3.1.21
Натоварване и извозване на чугунени 

решетки за скрап 5 days самосвал; Челен товарач

1.3.1.22

Натоварване и извозване на чугунени 
решетки до склад инвеститор за повторна 
употреба 5 days самосвал; Челен товарач

1.3.1.23
Също, но чугунени капаци за 

ревизионни шахти 5 days самосвал; Челен товарач

1.3.1.24

Пробиване на отвори Ф250 мм в 
армирана бетонова стена с деб. 12 см на 
същ ествуващ а РШ 7 days

1.3.1.25
М ашинно почистване на улична 

канализация до Ф300 мм 7 days вома

1.3.2. М онтаж ни  работи 34 days

1.3.2.1

Доставка и полагане на тръби за 
външна канализация, за връзка на уличен 
отток с РШсъщ., двуслойни външно 
оребрени - PEHD DN 200 (външен 
диаметър) - SN8 в готов изкоп, вкл. 
фасонни части 10 days

1 \  1 \

______ \___ \ ..... .... . . .  . . .  . . _______  _____

1.3.2.2
Доставка и монтаж на връзка PVC/ РЕ

Ф200 10 days

\ \ \ \

— v — v----------- / а а  \— /~ ~ \—

...........................А -  —  М  .......................1.3.2.3

Доставка и монтаж на бетонов уличен 
отток двоен 2 х Ф400 - едноставен и 
двуставен, комплект ________ 8 days

*------------- \-------- ^
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№ Наименование Механизация

телност

н

1.3.2.4

Доставка и монтаж на бетонов уличен 
отток троен 3 х Ф400 - 2 бр. Едноставни и 
1 бр. Двуставен, комплект 8 days

1.3.2.5

Доставка и монтаж на тръби за 
външна канализация PVC Ф200 - SN8 (за 
връзка между едноставен и двуставен УО 
при двойни оттоци) 8 days

1.3.2.6

Доставка и монтаж на чугунена 
дъждоприемна решетка за уличен отток 
45 /4 0 /8 , комплект с чугунена рамка - за 
клас на натоварване С250, съгл. EN 
124:2003 6 days

1.3.2.7

Доставка и монтаж на чугунена 
дъждопр.реш етка за уличен отток, к-т с 
чугунена рамка 50/50/8 - за клас на 
натоварване D400, съгл. EN 124:2003 (за 
подмяна решетки на същ.бет.канали и нови 
улични оттоци № № 4,5,7,8,9,10,11,12 и 13 в 
зона с движ-е на МПС) 6 days

1.3.2.8

Доставка и монтаж на улеи от 
сглобяеми елементи със защитен кант от 
чугун за дъждоприемен канал - L=1.0 м, 
В=0.30 м , , комплект с чугунени решетки със 
заключване - за полагане напречно на 
пътното платно, клас на натоварване D400, 
съгл. EN 124:2003 10 days

1.3.2.9

Доставка и монтаж на
водосъбирателна шахта към дъждоприемен 
канал - двуставна със защитен кант от 
чугун, вкл. чугунена решетка и щутцер DN 
200 5 days

1.3.2.10

Доставка и монтаж на челни плочи 
към улеи от сглобяеми елементи на 
дъждоприемен канал (поз.8) 10 days

1.3.2.11

Доставка и монтаж на сегмент бетонен 
за повдигане капаци на ревизионни шахти 
h=50M M 7 days

1.3.2.12 Също И=30мм 7 days

1.3.2.13

Доставка и монтаж на чугунен капак за 
ревизионна шахта Ф600 с вентилационни 
отвори, вкл. Рамка, гумено уплътнение и 
заключващо устройство - клас на 
натоварване D400, съгл. EN 124:2003 5 days

1.3.2.14
Също, но самонивелиращи се (за 

монтаж на път с наклон s  8%) 5 days

1 \  1 1

1.3.2.15

Хидравлично изпитване плътността на 
връзките на канализация от PEHD тръби до 
Ф200 мм 3 days

\  \ \  1

помпа Щ__'  \ \ i y  \  - -

000241т
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N ° Н а и м е н о в а н и е  П р о д ъ л ж и  М е х а н и з а ц и я

те л н о с т

1.4 ЧА СТ Е Л Е КТР О 38 days

Демонтаж на типов бетонен стълб за 
улично осветление 7 days Комбиниран багер c хидро чук

Демонтаж на рогатка от съществуващ 
стоманено-тръбен стълб за осветление 5 days Автовиш ка

Демонтаж на осветител от съществуващ 
стоманено-тръбен стълб за осветление 5 days Автовиш ка

Доставка и монтаж на стоманено-тръбен 
стълб 7.5м за осветление 4 days Автокран

Направа на фундамент за стоманено- 
тръбен стълб 7.5м за осветление 
800x800x1500мм 4 days Бетоновоз

Доставка и монтаж на заземителна 
уредба 4 days

Доставка и изтегляне на кабел СВТ 
3x1.5 в уличен стълб 2 days

Трасиране на кабелна линия 3 days

Направа на изкоп със зариваване и 
трамбоване на кабелно трасе по детайл (4х 
PVC ф 110) под тротоар 14 days Багер; самосвал; трамбовка; Челен товарач

Направа на изкоп със зариваване и 
трамбоване на кабелно трасе по детайл (4х 
стоман. ф 110) под асфалтов път 14 days Багер; самосвал; трамбовка; Челен товарач

Подготовка подложка за полагане на 4 
тръби ф 110 в изкоп 10 days

Доставка и полагане на PVC тръба 
ф110 8 days

Доставка и полагане на стоманена 
тръба ф 110 2 days

Доставка и изтегляне на кабел САВТ 
4x16 в тръба ф 110 3 days

Доставка и полагане на сигнална лента 10 days
Направа и поставяне на релефни 

надписи 2 days

Доставка и изграждане на типова шахта 
900х600мм с капак 5 days Бетоновоз

Доставка и монтаж на HDPE ф50 към 
шахта по детайл (от шахта към уличен 
стълб) 2 days

Извършване на тестове и изпитания 2 days

Извозване на земна маса 15 days саморвал[21; челен товарач

Доставка и монтаж на уличен осветител 
светодиоден 63-90W  /  2700-3200К 6 days А в Ь в Л и к а  , ,

Доставка и монтаж на рогатка за уличен 
осветител 1.5м 6 days АвтДвшДка

Доставка и монтаж на крепежна система 
и елементи 6 days

\  \ \ \ —

- V - - V -------------- з^г-А— 1------ 7— \ ------------
Доставка и монтаж на разпределителна 

кутия IP65 6 days

________________ ______________________________________________________________________ г  \  ~ _ 1 ____J\  / 1 ' 1 '

0 0 0 2 4 . ?



ТРЕИС ГРУП ХОЛД АД trAce
№ Наименование

Продължи
телност Механизация

Доставка и монтаж на проводници и ел. 
Арматура НН 5 days

Опроводяване на осветителната част 2 days

— Оживяване на осветителна част 2 days

Функционални проби 3 days

Изработка на екзекутивна документация 10 days

1.5 Ч А С Т Е Л Е К Т Р О -В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е 49 days

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКА 
ЗАПОЛАГАНЕ НА 1 ТРЪ БА ф 110 в изкоп 2 days

ДО СТАВКА И ПОЛАГАНЕ В ИЗКОП НА 
PVC ТРЪ БА Ф 110 3 days

ДО СТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ В КАНАЛНА 
МРЕЖ А НА ТРЪБА HDPE ф 32 5 days

ДО СТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ В ТРЪБА 
ОПТИЧЕН КАБЕЛ 4 ВЛАКНА 5 days

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В 
ТРЪ БА ПВ 3 X 4  MM2 5 days

ДО СТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ В ТРЪБА НА 
КАБЕЛ FTP ат.6 5 days

Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ ДО 6 
MM2 5 days

Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ FTP 5 days

Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА ОПТИЧЕН 
КАБЕЛ 5 days

СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ 
СЪОРЪЖ ЕНИЯ С УХО ДО 6 MM2 3 days

ПРОЗВЪНЯВАНЕ И 
ПОДСЪЕДИНЯВАНЕ НА СИГНАЛНИ 
КАБЕЛИ ДО  1,5мм2 3 days

СВЪРЗВАНЕ НА ОПТИЧНИ ВЛАКНА 
КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ 3 days

ОТКЛОНЯВАНЕ НА ОПТИЧНО ВЛАКНО 
И НАПРАВА НА МУФА 4 days

ДО СТАВКА И МОНТАЖ НА БРОНИРАН 
ПАЧ КОРД С SC/PC конектори ЗОм 3 days

ДО СТАВКА И М-Ж МЕТАЛИН ШКАФ IP- 
65 ,600/400/200 10 days

ДО СТАВКА И М-Ж МЕТАЛЕН ШКАФ IP- 
65, 400/300/200 10 days

ДО СТАВКА И МОНТАЖ НА NVR ,4 
канала,HDD4TB, РоЕ 3 days

ДО СТАВКА И МОНТАЖ НА Swich 3 days
ДО СТАВКА И МОНТАЖ НА Media 

converter 3 days

ДО СТАВКА И МОНТАЖ НА UPS, 650VA 3 days

ДО СТАВКА И МОНТАЖ НА ПАЧ КАБЕЛ 
FTP -1  m 3 days

.....V i — / \ \ \ ------- / А

\ . . . . .  V _\ V  /  V  /

Д О СТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪНШ НА IP 
КАМЕРА, 4 Мрх, вариофокална 4 days

■̂ 57-
000243
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№  Н а и м е н о в а н и е  М е х а н и з а ц и я
те л н о с т

НАСТРОЙКА И ПУСК НА С-МА ЗА 
ВИДЕОНАБЛЮ ДЕНИЕ 2 days

ПРИЕМНО ПРЕДАВАТЕЛНИ 
ИЗПИТАНИЯ 3 days

ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКЗЕКУТИВНА 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 10 days

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ В ИЗКОП НА 
СТОМ АНЕНА ТРЪБА Ф 110 2 days

1.6 П одп исване  на про токол  №  15 0 days

(а.2) Действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини 
(включително аргументиран план за действия по заместване и ремонт на 
унищоженото или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или 
отнет достъп), План за действия по заместване и ремонт на унищожено 
и повредено оборудване 

а.2.1) Действия при ремонт на оборудване
Текущият ремонт и профилактиката на използваното за работите на обекта 

оборудване ще се извършва на обекта на места, предварително определени и одобрени от 

Възложителя. На тези места ще се гарантира безопасната работа на монтьорите, както и 

опазването на околната среда от замърсяване с ГСМ.

Подвижната ремонтна работилница се разполага в приобектовия офис и е всекидневно 

на разположение на обекта.

Състав на подвижна ремонтна работилница:

♦> Ръководител ремонтно-мобилна група

❖  Монтьор на пътно-строителни машини и автомобили

❖  Електротехник

❖  Заварчик

Оборудване на подвижна ремонтна група:

♦> товарен автомобил, оборудван с лебедка

♦> заваръчен агрегат и електрожен

❖  оксижен

Набор от инструменти



ТРЕИС ГРУП ХОЛД АД ткАа
Основни ремонти на автомобили и машини ще се извършват в стационарните бази на 

Изпълнителя, извън строителната площадка. Авариралите машини и автомобили ще се 

превозват със специализирани ремаркета (лодки) до мястото за основен ремонт.

а.2.2) План за действия при авария на техника
1. При авария на оборудване, съответния технически ръководител уведомява 

незабавно Ръководител Механизация и Автотранспорт за възникнала авария.

2. След уведомяването в рамките на 15 минути ремонтната работилница пристига 

при авариралото оборудване.

3. Установява се видът на аварията:

-  може да се отстрани в рамките на 1 час -  Предприемат се действия за отстраняване 

на авария -  например -  подмяна на части; извършване на заварки, смяна на автомобилна гума 

и други подобни.

-  може да се отстрани в рамките на работния ден -  Предприемат се действия за 

отстраняване на авария. Уведомява се Ръководител Механизация и Автотранспорт за излизане 

на оборудването до края на деня за ремонт. Ръководител Механизация и Автотранспорт 

уведомява Ръководител екип за доставка на идентично оборудване за замяна до края на 

работния ден, за да не се прекъсва процеса. Доставката става от лагер с резервно оборудване, 

като в рамките на 1 час оборудването се доставя.

-  не може да се отстрани в рамките на работния ден -  Предприемат се действия за 

отстраняване на авария -  заявка на части за подмяна, повикване на специализиран сервиз. 

Уведомява се Ръководител Механизация и Автотранспорт за излизане на авариралото 

оборудването. Ръководител Механизация и Автотранспорт уведомява Ръководител за 

доставка на идентично оборудване за замяна до края на работния ден, за да не се прекъсва 

процеса. Доставката става от лагер с резервно оборудване, като в рамките на 1час 

оборудването се доставя. Ръководител Механизация и Автотранспорт организира извеждането 

на авариралото оборудване към лагера с резервно оборудване за да се извърши ремонта му и 

за да не пречи на изпълнението на работите.

4. При възникване на последователни аварии ^а ^бору/ване използване за 

работите, Ръководител Автотранспорт и Механизация с^вме^тно /сj Ръководител екип, 

определят последователността на отстраняване на авариите /или faeaabd доставка на резервно 

оборудване, според вида на изпълняваните работи от аварфра^о^ ^бфругране и ключовите 

моменти от изпълнението на работите на обекта.

-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------1---------7  уч  . "  /
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5. След отстраняване на аварията/авариите резервното оборудване се връща на 

лагера за резервно оборудване, а ремонтираното оборудване продължава да изпълнява 

дейностите по обекта.

а.2.3) План за действия при унищожено оборудване, оборудване с отнет или
ограничен достъп
1. При унищожено оборудване, оборудване с отнет или ограничен достъп, 

съответният технически ръководител уведомява незабавно Ръководител Механизация и 

Автотранспорт за възникналата ситуация, който от своя страна сигнализира на Ръководител 

екип.

2. След уведомяването в рамките на 1 час се доставя идентичното оборудването от 

лагера с резервно оборудване на това оборудване, което е унищожено, с отнет или спрян 

достъп.

3. Унищоженото оборудване или такова с ограничен или отнет достъп се 

отстранява от обекта, за да не пречи на работите.

4. В случай, че няма налично на лагера резервно работещо оборудване, се доставя 

такова от доставчик на оборудване , с който има сключен предварителен договор за доставка 

на оборудване за нуждите на обекта.

а.2.4) Контрол на използването на строителната техника и автотранспорта
В организацията на Изпълнителя е създадена необходимата организация на 

механизацията, транспортните средства и оборудване за изпълнение на строителството.

В състава на групата има изградени структурни звена, чиято основна дейност са 

организация и контрол на експлоатацията, извършване на периодично техническо обслужване 

и ремонт на механизацията, транспортните средства и оборудване.

Организацията и контрола на експлоатацията се извършват на основата на годишното 

и месечното планиране на СМР на обекта. Екипът за управление на строителството на обекта 

изготвя ресурсни и маршрутни графици за осигуряването и движението на строителните 

м атттин и  и транспортните средства на обекта. Тези графини се основават на актуализираната 

работна програма и са функция на нея. Чрез тях се опр/дел^т видъ^ /производителността, 

количеството, работните места и движението на механизиранфге ресуф/и.

Оперативното ръководство на механизацията^ и /автотранспорта на обекта се 

осъществява на основата на седмично-дневното планиране,/кдТо \:еУтод^ат предимствата на 

диспечеризацията. По този начин и чрез монтираните Gf*S/6a вси/п/и ма]Уш?и[и^г|з|нспдртни
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средства се осъществява непрекъснато наблюдение, ръководство и контрол на работата и 

движението на машините и транспорта. Ръководителят на екипа, както и всички ресорни 

ръководители по направления и групи работи имат възможност за непрекъсната информация 

за работата и състоянието на механизираните средства.

Следва да се отбележи, че тази система за ръководство осигурява управленска 

информация, чрез която да се постига по-висока производителност с цел спазване на 

сроковете, по-висока степен на гъвкавост и динамичност на оперативното управление, по- 

висока степен на информираност за начина на изпълнение на работите с цел повишаване 

на качеството им на всеки етап от изпълнението на строителството.

Провеждането на дневни и седмични срещи при Ръководителя на екипа подобрява 

стиковането и по-правилното разпределяне на механизираните ресурси, отново с цел спазване 

на сроковете и повишаване качеството на работите.

В дружеството на Изпълнителя е създадена система, чрез която да се осигури 

техническата изправност на машините и транспортните средства така, че да не се допускат 

тежки аварии и прекъсвания на работите.

Техническото обслужване представлява комплекс от операции по предпазване на 

машината от ускорено износване, откриване на появилите се неизправности и отстраняването 

им.

Техническото обслужване на строителните машини се извършва по планово- 

предупредителната система след точно определено време и в точно определен обем за всеки 

вид и модел машини.

За всеки отделен автомобил и машина са разработени технологични Карти за 

Техническо обслужване.

В процеса на Периодичното обслужване на строителните машини се извършват 

следните дейности:

почистване (по възможност измиване на отделните възли и цялата машина); 

проверка и затягане на крепежните съединения; 

контролно-регулировъчни операции; 

смазване и гресиране;

подмяна на масла, филтри и др. консум атив^ 

отстраняване на малки неизправности.

В дружеството на Изпълнителя има въведена |и реално cje Използва Програма за 

управление на Автомашинния парк. Всички машини и \тра^сцбрт],\]^а<дбт|ещи на обекти, са 

оборудвани с GPS системи и разходомери за гориво, \ J i6 q t o  /се/ следй/в ^еайнд! цреме
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местоположението, интензивността и времето на работа, разхода на гориво и други данни, с 

които се проследява и анализира цялостната дейност.

На основата на получаваната информация се отчитат отработените моторесурси на 

всяка отделна машина и се планира времето, през което трябва да се извърши поредното 

техническо обслужване.

Информацията се използва и за предварително осигуряване на необходимите резервни 

части и консумативи.

За всяка машина се води Досие (Паспорт), в което се записват видът и обемът на 

обслужването, сменени резервни части и консумативи, дата на обслужване или ремонт, кой 

извършва ремонта и др. данни, свързани с отчета на машините.

Ремонтите на машините и автомобилите се извършват по плановия способ и при 

аварийни ситуации.

Плановият способ включва периодична подмяна на отделни части, на които 

производителят е предвидил определен срок на експлоатация -  ремъци, обтягащи ролки, 

гумени съединения, работни ножове, зъби, и др.

Аварийните ремонти се извършват при необходимост, когато повредата е настъпила 

вследствие на непредвидени обстоятелства и причини.

Малките ремонти се извършват на мястото на повредата на машината, средните в 

близък до обекта сервиз, а основните ремонти и такива, изискващи специализирани дейности 

- в ремонтна база на Изпълнителя или в специализирани фирмени сервизи.

Изпълнителя разполага със сервизни екипи от квалифицирани механици, които 

притежават необходимите знания и опит за обслужване и ремонт на цялата гама от машини и 

оборудване.

Сервизните екипи са изключително мобилни -  разполагат със специално оборудвани 

сервизни автомобили, с които в кратки срокове реагират при възникване на случайни повреди 

на работещите машини.

Ръководството на Изпълнителя поддържа постоянни контакти с официалните 

представители на производителите и оторизираните доставчици на строителни машини и 

оборудване, които спомагат за навременната доставка на необходимите резервни части, възли, 

агрегати и консумативи.

Такива фирми са Виртген България ЕООД, $лтр/ак Б ългц ^я ЕООД, Евромаркет 

Кънстракшън АД, Константинов и синове ООД, ително Минно оборудване ЕАД

и др.

ително

\ \
000248



ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

Всичко, посочено по-горе, допринася за намаляването на принудителните престои на 

техниката, с което се гарантират сроковете за изпълнение и качеството на строителните 
дейности на всеки отделен етап на строителството.

Г: J) П 0U U ^

4----------------------------------- 4



ТРЕИС ГРУП ХОЛД АД trAce
b )  Материали

(Ь.1) Материали, необходими за изпълнението на всяка операция

№ Н а и м е н о в а н и е
П р о д ъ л ж и -

О с н о в е н  м а т е р и а л
те л н о с т

1

О б ект - Р екон стр укци я  на 
у л .” Б екл и йц а” , гр .С м ол ян , О б о со б ен а  
позиция № 3 120 days

1.1 Подписване на протокол 2 и 2а 0 days

1.2 Ч аст пъ тна 120 days

1.2.1. П ъ тни Р аботи 106 days

1.2.1.1

Разваляне на съществуаща улична 
конструкция с асфалтова настилка до 40 
см,включително товарене и извозване до 
12км/ 15 days

1.2.1.2
Механично разкъртване на бетонови 

бордюри 15 days

1.2.1.3
Извозване на строителни отпадъци 

на 12км. до депо за рециклиране 15 days

1.2.1.4
Доставка и полагане на видими 

бетонови бордюри 18/35 15 days бетонови бордюри 18/35

1.2.1.5
Доставка и полагане на подосновен 

пласт от каменни фракции с деб. 16 см 10 days каменни фракции сд е б .1 6 см

1.2.1.6
Основа от сортиран трошен камък 

25-40 мм с Е=450Мра с деб. 1 бсм 10 days
сортиран трошен камък 25-40 мм с Е=450Мра с 
деб. 1 бсм

1.2.1.7
Запечатка с битум 1,5-2л/м2 и 

каменни фракции 14 days битум 1,5-2л/м2 и каменни фракции

1.2.1.8

Доставка и полагане на 
асфалтобетон неплътна смес за долен 
пласт 24кг/м2/1 см/мазут/ 8 days

асфалтобетон неплътна смес 
24кг/м2/1 см/мазут/

1.2.1.9

Доставка и полагане на 
асфалтобетон плътна смес за горен пласт 
24кг/м2/1 см/мазут/ 7 days асфалтобетон плътна смес 24кг/м2/1 см/мазут/

1.2.1.10
Повдигане и сваляне на уличен 

отток при асфалтова настилка 4 days

1.2.1.11
Повдигане и сваляне на решетки и 

шахти при асфалтова настилка 4 days

1.2.2. В ер ти кал на  пл ани ров ка 30 days

1.2.2.1
Разваляне на тротоар от базалтови 

плочи 10 days

1.2.2.2 Ръчен изкоп до 15 см 40% 5 days

1.2.2.3 Машинен изкоп до 15см 60% 5 days /  \

1.2.2.4
Доставка и полагане на подосновен 

пласт от каменни фракции с деб. 15см 4 days каменни фракции с деб. р с м

1.2.2.5

Доставка и полагане на градински 
бордюри 8/20 по БДС 624 на бетонова 
основа за ограничаване на тротоара 8 days

градинскД бордюри 8/20 ^о ДДС 624; бетон за 
основа

1.2.2.6
Настилка от базалтови плочи на 

Зсм. Циментопясъчен разтвор 1:3 8 days
б азал тови \л оч !) на Зсм., \и р |е н то п ^ъ ч е н  
разтвор 1:3

f — U .V VЛ l
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№ Н а и м е н о в а н и е

П р о д ъ л ж и 
те л н о с т

О с н о в е н  м а т е р и а л

1.2.2.7
Заготовка и монтаж на стоманен 

парапет Н=1.15м 3 days стоманен парапет Н=1.15м

1.2.2.8
Извозване на строителни отпадъци 

на 12км. До депо за рециклиране 5 days

1.2.3.
В ертикал на  и хо р и зо н тал н а  пъ тна  

м аркиро вка 14 days

1.2.3.1

Доставка и монтаж на стандартни 
пътни знациклас-1,1- ви типоразмер 
съгл.БДС 1517-74 включително всички 
разходи Б1, Б2,БЗ,В1,В4, В24, В27, А192, 
Д 4 .Т 1 3 , ТЮ , В4.Д17.Д19, 5 days

стандартни пътни знаци клас -1,1- ви 
типоразмер съгл.БДС 1517-74 - Б1, 
Б2,БЗ,В1,В4, В24, В27, А192, Д4, Т13, ТЮ , 
В4,Д17,Д19,

1.2.3.2

Укрепване на стандартни знаци с 
желязна стойка 3,0м за вертикална м-ка 
ф60 мм и скоби включващи всички 
свързани с това разходи 5 days желязна стойка 3,0м, ф60 мм и скоби

1.2.3.3

Доставка и полагане на 
хоризонтална пътна маркировка /осови 
линии,стрелки,щ риховки,зебри/ от бяла 
боя,съгласно БДС 11925-80, включително 
всички свързани с това разходи -  ръчно и 
машинно 4 days

бяла боя за хоризонтална пътна 
маркировка,съгласно БДС 11925-80

1.2.4. 'В р ем ен н а  о ргани заци я 1 day

1.2.4.1

Доставка и монтаж на стандартни 
рефлектиращи пътни знаци, клас -1 1-ви 
типоразмер,съгласно БДС 1 S IT - 
74 ,включително всички свързани с това 
разходи 1 day

стандартни рефлектиращи пътни знаци, клас - 
1 l-ви типоразмер,съгласно БДС 1517-74,

1.3 ЧА СТ ВиК 42 days

1.3.1. С тр о и тел н и  работи 42 days

1.3.1.1
Изкоп с багер на транспорт земни 

почви по улици 11 days

1.3.1.2

Извозване на земни почви със 
самосвал на 10 км. разст. на депо 
(Кр=1.27) 11 days

1.3.1.3
Разриване с булдозер земни почви 

на разст. до 40 м в депо 11 days

1.3.1.4
Изкоп до 1.20 м шир. и до 2 м дълб. 

скални почви - ръчно 11 days

1.3.1.5
Натоварване и извозване на скални 

почви със самосвал (Кр=1.38) 11 days

1.3.1.6
Разриване на скални почви с 

булдозер на разст. до 40 м в депо 11 days

1.3.1.7
Доставка на речен пясък за 

засипване около тръби 5 days

1— л-----------  1 1

пясък

1.3.1.8

Направа на пясъчна възглавница 
около тръби в изкоп (15 cm под тръбата и 
2 0 с т  над тръбата), вкл. ръчно 
трамбоване 11 days

1 1 ....  1 \ -----

— \ — \—  /  \  \  \ / \  

каменна фракция \  Г  41.3.1.9

Доставка и транспорт каменна 
фракция (едрина 20-5-50 мм) за обратен 
насип 6 days
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№  Н а и м е н о в а н и е  О с н о в е н  м а т е р и а л

т е л н о с т

1.3.1.10
Засипване на тесни изкопи с 

каменна фракция, вкл. трамбоване 16 days

1.3.1.11
Доставка и полагане бетон В15 - 

неармиран за подложка на улични оттоци 4 days бетон B 1 5 - неармиран

1.3.1.12

Доставка и полагане бетон В20 - 
неармиран за легло на отводнителни 
улеи 10 days бетон B20 - неармиран

1.3.1.13
Кофраж за легло на отводнителни

улеи 10 days

1.3.1.14

Демонтаж на съществуващи улични 
оттоци -единични, вкл. отводнителни 
тръби до шахтите 7 days

1.3.1.15 Също, но двойни 7 days

1.3.1.16
Разбиване на стоманобетонов канал

L=5m 5 days

1.3.1.17

Демонтаж на бетонирани 
дъждоприемни решетки на отводнителни 
канали 5 days

1.3.1.18

Реконструкция на ревизионни шахти 
за подравняване на капаци до проектното 
ниво на пътя 7 days

1.3.1.19
Направа укрепване при пресичане 

на кабели 11 days

1.3.1.20
Натоварване и извозване на 

строителни отпадъци със самосвал 7 days

1.3.1.21
Натоварване и извозване на 

чугунени решетки за скрап 5 days

1.3.1.22

Натоварване и извозване на 
чугунени решетки до склад инвеститор за 
повторна употреба 5 days

1.3.1.23
Също, но чугунени капаци за 

ревизионни шахти 5 days

1.3.1.24

Пробиване на отвори Ф250 мм в 
армирана бетонова стена с деб. 12 см на 
съществуваща РШ 7 days

1.3.1.25
Машинно почистване на улична 

канализация до Ф300 мм 7 days

1.3.2. М онтаж ни  работи 34 days

1.3.2.1

Доставка и полагане на тръби за 
външна канализация, за връзка на уличен 
отток с РШсъщ., двуслойни външно 
оребрени - PEHD DN 200 (външен 
диаметър) - SN8 в готов изкоп, вкл. 
фасонни части 10 days

двуслойни fe l 
(външен дйа

ншно оребрФчи - PEHD DN 200 
тетър) - SN8

1.3.2.2
Доставка и монтаж на връзка PVC/ 

РЕ Ф200 10 days

I

връзка Pvb/ РЕ Ф200 . ,

1.3.2.3

Доставка и монтаж на бетонов 
уличен отток двоен 2 х Ф400 - едноставен 
и двуставен, комплект 8 days

бетонов у л ^  
едноставенш

ен отток Двбен 2 х  Ф400 - 
двуставен л

0 0 0 2 5 S
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№  Н а и м е н о в а н и е  О с н о в е н  м а т е р и а л

те л н о с т

1.3.2.4

Доставка и монтаж на бетонов 
уличен отток троен 3 х Ф400 - 2 бр. 
Едноставни и 1 бр. Двуставен, комплект 8 days

бетонов уличен отток троен 3 х Ф400 - 2 бр. 
едноставни и 1бр . двуставен

1.3.2.5

Доставка и монтаж на тръби за 
външна канализация PVC Ф200 - SN8 (за 
връзка между едноставен и двуставен УО 
при двойни оттоци) 8 days тръби за външна канализация PVC Ф200 - SN8

1.3.2.6

Доставка и монтаж на чугунена 
дъждоприемна решетка за уличен отток 
45 /4 0 /8 , комплект с чугунена рамка - за 
клас на натоварване С250, съгл. EN 
124:2003 6 days

чугунена дъждоприемна решетка за уличен 
отток 45 /40 /8 , комплект с чугунена рамка - за 
клас на натоварване С250, съгл. EN 124:2003

1.3.2.7

Доставка и монтаж на чугунена 
дъждопр.реш етка за уличен отток, к-т с 
чугунена рамка 50/50/8 - за клас на 
натоварване D400, съгл. EN 124:2003 (за 
подмяна решетки на същ.бет.канали и 
нови улични оттоци № № 4,5,7,8,9,10,11,12 
и 13 в зона с движ-е на МПС) 6 days

чугунена дъждоприемна решетка за уличен 
отток, комплект с чугунена рамка 50/50/8 - за 
клас на натоварване D400, съгл. EN 124:2003

1.3.2.8

Доставка и монтаж на улеи от 
сглобяеми елементи със защитен кант от 
чугун за дъждоприемен канал - L=1.0 м, 
В=0.30 м , , комплект с чугунени решетки 
със заключване - за полагане напречно на 
пътното платно, клас на натоварване 
D400, съгл. EN 124:2003 10 days

улеи от сглобяеми елементи със защитен кант 
от чугун за дъждоприемен канал - L=1.0 м, 
В=0.30 м , , комплект с чугунени решетки със 
заключване

1.3.2.9

Доставка и монтаж на 
водосъбирателна шахта към 
дъждоприемен канал - двуставна със 
защитен кант от чугун, вкл. чугунена 
решетка и щутцер DN 200 5 days

водосъбирателна шахта към дъждоприемен 
канал - двуставна със защитен кант от чугун, 
вкл. чугунена решетка и щутцер DN 200

1.3.2.10

Доставка и монтаж на челни плочи 
към улеи от сглобяеми елементи на 
дъждоприемен канал (поз.8) 10 days

челни плочи към улеи от сглобяеми елементи 
на дъждоприемен канал

1.3.2.11

Доставка и монтаж на сегмент 
бетонен за повдигане капаци на 
ревизионни шахти И=50мм 7 days

сегмент бетонен за повдигане капаци на 
ревизионни шахти И=50мм

1.3.2.12 Също б=30мм 7 days
сегмент бетонен за повдигане капаци на 
ревизионни шахти 1з=30мм

1.3.2.13

Доставка и монтаж на чугунен капак 
за ревизионна шахта Ф600 с 
вентилационни отвори, вкл. Рамка, 
гумено уплътнение и заключващо 
устройство - клас на натоварване D400, 
съгл. EN 124:2003 5 days

чугунен капак за ревизион 
вентилационни о т в о р и /^  
уплътнение и заключващс 
натоварване D400, съгл.

на шахта Ф600 с 
л. рамка, гумено 

устройство - клас на 
:N 124:2003

1.3.2.14
Също, но самонивелиращи се (за 

монтаж на път с наклон >  8%) 5 days

чугун
реви
ОТВО|
заклг
D400

ен каг
ИОННЕ
и, вкл 

рчващ 
.съгл.

ак самон 
шахта Ф 
рамка, I 
устройс 

EN 124:2

шелг 
600 с 
умен 
тво -Ьоз

ращ се за 
вентилационни 

зуплъ тнение и 
клас на натоварване

1.3.2.15

Хидравлично изпитване плътността 
на връзките на канализация от PEHD 
тръби до Ф200 мм 3 days — V------------ V — \  / т -------- ^

000253
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№ Наименование

1.4 Ч А С Т Е Л Е К Т Р О

Продължи
телност

38 days

Основен материал

Демонтаж на типов бетонен стълб за 
улично осветление ____________ 7 days

Демонтаж на рогатка от съществуващ 
стоманено-тръбен стълб за осветление 5 days

Демонтаж на осветител от 
съществуващ стоманено-тръбен стълб за 
осветление 5 days

Доставка и монтаж на стоманено- 
тръбен стълб 7,5м за осветление 4 days стоманено-тръбен стълб 7.5м за осветление

Направа на фундамент за стоманено- 
тръбен стълб 7.5м за осветление 
800x800x1500мм 4 days бетон

Доставка и монтаж на заземителна 
уредба

Доставка и изтегляне на кабел СВТ 
3x1.5 в уличен стълб

4 days

2 days

заземителна шина

кабел СВТ 3x1.5

Трасиране на кабелна линия

Направа на изкоп със зариваване и 
трамбоване на кабелно трасе по детайл 
(4х PVC ф 110) под тротоар

Направа на изкоп със зариваване и 
трамбоване на кабелно трасе по детайл 
(4х стоман. ф 110) под асфалтов път

Подготовка подложка за полагане на 4 
тръби ф 110 в изкоп_________

3 days

14 days

14 days

10 days пясък
Доставка и полагане на PVC тръба 

ф110

Доставка и полагане на стоманена 
тръба ф 110

Доставка и изтегляне на кабел САВТ 
4x16 в тръба ф110

Доставка и полагане на сигнална 
лента

Направа и поставяне на релефни 
надписи_____________________________

Доставка и изграждане на типова 
шахта 900х600мм с капак

Доставка и монтаж на HDPE ф50 към 
шахта по детайл (от шахта към уличен 
стълб) __________

Извършване на тестове и изпитания

Извозване на земна маса
Доставка и монтаж на уличен 

осветител светодиоден 63-90W  / 2700- 
3200К

Доставка и монтаж на рогатка за 
уличен осветител 1 5 jy

Доставка и монтаж на крепежна 
система и елементи

8 days PVC тръба ф 110

2 days

3 days

стоманена тръба ф 110 

кабел САВТ 4x16

10 days сигнална лента

2 days

5 days

релефни надписи

2 days

2 days

15 days

6 days

6 days 

6 days

тухли

HDPE ф50 7 -1 -

f—V- /— I—

уличен ф вети]гел свеф диоцен 63-90W  /  2700- 
3200K

рогатка з^ уличен осве^ите|т 1,5гЦ

\  I у — \ \ i  / - U -

•—F —̂ ц



ТРЕИС ГРУП ХОЛД АД trAce
№ Наименование Основен материалтелност

Доставка и монтаж на 
разпределителна кутия IP65 6 days разпределителна кутия IP65

Доставка и монтаж на проводници и 
ел. Арматура НН 5 days проводници и ел. арматура НН

О проводяване на осветителната част 2 days

Оживяване на осветителна част 2 days

Функционални проби 3 days
Изработка на екзекутивна 

документация 10 days

1.5 Ч А С Т Е Л Е К Т Р О -В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е 49 days

ПОДГО ТО ВКА ПОДЛОЖ КА 
ЗАПОЛАГАНЕ НА 1 ТРЪБА ф 110 в изкоп 2 days пясък

ДО СТАВКА И ПОЛАГАНЕ В ИЗКОП 
НА PVC ТРЪ БА Ф 110 3 days PVC ТРЪБА Ф 110

ДО СТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ В 
КАНАЛНА МРЕЖ А НА ТРЪБА HDPE ф 32 5 days ТРЪ БА HDPE ф 32

ДО СТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ В ТРЪБА 
ОПТИЧЕН КАБЕЛ 4 ВЛАКНА 5 days ОПТИЧЕН КАБЕЛ 4 ВЛАКНА

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В 
ТРЪ БА ПВ 3 X 4  MM2 5 days ПВ 3 X 4  MM2

ДО СТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ В ТРЪБА 
НА КАБЕЛ FTP ат.6 5 days КАБЕЛ FTP ат.6

Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ ДО 
6 MM2 5 days

Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ FTP 5 days

Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА ОПТИЧЕН 
КАБЕЛ 5 days

СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ 
СЪОРЪЖ ЕНИЯ С УХО ДО 6 MM2 3 days

ПРОЗВЪНЯВАНЕ И 
ПОДСЪЕДИНЯВАНЕ НА СИГНАЛНИ 
КАБЕЛИ ДО 1,5мм2 3 days

СВЪРЗВАНЕ НА ОПТИЧНИ ВЛАКНА 
КЪМ СЪОРЪЖ ЕНИЯ 3 days

ОТКЛОНЯВАНЕ НА ОПТИЧНО 
ВЛАКНО И НАПРАВА НА МУФА 4 days

ДО СТАВКА И МОНТАЖ НА 
БРОНИРАН ПАЧ КОРД С SC/PC 
конектори ЗОм 3 days БРОНИРАН ПАЧ КОРД С SC/PC конектори ЗОм

Д О СТАВКА И М-Ж МЕТАЛИН ШКАФ 
IP-65 ,600/400/200 10 days М ЕТ/У]Й Н ^1КАФ  IP-65/,60(j/400/200

Д О СТАВКА И М-Ж МЕТАЛЕН ШКАФ 
IP-65, 400/300/200 10 days M ETAflEH и))КАФ 1Р-б£, 40^/300/200

ДО СТАВКА И МОНТАЖ НА NVR ,4 
канала,HDD4TB, РоЕ 3 days NVR KaHanV,HDD4fB, PjoE

ДО СТАВКА И МОНТАЖ НА Swich 3 days Swich
ДО СТАВКА И МОНТАЖ НА Media 

converter 3 days Media cbnvertdir ..........................
ДО СТАВКА И МОНТАЖ НА UPS, 

650VA 3 days UPS, 6 5 0 V A _  . _

-------------------- 1----- Ч — ^ — г
0 0 0 2 5 5



ТРЕИС ГРУП ХОЛД АД trAce
№ Н а и м е н о в а н и е

П р о д ъ л ж и 
те л н о с т

О с н о в е н  м а т е р и а л

ДОСТАВКА И М ОНТАЖ  НА ПАЧ 
КАБЕЛ FTP - 1m 3 days ПАЧ КАБЕЛ F T P -1 m

ДОСТАВКА И М ОНТАЖ  НА ВЪНШ НА 
IP КАМЕРА, 4 Мрх, вариофокална 4 days IP КАМЕРА, 4 Мрх, вариофокална

НАСТРОЙКА И ПУСК НА С-МА ЗА 
ВИДЕОНАБЛЮ ДЕНИЕ 2 days

ПРИЕМНО ПРЕДАВАТЕЛНИ 
ИЗПИТАНИЯ 3 days

ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКЗЕКУТИВНА 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 10 days

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ В ИЗКОП 
НА СТОМ АНЕНА ТРЪ БА Ф110 2 days СТОМ АНЕНА ТРЪ БА Ф 110

1.6 П од п исване  на протокол  №  15 0 days

(Ь.2) Аргументиран подход за доставка на материали - Описание на начините 
за осигуряване на качеството по време на изпълнението на договора за 
строителство

Ь.2.1) Аспекти на контролните дейности
За да бъде организиран пълноценен и регулярен контрол на качеството, всички работи 

и дейности на Изпълнителят по организацията на изпълнението и по спазване на 

технологичните изисквания са обхванати от прилагането на единен и съгласуван подход и 

набор от документи. Процесите и действията за осигуряване на качеството от страна на 

Изпълнителя са в съответствие с Договорните Условия, с приложимите нормативни актове, с 

българските и международни стандарти, описани в изискванията на Възложителя. Главна цел 

на Изпълнителя е да определи как ще бъде осигурено Строителството при всички етапи на 

изпълнението -  по време на строителството, при завършване на работите, след завършване на 

работите и как ще бъде извършван неговия контрол.

Осигуряване качеството на строителството представлява цялостен и съгласуван 

режим за сертифициране на стоки, технологично оборудване и работи, проверки и изпитвания, 

и съдържа подробности (но без да се изчерпва само с ToeavQ:

•  организация и управление;

•  описания на метода на строителство;

•  система за записване и документиране на изпитванията] пЬобите и проверките;

•  контрол/проверки преди започване на строителството;

T t - t
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ТРЕИС ГРУП ХОЛД АД ткАсе
•  мостри и сертификати на материали -  изисквания, начин на представяне и 

одобрение;

•  източниците и/или доставчиците на материали и технологично оборудване;

•  изисквания към строителната механизация на Изпълнителя и технологичното 

оборудване, начин и организация за доказване изпълнението на тези изисквания и контрола за 

това;

•  изисквания към персонала на Изпълнителя, начин и организация за доказване на 

изпълнението на тези изисквания и контрола за това;

•  контрол / проверки върху качеството на материалите, включително описание на 

всички изпитвания и стандарти, които ще се използват, осигуряване на достъп на Възложителя 

и Възложителя;

•  точки на задържане при определени етапи и операции в съответствие с етапите/ 

операциите, описани в техническите спецификации;

•  контрол/проверка/проби по време на изпълнение на Работите, при завършване 

на Работите и след завършване на Работите

•  график на проверките/пробите, съдържащ изискването/основанието за 

провеждане на изпитването, предмета на изпитване, съответните стандарти и др. необходима 

информация за последващо проследяване на провеждането им;

•  планове за качество и сертификати за качеството на Материали от доставчиците;

Ь.2.2) Организация и управление
В условията на постоянно изостряща се конкуренция и нарастващите изисквания на 

потребителите по отношение на качеството, Изпълнителя разработи, документира, внедри, 

поддържа и подобрява Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на 

БДС EN ISO 9001:2015, Система за опазване на околната среда БДС EN ISO 14001:2004, както 

и Система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007.

Ръководството на Изпълнителя официално декларира своята политика по управление, 

която е насочена към гарантирана защита на интересите на своите сегашни и бъдещи клиенти, 

ангажираща целия колектив на Дружеството за предлагане щ  висококачествени продукти и 

услуги, към непрекъснато подобрение на качеството на пре^офавяншу' фроително-монтажни 

работи и услуги, осигуряване на ЗБУТ при изпълнение faa fcMP, Действия по опазване на 

околната среда и постигане на съответствие с изисквалият^ на з^ит/гересованите страни и 

нормативните документи.
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Системата за управление на качеството гарантира изпълнението в съответствие със 

специфичните изисквания на Възложителя, изискванията на Проектната документация, на 

Техническите спецификации и всички приложими Законови разпоредби, относно стандартите 

и качеството на Строителните продукти, както и на извършените СМР. В съответствие с 

изискванията, Изпълнителят ще извърши следното:

•  ще уточни процесите, нуждаещи се от управление на качеството;

•  ще определи последователността и взаимоотношението на тези процеси;

•  ще определи критерии и методи, необходими за осъществяване на

оперативността и контрола на тези процеси;

•  ще осигури ресурси и информация, необходими за осигуряване на 

оперативността и мониторинга на процесите;

•  ще извършва наблюдение, проследяване и анализ на тези процеси;

•  ще извършва действия за постигане на планирани и трайни резултати, както и 

на непрекъснато подобрение на тези процеси.

Гореспоменатите процеси се планират и контролират от екип за управление на 

качеството. При възникването на процес, при който се губи съответствието с изискванията, ще 

бъде осигурен допълнителен и специфичен контрол, който също ще бъде отбелязан в 

Системата за управление на качеството.

Дейностите по организацията на изпълнението и по спазване на технологичните 

изисквания се управляват от екип за организация и управление на Строителството, чийто 

членове разполагат с необходимия опит и квалификация.

Ь.2.3) Описания на метода на строителството
За всички основни видове работи са изработени подробни технологични указания 

описващи основният подход, етапите и дейностите по време на изпълнение на строителството, 

начина на комуникация между Изпълнителя и Възложителя и вътрешния контрол, който 

Изпълнителя ще осъществява. Технологичните указания демонстрират цялостна визия за 

подхода и дейностите на изпълнението на строителството, които напълно съответстват на 

изискванията на Проектната документация, на Техническите спецификации и всички 

приложими Законови разпоредби.

: л
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Ь.2.4) Система за записване и документиране на изпитванията, пробите и
проверките
Всички проби и изпитвания ще се провеждат в съответствие с действащите норми, 

указанията на производителите за проби/изпитвания в документацията на изделията и 

системите от оборудването и изискванията за проби/изпитвания в съответствие с 

Изискванията на Възложителя, като ще важат най-строгите изисквания от всички в посочените 

документи. Когато няма дефинирани изисквания в такива документи, пробите ще се 

провеждат според указанията на Възложителя.

Всички проби и изпитвания ще се извършват в присъствието на Възложителя или 

негов упълномощен представител. Всички проби ще бъдат обявени в съответствие с 

Договорните Условия, като това се отнася и за всяко повторение на проби. Минимум 24 часа 

преди плануваните изпитвания, вземане на проби и/или проверки по контрола на качеството 

Изпълнителят ще уведоми писмено Възложителя, за да осигури неговото присъствие. Ако 

Възложителя не присъства на одобреното място и време, Изпълнителят може да процедира с 

тестовете (освен ако не е наредено друго), като се приема, че са направени в присъствието на 

Възложителя.

Всички проби при осъществяване контрола на качеството, непосредствено по време 

на тяхното вземане, ще бъдат документирани в протокол от вземане на проби, който ще 

включва, без да се ограничава до това, следната информация:

•  дата на вземане на пробата;

•  наименование на продукта (описание) -  тип, марка, вид и др.;

•  мястото на вземане;

•  метода по който е взета;

•  използваната апаратура;

•  условията на заобикалящата среда и др.

•  забележки по отношение на отклонения от метода за вземане на пробата;

•  прието/отхвърлено;

•  подпис на Възложителя;

•  бележки.

Всички проведени изпитвания ще бъдат до кум ен ти p/nfyt в прот^сол от изпитване, 

които ще включват, без да се ограничават до това, следната ^нф^рмацш^ j

•  дата на пробата / теста;

•  описание на пробата / теста;

•  метод на провеждане на пробата / теста;

*
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ТРЕИС ГРУП ХОЛД АД trAce
резултат;

забележки по отношение на отклонения от очакваните резултати; 

прието/отхвърлено; 

подпис на Възложителя; 

бележки.

Непосредствено след приключване на всяка проба Изпълнителят ще предаде, за 

преглед и одобрение на Възложителя, всички документи, който освен всички други 

изисквания, ще съдържат информация за:

материала или частта от работите, които са предмет на теста; 

местоположението на партидата, от която са взети образци, или 

местоположението на частта от работите;

мястото на провеждане на пробите; 

дата и час на пробите

метеорологичните условия в случай на тестване на място; 

техническия персонал, който е наблюдавал или провеждал тестовете; 

размерите и описанието на образците и мострите; 

метода на вземане на образци; 

тестваните характеристики; 

метод на тестване;

основание за извършването на теста/ изпитването; 

отчетените показания и измервания, направени по време на тестовете; 

резултатите от тестовете, включително всякакви изчисления и графики; 

определени критерии за приемане.

Изпълнителят ще създаде базова линия за обекта, като отрази километража и 

местоположението, откъдето са взети пробите и са извършени съответните изпитвания във 

всички записи, екзекутивни чертежи и документи. Съответно, всички вземания на проби и 

изпитвания ще се отнасят за трасировъчните точки, използвани при строителството.

Изпълнителят ще представя в месечни отчети, подробна информация от извършените 

през месеца проверки и проби. За взетите проби и проведбни изпитвания/ тестове ще се води 

дневник от Отговорника по осигуряване на качеството! Сънцб/ ще съхранява всички 

протоколи, доклади и други данни свързани с ифштйаният^/ пробите и проверките. 

Документите ще бъдат на разположение за инспе сци^ или ^реглед при поискване от 

Възложителя.
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Ь.2.5) Контрол /  проверки преди започване на строителството
Преди започване на строителството Изпълнителя ще оцени всички обстоятелства и ще 

вземе предвид всички съществени фактори, които са свързани с :

•  сроковете за изпълнение, поставени от Възложителя;

•  наличието в района на източници на материали и изделия;

•  наличието на работна ръка и технически персонал -  собствени и възможности 

за наемане;

•  наличието на финансови средства -  аванс от Възложителя, собствени свободни 

средства, осигурени кредитни линии;

•  климатичните условия в района на строежа;

•  необходимостта от заимствени изкопи и депа за излишните земни маси;

•  маршрутите и пътищата за достъп до обекта и наличието на забрани за движение 

на тежки товари по тях;

•  задълженията за устройването на офис за Изпълнителя, за Възложителя, за 

приобектова лаборатория;

•  необходимото за изпълнението на Обекта временно строителство, така че да 

изпълни нужните строително монтажни работи в пълно съответствие с Договорните условия 

и Изискванията на Възложителя.

Ь.2.6) Мостри и сертификати на материали
Изпълнителят ще предаде следните мостри от материалите и съответна информация 

необходима на Възложителя за одобрение преди използването на материали в или за Работите:

•  стандартни мостри на производителя на материали, всичките за сметка на 

Изпълнителя

Всяка мостра ще съдържа наименование за произхода и обозначение на 

предназначението й за Работите. В допълнение към предоставянето на стандартни мостри на 

материали на производителя, Изпълнителят ще представи мостри на следните материали:

допълнителни мостри, поискани от Възложителя като Изменения.

пътни знаци и маркировка;

шумозащитни пана;

защитни екрани на съоръжения, ако е пр/шо^имо; /  /

предпазни мрежи и огради;

геотекстил;

елементи за отводняване;

0 9 0 2 6 1
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•  светлоотразителни елементи.

Мострите от Материали, които са предадени на Възложителя за одобрение, ще бъдат 

съхранявани на Площадката и няма да бъдат връщани на Изпълнителя или използвани за 

Работите.

За да бъдат вложени в Работите дадени Материали, те ще бъдат оценени като 

съвместими според „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване 

съответствието на строителните продукти“. За да докаже това, Изпълнителят ще представи 

сертификати / документи за произход и качество, включително за изпитване за съответствие с 

приложимите изисквания, удостоверяващи че Материалите са произведени в съответствие с 

наредбата. Съответните документи ще се предоставят на Възложителя за одобряване преди 

влагане на съответните Материали. Възложителя е в правото си да поиска допълнително 

изпитване на важни за качеството на Работите Материали с цел проверка на съответствието 

им. Независимо, че Материалите са преминали процеса на сертифициране, преди да започне 

строителството, Изпълнителят ще състави систематичен процес на контрол, чрез регулярни 

изпитвания, за да докаже, че те покриват Изискванията на Възложителя. Всеки път, когато 

Материали са доставени на Площадката, преди да бъдат вложени в Работите, ще бъде взета 

произволна проба от тях, да бъде изпитана и/или проверена, за да се докаже съответствие с 

Изискванията на Възложителя и Договора. Материалите, които са доставени на Площадката 

за използване в Работите, ще бъдат със същото или подобро качество от одобрените мостри и 

придружени със Сертификат за качество от производителя.

Сертификатите за качество от производителя, за които се изисква да бъдат предадени 

на Възложителя, ще бъдат актуални и ще се отнасят за партидата на Материала, доставена на 

Площадката. Ако от производителя не могат да бъдат получени оригиналите на 

сертификатите, то Изпълнителя ще представи техни заверени копия. Материалите, които са 

посочени с търговски имена или запазени марки, могат да бъдат заменени с материали от друг 

производител, който е одобрен от Възложителя, при условие, че заменящите материали са със 

същото или подобро качество и отговарят на определените с Договора изисквания.

Ь.2.7) Източници и/ или доставчици на материали
Изпълнителят ще уведоми предварително, пр^ди) започцбДе на работите за 

източниците и/или доставчици на материали, които възнамерява да пб^зва.

Изпълнителя ще предостави представителни проби за изпитване от всички материали 

преди тяхното използване, за да може да увери, че същрте/са/пс)4т0ДЯИ и- Материал, чиито 

източник не е бил предварително одобрен от Възлб^тбля,^ у яма да^бчгде^ и&голрван.

Г !] А 9 С 9ii и I' W ^ ^
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Изпълнителят ще установи системен контрол и чрез изпитване да докаже, че е използван само 

материал, който удовлетворява техническите изисквания, дадени в различните раздели и точки 

на Техническите спецификации на Възложителя. Всички влагани материали ще са 

съпътствани с документ от производителя, удостоверяващ съответствието им с „Наредба № 

РД02201 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в 

строежите на Република България“.

Всички Материали ще се складират по начин, съответстващ на предписания от 

производителите, или по такъв начин, при който да се изключи неблагоприятно въздействие 

върху доставките от атмосферните условия и дейностите на Площадката, както и при спазване 

на плана за безопасност и здраве. Материали, които по преценка на Възложителя са увредени 

при транспорта или при съхранението им до степен, която не позволява 

използването/влагането им при изпълнението на СМР, ще бъдат незабавно заменени, а 

увредените Материали ще бъдат незабавно изнесени от строителната площадка за сметка на 

Изпълнителя.

Ь.2.8) Строителна механизация
Изпълнителя ще набави подходяща строителната механизация, отговаряща на 

специфичните изисквания при изпълнение на основните видове работи предвидени с Проекта.

Ь.2.9) Персонал на Изпълнителя
Изпълнителя ще осигури адекватни човешки ресурси за правилното изпълнение на 

проекта. Персонала на Изпълнителя ще бъдат квалифициран, добре обучен и с опит, 

съответстващ на управлението, извършването на строителните работи и другите видове 

дейности, които изпълнява.

Изпълнителят се ангажира да спазва приложимото трудово законодателство относно 

своя персонал, включително наемане, здраве, сигурност, благополучие, имиграция и 

емиграция и осигурява спазването на всичките им законни права. Изпълнителят ще изисква от 

неговите служители да спазват приложимото право, включително разпоредбите относно 

безопасните и здравословни условия на труд. Изпълнителят по всяко време ще взима разумни 

мерки, за да поддържа здравето и сигурността на персонала/Й , сътрудничество с местните 

здравни власти, Изпълнителят ще осигури медицински пербон^л, сре^гфа за първа помощ, 

място за болни и санитарни услуги по всяко време на Строителната пл^гладка.
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Веднъж на 6 месеца ще бъде провеждана атестация (оценяване), на служителите и 

работниците от съответните преки ръководители, при което ще се дава оценка за познанията 

и уменията за всеки, на базата на която оценка ще се установява нуждата от обучение.

Изпълнителя ще съхранява в отдел Личен състав Квалификационни картони за всеки 

член на персонала, включващи записи по отношение квалификацията, обучението и опита 

предвид за заеманата длъжност. Записите ще бъдат винаги на разположение при поискване.

В процеса на работа Възложителя може да изиска от Изпълнителя да отстрани всяко 

лице, наето на Строителната площадка или Работите, включително Представителя на 

Изпълнителя, който според Възложителя:

•  извърши повторно нарушение или действа небрежно;

•  изпълнява задълженията си недобросъвестно;

•  не спази дадено договорно споразумение;

•  извърши повторно действие в нарушение на установените изисквания за 

сигурност, здраве или защита на околната среда.

Ь.2.10) Контрол/проверки върху качеството на материалите, включително
описание на всички изпитвания и стандарти, които ще се използват,
осигуряване на достъп на Възложителя и Възложителя
Изпълнителят ще осигури, в близост до неговите офиси и тези на Възложителя, 

подходящо оборудвана и акредитирана съгласно българското законодателство лаборатория за 

извършване на изпитванията. Текущ контрол на качеството на Материалите и извършените 

СМР ще се извършва за сметка на Изпълнителя и в други независими акредитирани 

строителни лаборатории с възможност за изпитвания в следните области, но не ограничено 

до:

•  строителни почви / земна механика

•  добавъчни / скални материали

•  фини пълнители

•  цимент

•  битумни емулсии

•  битуми / полимермодифицирани битуми

•  асфалтови смеси и пасти

•  положени и уплътнени асфалтови пластове

•  бетонни смеси и строителни разтвори

циментови разтвори
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•  бетон

•  бетонни плочи

•  бетонни бордюри и бетонни блокчета

•  бетонни улеи за отводняване

•  бетонни и стоманобетонни тръби

•  водопроводни тръби и елементи

•  стомана за армиране на конструкции

•  стомана за изграждане на метални конструкции

•  анкери и анкерни устройства

•  материали за направа на окачена фасада и дограми.

Изпълнителят осигурява на Възложителя, чрез упълномощените от него лица, 

неограничен достъп и ползване на тези лаборатории, всички съоръжения, оборудване, 

тестване и персонал, при необходимост и заявка от тяхна страна за извършване на независими 

изпитвания.

Изпълнителят ще извършва инспекциите, контрола и изпитванията за качество на 

материалите и извършените строителни работи, съгласно методите и процедурите описани в 

Техническата спецификация от Изискванията на Възложителя.

Ь.2.11) Точки на задържане при определени етапи и операции в съответствие с 
етапите/ операциите, описани в техническите спесификации
Изпълнителя ще вземе под внимание специфичните условия на вида работа, която 

извършва, в съответствие с етапите и операциите, описани в Техническите спесификации от 

договорните изисквания на Възложителя. Изпълнителят гарантира, че строителството няма да 

продължи ако определените операции, контроли и проверки, планирани за предходните етапи, 

не са завършени. В случай, че подходът при строителството изисква продължаване към 

следващ етап без завършване на контролите и проверките от предходния етап, този факт ще 

бъде записан в строителния дневник на обекта с цел лесното регистриране и удостоверяване 

на тези етапи. Контролите на различните работи при строителството ще бъдат извършвани в 

съответствие с Техническите спесификации от договрфн^те изи^^ания на Възложителя, 

които Изпълнителят ще изготвя и предава на Възложителя £ процес/на работа.

Съответствието на етапите на изграждаме £ съответствие с Техническите 

спесификации и с действащото законодателство ще се| доказвдор ^ддругжката на архивите на

1ТТПТ7пгГ 4-------L4
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следните документи : Договор и Спецификация, формуляри от контролите и протоколи от 

изпитанията, вкл. контроли от етапите на доставка.

Ь.2.12) Контрол/ проверка/ проби по време на изпълнение на работите, при
завършване на работите и след завършване на работите 

❖  Контрол/ проверка/ проби по време на изпълнение на работите
Изпълнителят ще извършва инспекциите, контрола и изпитванията за всички Работи, 

съгласно методите и процедурите описани в Техническата спецификация от Изискванията на 

Възложителя. Целта на проверките и изпитванията по време на строителството е да гарантира, 

че изискванията на Възложителя са спазени от Изпълнителя. Всички проверки и изпитвания 

по време на строителството ще бъдат за сметка на Изпълнителя. Пробите и изпитванията по 

време на строителството представляват:

•  проби и изпитвания преди използването на Материалите, с които да се 

гарантира, че те са подходящи и покриват необходимите стандарти и изискванията на 

Възложителя за влагане в Работите. Материалите, които Изпълнителят възнамерява да вложи 

в Работите, подлежат на одобрение от Възложителя преди използването им.

•  инспекции, проверки и изпитвания, които да докажат, че Работите са извършени 

съгласно одобрените методи / начини на изпълнение съгласно изискванията на Възложителя.

Видовете, честотата и стандартите на изпитване, посочени в техническите 

спецификации на Възложителя, ще се считат за минимума, който Изпълнителят трябва да 

покрие със Системата за осигуряване на качеството.

Всички резултати от проверки и изпитвания по време на изпълнение на Работите, 

заверени от Възложителя, показващи, че Материалите, Технологичното Оборудване и 

изпълнението на Работите покриват условията, залегнали в Договора, се обобщават в 

протокол, който е част от обобщения доклад за пробите.

❖  Контрол/ проверка/ проби при завършване на работите
Изпълнителят ще планира и организира Пробите при Завършване, като тези 

изпитвания ще бъдат за сметка на Изпълнителя. Това са изпитванията, които се извършват 

непосредствено при завършване на строителството и служат /а  Проверка /Цли постигнатият 

резултат отговаря на изискванията на Договора. Те често /е  ^звършва^г /като предпускови 

изпитвания, предхождащи приемането на Работите и издава^етс/ на п р от^ол  за Приемане.
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Изпълнителят ще извърши изпитванията при завършване на Работите съгласно 

одобрените от Възложителя план за качество и съответните доклади за организацията, 

методите и осигуряване на качеството за изпълнение на Работите.

За да се потвърди, че Работите отговарят на изискванията на Договора, Изпълнителят 

следва да изготви протокол, който да обобщава резултатите от всички проверки и изпитвания 

при завършване на Работите, заверени от Възложителя. Протоколът трябва да е изготвен като 

част от обобщения доклад за пробите.

❖  Контрол/ проверка/ проби след завършване на работите
Пробите след Завършване ще бъдат проведени в съответствие с Договорните условия. 

Целта е да се провери дали са постигнати заложените в проекта характеристики и дали в кратък 

срок не са се образували повреди. Изпълнителят се задължава, в срок от 28 дни след 

приключване на всяко изпитване, да осигури копие с цялата информация от изследването за 

Възложителя на електронен носител и анализ на информацията, която показва потенциален 

дефект. Всички потенциални дефекти ще бъдат проучени от Изпълнителя според описаното в 

Техническите спецификации за строителство на Възложителя и Техническите правила и 

изисквания за поддържане на пътища на НАПИ 2009 г. Когато проучването покаже, че 

наистина има дефект, Изпълнителя ще подходи според описаното в Договорните Условия.

Изпълнителят ще наеме независима фирма, или организация, която да притежава 

Сертификат за акредитация -  Орган за контрол от вида „С” за изпитване и контрол на 

строителни материали и продукти. Резултатът от извършените проверки и всички документи, 

свързани с тях, ще се предадат от Изпълнителя на Възложителя под формата на обобщен 

доклад за изпитванията след завършване на Работите.

Ь.2.13) График на проверките/ пробите
Изпълнителят ще извършва инспекциите, контрола и изпитванията за качество на 

материалите и извършените строителни работи, съгласно методите и процедурите описани в 

Техническата спесификация от Изискванията на Възложителя. За да бъде организиран 

пълноценен и регулярен контрол на качеството при изпълнение на Проекта, Изпълнителя ще 

разработи График на проверките/ пробите съобразен с разчетщ(е)за изпц/фгение на дейностите 

по време на строителството и изискванията на Възложи/ел^ зал^п^ли в Техническите 

спесификации. Графикът на проверките/ пробите ще съдъ^ж^ осжфа/ше за провеждане на 

изпитването, предмета на изпитване, съответните стандарти/ и инфоЬмацця за последващо 

проследяване на провеждането им. Графикът на проверк4т^/Х р<^^е.Т ^ |б ъ д е  разрабсрер

и и / f* ri
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поетапно от Изпълнителя след подписване на Договора. Независимо от това, Графикът ще 

бъде изготвен изцяло и представен на Възложителя в рамките на 28 дни след Датата за 

Започване, но не покъсно от датата на даване на достъп до Площадката или части от нея.

Ь.2.14) Планове за качество и сертификати за качество на материали от
доставчици
Изпълнителя ще изиска от всички доставчици на материали, заверени копия на 

планове за качеството, описващи организацията на производствения процес и контрола, които 

се поддържат в процеса на производство и онези експлоатационни характеристики и 

параметри на материалите, които гарантират съответствието им с хармонизираните 

технически спесификации.

Изпълнителя ще одитира периодично Системата за производствен контрол на всеки 

от доставчиците на материали, за да се убеди, че организацията на производствения процес и 

контрола съответстват на представените в плановете за качество.

За да бъдат вложени в Работите дадени Материали, то те трябва да бъдат оценени като 

съвместими според „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване 

съответствието на строителните продукти“. Изпълнителят ще изиска от всеки доставчик на 

материали, да представи сертификати / документи за произход и качество, включително за 

изпитване за съответствие с приложимите изисквания, удостоверяващи че Материалите са 

произведени в съответствие с наредбата.
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(Ь.З) Описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на

изпълнението
Ь.3.1) Система за управление на качеството

Изпълнителят има създадена система за управление на качеството, околната среда, 

здравето и безопасността при работа, в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008, ISO 

14001:2004, OHSAS 18001:2007.

Ръководството на Изпълнителя е идентифицирало, описало и осигурило с ресурси и 

информация всички процеси, оказващи влияние върху качеството, околната среда, здравето и 

безопасността при работа. Същите подлежат на управление, насочено към непрекъснато 

подобрение и ефективност.

Ще бъде изготвен и изпълнен План за качеството за всички аспекти от изпълнението 

на дейностите по проект чрез режим на собствени сертификати.

В качеството си на Изпълнител строителя ще изпълнява задълженията си при спазване 

изискванията на всички нормативни документи, стандарти, нормали, правилници и наредби, 

действащи в Република България, отнасящи се до проектирането, строителството и 

строителните материали, както и всички закони и наредби, касаещи предмета на договора.

Имайки предвид спецификите на този проект и работите по него дейностите така ще 

бъдат организирани дейности, че да бъде постигната максимална удовлетвореност на 

Възложителя по време на строителния и експлоатационния период.

Ще се работи при високи стандарти за професионализъм, интегриране и използване 

на най-добри практики и непрекъснато оценяване на изпълнението.

На базата на гореспоменатата визия, ще се разработят конкретни политики и 

процедури, комуникационни линии, ресурси и дейности, заедно със съответните еталони за 

сравнение. Ще се идентифицират и разработят активни управленски стратегии за критични за 

успеха на проекта проблеми.

Схемата за управление на качеството в рамките на изпълнението на проекта се базира

на:

(а) Цикъла „Планиране, Изпълнение, Проверка, Действие” за дейностите по

проекта;

(b) Изискванията на международен стандарт/1$0 9001 :^()(j8 за Системи за 

управление на качеството;

(c) Обезпечаване на това само правилно изпъ|ше|ги рабоjij! да могат да преминат 

към следващия етап от Проекта.

i\ i \
\j У и
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Тези елементи са вградени в процесите и начина на работа за постигане на 

последователно високи стандарти на качество. Прилагането на подходът „Планиране, 

Изпълнение, Проверка, Действие” е особено подходящ за проекти, тъй като гледа напред към 

дейностите, които трябва да се изпълнят и към следващия етап (следващите етапи) на проекта. 

По този начин могат да се предприемат интервенции и корективни действия, докато все още 

имат влияние върху бъдещите резултати от проекта, а резултатите могат да се контролират.

ISO 9001:2008 е широко използван за системи за управление на качеството с цел 

качествено осигуряване. Документираните процедури и архиви осигуряват последователност 

в стандартите за качество. Проверките на строителството на всички етапи от процеса 

гарантира, че само правилно изпълнени работи ще бъдат придвижени към следващия етап на 

проекта.

Ще бъдат включени като минимум в обхвата на официалната система на Изпълнителя 

за управление на качеството дейностите свързани с управление, планиране, проектиране, 

строителство, пускане в експлоатация, търговска експлоатация, поддръжка, опазване на 

околната среда, управление на мерките за безопасност, системна интеграция и интерфейси, 

управление на критични проблеми, разпределение на ресурсите и компетенциите.

За да се гарантира, че специфичните изисквания на Възложителя за качество в хода 

на работите са подходящо планирани и адресирани, една от първите задачи на Изпълнителя 

при възлагане на договора ще бъде да разработи и финализира План за качество във връзка 

със задълженията му по проекта. Намерението е да разработи този документ в рамките на 

първите 20 дни от началото на договора.

Въпреки че осъзнава, че Възложителят може да пожелае да осъществи внимателно 

наблюдение на работата като Изпълнител, строителя ще реализира собствен мониторинг на 

изпълнението си и ще предостави на клиента съответните си доклади, за да демонстрира 

спазването на изискванията на Възложителя. Тези доклади ще осъществяват от системата за 

управление на качеството (която включва вътрешни одити и прегледи на управлението), като 

така сравнява представянето на базата на най-добрите практики.

Ще се инспектират всички аспекти на строителството и удостоверяване 

съответствието им с Изискванията на Възложителя, техническите спецификации и одобрените 

проекти. Непрекъснато ще се следи за напредъка и к а ч е с т в н а  ClV^/щ е  се контролират 

доставките на материалите и оборудването.

Ще бъдат предприети всички необходими мер^си jза сп^а^яне с непредвидими 

ситуации по време на строителството.

А . П А  О
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Планът за качество ще може да гарантира, че всички аспекти от работата отговарят на 

изискванията на Договора, включително:

Мениджмънт; Проектиране;
Строителство; Монтаж ;
Производство Доставяне;
Инспектиране; Изпитване;
Промени; Пускане в експлоатация.

Планът за качество ще бъде напълно съвместим е Договора и ще гарантира, че 

съобразяването на Изпълнителя е Плана за качество няма да пречи на другите му задължения 

и отговорности по Договора.

Изпълнителят е отговорен за качеството на извършваните строително-монтажни 

работи, както на обекта, така и извън него.

Изпълнителят е отговорен за осигуряване на качеството и контрол на качеството за 

работите по Договора.

Ще се осигури пълен и навременен достъп, както и съдействие на Възложителя и/или 

Възложителя, включително инспекция на записи и документация, ако е необходимо. Този 

достъп ще включва пряк достъп до Обекта.

Плана за качество по време на Договора ще се наблюдава и разглежда и актуализира, 

ако се налага. Ще бъде създаден за конкретните цели на проекта и ще е съвместим е 

корпоративна интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здравето и 

безопасността.

Планът за качество ще следва препоръките на БДС ISO 10005:2008 „Управление на 

качеството -  Указания за Планове за качество”.

Планът ще предвижда управлението и изпълнението на система за качество за 

производствения процес, проектирането, строителството и монтажа, на обекта и извън него, в 

Република България и в чужбина, е цел да не се допуснат грешки вследствие е различия в 

езика, нормативните изисквания и стандарти. Плана за качество ще включва процедура за 

решаване на такива различия, когато те съществуват.

Ь.3.2) Собствени сертификати
Целта на този процес на собствени сертификати е да!донесе ползк^а проекта като:

• Определя и декларира нашата отговор^оеу неизпълнение на

Работите;

4
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• Гарантира доставката на продукт с определените изисквания;

• Намалява дефектите и оттам намалява необходимостта от поправяне и

ремонт;

• Максимално използване на ресурси, като резултат от горното.

Ще се провеждат инспекции и наблюдение на Работите, като се разработи пълна, 

документирана система за собствени сертификати, която ще:

• Покаже на Възложителя, че определените изисквания са постигнати

• Гарантира, че всички необходими одити, прегледи, проверки, инспекции 

и изпитвания са проведени;

• Докладва за установени несъответствия, като се записва текущото им 

състояние, или задоволителното им отстраняване чрез отхвърляне, поправка или 

отстъпка.

Собствените сертификати ще се ръководят при следните условия:

• Обвързване и пълно изпълнение на Системата за качество от целия 

персонал на Изпълнителя;

• Ефективна програма за одит, включително проследяване на резултати от 

наблюдения, несъответствия и действия за отстраняване за приключване;

• Потвърждаване на точността на отчетната документация чрез 

целенасочена инспекция от персонал по Контрол на качеството;

• Установяване на систематична и цялостна инспекция и режим на 

изпитване;

• Пълен архив на отчетните документи, показващ съответствие с 

изискванията на Възложителя;

• Точно и навременно докладване по въпросите, свързани с качеството.

г ’:Ч19 79Ь  U С U г и
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(Ь.4) Входящ контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на 
качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на 
обекта

Ь.4.1) Проверки и осъществяване на контрол за качество
❖  Описание на плана за използване на материалите, 

производство/доставка на материали
В подготвителния период ще се одобрят и сключат договори за производство и 

доставка на основните строителни материали. Доставките на съответните ще бъде 

изпълнявани ритмично, съгласно предварително уточнени срокове на доставки, съобразени с 

актуализиран график за изпълнение на поръчката.

При изпълнението на обекта ще се осигури ритмичност при доставка на строителните 

продукти и детайли, като извънгабаритните товари ще бъдат превозвани в тъмната част на 

денонощието с оглед на осигуряване на безпрепятствено движение по Републиканската и 

общинската пътни мрежи.

Договорната документация изисква работа на обекта по Българските държавни 

стандарти или еквивалентните им международни стандарти, както и съгласно изискванията на 

Възложителя. Ръководителят на екипа има отговорността и задължението да осигурява 

своевременно екипите на обекта с необходимите им в процеса на работа стандарти.

На обекта ще се ползват услугите акредитирана пътно-строителна лаборатория, която 

ще осъществява контрол на качеството на влаганите материали на обекта и контрол на 

изпълнените работи.

Всяка партида доставени материали се защитава пред Възложителя със сертификат за 

качество или протоколи от изпитвания в лаборатория, като при получаване на доставките се 

упражнява входящ контрол, гарантиращ съответствието на доставените продукти със 

заявеното, правилното им транспортиране и съхранение. От доставчиците се изисква 

Декларация за съответствие.

Оборудването и офисите за изпълнението на обекта /временни селища/ ще бъдат 

разположени в близост до строителния обект като точното им местоположение ще се 

съгласува с Възложителя и ще включва приобектов лагер на механизацията и автотранспорта. 

На обекта ще се складират оптимални количества материали в за^ис)шост от спецификата на 

строителната дейност. Ще се използва подвижна работилница, н/щл^жно обо^уфвана с всички 

необходими съоръжения за поддръжка на строителната техника.
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❖  Основни изисквания към материалите

Строителните и монтажни работи ще бъдат извършени изцяло в съответствие с 

изискванията на Възложителя. Изпълнителят се задължава да съблюдава изискванията на 

Възложителя към техническите характеристики на строителните продукти, които ще бъдат 

вложени в строежите, а именно -  в строежите ще бъдат вложени материали, определени в 

проектите, отговарящи на изискванията в българските и/ или европейските стандарти и са с 

оценено съответствие.

Доставките на всички материали, необходими за изпълнение на строително- 

монтажните работи е задължение на Изпълнителя. Доставките на материали ще се извършват 

с транспорт на фирмите доставчици или собствен транспорт. Разтоварването и складирането 

на материалите се извършва на предварително обозначените за това места. Изпълнителят ще 

съгласува предварително с Възложителя всички влагани в строителството материали, 

елементи, изделия и др. подобни.

Всички материали, които ще бъдат вложени в строежите трябва да са придружени със 

съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, 

удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със 

съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите 

изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него. Няма да се допуска 

влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат отстранявани и заменяни 

с подходящи.

Възложителят, както и упълномощени от него лица, могат по всяко време да 

инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и доставените и влагани 

в строителството материали.
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Одобрение на доставчиците и материалите, контрол на съответствието на 
материалите
Преди допускането им до обекта доставчиците, материалите и технологичното 

оборудване ще преминават през процедура на предварително одобрение.

Отделът за управление на качеството на проекта ще създаде списък на одобрените 

доставчици, материали на основание благоприятна оценка и/ или предишно удовлетворително 

използване.

Инспекцията на продукта или производството в базата на Доставчика може да 

представлява част от процеса на оценяване, особено на доставчик на значителни или от 

критична важност неща. В тези случаи Мениджърът по качеството може да извърши 

посещения за проверка на доставчика и да изготви Доклад за наблюдение като част от 

изборния процес.

Критериите, използвани за оценяване работата на доставчиците, включват, но не само:

• Юридически аспекти

Документално доказателство, че материалите и оборудването отговарят на 

изискванията на Договора ще бъде на разположение на обекта не помалко от 24 часа преди 

монтиране или използване.

Това документално доказателство ще бъде съхранявано в нашия архив и ще бъде 

достатъчно, за да потвърди, че са спазени специфичните изисквания и осигурява проследяване 

до мястото на използване, ако се изисква.

Ще се одитира и проверява ефективността на контрола на качеството на 

организацията на Изпълнителя, през интервали, съответстващи на важността, сложността и 

количеството на продукта или услугите.

Съответствие на конкретни изисквания 

Качество на изработката 

Съображения за безопасност 

Нарушения над околната среда 

Степен на сътрудничество 

Напредък на работата 

Ценови съображения, и

Система за осигуряване / контрол на качеството щ< чва:

• Следене за съответствие на материалите нологи^ь/ото оборудване с

изискванията на „Наредбата за съществените изисквалия/ kmvĵ  с т ^ е ж и ^  и оценяване

т гтт:



ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

съответствието на строителните продукти /обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.”, както и с договорената 

спецификация за строителните работи.

• Проверка автентичността на представените декларации за съответствие на 

материалите и дали действително представените материали са идентични с посочените в 

декларацията за съответствие.

• Организиране и контрол на необходимите изпитвания на материалите и на 

завършените СМР, проверка резултатите от изпитванията и при необходимост ще нареждане 

премахване некачествено извършени или неотговарящи на стандартите СМР независимо дали 

поради дефекти или друго несъответствие на вложените материали или работи.

• Постоянно следене дали строителите извършват специфицираните строителни 

и монтажни работи в необходимото качество и количество съгласно строителните правила и 

норми, проектосметната документация по одобрения проект и договора за проектиране и 

строителство.

Ь.4.2) Изпълнение на отделните дейности от предвидените екипи, предполагащи
завишаване на качеството на изпълнение на предмета на поръчката 

❖  Мениджмънт и персонал по осигуряване и контрол на качеството на
проекта
Изпълнението на договора изисква персонал от професионалисти, способни да 

оперират на стратегическо и високо ниво, както и да работят, контролират и надзирават 

обектовите работи. Изпълнителският екип се състои от професионалисти с богат технически 

опит и опит в управлението на качеството на проекти. Те са висококвалифицирани и 

разполагат с отлични познания по съответните Стандарти и Проектни кодекси, включително 

българските, европейски и международни стандарти.

За да се гарантира, че членовете на екипа отговарят на нуждите на Проекта, ще се 

следва официален процес за оценка на компетенциите и ще се предостави обучение за 

запознаване с проекта преди членовете на екипа да започнат работите по проекта.

Ще се назначат достатъчно квалифицирани техниuyf фо материалите, които да 

извършват вземане на проби и изпитване на материалите, ст</кит6 и оборудването, които ще 

се използват за Договора, включително инспекция при полу^аван^.

277
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♦> Производство/доставка на основните видове материали

Всички материали, вложени в работата по този Договор ще са нови, освен ако не е 

посочено друго.

Всеки влаган в производството материал ще бъде предварително проверяван и 

одобряван. Всички доставки ще се придружават от документи, удостоверяващи пригодността 

им съобразно приложението, за което ще се ползват. Няма да се допуска влагането на 

неотговарящи материали и изделия в обекта и ако все пак това се случи допускането на 

некачествено извършване на работи, по една или друга причина, то те ще се коригират до 

необходимото качество или ще се отстранят и заменят с отговарящи на изискванията 

материали.

Когато в техническите спецификации са направени определени указания, отнасящи се 

до производител или търговско име, или стандарти, то целта е да бъде установена норма за 

тип, качество и функции на изискваните материали. Фактът, че са упоменати един или повече 

производители, или стандарти, не освобождава Изпълнителя от отговорност да подсигури 

материали, отговарящи на всички определени изисквания. Фактът, че за какъвто и да е артикул 

са определени или одобрени имена на производители, няма да се тълкува по подразбиране, че 

същият не е нужно да отговаря на допълнителни работни характеристики, конструкция или 

други изисквания, точно определени за този продукт. Във всички случаи изискванията на 

техническите спецификации ще имат предимство пред стандарта на производителя.

Когато за определени продукти, материали, форми или тип на конструкция има 

указание за име на производителите, марки или каталожни номера, то продуктите на такива 

производители ще са пример за изискваното одобрено качество.

□ Всеки материал или артикул предаден за одобрение, съгласувано с 

Възложителя, ще е равностоен на указания в проекта материал или артикул. Изпълнителят ще 

има готови наличности, от същото качество и достатъчно количество, за да се избегне забавяне 

на работата по обекта. Материалите ще отговарят на спецификацията, ще са съвместими с 

проекта и употребата им няма да налага допълнителни работи или да изисква промени в 

работата на който и да е друг Контрактор без писменото съгласие на такъв.

□ За всички промени искането ще бъде придружено от цялата информация 

необходима на Възложителя, за да се направи оценката, в^ючфтелно /производителя или 

търговското име, номер на модела, описание или специ^шкаг^я на/предмета, данни за 

характеристиката на работа, рапорти от тестове, протоко/ за дизайна/ ^числения, мостри, 

сервизно обслужване и други данни, които могат да се прилагат./
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Всички заменени производствени изделия и материали ще бъдат поставени, 

монтирани, свързани и изградени в съответствие е печатната инструкция на производителя, 

освен, ако не е упоменато друго.

❖  Инсталиране и тестване на оборудване и строителни работи
Изпълнителят ще има на лице достатъчно квалифициран персонал, подходящо 

оборудване, машини и строителна механизация е достатъчен капацитет за извършване на 

работата.

Изпълнителят ще бъде отговорен за определянето, разполагането и прецизиране на 

необходимите коти, като назначи квалифициран геодезист, който да определи всички 

оригинални точки, изходни линии и нива с исканата точност.

Всички съоръжения ще бъдат монтирани съгласно изискванията на проекта и 

инструкциите на производителя.

Възприетите процедури за тестване и методология Изпълнителя ще предаде за 

одобрение от Възложителят, преди започването на всеки тест.

Изпълнителят носи пълната отговорност за правилното функциониране на работите 

по време на тестването им.

❖  Почистване
Изпълнителят ще отстранява и премахва от района на площадката всички отломки и 

отпадъци поне един път седмично, а и по-често, ако те пречат на работата или представляват 

опасност за възникване на пожар или инцидент.

Изпълнителят щателно ще почиства изтичането на бетон, кофражни петна, разлят 

катран и капки от боя.

Всички отпадъци вследствие на почистването са собственост на Изпълнителя и ще се 

отстранят от площадката. Отпадъците ще бъдат изхвърлени в съответствие със закона на депо, 

посочено от общината.

Изпълнителят ще премахва всяка почва или кал, която може да се разнесе на 

обществени места (улици и пр.) от колелата на камионите, напускащи площадките.

След завършване и тестване (ако е необходимо) на ̂ гро^телни^е/и монтажни работи, 

Изпълнителят ще отстрани от работните площадки всичк^ отпадъци \f излишна почва, а също 

така и временните строителни знаци, инструменти/ скелета, / ь/атериали, строителна 

механизация или оборудване, които той е използва^ п р^ /й ^в-^ш в^ето  на работите. 

Изпълнителят ще почисти и ще остави площадката й—йвфто |съ£тоянйеС ОкЬийатеИното
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почистване на работния район ще приключва в рамките на седем дни от завършването на 

всички работи в участъка.

Всички материали, използвани за строителството и монтирането на Работите, ще са 

нови, с първокласно качество за якост, подходящи за целта и няма да имат дефекти. 

Материалите ще се избират, така че да предотвратяват корозията, причинена от околните 

условия.

Ь.4.3) Описание на всички стъпки по упражняването на контрол, както върху 
качеството на строителните материали и изделия и тяхното на 
техническите изисквания на проекта, така и на ритмичността на тяхното 
доставяне
Предложените от Изпълнителя технически решения се основават на дългогодишния 

му опит в изпълнението на такива и подобни в технологично естество проекти. Всички СМР 

ще се изпълняват по утвърдени и проверени процедури, съгласно внедрената система за 

управление на качеството. Точното спазване на тези процедури е гаранция за изпълняваните 

работи. Оптималността на техническо решение се изразява в организацията, която 

Изпълнителя е създал и която гарантира високо качество на изпълняваните СМР.

1. В процеса на строителството ще се влагат само материали и оборудване с 

гарантирано качество, отговарящи на БДС, на български стандарти, въвеждащи 

европейски или международни стандарти.

2. Всички материали, полуфабрикати и др., влагани в строителството ще се 

придружават със сертификати за качество, декларации за съответствие и протоколи от 

контрол и изпитване от независими организации /лаборатории/ при необходимост.

3 .  При влагане на местни материали в обекта, предварително ще се изпраща за 

одобрение сертификат за годността на материала от съответния източник, издаден от 

оправомощена лаборатория.

4. При влагане на нестандартни материали в обекта, същите ще бъдат изпитани в 

лицензирани лаборатории и да притежават сертификат за приложимост от съответния 

държавен контролиращ орган.

продуктите, които ще се влагат в строителството по в^д, качествоуН^хнически параметри, 

тегло, здравина и др.

5. Изпълнителят ще съгласува предварителн</ с {Възлоя$й/еля материалите и

6. Изискванията към качеството на мате

процеса на договаряне с доставчиците.

J
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7. Изпълнителят няма да допуска използването в строителството на материал, 

който предварително не е одобрен от Възложителя.

8. Всички изпълнени СМР ще съответстват на техническите и законови 

разпоредби, ще са изпълнени в съответствие с техническите и технологични правила и 

действащи нормативи в областта на строителството в страната.

9. Материалите и продуктите на обекта ще се доставят само от предварително 

оценените и утвърдени доставчици.

10. След съгласуването на материалите с Възложителя по вид, количество, 

качество, доставчици, ще се изготвя заявка за доставка на материали и продукти в 

съответствие с ИСУ за нормалното протичане работата на обекта.

11. Всички материали, използвани при изграждането на обекта ще се 

съхраняват в съответствие с указанията на производителя.

12. Началник склада за материали на обекта незабавно ще уведомява 

отговорника по качеството за доставена партида материали за извършване на входящ 

контрол на качеството, преди да бъдат заскладени.

13. Отговорникът по качество ще извършва входящ контрол на всяка 

доставена партида материали по отношение на тип, вид, марка, количество, качество, 

външния вид /за наличие на пукнатини, счупвания, шупли и др./ и необходимата 

придружителна документация, като сертификат за качество, декларация за съответствие, 

доказващи качеството и протоколи от изпитване, там където е необходимо.

14. След проведения входящ контрол на доставените материали, 

отговорника по качеството ще ги предлага на за одобрение за влагане при строителството 

на обекта.

15. На задължителен входящ контрол преди влагане в строителството на 

обекта подлежат всички материали, предвидени в проектната документация.

16. Началник склад за материали ще съхранява и заприходява годните 

материали в приобектовия склад, само след като получи одобрение за качеството им от 

Възложителя и от отговорника по качеството на обекта.

17. Материалите, които са повредени и не са подходлщр за ползване по 

предназначение, незабавно ще се премахват от обекта.

18. Съхранението на материалите в скла^овит^ помефвфтия ще се извършва 

в съответствие с инструкциите на производителя на ефлая^ц пал^ф, в контейнери и др., 

като началник склада обозначава всяка партида със „С^ела^сец/е'|'и|к)Ьт”. /

ft ft п о  Q i I  У l? & b 1
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19. Изписването на материалите ще се извършва по реда на тяхното 

постъпване в склада. Няма да се разрешава ползването на материали при строителството 

от друга партида, преди да е изчерпана предшестващата.

20. Ако качеството на даден материал не отговаря на изискванията за влагане 

в строителството, отговорника по качеството съвместно с началник склада ще го изолират 

на отделен стелаж с надпис и се завежда в „Дневник за регистриране на рекламации по 

качеството на предаден продукт”, като ще предприемат действия за уреждане на 

рекламацията с доставчика или производителя.

21. Основните материали -  асфалтобетон, насипни материали, бетонови 

разтвори ще бъдат грижливо съхранявани и транспортирани до обекта, непосредствено 

преди влагането им.

22. За бетоновите разтвори, влагани в процеса на строителството 

задължително ще се изисква декларация за съответствие и сертификат за качество, в които 

ще се описва рецептурния състав с отразени и съставките /добавките/ за зимно бетониране, 

водоплътност и пластичност, Марката, класа, датата и часа на производство и бетоновия 

център, в който е произведен.

23. Всички количества бетонови разтвори, доставени на обекта ще се вписват 

от техническия ръководител в „Дневник за бетоните” по реда на тяхната доставка, като 

изрично ще се отбелязва датата, часа и температурата.

24. По време на бетонирането непрекъснато ще се следи за правилността на 

кофража, формите, точността и проектното разположение на армировката, както и 

качествата на бетонната смес по отношение на клас, еднородност, консистенция и други.

25. Армировката ще се изпълнява по видове, количество и конфигурация в 

съответствие с работните чертежи от проектната документация.

26. Преди полагането армировката ще се почиства от кал, лед, сняг, ръжда, 

масла и други замърсявания. Освен това ще се проверява и качеството на изпълнение на 

кофража.

27. На каменните материали ще се проверява периодично зърнометричен 

състав, съдържание на фина фракция, форма на едрия aijfeijar, процентна натрошени или 

раздробени изцяло и обли частици, ъгловатост на дребния /нрегат.

28. Използваният материал за изграждаме в/а основн^я/пласт трошен камък 

ще е с непрекъсната зърнометрия. ще притфкайа вц6о)кД/ плътност и добра 

носимоспособност. Материалът ще е чист и своб^деф о /  ор|-а]([ични^примеси, глина, 

свързани частици и други неподходящи материали.

------- ---------------------------------------------------------- i---------- f------------- ■■■ ' h
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29. Процедурите при складиране няма да влошават качеството на 

складирания материал, както и няма да се допускат внасяне на чужди материали в депото 

или купчината. Материалът ще се складира върху твърда, чиста повърхност

30. Производство на асфалтова смес няма да се допуска при температура на 

околната среда пони ска от 5°С, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи 

условия.

31. Ще се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване 

на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди 

разтоварване (покриване).

32. Ще се осигури достатъчна производителност на асфалтосмесителя, 

достатъчен брой транспортни средства и подходящи условия на складиране така, че 

необходимите количества смес да бъдат доставяни за осъществяване на непрекъснато 

полагане на асфалтовите смеси.

33. Каросерията на превозните средства ще бъде напълно почистена преди 

натоварване със смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и 

десортиране.

34. Всички изпълнени СМР ще съответстват на техническите и законови 

разпоредби и ще са изпълнени в съответствие с техническите и технологични правила и 

действащи нормативи в областта на строителството в страната и при спазване на 

изискванията на ПИПСМР и съответните допуски.

35. Качеството на строително-монтажните работи в процеса на 

изпълнението им ще се контролира от техническия ръководител и отговорника по 

качеството на обекта за съответствие с изискванията на проекта и спецификациите по вид, 

количество и качество, и изискванията посочени в съответните действащи нормативни 

документи в строителството.

36. СМР ще се приемат въз основа на предварително извършване на 

необходимите изпитвания съгласно действащата нормативна уредба, като се осигурява 

достъп на Възложителя при провеждане на контролните изпитвания.

37. За проведените изпитвания ще се съставят пнотоколи. копия от които ще 

се предоставят на инвеститора и при актуването на изпълнените |СМР.

38. Трасирането и отлагане на обекта върху терена н^б/се извършва чрез 

геодезически измервания и поставяне на основен геодезш/ески/репер//

39. Контролът на земните работи /изког(и, фсщт/Ц ще сй извършва с 

геодезически измервания с изправни и годни геодези^есц^и С])е^(;тва/' заЩззмерв^не и
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лабораторни изпитвания при необходимост и за резултатите се съставят съответни 

протоколи.

40. Качеството на монтажа ще се контролира чрез единични и комплексни 

проби и изпитвания /тествания/, за резултатите от които се съставят протоколи.

41. Качеството на подлежащите на закриване строително-монтажни работи 

/изкопи, арматура и др./ ще се установява като се състави „Акт за скрити работи”, с който 

ще се удостоверява, че са постигнати изискванията на проекта.

42. В „Акт за скрити работи” се отбелязват вида, количеството, вложения 

материал, технически данни /дълбочина, ширина и др./, извършени проби и изпитвания и 

резултатите от тях.

43. Строителството ще се приключва със създаване на екзекутивна 

документация и подписване на протокол от комисия, в състава на която влизат 

представители на Възложителя, Проектанта и Изпълнителя.

44. Измерванията в процеса на строителството ще се извършват с годни и 

минали през метрологична проверка средства за измерване /СИ/ в съответствие с 

изискванията на проектната документация, маркирани по съответния начин, съобразно 

изискванията на нормативните документи и придружени с протоколите от проверки, 

заверени копия от които ще се съхраняват на обекта.

Изпълнителят, с цел осигуряване изискванията по отношение контрола на качеството, 

пожарната безопасност, изискванията за ЗБУТ и опазване на околната среда ще обособи и ще 

използва свои звена от специалисти за извършване на вътрешен контрол в процеса на 

изпълнение на СМР.

Ь.4.4) Начин на складиране, начин на влагане, изпитания 
❖  Товарене и транспортиране

В подготвителния период ще се одобрят и сключат договори за производство и 

доставка на основните строителни детайли. Доставките на съответните ще бъдат изпълнявани 

ритмично, съгласно предварително уточнени срокове и одобрен ресурсен график. При 

изпълнението на обекта извънгабаритните товари ще бъдат пр^врзвани в у£3мната част на 

денонощието с оглед на осигуряване на безпрепятствено движение/по трасето/

Всички доставяни материали на обекта и в производствените бази/сс/ придружават от 

съответните Декларации за експлоатационни характеристики/, като / i/редварително са 

одобрени от Възложителя, който е получил техните Сертификати/за прб/и^о^т/вен контрол.

000284
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Изпълнителят ще предложи и съгласува с Възложителя удобни места за депа за 

инертни материали, с цел оптимизиране на строителния процес и опазване на околната среда 

от замърсяване. Освобождаването от земни маси и строителни отпадъци ще става само на 

предварително одобрени за това места и узаконени разтоварища.

Всички материали и изделия, предвидени за влагане в обекта, ще бъдат представяни 

за одобрение. След одобрението от страна на Възложителя ще се сключат договори за 

производство и/или доставка или ще бъдат произведени от собствените производствени бази. 

При съхранението и работата с основните материали ще се спазват изискванията на 

Техническата спецификация от тръжната документация.

Основните материали ще бъдат грижливо съхранявани и транспортирани до обекта.

За производството и доставката на асфалтови смеси в съответствие с 

производителността на асфалтосмесителя ще се предвидят достатъчен брой транспортни 

средства и подходящи условия на складиране така, че необходимите количества смес да бъдат 

доставяни за осъществяване на непрекъснато полагане на асфалтовите смеси. Каросерията на 

превозните средства ще бъде напълно почистена преди натоварване със смес и напръскана с 

течност, която не позволява полепването на материала по дъното й. Транспортните средства 

ще бъдат така оборудвани, че температурата на асфалтовата смес да се запази в необходимите 

граници и експедирани за строителната площадка по такъв график и разпределение, че всички 

доставени смеси да бъдат положени с подходяща температура -  същата ще бъде проверявана 

и на обекта.

Доставянето на сместа ще се извършва с еднаква скорост и в количества, съобразени 

с капацитета на оборудването за асфалтополагане и уплътняване.

За машинно полагане при доставянето сместа ще се изсипва в коша на 

асфалтополагащата машина. Ще се следи за температурата на сместа в коша на 

асфалтополагача. Ако температурата на сместа е в границите ±14°С от работната рецепта, 

полагането и уплътнението ще се изпълни. Ако значителна част от доставената смес в 

машината не отговаря на изискванията, в сместа има буци, има зърна необвити с битум, липсва 

характерният блясък на сместа, трябва да се прекъсне асфалтополагането до вземането на 

необходимите мерки за спазване на изискванията.

Ще се вземат всички необходими предварителни м е р к и г / р е д п а з ^ н е  на сместа от 

атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя пр^ди ^азтов^ване (покриване).

Ще се осигурява контрол на материалите преди да/се рложа-j j в производството 

декларации, кантарни бележки, товарителници, протоколи.

v \
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❖  Съхранение и охрана на материали

Изпълнителят ще положи всички усилия, 'за да сведе до минимум продължителността 

на складиране на площадката на материали, като планира доставките, така че да съвпадат с 

нуждите на строителството. Приспособленията за складиране няма да са готови преди 

пристигането на материала. Изпълнителят ще обърне специално внимание на адекватното им 

опазване в склада и на площадката. Изпълнителят няма да съхранява на площадката ненужни 

материали.

Принципна схема на транспортиране, разтоварване и складиране на материали:

Изпълнителят ще организира така подреждането на материалите, че да не могат да 

застрашат безопасността на хората. Изпълнителят ще окачи и спазва обозначителни табели, 

указващи разрешената тежест на товара върху платформите. Изпълнителят ще получи от 

производителите детайлна информация относно метода на съхранение и поддръжка на 

складираните артикули, като ще спазва тези изисквания. Всички разходи, свързани със 

складирането и охраната на материалите и оборудването, ще бъдат за сметка на Изпълнителя.

U U 9 Я
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Изпълнителят няма да доставя никакви материали на площадката, докато не са 

спазени следните условия:

>  Възложителят е получил препоръките на производителя за 

складиране на площадката.

>  Възложителят е установил и одобрил района/площадката, където 

ще се складира материалът.

Основната част от материалите няма да се депонират преди използването им в 

работите, т.е. ще се влагат непосредствено след доставката им. Ако се наложи складиране на 

материали на обекта, склада им на място за депо ще бъде приет от Възложителя и тогава ще 

бъде използван. Начинът на складиране на бетонни и други подобни елементи ще се извършва 

строго по предписанията на съответния производител с цел материалите да се предпазят от 

компрометиране по време на складирането им.

❖  Разпределение на основните видове материали по видове работи и
дейности
При съхранението и работата е основните материали ще се спазват изискванията на 

Техническата спецификация от тръжната документация.

В подготвителния период ще се одобрят и сключат договори за производство и 

доставка на основните строителни детайли. Доставките на съответните ще бъде изпълнявани 

ритмично съгласно предварително уточнени срокове на доставкрТсъгласио одобрена Работна 

програма.

При изпълнението на обекта ще се осигури ритмичност прр достф^ка на строителните 

продукти и детайли, като извънгабаритните товари ще бъда!г прфозваДи в тъмната част на 

денонощието с оглед на осигуряване на безпрепятствено двиДенир i/cj т^асе/ф
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Въз основа на разработения линеен календарен план за проекта са съставени 

плановете за осигуряване на изпълнението му с необходимите ресурси.

Ь.4,5) Контрол на качеството на влаганите материали
❖  Основни видове материали при изпълнение на земни работи, контрол на

качеството на влаганите материали
Земните работи са свързани с разчистване на строителната площадка, временното 

строителство и изграждането на пътното тяло и пътните съоръжения. Това са всички 

траншейни, скатни и заимствени изкопи, изкопи за основи и строителни ями, насипи, обратни 

засипки и др.

Материалите (почвите), добивани и впоследствие използвани при изпълнението на 

земните работи и земните съоръжения ще бъдат класифицирани, съгласно изискванията на 

груповата класификация на почви и смеси от почви и зърнести материали, посочена в таблица 

1. Няма да се допуска използването на материал без протокол от акредитирана лаборатория, 

определящ неговите качества.

У У Ч- ? 8 8
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Таблица 1

Обща
класификация

Зърнести материали (35% или по-малко частици, преминали през 
сито 0,075  m m )

Прахово-глинести материали  
(35% или повече частици, преминали  

през сито 0 ,075  mm)

Групова
класификация А-1 А-З А-2 А-4 А-5 А-6

А-7 А- 
7-5 А- 

7-6

А-1-а А-1 -в А-2-
4

А-2-
5 А-2-6 А-2-7

Зърнометриче 
н състав 
(преминали  
тегловни 
проценти) 
през сито:

2,0 mm
не

повече 
от 50

- - - - - - - - - -

0,425 mm
не

повече 
от 30

не
повече 
от 50

не 
по- 

малк  
о от 
51

0,063 mm
не

повече 
от 15

не
повече 
от 25

не
повеч 
е от 
10

не
повеч 
е от 
35

не
повеч 
е от 
35

не
повече 
от 35

не
повече 
от 35

не по- 
малко 
от 36

не по- 
малко  
от 36

не по- 
малко от 

36

не по- 
малко 
от 36

Характер и стик 
и на
фракцията, 
преминала 
през сито 
0,425 mm, 
граница на 
протичане W 1, 
%

не
повеч 
е от 
40

не по- 
малк 
о от 
41

не
повече 
от 40

не по- 
малко  
от 41

не
повече 
от 40

не по- 
малко  
от 41

не
повече от 

40

не по- 
малко 
от 41

показател на 
пластичност 1р,
%

не повече от 6
непла
стичн

и

не
повеч 
е от 
10

не
повеч 
е от 
10

не по- 
малко  
от 11

не по- 
малко  
от 11

не
повече 
от 10

не
повече 
от 10

не по- 
малко от 

11

не по- 
малко 
от 11

Кратко
описание

Скални късове/ 
валуни,чакъл и 

пясък

Дреб
ен/ф

ин
пясък

Прахов или глинест чакъл и пясък Прахови почви Глинести почви

Обща оценка  
като земна  
основа

Отлична до добра Средна до лоша

Забележки:
1) П оказат елят  на  пласт ичност  1Р н а  подгрупа  А -7 -5  е р а в е н  или п о -м а луТ д ^г  границат а на  прот ичане Wj м и н ус  30.

2) П оказат елят  на  пласт ичност  1Р на  подгрупа  А -7 -6  е по-голям  от гр/шицафга на  п р о т ф о ^ н е  W] м и н ус  30.

3) П очви  с  високо съдърж ание на  органични  вещ ест ва  (т орф  и  т Ьрф енй наноси) м Ьгф п да  бъдат  класиф ициран и  в  т ази  

класиф икация кат о  група  А -8. К ласиф ициранет о н а  т ези  м ат ериали  се основара на  ф зу а л н а  о щ н к р  и не зависи  от  процен т а  частици, 

прем инали  през  сит о 0,063 т т  , границат а н а  прот ичане и  индекса  на  плас\>тчнос\т. M am epifajfum e от  т ази група  са  съ ст авени  от  

р а зп а д а щ а  се органична  м а т ерия  с  влакнест а т екст ура, т ъм но каф яв или  че$рн цвф п иуб п ^ц и ф ф н а  м и р и зм а  н а  гниене. Тези органични  

м ат ериали  са  неподходящ и за  използване в  насип, кат о зем н а  основа н а  насипа  г \^ м } ^ /л е г л о ^ н а  n ijfm c/nc^ наст илка. Те се характ еризират  

с  висока  ст епен  на  деф орм ация  (пропадъчност ) и ниска  носим оспособност .
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Видовете изпитвания на материалите, необходими за тяхното класифициране, са 

посочени в Таблица 2.

Таблица 2

Показател Метод на изпитване

В одно  с ъ д ъ р ж а н и е БДС 644
БДС EN ISO 17892-1

З ъ р н о м е т р и ч е н  състав СД CEN ISO/TS 17892-4

С ъ д ъ р ж а н и е  на части ц и  п р е м и н а л и  п р ез сито  0 ,0 6 3  m m БДС EN 933-1

П о ка з а те л  на п л астич ност Наредба № 1 от 26 .05 .2000  г. за проектиране на пътища, 
П риложение 16 и 17

С ъ д ъ р ж а н и е  на зъ рна с о б л а  и н а тр о ш е н а  пов ъ рхност БДС EN 933-5

С ъ д ъ р ж а н и е  на в о д о р а з тв о р и м и  соли БДС EN 1744-1  
БДС 11301

С ъ д ъ р ж а н и е  на о р га н и ч н и  п р и м е с и БДС EN 1744-1  
БДС 11302

С ъ д ъ р ж а н и е  на о б щ а  сяра БДС EN 1744-1

Материал, получен от изкоп и принадлежащ към групите А-1 и А-2 съгласно груповата 

класификация на почви и смеси от почви и зърнести материали (табл. 1) е подходящ материал 

за изграждане на насипното тяло на автомобилни пътища. При изкоп на материали от групите 

А-3, А-4, А-5, А-6 и А-7, за всеки отделен случай ще се прецени дали материала да бъде 

извозен на депо, или чрез подходяща стабилизация, да бъде вложен в някоя от зоните на 

насипа.

❖  Основни видове материали при изпълнение на насипи, контрол на 
качеството на влаганите материали
Насипите се изграждат с почви от групите А-1 и А-2 или със стабилизирани почви от 

групите А-3, А-4, А-5, А-6 и А-7 от груповата класификация на почви и смеси от почви и 

зърнести материали (таблица 1).

Горните 0,5 ш от короната на насипа представлява зона „А“. Зона „А” се изгражда с 

почви от група А-1. Използваните материали влагани в Зона „А” ще отговарят на следните 

технически изисквания (таблица 3):

f
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Таблица 3

П о к а за те л М е т о д  на и з п и тв а н е Г р а н и ч н и  сто й н о сти

Зърнометричен състав БДС EN 933-1  
СД CEN ISO/TS 17892-4

М аксим ален разм ер на зърната 
не по-голям от 80м м

Съдържание на фина фракция
БДС EN 933-1  

СД CEN ISO/TS 17892-4 Не по-голямо от 15

Коефициент на разнозърност u = d 6 0 /d l0
БДС EN 933-1  

СД CEN ISO/TS 17892-4
По-голям или равен на 10

Съдържание на напълно обли зърна БДС EN 933-5 Не по-голямо от 70

Съдържанието на обща сяра в скалните 
материали, различни от въздушно охладена 
шлака

БДС EN 1744-1 Не по-голямо от 1

Съдържанието на обща сяра в скалните 
материали от въздушно охладена шлака

БДС EN 1744-1 Не по-голямо от 2

Съдържание на водоразтворими сулфати БДС EN 1744-1 Не по-голямо от 1,3
Съдържание на водоразтворими хлориди БДС EN 1744-1 Не по-голямо от 8
Съдържание на органични вещества БДС EN 1744-1 Не се допуска
Устойчивост на магнезиев сулфат БДС EN 1367-2 Декларира се
Калифорнийски показател за 
носимоспособност CBR, след 4-дневно  
киснене на почвени проби, уплътнени до 
плътност, равна на 95 % от максималната  
обемна плътност на скелета, съгласно БДС 
17146:1990

БДС EN 13286-47 Не по-малко от 30

Зоните под зона „А“ са „Б“, „В“ и под нея. Зона „Б“ е частта от насипа от 0,5 до 4 ш, 

а зона „В“ - частта от насипа от 4 до 10 ш. Насипните материали, които ще бъдат използвани 

за изпълнението на насипа под зона „А“ (зони „Б“ и „В“ и частта под зона „В“), трябва да 

включват почви от групите А-1 и А-2, които отговарят на следните изисквания (таблица 4):

Таблица 4

П о к а за те л М е т о д  н а  и з п и тв а н е Г р а н и ч н и  сто й н о сти

Зърнометричен състав БДС EN 933-1  
СД CEN ISO/TS 17892-4

М аксим ален размер на зърната 
не по-голям от 200м м

Коефициент на разнозърност u = d 6 0 /d l0 БДС EN 933-1  
СД CEN ISO/TS 17892-4

По-голям или равен на 10

Съдържание на водоразтворими сулфати БДС EN 1744-1 Не по-голямо от 4

Съдържание на водоразтворими хлориди БДС EN 1744-1 Не по-голямо от 8
Съдържание на органични вещества БДС EN 1744-1 ,л  Не се допуска
Калифорнийски показател за 
носимоспособност CBR, след 4-дневно  
киснене на почвени проби, уплътнени до  
плътност, равна на 95 % от максималната  
обемна плътност на скелета, съгласно БДС 
17146:1990

/  1

БДС EN 13286-47

/  /

Не по-малко от 5

V / / I I /  / I

Ь v т f т ч
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Използваните материали (скален материал, чакъл и пясък) влагани в обратни насипи 

на котловани и траншеи на фундаменти, до или върху конструкции, водостоци и тръбни 

дренажи ще отговарят на следните технически изисквания (таблица 5):

Таблица 5

П о к а за те л М е т о д  на и з п и тв а н е Г р а н и ч н и  сто й н о сти

Зърнометричен състав БДС EN 933-1  
СД CEN ISO/TS 17892-4

М аксим ален разм ер на зърната 
не по-голям от 80м м

Съдържание на фина фракция БДС EN 933-1:2012  
СД CEN ISO/TS 17892-4 Не по-голямо от 15

Коеф ициент на разнозърност u = d 6 0 /d l0 БДС EN 933-1  
СД CEN ISO/TS 17892-4 По-голям или равен на 10

Съдържание на напълно обли зърна БДС EN 933-5 Не по-голямо от 70

Съдържанието на обща сяра в скалните 
материали, различни от въздушно охладена 
шлака

БДС EN 1744-1 Не по-голямо от 1

Съдържанието на обща сяра в скалните 
материали от въздушно охладена шлака БДС EN 1744-1 Не по-голямо от 2

Съдържание на водоразтворими сулфати БДС EN 1744-1 Не по-голямо от 1,3
Съдържание на водоразтворими хлориди БДС EN 1744-1 Не по-голямо от 8
Съдържание на органични вещества БДС EN 1744-1 Не се допуска
Устойчивост на м агнезиев сулфат БДС EN 1367-2 Д екларира се
Калифорнийски показател за 
носимоспособност CBR, след 4-дневно  
киснене на почвени проби, уплътнени до 
плътност, равна на 95 % от максималната  
обемна плътност на скелета, съгласно БДС 
17146:1990

БДС EN 13286-47 Не по-малко от 30

❖  Основни видове материали при изпълнение на банкети, контрол на 
качеството на влаганите материали
При изпълнение на Стабилизирани банкети е подбран зърнометричен състав за долен 

пласт се използва нефракциониран скален материал, получен от скални материали, посочени 

в БДС EN 13285, БДС EN 13242 и БДС EN 13242/NA, без разпадащи се мергели, аргелити и 

др. и отговарящ на изискванията, посочени в Таблица 6. Горният пласт на банкета ще бъде 

изпълнен от скален материал с подбран зърнометричен състав и отговарящ на изискванията, 

дадени в Таблица 7.

;Н а
и  V ? 9?Г* Г*4
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Таблица 6

П о к а за те л М е т о д  на и зп и тв а н е Г р а н и ч н и  сто й н о сти

М аксим ален размер на зърната БДС EN 933-1 не по-голям от 56

Коефициент на разнозърност . БДС EN
13242:2002+A 1:2007/N A :2012 не по-малък от 10

Показател на пластичност
Наредба №  1 от 26 .05 .2000  г. за 

проектиране на пътища, 
Приложение № 17

не по-голям от 6

Калифорнийски показател за носимоспособност 
CBR след 4-дневно киснене на почвени проби, 
уплътнени до плътност, равна на 95 % от 
максималната обемна плътност на скелета, 
съгласно БДС EN 13286-2  (CBRmin)

БДС EN 13286-47 не по-малък от 30

Съдържание на обща сяра -добавъчни 
материали, различни от въздушно охладена 
дом енна шлака

не по-голямо от 1

- въздушно охладена дом енна шлака БДС EN 1744-1 не по-голямо от 2
Съдържание на водоразтворими соли
Сулфати
Хлориди

не по-голямо от 4 
не по-голямо от 8

Таблица 7

П о к а за те л М е т о д  на и зп и тв а н е Г р а н и ч н и  сто й н о сти

Коефициент на разнозърност БДС EN
13242:2002+A 1:2007/N A :2012 не по-малък от 10

Мразоустойчивост след 5 цикъла третиране с 
магнезиев сулфат, стойност на допустимата 
загуба по маса на материала

БДС EN 1367-2 не по-голяма от 35

Устойчивост на дробим ост чрез коефициента Лос 
Анжелос БДС EN 1097-2 не по-голяма от 40

Съдържание на фина фракция (частици с 
диаметър, по-малък от 0 ,063  mm) БДС EN 933-1 не по-голямо от 7

Коеф ициент на плоски зърна БДС EN 933-3 не по-голям от 40

Коефициент на формата БДС EN 933-4 не по-голям от 40

Съдържание на натрошени или отчупени зърна
БДС EN 933-5

не по-малко от 50

Съдържание на напълно заоблени зърна не по-голямо от 30

Пясъчен еквивалент БДС EN 933-8 не по-малък от 30

Показател на пластичност
Наредба №  1 от 26 .05 .2000  г. за 

проектиране на пътища, 
Приложение № 17

не по-голям от 4

Калифорнийски показател за носимоспособност 
CBR след 4 -дневно киснене на почвени проби, 
уплътнени до плътност, равна на 98 % от 
максималната обемна плътност на скелета, 
съгласно БДС EN 13286-2  (CBRmin)

БДС EN 13286-47

/  1

/

не по-малък от 80

I I

не по-голямо от 1
Съдържание на обща сяра 

-добавъчни материали, различни от въздушно 
охладена дом енна шлака

- въздушно охладена дом енна шлака БДС EN 1 7 4 4 |l / /  не по-голямо от 2
Съдържание на водоразтворими соли

- Сулфати
- Хлориди A  i s  1 i

не по-голямо от 4 
^ jH e n o -голдмо от 8
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❖  Основни видове материали при изпълнение на основни пластове 
необработени със свързващи вещества, контрол на качеството на 
влаганите материали
Използваните материали за изграждане на основни пластове, необработени със 

свързващи вещества, ще съответстват на изискванията на БДС EN 13285:2011, БДС EN 

13242:2002+А1:2ОО7 и  . БДС EN 13242:2002+A1:2007/NA:2012 и ще бъдат с подбрана 

зърнометрия. Използваните материали влагани ще отговарят на следните технически 

изисквания (таблица 8):

Таблица 8

П о к а за те л М е т о д  на и з п и тв а н е Г р а н и ч н и  сто й н о сти

Коеф ициент на разнозърност БДС EN 13242:2002+A 1:2007/N A :2012 не по-малък от 10

Мразоустойчивост след 5 цикъла третиране с 
магнезиев сулфат, стойност на допустимата  
загуба по маса на материала

БДС EN 1367-2 не по-голяма от 25

Устойчивост на дробим ост чрез коефициента Лос 
Анжелос

БДС EN 1097-2 не по-голяма от 40

Съдържание на фина фракция (частици с 
диаметър, по-малък от 0 ,063  mm)

БДС EN 933-1 не по-голямо от 7

Коеф ициент на плоски зърна БДС EN 933-3 не по-голям от 35

Коефициент на формата БДС EN 933-4 не по-голям от 35

Съдържание на натрошени или отчупени зърна
БДС EN 933-5

не по-малко от 90

Съдържание на напълно заоблени зърна не по-голямо от 30

Пясъчен еквивалент БДС EN 933-8 не по-малък от 35

Показател на пластичност Наредба №  1 от 26 .05 .2000  г. за 
проектиране на пътища, 

Приложение № 17

не по-голям от 6

Граница на протичане не по-голяма от 25

Калифорнийски показател за носимоспособност 
CBR след 4-дневно киснене на почвени проби, 
уплътнени до плътност, равна на 98 % от 
максималната обемна плътност на скелета, 
съгласно БДС EN 13286-2  (CBRmin)

БДС EN 13286-47 не по-малък от 80

Съдържание на обща сяра 
-добавъчни материали, различни от въздушно 
охладена дом енна шлака

БДС EN 1744-1

не по-голямо от 1

- въздушно охладена дом енна шлака не по-голямо от 2
Съдържание на водоразтворими соли

- Сулфати
- Хлориди

не по-голямо от 1,3 
не по-голямо от 8

Зърнометричният състав на скални материали с п^Щщта зър^рметрия, определен 

съгласно БДС EN 933-1:2012 след вземане на проби /съгласно Б^С  EN 932-1:2000 и 

редуцирането им съгласно БДС EN 932-2:2000, със зърнометрия 0/6^,/ 0/56, 0/45 или 0/40 и 

категории за зърнометрия GA, GB или GC, категории |съо|гвет^о |С|^85у^)С85 и ОС90 за
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надситов материал, категория за съдържание на фин материал UF7, съгласно БДС EN 

13285:2011, ще отговаря на граничните условия, дадени в таблици 9, 10, 11 и 12.

Таблица 9

Фракция Отвор на ситата, 
mm mm

63 31,5 16 8 4 2 1

100
85 65 50 40 35 20

55 35 22 15 10 0

Преминали количества в 100 85 68 60 47 40 35
0-63 % 55 35 22 16 9 5

100 90 75 60 45 35 25

50 30 20 13 8 ...5

Таблица 10

Фракция
mm

Отвор на ситата, 
mm

56 31,5 16 8 4 2 1

100
85 65 50 40 35 20

55 35 22 15 10 0

0-56 Преминали количества 100 85 68 60 47 40 35
в% 55 35 22 16 9 5

100 90 75 60 45 35 25

50 30 15 13 8 5

Таблица 11

Фракция Отвор на ситата,
45 22,4 11,2 5,6 2 1 0,5mm mm

100
85 65 50 40 35 20

55 35 22 15 10 0

0-45 Преминали количества 100 85 68 60 47 40 35
в% 55 35 22 16 9 5

100
90 75 60 45 35 25

50 30 20 13 8 5

Таблица 12

Фракция
mm

Отвор на ситата, 
mm

40 20 10 4 2
__ _____ . / \  . . .  .

1 0,5

100
85 50 у 40 35 20

55 35
22 / 1  13 10 0

0-40 Преминали количества 
в%

100 85
55

68 / 
35

/

60 /  47  

22 16

40
9

35
5

100
90 X5 / Я  1 /  « 35 25

50 з У _ Ь
х  21 Y  K  v O

5
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❖  Основни видове материали при изпълнение на асфалтови пластове,
контрол на качеството на влаганите материали
Материалите, които се използват при асфалтови работи са едрозърнест скален 

материал, дребнозърнест скален материал, минерален пълнител -  брашно или 

портландцимент и свързващо вещество.

Едрозърнестият скален материал се произвежда в трошачно-сортировъчна 

инсталация. Вземането на проби от едрозърнестия скален материал се извършва в 

съответствие с БДС EN 932-1 и БДС EN 932-2. Зърнометричният състав на едрозърнестия 

скален материал се определя в съответствие с БДС EN 933-1 и трябва да отговаря на 

изискванията на БДС EN 13043:2005+AC:2005/NA:2012, като за сплит мастик асфалт да бъде 

от категории Gc 90/10 или Gc 90/15, за асфалтобетон тип А - Gc 90/10 или Gc 90/15, за долен 

пласт на покритието - Gc 90/10 или Gc 90/15, за основни пластове - Gc 90/10, Gc 90/15 или Gc 

85/15. Скалните фракции за асфалтови смеси трябва да отговарят на следните изисквания:

- съдържание на натрошени зърна в % по маса: за износващи и долни пластове на 

покритието (биндери) трябва да бъде не по-малко от 100 % (категория С 100/0), а за асфалтови 

смеси за основни пластове - не по-малко 75 % (категория С100/0 или С90/1), когато се 

определя в съответствие с БДС EN 933-5;

- коефициент на плоски зърна в % по маса: за износващ пласт тип сплит мастик асфалт 

и за износващ пласт от асфалтобетон тип А - не повече от 15 (категория F1 15); за долен пласт 

на покритието (биндер) - не повече от 20 (категория F1 20), за основен пласт - не повече от 25 

(категория F1 25), когато изпитването е в съответствие с БДС EN 933-3;

- коефициент на формата в % по маса: за износващ пласт тип сплит мастик асфалт и 

за износващ пласт от асфалтобетон тип А - не повече от 15 (категория S1 15); за долен пласт 

на покритието (биндер) - не повече от 20 (категория S1 20), за основен пласт - не повече от 25 

(категория S1 25), когато изпитването е в съответствие с БДС EN 933-4;

- съдържание на фина фракция (зърна с размери под 0,063 шш) в % по маса: за 

износващ пласт от сплит мастик асфалт, за износващ пласт от асфалтобетон тип А - не повече 

от 2 (категория f2), за долен пласт на покритието (биндер) - не повече от 3 (категория f3), за 

основен пласт - не повече от 4 (категория f4), определено съгласно БДС EN 933-1;

- устойчивост на дробимост, определена с коефициента Лос Анж^лос в % по маса: за 

износващ пласт - не повече от 25 (категория LA25); за дол^н (игаст на укритието (биндер) - 

не повече от 35 (категория LA35), за основен пласт - ф  фвече от/^0 (категория LA40), 

определена съгласно БДС EN 1097-2;

+
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- устойчивост на полируемост PSV: за износващ пласт сплит мастик - не по-малко от 

50 (категория PSV50), когато изпитването е в съответствие с БДС EN 1097-8;

- абсорбция на вода, в % - не повече от 2 за всички асфалтови пластове, определена 

съгласно БДС EN 1097-6;

- мразоустойчивост (след 5 цикъла третиране с магнезиев сулфат), загуби в % по маса: 

за износващ пласт - не повече от 18 (категория MS 18), за долен пласт на покритието (биндер) 

и за основен пласт - не повече от 20 (категория MS 18), определена съгласно БДС EN 1367-2;

- сцепление между едри скални материали и битумни свързващи вещества за 

износващи пластове, в % запазена повърхност - не по-малко от 80, когато изпитването е в 

съответствие с БДС EN 12697-11, т.7, при по-малък процент запазена повърхност е 

необходимо да се използват добавки подобряващи сцеплението;

- при използване на базалтови скални материали се прави проверка за признаци на 

повърхностно изветряне и ако има такова, се определят загубата на маса и устойчивостта на 

раздробяване съгласно БДС EN 1367-3 и БДС EN 1097-2;

- съдържание на леки органични замърсявания, които са по-големи от 2 mm, в трябва 

да се определи съгласно БДС EN 1744-1, точка 14.2 и трябва да отговарят на категория 

mLPC0,l.

Дребнозърнестият скален материал, влизащ в състава на асфалтовите смеси, трябва 

да отговаря на следните изисквания:

- пясъчен еквивалент, в %: за естествен пясък - не по-малък от 50 (категория SE50), за 

трошен пясък - не по-малък от 60 (категория SE60), определен БДС EN 933-8.

- мразоустойчивост (след 5 цикъла третиране с магнезиев сулфат), загуби в % по маса: 

за износващ пласт - не повече от 18; за долен пласт на покритието (биндер) и за основен пласт 

- не повече от 20, определена съгласно БДС EN 1367-2.

Минералното брашно, влизащо в състава на асфалтовите смеси се състои от фини 

частици получени от ситно смлян варовик в съответствие с БДС EN 

13043:2005+AC:2005/NA:2012 и да има зърнометричен състав, отговарящ на изискванията 

дадени в таблица 14.

Таблица 14

Размер на ситото, mm М иним ален процент пре. аин ало количество, по маса

2,0 L00
/ 7 -  -

г - Н
00,125 8! -1(

0 ,063 7 5 ^ (
/  111 /  1

0 ^

т г 1------- У
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Съдържанието на калциев карбонат в минералното брашно трябва да се определи 

съгласно БДС EN 196-2:2013 и да отговаря на категория СС90.

Минералното брашно не трябва да съдържа вредни фини примеси и трябва да има 

стойност на метиленово синьо, в g/kg - не повече от 10, определена съгласно с БДС EN 933- 

9:2009+А1:2013.

Като минерален пълнител може да се използва и портландцимент, който трябва да 

отговаря на изискванията на БДС EN 197-1:2011, и хидратна вар, която трябва да отговаря на 

изискванията на БДС EN 459-1:201.

Свързващото вещество (Битумът) за производство на асфалтовите смеси трябва да 

бъде вискозен пътен битум категория 50/70, както е специфицирано в таблица 15 или 

полимермодифициран, категория ПмБ 25/55-55 за долен пласт на покритието (биндер) и 

категория ПмБ 45/80-65 за износващ пласт, съгласно БДС EN 14023:2010, както е 

специфицирано в таблица 16.

Таблица 15

Категория 5 0 /7 0
Характеристики

не по-малко от не повече от
М етоди на изпитване

Пенетрация, 25 °С, 0.1 mm 50 70 БДС EN 1426:20

Температура на омекване, °С 46 54 БДС EN 1427:20

Температура на счупване по Фраас, °С -8 БДС EN 12593 :20

Пламна температура, °С 230 БДС EN ISO 2 5 9 2 :2 0 0 4

Устойчивост към втвърдяване при 163°С

- Промяна на масата, % 0,5 БДС EN 12607 -1 :20
- Запазена пенетрация, % 50 БДС EN 1426:20

- Повишение на температурата на омекване, °С 10 БДС EN 1427 :20

Съдържание на парафин, % 2,2 БДС EN 12606 -1 :20

Разтворимост, % 99,0 БДС EN ISO 2 5 9 2 :2 0 0 4

Таблица 16

Изисквания

Характеристики
Категория ПмБ 4 5 /8 0 -  

М етод на изпитване 65
Категория ПмБ 2 5 /5 5 -  

55
не п о у ^  

малкс/ от
 ̂ не по-
1 Г О Л Я М О  >6т)

не по- 
малко от

не по- 
голямо от

Пенетрация при 25°С, 0,1m m БДС EN 1426 46 / 80/ 1 25 55
Температура на омекване, °С БДС EN 1427 85 / 55

Температура на счупване по Фраас, °С БДС EN 12593 /  /
г  /

-10
Еластично възстановява не при 25°С, БДС EN 13398 80 / 50

Стабилност при съхранение. Разлика в 
температурата на ом екване на горен и 

долен слой, °С
БДС EN 13399 '

А

/

А I- /
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Устойчивост на втвърдяване

- Промяна на масата, % БДС EN 12607-1 0,5 0,5
-Запазена пенетрация,% БДС EN 1426 60 60

- Повишение на температурата на омекване, 
°С

БДС EN 1427 12 12

Еластично възстановяване при 25°С след 
изпитване, съгласно БДС EN 12607-1,%

БДС EN 13398 70 50

Пламна температура,°С БДС EN ISO 2592 250 250

За основен пласт се използва асфалтова смес тип АО (АС 31,5 осн. АО) със 

зърнометрия представена в таблица 17.

Таблица 17

Размер на ситата, #, mm Преминало количество, % по маса

40,0  mm 100
31,5 mm 90 -1 0 0
20,0 mm 70-100
16,0 mm 66-96
12,5 mm 58-88
8,0 mm 41-71
4,0 mm 28-54
2,0 mm 20-42
1,0 mm 13-36

500 pm 9-31

250 pm 7-24

125 pm 4-15

63 pm 2-8

Битум (% по маса от масата на общия минерален  
материал)

не по-малко от 3,5

Всички показатели, дадени в таблица 18, се разглеждат при проектирането и оценката 

на асфалтовата смес за основен пласт.

Таблица 18
Норми

Показатели не по- малко от не по- голямо от

М арш алови пробни тела, съгласно БДС EN 12697-30  - брой на ударите за
уплътняване.

75

Остатъчна порестост (Vm ), % по обем БДС EN 12697-8 5 ,0 - 10,0
Устойчивост по Марш ал (S), kN, БДС EN 12697-34

Условна пластичност (F), m m ,, БДС EN 12697-34  j
\. Р -

А 5/ 4,0
Чувствителност към вода (ITSR), %, БДС EN 12697-12  J / б  / -

За долен пласт 

таблица 19.
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Таблица 19

Преминало количество, % по маса

Размер на ситата, #, mm Асфалтова смес за долен пласт 
на покритието 0 /2 0

Асфалтова смес за долен пласт 
на покритието 0 /1 6

Асфалтова смес за долен  
пласт на покритието 0 /1 2

(АС 20 биндер) (АС 16 биндер) (АС 12 ,5  биндер)
31,5 mm 100

20,0 mm 90-100 100

16,0 mm 57-80 90-100 100

12,5 mm 45-70 68-86 93-100

8,0 mm 34-56 45-67 60-80

4,0 mm 24-42 34-52 4 1 - 5 9

2,0 mm 18-34 25-41 30-50

1,0 mm 15-30 18-35 2 1 -4 3

500 pm 12-26 12-30 15-38

250 pm 8-20 8-24 9-30

125 pm 4-12 4-15 4-18

63 pm 2-8 2-8 2 -8

Битум (% по маса от масата 
на скалния материал)

3 ,8 -5 ,5 4 ,0 -6 ,0 4 ,5 -6 ,5

Всички показатели, дадени в таблица 20, се разглеждат при проектирането и оценката 

на асфалтовата смес за долен пласт.

Таблица 20

Показатели

Асфалтова смес за 
долен пласт на 

покритието 0 /2 0

Асфалтова смес за 
долен пласт на 

покритието 0 /1 6

Асфалтова смес за 
долен пласт на 

покритието 0 /1 2

(АС 20 биндер) (АС 16 биндер) (АС 12,5 биндер)

не по- не по- 
малко от голямо от

не по- 
малко от

не по- 
голямо от

не по- 
малко от

не по- 
голямо от

М арш алови пробни тела съгласно, БДС EN 
12697-30  - брой на ударите за уплътняване

75 75 75

Обем на порите в минералната смес (VM A ), % по 
обем БДС EN 12697-8

13 14 - 15

Остатъчна порестост (Vm ), % по обем БДС EN 
12697-8

4,0  6,0 4,0 6,0 4,0 6,0

Устойчивост по Marshall (S), kN, БДС EN 12697-34 7,5

V
-' 7 ,5

Условна пластичност по Marshall (F), mm, БДС EN 
12697-34

2,0 4,0 2,0 4,0
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Запълване на порите в минералната смес с 

битум (VFB), % по обем БДС EN 12697-8
65 - 65 - 65 -

Чувствителност към вода (ITSR), % БДС EN 12697- 
12

70 - 70 - 70 -

Дебелина на положения пласт в m m , БДС EN 
12697-36

40 100 40 85 не по-малко от 30

За износващ пласт се използва асфалтова смес със зърнометрия представена в таблица

21 .

Таблица 21

Размер на ситата, mm SMA 12,5 АС 16 изн. А АС 12,5  изн. А
20,0  mm 100
16,0 mm  100 95-100 100
12,5 mm 90-100 82-92 90-100
8,0 mm 50-60 65-75 68-78
4,0 mm 27-37 45-60 45-60
2,0 mm 20-27 34-48 34-48
1,0 mm 15-22 25-36 25-36
500 pm 12-19 18-27 18-27
250 pm 10-17 13-20 13-20
125 pm 9-14 8-15 8-15
63 pm 8-12 6 - 1 2 6 - 1 2

Битум (% по маса от масата на скалния 
материал)

min 6,5 5 ,0 - 6 , 5 5 , 0 - 6 , 5

Всички показатели, дадени в таблица 22, се разглеждат при проектирането и оценката 

на асфалтовата смес за износващ пласт.

Таблица 22

Показатели

Плътен асфалтобетон 
тип А (АС 16 изн А)

Плътен асфалтобетон 
тип А (АС 12,5 изнА)

Сплит мастик 
0 /1 1  (SMA 12,5)

не по- 
малко

не по- 
голямо

не по- 
малко

не по- 
голямо

не по- 
малко

не по- 
голямо

Марш алови пробни тела съгласно, БДС EN 12697- 
30. Брой на ударите за уплътняване

75 75 75

Обем на порите в минералната смес (VM A), % по 
обем БДС EN 12697-8

- - 14 - ! -

Остатъчна порестост (Vm ), % по обем БДС EN 
12697-8

2,0 5,0 (2 )3 * 5,0 3,0 4,01

Устойчивост no Marshall, kN, БДС EN 12697-34 7,0 - 8,0 - - -

Условна пластичност по Marshall, m m , БДС EN 
12697-34

2,0 4,5 2/ Г \ 7) - -

Запълване на порите в минералната смес с битум  
(VFB), % по обем БДС EN 12697-8

- - / 65 I и - 83

Чувствителност към вода, (ITSR) % % БДС EN 12697- 
12

75 / 75 (
/ - ч !  /— / 1

75
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Оттичане на свързващото вещество, БДС EN 12697- 

18, метод Shellenberg
- - - - - 0,3

Дебелина на положения пласт в m m , БДС EN 
12697-36

40 50 40 50 35 40

❖  Основни видове материали при изпълнение на първи битумен разлив, 
контрол на качеството на влаганите материали
За свързващо вещество се използва разреден битум. Разреденият битум трябва да бъде 

средно-сгъстяващ се тип Fm2B2 или Fm2B3 и трябва да отговаря на изискванията дадени в 

Таблица 23:

Таблица 23

Изисквания
Характеристики М етод  на изпитване не по- не повече

м алко от от
Време за изтичане, 10 mm  при 25°С, s БДС EN 12846-1 200

Разтворимост, % БДС EN 12592 99

Пламна температура, °С БДС EN ISO 2719 60

Способност за втвърдяване:

- общ  дестилат при 360°С,% 55

- % от общия дестилат, фракция дестилираща при 225°С БДС EN 13358 10 15
25

- % от общия дестилат, фракция дестилираща при 260°С 35 60

- % от общия дестилат, фракция дестилираща при 315°С 65 90

Характеристики на възстановено и стабилизирано свързващо вещество: БДС EN 13074-1  
БДС EN 13074-2

- пенетрация при 25°С, 0 ,1m m
БДС EN 1426

100
- температура на омекване, °С 35

❖  Основни видове материали при изпълнение на втори битумен разлив, 
контрол на качеството на влаганите материали
Използва се катионна или анионна, бавно разпадаща се битумна емулсия, в 

съответствие с БДС EN 13808:2013/NA:2016, съгласно таблица NA.2, посочени в Таблица 24.

Таблица 24

С60ВР1 / • л  C40BF1) С60В1

Техническо изискване М етод  на 
изпитване

ед.м . клас изискване /клас из/н/кване клас изискване

За битумната емулсия да се о тред £ли

1 Полярност на 
частиците БДС EN 1 4 3 0 -

полом-
лн;

ите / 
/ ' / )

/гтоложител 

/  на,

положите
лна

2
Стабилност при 
смесване с цимент БДС EN 1 2 8 4 8 2 <2 <2

4-------- Ч ----------------------- 1
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3

Съдържание на 
свързващо вещество 
(чрез дестилация)

БДС EN 1431 % 3 > 5 8 3 >38 3 >58

4 Време за изтичане, 2 
mm  при 40 °С БДС EN 12846-1 S 3 15 до 70 2 < 2 0 3 15 до 70

5 Пресевен остатък 0,5 
mm - сито % 4 -  0,5 4 < 0 ,5 4 2 0,5

6

Пресевен остатък 
след 7 денонощ ия 0,5  
mm  - сито

БДС EN 1429
4 2 0,5 4 < 0 ,5 4 2 0,5

7 А дхезия! БДС EN 13614 % 0 NPD 0 NPD 0 NPD
Да се определи за възстановеното свързващо вещество (Възстановяване в съответствие с БДС EN 13074)

8 Пенетрация при 25 °С БДС EN 1426 0,1
mm 3 < 1 0 0 5 < 2 2 0 3 < 100

8 Температура на 
омекване БДС EN 1427 “С 4 > 5 0 8 > 3 5 6 > 4 3

Кохезия (само за модиф ицирани битуми)

12
Кохезионна енергия  
при изпитване на 
дуктилитета при 5 °С

БДС EN 13589  
БДС EN 13703 J/cm 2 1 NPD - - - -

13

Еластично 
възстановяване при 
Ю оС (само за 
свързващи вещества с 
еластични полимери)

БДС EN 13398 % 3 > 5 0 - - - -

Анионната битумна емулсия трябва да отговаря на изискванията, посочени в таблица 

25.

Таблица 25

Характеристики М етод  на изпитване не по- 
малко от

не повече 
от

Видими свойства БДС EN 1425 Д П 1 Д П 1

Полярност на частиците БДС EN 1430 отрица
телна

отрица
телна

Степен на разпадане,% БДС EN 13075-1 170
Стабилност при смесване с цимент, % БДС EN 12848 2

Съдържание на свързващо вещество (чрез дестилация), % (m /m ) БДС EN 1431 582
384

622
424

Време за изтичане, 2m m , 40оС БДС EN 12846-1 15 45

Пресевен остатък 0,5 mm  - сито,%
БДС EN 1429

0,5

Пресевен остатък 0,5 m m  - сито,% 0,5

Свойства на възстановено свързващо вещество чрез изпарение: БДС EN 13074-1

- пенетрация при 25оС, 0 ,1m m БДС EN 1426 ЮО2'3
2204

-тем пература на ом екване, оС БДС EN 1427
А  . .

502'3
354

-  еластично възстановяване при 25оС, % Бд / e N 13398 /  / 503
Забележки:

1 Декларира се от производителя;

2 За битумни емулсии, при които свързващото веществ1 е в1си4)зеИ(1итум/1

----------------------------------------------------------------------------------- 1 | г -----------—  I (

000303
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3 За битумни емулсии, при които свързващото вещество е полимер-модифициран битум;

4 За битумни емулсии при които към свързващото вещество е добавен до 2% разредител.

❖  Основни видове материали при изпълнение на бетонови, кофражни и 
армировъчни работи, контрол на качеството на влаганите материали
Изпълнението на бетонни, кофражни и армировъчни работи се извършва в 

съответствие с изискванията на БДС EN 13670.

•  Бетонови работи на място

Техническите изисквания за добавъчните материали са определени в БДС EN 

12620:2002+A1:2008/NA:2015.

Циментът, портландциментът, шлакопортландцименът и пуцолановият 

портландцимент, които ще се използват, трябва да бъдат класифицирани, одобрени и да 

отговарят на изискванията на БДС EN 197-1. Сулфатоустойчивият портландцимент трябва да 

отговаря на изискванията на БДС 7267.

Циментът се изпитва съгласно стандартите, посочени в Таблица 26.

Таблица 26

БДС EN 196-2 химически анализ на клинкера за портланд  
цимент

БДС EN 196-1
БДС EN 196-2
БДС EN 196-3 физико- механични свойства
БДС EN 196-5
БДС EN 196-6

БДС 7747 /И зм ен ен и е  1 съдържание на добавки в цимента

Водата, употребявана за направа на бетон и строителни разтвори, водата за поливане 

при свързване на бетона и за промиване на едрия добавъчен материал и пясъка трябва да 

отговаря на изискванията на БДС EN 1008.

Анализът на качествата на водата трябва да бъде направен по време на организацията 

на производството на бетон и при всяка промяна на водния източник или на състава на 

примесите й. На вода с доказано питейно качество не се прави анализ. Методите за определяне 

съдържанието на примеси са съгласно БДС EN 1008.

Химическите добавки, прибавени към бетона в малкц^кфп ролир^и  количества, за да 

подобрят свойствата на бетонната смес или бетона, трябв^ да ^тговарЦ; на изискванията на 

БДС EN 934-2.

Употребата на добавки се разрешава само ако е ув}азанс|> в д Т р ^ е ^ т а п р и  условие че 

^щ щ кгтно^федварш цлш ш ш п^
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Приготвянето на бетонни смеси се извършва съгласно БДС EN 206:2014/NA:2015.

Контролирането и определянето на якостта на бетона ще бъде направено на базата на 

якостта на натиск на 28-ия ден и съгласно БДС EN 206:2014/NA:2015 чрез статистически 

метод, позволяващ сравнения между действителната бетонна якост и стандартната 

(контролирана) якост за съответен клас бетон, който трябва да се постигне. Якостта на натиск 

на бетона трябва да бъде определена чрез пробни кубчета, които са приготвени и отлежавали 

според изискванията на БДС EN 12390-2, изпитани на натиск съгласно изискванията на БДС 

EN 12390-3 в заготовъчни форми, отговарящи на формите съгласно БДС EN 12390-1.

Контролирането и определянето на водонепропускливост трябва да бъде съгласно 

БДС EN 206:2014/NA:2015. Метода на изпитване ще отговаря на Приложение NA.N от БДС 

EN 206:2014/NA:2015.

Контролирането и определянето на мразоустойчивостта на бетона трябва да бъде 

съгласно БДС EN 206:2014/NA:2015. Метода на изпитване ще отговаря на Приложение NA.0 

от БДС EN 206:2014/NA:2015.

•  Кофраж

Изпълнителят ще представи за одобряване сертификат, указващ неговата 

носимоспособност и проект за монтажа му. Когато се използва конструиран на обекта кофраж, 

Изпълнителят ще представи за одобрение изчисления за носимоспособността му, проект за 

монтажа му и сертификати за използваните материали и продукти.

•  Армировка

Армировъчната стомана трябва да отговаря на следните български държавни 

стандарти: БДС EN 10080; БДС 4758; БДС EN 10060; БДС EN ISO 14284; БДС EN 10021; БДС 

EN 10204; БДС EN 10168; БДС 9252; БДС 5267.

Изпитването и контролът на показателите на армировъчната стомана трябва да 

съответства на: БДС EN ISO 377; БДС EN ISO 15630-1; БДС EN ISO 15630-2; БДС EN ISO 

15630-3; БДС EN ISO 14284.

❖  Основни видове материали при изпълнение на ограничителни системи,
пътни знаци, маркировка и шумозащитни огради, контрол на качеството
на влаганите материали
•  Ограничителни системи

Качествата на ограничителните системи се доказват чр(ез до^у^енти за съответствие 

съгласно изискванията на БДС EN 1317-5 и Регламен^ 30f//2011 / тА ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 09.03.2011 година за опреде|хяне/1̂  ^а^одй^ирани зт^ювия за

-------------------------------------------------------------------------------------- *------ м ------------------------ ------I--------- /

000305



ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на 

Съвета.

Всички стоманени материали трябва да бъдат антикорозионно обработени чрез 

горещо поцинковане в съответствие с Таблица 3 на БДС EN ISO 1461, със средната маса на 

покритието не по-малко от 500 g/m2.

Външният вид на цинковото покритие на всички стоманени елементи трябва да е 

съгласно БДС EN ISO 1461 без дендрити, мехури, натрупвания, грапавост и остри израстъци, 

както и непокрити площи.

•  Пътни знаци

Качеството на пътните знаци се контролира посредством безразрушително изпитване 

и визуална оценка на представителна извадка от доставената партида от знаци.

Носещите стълбчета, конзоли, стойки и др. елементи за неподвижно закрепване на 

вертикални пътни знаци трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 12899-1.

Стълбчета, портални и носещи рамки, конзоли и скрепителни елементи за пътните 

знаци трябва да бъдат изработени от стомана S235 JR по БДС EN 10025-1 или с по-добро 

доказано качество.

Всички стоманени части като колони, стълбове, рамки и др. подобни трябва да са 

защитени срещу корозия чрез горещо поцинковане в съответствие с БДС EN ISO 1461 със 

средната маса на покритието не по-малко от изискванията, описани в Таблица 3 на стандарта, 

а скрепителните елементи съгласно Таблица 4.

•  Пътна маркировка

Видът на материала за изпълнение на пътната маркировка и на противохлъзгащите 

материали подлежи на предварително одобрение.

Боята за пътната маркировка трябва да отговаря на изискванията, посочени в проекта 

и на посочените в таблица 29.

Таблица 29

Координати на цветност

Коеф ициент на яркост Р

ХАРАКТЕРИСТИКА

Адхезия, бала БДС EN ISO 2409

БДС EN 1871

МЕТОД

X
У



ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД trAce
Съдържание на твърди 

вещества, %
БДС EN 12802 не по-малко от 75

Устойчивост на филма на 
вода, h

БДС EN ISO 2812-1 не по-малко от 72

Готовите материали за пътна маркировка трябва да отговарят на изискванията на БДС 

EN 1790.

Видът на светлоотразителните пътни кабари трябва да отговаря на изискванията на 

БДС EN 1463-1 и да бъде предварително одобрен.

Техническите характеристики на пластиците и на светлоотразителните кабари се 

доказват с представените декларация за експлоатационни показатели в съответствие с 

Регламент 305/2011 на ЕС.

Стъклените перли за пътна маркировка трябва да отговарят на изискванията на EN 

1423 за добавяни в последствие стъклени перли или на БДС EN 1424 за предварително 

смесвани стъклени перли.

Добавките за подобряване на сцеплението на маркировката трябва да отговарят на 

изискванията на EN 1423

❖  Изисквания за вид, честота, приложими стандарти и допуеки при 
изпълнение на пробите
Изисквания за вид, честота, приложими стандарти и допуеки при изпълнение на 

пробите за всички Работи, но неограничено до, са представени в таблица 30, съобразени с 

методите и процедурите описани в Техническата спецификация от Изискванията на 

Възложителя.

Таблица 30 - Изисквания за вид, честота, приложими стандарти и допуеки при

изпълнение на пробите, приложими за конкретния обект

Първоначално изпитване Текущи изпитвания
Описание И зпи тван е/  

Стандарт
Изискване

Брой
проби

И зпитване/  
Стандарт

Изискване
Честота на 

пробите

Земни работи, 
изкоп

Класификация на 
почвите, съгласно 
изискванията на 

груповата 
класификация на 
почви и смеси от 
почви и зърнести 

материали

А-1 и А-2 1

М аксим ална  
плътност на 
скелета при 

оптимално водно 
съдържание'!

БДС 17146:1990  
БДС EN 1/ 286- 

2:2011 / „  /  / _______________

1 проба на 
5000мЗ

Водно съдържание 
БДС 644

БДС EN ISO 17892-1

Водно съдържание 
БДО 644 

СД CEfjl ISOFTS 
1 7 8 ^ 2 - Д У

/  да не се 
/ различава с 

^ р о в е н ^ т  ± 3 %
1 проба на 

ЗООмЗ



ТРЕИС ГРУП ХОЛД АД

Описание

Изпълнение 
на насип в 
зони Б и В

тяАа
оптималното

водно
съдържание

Зърнометричен
състав

СД CEN ISO/TS 
17892-4  

БДС EN 933-1  
Съдържание на 

частици преминали  
през сито 0,063 mm  

СД CEN ISO/TS 
17892-4  

БДС EN 933-1  
Показател на 
пластичност 

Наредба № 1 от 
26.05 .2000 г. за 
проектиране на 

пътища,
Приложение 16 и

Определяне на 
стойността на 

постигнатата на 
място

носимоспособност
и коефициент Е2 /  Е1 не по-

(степен) на голямо от 2,5
уплътняване на 

строителни почви 
по метода  

„натискова плоча"
БДС 15130

1 проба на 
всеки 

участък

17
Съдържание на 
зърна с обла и 

натрошена  
повърхност 

БДС EN 933-5  
Съдържание на 

водоразтворими  
соли

БДС EN 1744-1  
БДС 11301  

Съдържание на 
органични примеси  

БДС EN 1744-1  
БДС 11301

Съдържание на 
обща сяра 

БДС EN 1744-1

Плътност на място 
на строителни  

почви:
- метод „реж ещ  

пръстен"
БДС 647: 

-„пясъчно- 
насипен" метод  

М етодика за 
определяне на 

обемната плътност 
на строителни  
почви на място 
чрез заместващ  

пясък 
-ч р е з

радиоизотопни
плътномери

не по-малко от 
95% от

максималната  
обемна плътност 

на скелета в 
основата на 

насипа

не по-малко от 
98% от

максималната  
обемна плътност 

на скелета в 
изкоп за основи 
на съоръжения

1 проба на 
всеки 

участък

БДС 15133, БДС 
15557

Първоначално изпитване
Изпитване /  

Стандарт Изискване

Класификация на 
почвите, съгласно 
изискванията на

груповата 
класификация на 
почви и смеси от 
почви и зърнести 

материали

А-1 и А-2

Зърнометричен максимален
състав размер на

БДС EN 933-1 зърната не

Текущи изпитвания
Брой И зп и тв ан е /

проби Стандарт
Зърнометричен

състав,
Класификация на 
почвите съгласно 
изискванията на 

груповата 
класификация 
БДС Е 1Й ЗЗ-1  

СД CBN ISO/TS 
1 /8 9 ? -4

kА О Д Н ' 

ърх 
’ДС

Изискване

максимален  
размер на 

зърната не по
в ал ям  от 
у200мм

да не се 
различава с 

повече от + 3 
% от

Честота на 
пробите

1 проба на 
2000м З и 

при
видима

промяна
на

материала

1 проба на 
ЗООмЗ

1  СУ®<-■ ii i/ 6

.Ujl ~  I liC 1 .7  | /



ТРЕИС ГРУП ХОЛД АД trAce
СД CEN ISO/TS 

17892-4

Коеф ициент на 
разнозърност 

u = d 6 0 /d l0  
БДС EN 933-1  

СД CEN ISO/TS 
17892-4

Съдържание на 
водоразтворими  

сулфати 
БДС EN 1744-1  

Съдържание на 
водоразтворими  

хлориди 
БДС EN 1744-1  

Съдържание на 
органични  
вещества 

БДС EN 1744-1

по-голям от 
200м м

по-голям  
или равен 

на 10

не по- 
голямо от 4

не по- 
голямо от 8

не се 
допуска

Калифорнийски  
показател за 

носимоспособност 
CBR

БДС 17146  
БДС EN 13286-2

не по-малко  
от 5

БДС EN ISO 17892- 
1

Показател на 
пластичност 

Наредба №  1 от 
26.05 .2000  г. за 
проектиране на 

пътища,
Приложение 16 и 

17

оптималното
водно

съдържание

А-1 и А-2 
съгласно 

изискванията 
на груповата 

класификация

1 проба на 
2000м З и 

при
видима

промяна
на

материала

М аксим ална 1 проба на
плътност на 5000м З и
скелета при при

оптимално водно - видима
съдържание промяна

БДС 17146 на
БДС EN 13286-2 материала

Калифорнийски  
показател за

1 проба на 
5000м З и

носимоспособност
CBR

БДС 17146

не по-малко  
от 5

при
видима

промяна

БДС EN 13286-2 на
материала

Определяне на 
стойността на

постигнатата на Е2 /  Е1 не по-
място голямо от 2,5

1 проба на 
всеки 
ЗООмЗ 

уплътнена 
маса

носимоспособност 
и коефициент 

(степен) на 
уплътняване на 

строителни почви

за зона Б

Е2 /  Е1 не по- 
голямо от 2,2

по метода за зона В
„натискова плоча"

БДС 15130

Описание

Изпълнение на 
насип в зона А

Първоначално изпитване
Изпитване /

Изискване
Брой

Стандарт проби

Класификация на
почвите, съгласно
изискванията на

груповата А-1класификация на
почви и смеси от
почви и зърнести

материали
1

Зърнометричен максимален
състав размер на

БДС EN 933-1:2012 зърната не
СД CEN ISO/TS по-голям от

17892-4 80м м
Съдържание на 
фина фракция 
БДС EN 933-1

не по-голямо  
от 15

Изпитване /  
Стандарт 

Зърнометричен  
състав,

Класификация на 
почвите съгласно 
изискванията на 

груповата 
класификация 
БДС EN 933-1  
СД CEN ISO/TS 

17892-4  
Съдържание 
фина фракцйя 
БДС EN 9^3-1  

СД CEN IS,
1789

В О Д Н О  СЪД1

БДС е 44  
БДС EN ISO

Текущ и изпитвания 

Изискване

максимален  
размер на 

зърната не по- 
голям от 80м м

не по/гоЛямо от

/ 4

Ду не се Л 
зличава а

Честота на 
пробите

1 проба на 
2000мЗ и 

при видима 
промяна на 
материала

1 проба на 
2000мЗ и 

при видима 
промяна на 
материала

1 проба на 
ЗООмЗ



ТРЕИС ГРУП ХОЛД АД ткАсс
СД CEN ISO/TS 

17892-4

Съдържание на 
напълно обли 

зърна
БДС EN 933-5

Съдържанието на 
обща сяра в 

скалните  
материали, 
различни от 

въздушно 
охладена шлака 

БДС EN 1744-1  
Съдържанието на 

обща сяра в 
скалните 

материали от 
въздушно 

охладена шлака 
БДС EN 1744-1

Съдържание на 
водоразтворими  

сулфати 
БДС EN 1744-1

не по-голямо  
от 70

не по-голямо  
от 1

не по-голямо  
от 2

не по- 
голямо от

1,3

Показател на 
пластичност 

Наредба № 1 от 
26 .05 .2000  г. за 
проектиране на 

пътища,
П риложение 16 и 

17
М аксим ална  
плътност на 
скелета при 

оптимално водно 
съдържание 

БДС 17146:1990  
БДС EN 13286- 
2:2011

Калифорнийски  
показател за 

носимоспособност 
CBR

БДС 17146  
БДС EN 13286-2

Определяне на 
стойността на 

постигнатата на 
място

носимоспособност 
и коефициент 

(степен) на 
уплътняване на 

строителни почви 
по метода  

„натискова плоча" 
БДС 15130

повече от ± 3 %
от

оптималното
водно

съдържание

А-1 съгласно 1 проба на
изискванията на 2000м З и

груповата при видима
класификация промяна на

материала

1 проба на
5000м З и

при видима 
промяна на 
материала

не по-малко от 
30

1 проба на 
5000м З и 

при видима 
промяна на 
материала

Еластичен модул
не по-малък от 1 проба на

45 МРа всеки
ЗООмЗ

Е2 /  Е1 не по- 
голямо от 2,0

уплътнена
маса

Първоначално изпитване Текущи изпитвания
Описание Изпитване /  

Стандарт
Изискване Брой

проби
И зп и тв а н е / ,, Честота на Изискване

Стандарт пробите
Съдържание на 

водоразтворими  
хлориди БДС EN 

1744-1

не по- 
голямо от 8

Изпълнение на

Съдържание на 
органични  

вещества БДС EN 
1744-1

не се 
допуска

насип в зона А Устойчивост на 
м агнезиев сулфат 

БДС EN 1367-2

декларира
се

1

Калифорнийски  
показател за 

носимоспособност 
CBR

БДС 17146

не по-малко  
от 30

V  1 /  Г Г  ^  1 3 ^



ТРЕИС ГРУП ХОЛД АД trAce
БДС EN 13286-2

Стабилизирани банкети Стабилизирани банкети

Коефициент на 
плоски зърна 
БДС EN 933-3

не по-голям  
от 40

Коеф ициент на 
плоски зърна 
БДС EN 933-3

не по-голям от 
40

1 проба на 
ЮООмЗ и 

при видима 
промяна на 
материала

Банкети

Коефициент на 
формата 

БДС EN 933-4  
Съдържание на 
натрошени или 
отчупени зърна 

БДС EN 933-5

не по-голям  
от 40

не по-малко  
от 50

1

Коеф ициент на 
формата 

БДС EN 933-4

не по-голям от 
40

1 проба на 
ЮООмЗ и 

при видима 
промяна на 
материала

Съдържание на 
напълно заоблени  

зърна
БДС EN 933-5

не по-голямо  
от 30

Съдържание на 
напълно заоблени  

зърна
БДС EN 933-5

не по-голямо от 
30

1 проба на 
ЮООмЗ и 

при видима 
промяна на 
материала

Пясъчен 
еквивалент 

БДС EN 933-8

не по-малък 
от 30

Пясъчен 
еквивалент 

БДС EN 933-8

не по-малък от 
30

1 проба на 
ЮООмЗ и 

при видима 
промяна на 
материала

Описание

Банкети

Основни 
пластове 

необработени  
със свързващи 

вещества

Първоначално изпитване
Изпитване /  

Стандарт Изискване Брой
проби

Стабилизирани банкети
Съдържанието на 

обща сяра в 
скалните 

материали, 
различни от 

въздушно охладена 
шлака БДС EN 

1744-1

не по-голямо  
от 1

Съдържанието на 
обща сяра в 

скалните 
материали от 

въздушно охладена 
шлака

БДС EN 1744-1

не по-голямо  
от 2

Съдържание на 
водоразтворими  

сулфати 
БДС EN 1744-1

не по- 
голямо от 4

Съдържание на 
водоразтворими  
хлориди БДС EN 

1744-1

не по- 
голямо от 8

Първоначално одобряване на доставчика на 
материали, Декларация за експлоатационни  
показатели и Сертификат за производствен 

контрол съгл. БДС EN 13242:2002+А 1:2007 и .
БДС EN 13242:2002+A 1:2007/N A :2012, 

визуален контрол при доставка
Зърнометричен

състав
максимален  

размер на 1

Изпитване /  
Стандарт

Текущи изпитвания 

Изискване

Стабилизирани банкети

Честота на 
пробите

Определяне на 
стойността на 

постигнатата на 
място

носимоспособност 
и коефициент 

(степен) на 
уплътняване на 

строителни почви 
по метода 

„натискова плоча" 
БДС 15130

Еластичен модул  
не по-малък от 

45 МРа

Е2 /  Е1 не по
галя мо от 2,0

1 проба на 
всеки 
ЗООмЗ 

уплътнена 
маса но не 
повече от 

200т

Зърнометричен!
състав /

БДС EN г 3 7

Съдържг ние/на
фина фр акция

(части 11и d
диаметъ U lO y

максимален  
размер на 

зърната не по
галим от бЗмм; 

rjP- г о л я ^  от

1 проба на 
ЮООмЗ и 

при видима 
промяна на 
материала



trAcbТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

БДС EN 933-1 зърната не 
по-голям от 

бЗмм

малък от 0 ,063  
mm)

БДС EN 933-1
Коеф ициент на 
разнозърност 
БДС EN 933-1

[ “ 1 
не по-малък 

от 10

Мразоустойчивост 
след 5 цикъла 

третиране с 
магнезиев сулфат, 

стойност на 
допустимата загуба 

по маса на 
материала 

БДС EN 1367-2

не по-голяма 
от 25

Устойчивост на 
дробим ост чрез 

коефициента Лос 
Анжелос  

БДС EN 1097-2

не по-голяма от 
40

1 проба на 
20000м З и 

при видима 
промяна на 
материала

Първоначално изпитване Текущи изпитвания
Описание Изпитване /  

Стандарт Изискване
Брой

проби
И зпи тване/  

Стандарт Изискване Честота на 
пробите

Устойчивост на 1 проба на
дробим ост чрез 

коефициента Лос
не по-голяма 

от 40

Коеф ициент на 
плоски зърна

не по-голям от 
35

ЮООмЗ и 
при видима

Анжелос БДС EN 933-3 промяна на
БДС EN 1097-2 материала

Съдържание на 
фина фракция 1 проба на

(частици с 
диаметър, по- 
малък от 0,063

не по-голямо  
от 7

Коеф ициент на 
формата 

БДС EN 933-4

не по-голям от 
35

ЮООмЗ и 
при видима 
промяна на

m m) материала
БДС EN 933-1

Основни
пластове

необработени

Коеф ициент на 
плоски зърна 
БДС EN 933-3

не по-голям  
от 35 Съдържание на 

натрошени или не по-малко от

1 проба на 
ЮООмЗ и

със свързващи 
вещества

Коеф ициент на 
формата 

БДС EN 933-4

не по-голям  
от 35

отчупени зърна 
БДС EN 933-5

90
при видима 
промяна на 
материала

Съдържание на 
натрошени или не по-малко
отчупени зърна от 90

БДС EN 933-5
Съдържание на 

напълно заоблени  
зърна

БДС EN 933-5

1 проба на
Съдържание на 

напълно заоблени  
зърна

БДС EN 933-5

не по-голямо  
от 30

не по-голямо от 
30

ЮООмЗ и 
при видима 
промяна на 
материала

Пясъчен
еквивалент не по-малък 

от 35
БДС EN 933-8

Първоначално изпитване Текущи изпитвания
Описание Изпитване /  

Стандарт Изискване Брой
проби

Изпитване /  
Стандарт Изискване Честота на 

пробите

Основни 
пластове 

необработени  
със свързващи 

вещества

Показател на 
пластичност 

Наредба № 1 от 
26 .05 .2000  г. за 
проектиране на 

пътища,

не по-голям  
от 6 1

Показател на 
пластичност 

Наредба №  1 о 
2 6 .05 .20JD0 г. з 
проектиране J 

пътища, /

г

а

/ 1

/  Т

^e^/io-голям от 6 

V /  \

1 проба на 
2000м З и 

при видима 
промяна на 
материала
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Приложение № 16 и П риложение N916
17 и 17

Граница на Граница на
протичане протичане 1 проба на

Наредба №  1 от не по-голяма 
от 25

Наредба №  1 от не по-голяма от 
25

2000м З и
26.05 .2000  г. за 
проектиране на

26.05 .2000  г. за 
проектиране на

при видима 
промяна на

пътища, пътища, материала
Приложение N916 П риложение № 16

Калифорнийски 1 проба на
показател за 

носимоспособност 
CBR

не по-малък 
от 80

Пясъчен 
еквивалент 

БДС EN 933-8

не по-малък от 
35

ЮООмЗ и 
при видима 
промяна на

БДС EN 13286-2 материала
Съдържанието на

обща сяра в 
скалните 

материали, 
различни от

не по-голямо 
от 1

М аксим ална  
плътност на 
скелета при 

оптимално водно
_

1 проба на 
2500м З и 

при видима 
промяна на 
материалавъздушно охладена 

шлака БДС EN 1744-
1

съдържание 
БДС EN 13286-2

Съдържанието на
обща сяра в 

скалните 
материали от

не по-голямо  
от 2

въздушно охладена
шлака Калифорнийски 1 проба на

БДС EN 1744-1 показател за не по-малко от 
80

2500м З и
Съдържание на носимоспособност при видима

водоразтворими не по- CBR промяна на
сулфати 

БДС EN 1744-1
голямо от 4 БДС EN 13286-2 материала

Съдържание на 
водоразтворими не по-
хлориди БДС EN голямо от 8

1744-1

Първоначално изпитване Текущи изпитвания
Описание И зпи тван е/ Изискване

Стандарт
Брой

проби
И зпи тван е/  

Стандарт Изискване
Честота на 

пробите

Студено 
рециклиране  

на място

Вземане на проби от шурфове. 
Разработване на рецепта съгл. ТЕХНИЧЕСКАТА 

СПЕСИФИКАЦИЯ на АПИ 
Направа на пробен участък 

съгл.
ТЕХНИЧЕСКАТА 

СПЕСИФИКАЦИЯ 
Зърнометричен на АПИ

състав максимален
БДС EN 933-1  размер на

зърната не по- 1 
голям от бЗмм

Якост на натиск 
БДС EN 933-1

от 2,0 до 4,0  
МРа при 

изпитване на 7- 
ми ден

Зърнометричен
състав

БДС EN 933-1;

Съдържание на 
фина фракция 

(частици с 
диаметър, по- 
малък от 0,063  

m m)
БДС EN 933-1

Определяне на 
стойността на 

постигнатата на

съгл.
ТЕХНИЧЕСКАТА 

СПЕСИФИКАЦИЯ  
на АПИ 

максимален  
размер на 

зърната не по- 
голям от бЗмм

/ /

/Е 2  /  Е1 не по-

1г г

1 проба на 
1000м 2  

уплътнен 
материал

1 проба на 
всеки 

1000м 2
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Описание

Първи 
свързващ  

битумен разлив 
за връзка

тяАа

Максимална  
плътност на 
скелета при 

оптимално водно 
съдържание 

БДС EN 13286-2

носимоспособност 
и коефициент 

(степен) на 
уплътняване на 

строителни почви 
по метода 

„натискова плоча" 
БДС 15130

уплътнен
материал

М аксимална  
плътност на 
скелета при 

оптимално водно 
съдържание 

БДС EN 13286-2

-

1 проба на 
всеки 

1000м 2  
уплътнен 
материал

Водно съдържание 
БДС 644

БДС EN ISO 17892-1

да не се 
различава с 

повече от±  3 % 
от оптималното  

водно
съдържание

1 проба на 
всеки 

1000м 2  
уплътнен 
материал

Първоначално изпитване Текущи изпитвания
И зпитване/  

Стандарт Изискване Брой
проби

Изпитване /  
Стандарт Изискване Честота на 

пробите
Първоначално одобряване на доставчика,

Декларация за експлоатационни показатели  
и Сертификат за производствен контрол съгл. 

БДС EN 15322:2013/N A :2015
Време за изтичане, 
10 mm  при 25оС, s 

БДС EN 12846-1

не повече от 
200

Разтворимост, % 
БДС EN 12592

не по-малко  
от 99

Пламна
температура, оС 
БДС EN ISO 2719

не по-малко  
от 60

Способност за 
втвърдяване: БДС 

EN 13358:2010
- общ  дестилат при 

360оС,%
не повече 

от 55

- % от общия 
дестилат, фракция 
дестилираща при 

225оС

не по- 
малко от 10 
не повече 

от 25

- % от общия 
дестилат, фракция 
дестилираща при 

260оС

не по- 
малко от 35  

не повече 
от 60

- % от общия 
дестилат, фракция 
дестилираща при 

315оС

не по- 
малко от 65  

не повече 
от 90

Характеристики на 
възстановено и 
стабилизирано  

свързващо 
вещество:

Декларация за експлоатационни показатели за всяка 
доставка.

Изпитване при съмнение
1

=4- I V I У I /  - ]

рfr; :ь
t • /



ТРЕИС ГРУП ХОЛД АД trAce
БДС EN 13074-1  
БДС EN 13074-2

-  пенетрация при 
25оС, О Д т т  
БДС EN 1426

не повече 
от 150

-тем пература на 
омекване, оС 
БДС EN 1427

не по- 
малко от 50

Първоначално изпитване Текущ и изпитвания
Описание Изпитване /  

Стандарт Изискване
Брой

проби
И зп и тв а н е / ,, Честота на Изискване

Стандарт пробите
Първоначално одобряване на доставчика, 

Декларация за експлоатационни показатели  
и Сертификат за производствен контрол съгл. 

БДС EN 13808:2013 /N A :2016
Полярност на 

частиците 
БДС EN 1430

положителна

Стабилност при 
смесване с цимент,

О/
не повече от 

2/0
БДС EN 12848

Съдържание на 
свързващо 

вещество (чрез 
дестилация), % 

(m /m )
БДС EN 1431

не по- 
малко от 58  
не повече от 

62

Втори свързващ  
битумен разлив 

за връзка

Време за изтичане, 
2m m , 40оС  

БДС EN 12846-1

не по- 
малко от 15 
не повече от 

70 Декларация за експлоатационни показатели за всяка 
доставка.

Видими свойства съгл. декларираното от 
производителя.

Изпитване при съмнение

Пресевен остатък 
0,5 mm - сито,%  

БДС EN 1429

не повече от 
0,5

1
Стабилност при 

съхранение 0,5 mm  
- сито,%

БДС EN 1429

не повече от 
0,5

Свойства на 
възстановено 

свързващо 
вещество чрез 

изпарение: 
БДС EN 13074-1

- пенетрация при 
25оС, 0 ,1m m  
БДС EN 1426

не повече 
от 100

-тем пература на 
омекване, оС 
БДС EN 1427

не по- 
малко от 

50

- еластично 
възстановяване 

при 25оС, % 
БДС EN 13398

не по- 
малко от 

50
1 / Л / л

0 0 0 3 1 5
i----t \



ТРЕИС ГРУП ХОЛД АД trAci
Първоначално изпитване Текущи изпитвания

Описание И зпи тване/  
Стандарт Изискване

Брой
проби

И зпи тван е/  
Стандарт

Изискване Честота на 
пробите

Разработване на рецепта съгл. БДС EN 
13108-1/N A

Декларация за експлоатационни показатели и 
Сертификат за производствен контрол съгл. БДС EN

Направа на пробен участък 13108-1
Разпределение на 

размера на 
частиците 

БДС EN 12697-2

съгл. 
БДС EN 

13108-1/N A

Разпределение на 
размера на 
частиците  

БДС EN 12697-2

съгл. Рецепта

Съдържание на 
разтворимо  
свързващо 
вещество 

БДС EN 12697-1

не по-малко  
от 3,5

Съдържание на 
разтворимо  
свързващо 
вещество 

БДС EN 12697-1

не по-малко от 
3,5

О бемна плътност 
БДС EN 12697-6 -

О бемна плътност 
БДС EN 12697-6 -

М аксим ална  
плътност 

БДС EN 12697-5
-

М аксим ална  
плътност 

БДС EN 12697-5
-

1 проба на 
500 тона и 

не по-малко

Асфалтова смес 
за основен 

пласт на 
покритието

Остатъчна 
порестост (Vm ), % 

по обем  
БДС EN 12697-8

не по- 
малко от 5 
не повече 

от 10

Остатъчна 
порестост (Vm ), % 

по обем  
БДС EN 12697-8

не по-малко от 
5

не повече от 10

от веднъж  
дневно

Устойчивост по 
М арш ал (S), kN, 

БДС EN 12697-34

не по- 
малко от 6

1

Устойчивост по 
М арш ал (S), kN, 

БДС EN 12697-34

не по-малко от 
6

Условна 
пластичност (F), 

m m ,, БДС EN 
12697-34

не по- 
малко от 

1,5
не повече 

от 4

Условна 
пластичност (F), 

m m ,, БДС EN 
12697-34

не по-малко от 
1,5

не повече от 4

Чувствителност 
към вода (ITSR), %, 

БДС EN 12697-12

не по- 
малко от 65

Температура на 
асфалтовата смес 
БДС EN 12697-13

не по-малко от 
1400С

не повече от от 
1800С

след
натоварване 

за всеки 
автомобил

Степен на 
уплътнение 

БДС EN 12697-9

не по- 
малко от 97

Температура на 
асфалтовата смес 
БДС EN 12697-13

+ 140С
от температурата  

по рецепта

при
полагане за 

всеки 
автомобил

Дебелина на 
настилката 

БДС EN 12697-36

съгл.

Степен на 
уплътнение 

БДС EN 12697-9

не по-малко от 
97 1 проба на 

1000м 2  
положена  
асфалтова 

смес

Проект Дебелина на 
настилката 

БДС EN 12697-36
съгл. Проект

Първоначално изпитване Текущи изпитвания
Описание Изпитване /„  Изискване 

Стандарт
Брой Изпитване / И зп и в ан е Честота на

проби Стандарт г пробите

Асфалтова смес 
за долен пласт 
на покритието

Разработване на рецепта съгл. БДС EN 
13108-1 /N A

Направа на пробен участък 
Разпределение на

размера на 
частиците 

БДС EN 12697-2

съгл. 
БДС EN 

13108-1/IMA

Декларация за експлоатационни показатели и 
С ертиф ика/за производствен контрол съгл. БДС EN 

13108-1
Разпределение  

размерв на 
частиците

БДС EN 12697= I I ~

с У л . Рецрпта
1 проба на 
500 тона и 

I по-малко

<Г\V:U U  V  s j 16



ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД trAce
Съдържание на 

разтворимо 
свързващо 
вещество 

БДС EN 12697-1

не по-малко  
от 4,0

Съдържание на 
разтворимо 
свързващо 
вещество 

БДС EN 12697-1

не по-малко от 
4,0

от веднъж  
дневно

Обемна плътност 
БДС EN 12697-5 -

Обемна плътност 
БДС EN 12697-6 -

М аксимална  
плътност 

БДС EN 12697-5
-

М аксим ална  
плътност 

БДС EN 12697-5
-

Остатъчна 
порестост (Vm ), % 

по обем  
БДС EN 12697-8

не по- 
малко от 4 
не повече 

от 6

Остатъчна 
порестост (Vm ), % 

по обем  
БДС EN 12697-8

не по-малко от 
4

не повече от 6

Устойчивост по 
М арш ал (S), kN, 

БДС EN 12697-34

не по- 
малко от 

7,5

Устойчивост по 
М арш ал (S), kN, 

БДС EN 12697-34

не по-малко от 
7,5

Условна 
пластичност (F), 

m m ,, БДС EN 
12697-34

не по- 
малко от 2 
не повече 

от 4

Условна 
пластичност (F), 

m m ,, БДС EN 
12697-34

не по-малко от 
2

не повече от 4

Запълване на 
порите в

минералната смес 
с битум

БДС EN 12697-8

не по- 
малко от 65

Температура на 
асфалтовата смес

не по-малко от 
1400С

не повече от от

след
натоварване 

за всеки
Чувствителност 

към вода (ITSR), %, 
БДС EN 12697-12

не по- 
малко от 70

БДС EN 12697-13 1800С
автомобил

Степен на 
уплътнение 

БДС EN 12697-9

не по- 
малко от 97

Температура на 
асфалтовата смес 
БДС EN 12697-13

± 140С
от температурата 

по рецепта

при
полагане за 

всеки 
автомобил

Дебелина на 
настилката

съгл.
Проект

Степен на 
уплътнение 

БДС EN 13074- 
1:2011

не по-малко от 
97 1 проба на 

1000м2  
положена

БДС EN 12697-36 Дебелина на 
настилката 

БДС EN 12697-36
съгл. Проект

асфалтова
смес

Първоначално изпитване Текущи изпитвания
Описание И зпи тване/  

Стандарт Изискване
Брой

проби
И зпитване/  

Стандарт Изискване Честота на 
пробите

Разработване на рецепта съгл. БДС EN 
13108-1 /N A

Декларация за експлоатационни показатели и 
Сертификат за производствен контрол съгл. БДС EN

Е1аправа на пробен участък 13108-1

Асфалтова смес 
за износващ  

пласт на 
покритието

Разпределение на 
размера на 
частиците 

БДС EN 12697-2

съгл. 
БДС EN 

13108 -1 /N A

Разпределение на 
размера на /* 
частиците /  

БДС EN 12697-2 ) ~;f~ 1 проба на

Съдържание на 
разтворимо 
свързващо 
вещество 

БДС EN 12697-1

не по-малко  
от 5,0

1 Съдържание на / 
разтворимо /  
свързващо ' 
вещество!

БДС EN 1 2 6 9 * 4  ^

1 1не гхнмалко отI5,0
500 тона и 

не по-малко  
от веднъж  

дневно

О бемна плътност - Обемна плътностГ 1 Г
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БДС EN 12697-6 БДС EN 12697-6

М аксимална М аксим ална
плътност - плътност -

БДС EN 12697-5 БДС EN 12697-5

Остатъчна 
порестост (Vm ), % 

по обем  
БДС EN 12697-8

не по- 
малко от 3 
не повече 

от 5

Остатъчна 
порестост (Vm ), % 

по обем  
БДС EN 12697-8

не по-малко от 
3

не повече от 5

Устойчивост по 
М арш ал (S), kN, 
БДС EN 12697-

не по- 
малко от 

8,0

Устойчивост по 
Марш ал (S), kN, 
БДС EN 12697-

не по-малко от 
8,0

34:2012 34:2012

Условна 
пластичност (F),

не по- 
малко от 2

Условна 
пластичност (F),

не по-малко от 
2

m m ,, БДС EN 
12697-34

не повече 
от 4

m m ,, БДС EN 
12697-34

не повече от 4

Запълване на
порите в

минералната смес 
с битум

БДС EN 12697-8

не по- 
малко от 65 Температура на 

асфалтовата смес 
БДС EN 12697-13

не по-малко от 
1400С

не повече от от

след
натоварване 

за всеки
Чувствителност 

към вода (ITSR), %, 
Б Д С EN 12697-12

не по- 
малко от 75

±oUUL автомобил

Степен на 
уплътнение 

БДС EN 12697-9

не по- 
малко от 98

Температура на 
асфалтовата смес 
БДС EN 12697-13

± 140С
от температурата  

по рецепта

при
полагане за 

всеки 
автомобил

Дебелина на
—Г1И ЛкЯТЯ

съгл.

Степен на 
уплътнение 

БДС EN 12697-9

не по-малко от 
98 1 проба на 

1000м 2  
положена  
асфалтова 

смес

naL 1 v\jir\a I a
БДС EN 12697-36

Проект Дебелина на 
настилката съгл. Проект

БДС EN 12697-36

(
Първоначално изпитване Текущ и изпитвания

Описание И зп и тв ан е / ,, Брой Изискване
Стандарт проби

И зпи тване/  
Стандарт

Изискване
Честота на 

пробите
Декларация за експлоатационни показатели за всяка 

доставка.

Бетонни смеси.

Първоначално одобряване на доставчика, 
Декларация за експлоатационни показатели  

и Сертификат за производствен контрол 
съгл. БДС EN 12620:2002+A 1:2008/N A :2015  

БДС EN 206:2014 /N A :2015

Слягане на 
бетонната смес 
БДС EN 12350-2

съгл. Клас по 
консистенция ежедневно

бетон
Якост на натиск 
БДС EN 13286- 

2:2011

съгл. Клас по 
якост на натиск

3 броя 
проби 

ежедневно  
за всеки 

клас
Адхезия към 

основата

Хидроизолация

Първоначално одобряване на доставчика, 
Декларация за експлоатационни показатели  

и Сертификат за производствен контрол 
съгл. БДС EN 13491 или БДС EN 13967

ASTM 1 5 8 3 /С 
1583М  или БДС EN 
ISO 4624  (нб с 50 
mm щ ампа) или| 
БДС EN 15^ 2

/о .З М Р а  
/2 8  дни след 
полагане на 

х^дрризолацията

за всяка 
повърхнина

/ |

□
i-------4
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Контрол на асфалтовите смеси - Контрол на качеството на материалите за 

производство на асфалтови смеси

Извозване и депониране на излишни скални/земни маси и строителни отпадъци
Покривала/чергила задължително ще се използват и при транспортирането на земни 

и скални маси и строителни отпадъци. Те се извозват и депонират само на одобрени от 

общинските власти разтоварища.

* *— /
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с) Срещи със заинтересовани страни, при изпълнението на всяка операция

(с.1) Мерки за вътрешен контрол на работата на строителния екип, с които се

гарантира качествено изпълнение на строителните процеси

с.1.1) Организация на труда
Организацията на труда на обекта е организирана на основание на предварително 

прогнозирани и планирани обеми на работите в стриктно съответствие с Обектовия 

календарен план, утвърден от Възложителя. За целта се използват собствени трудови ресурси, 

организирани в специализирани, комплексни и универсални производствени звена.

Принципите, при които производствените звена са създадени и действащи, са :

• стриктно изпълнение на проекта и писаните технологии;

• производствени звена с постоянен състав на ръководителите и работниците;

• производствени звена с постоянно придадени средства на труда -  механизация, 

приспособления, инструменти;

• планиране работата на всяко едно производствено звено по време, място и 

разходи, като планирането се основава на принципите на поточния метод с цел недопускане 

на престои и постигане на специализация в работата;

• заплащане на извършената работа на производствените звена и на отделните 

работници на основата на количеството и качеството на продукцията;

• прилагане на стимулиращи системи за заплащане на труда -  сделно-премиална, 

сделно-прогресивна и други подобни.

За изпълнението на горепосочените принципи, ръководството на обекта се ангажира:

• да осигурява по график , качество и техническа спецификация необходимите 

материали франко обекта;

• да осигурява необходимата механизация, автотранспорт и други подобни, които 

не са постоянно придадени към производствените звена;

• да контролира и съгласува маршрутния план за работа на звената така, че да 

отговаря на приетия Обектов график;

• да решава своевременно наложилите се изменения;

• да организира своевременната отчетност на резултатите от {5абу6тата на звената;

• да организира изплащането на трудовите възнаграждения j  с^ок.
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Основната форма за контрол на работата на производствените звена е планирането и 

отчитането на изпълнението чрез прилагането на седмично-дневните графици и отчети, които 

са основание за месечното отчитане на обекта и формиране на заплащането на труда.

ЕЖЕДНЕВЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИ СМР, ИЗПОЛЗВАНА МЕХАНИЗАЦИЯ, МАТЕРИАЛИ, РАБОТНИЦИ

ОБЕКТ: ЕЖЕДНЕВЕН ОТЧЕТ ОТ
(дата)

МЕХАНИЗАЦИЯ

№ Вид машина
Работа

[час]
Престой

[час]

1

2

3

МАТЕРИАЛИ

РАБОТНА РЪКА

№
Техник,общи работници и 

ДР-
Работа
[час]

№ Вид материал Количество
Мерна

единица
Източник на материала

Транспорт, 
т.км  /  курс

1

2

3

ИЗВЪРШЕНА РАБОТА

№ Вид СМР От km До km Количество
М ерна

единица

1

2

3

Съставил:

Отчетът се представя най-късно до 09:00 ч на следващия работен ден на:
(име, фамилия и подпис)

(име, фамилия на специалиста ПТО)

t >, 5 \ i | С
Ь \f С i l  т-

4
1

t r
/
L
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с.1.2) Мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по

време на строителството 
❖  Класификация на опасностите

>  Работа в градска среда;

>  Работа на височина;

>  Злополука със строителни машини и/или ПТП;

> Травмиране от падащи предмети;

>  Пресилване и разтежение;

>  Контузии и изкълчване при неправилно стъпване;

>  Изгаряне при горещи асфалтови смеси;

>  Затрупване при разтоварване на инертни материали;

>  Поражение от електрически ток;

>  Други опасности.

Преди започване изпълнението на СМР по договора Изпълнителя осигурява 

минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР, съгласно Наредба №2 за 

минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР, съответните Планове за 

безопасност и здраве /ПБЗ/ към Работния проект по договора. Целта е да се предпази живота 

и здравето на хората, работещи на площадката, като на база на класифицираните опасности и 

оценката на риска за извършваните СМР на обекта се определят конкретните мерки и 

изисквания за предотвратяване на трудови злополуки.

Изпълнителят ще спазва писмени инструкции по безопасност и здраве, като 

задължение на техническия ръководител ще е за всеки вид работа да постави инструкция по 

Безопасност и здраве на видно място в съответната работна зона. Инструкциите ще се 

актуализират при всяка промяна и ще съдържат датите, на които са променени и утвърдени.

С оглед на неутрализиране на възможните опасности се предвиждат следните 

мероприятия:

a) Подходящо сигнализиране с инвентарни пътни знаци, ограждане с огради, 

монтаж на маркиращо осветление при специфични случаи;

b) Изкопните работи върху или в близост до ^ъфцхтвув^пу^ кабели ще се 

извършват ръчно в присъствието на представител на експлоатационната Ьл//жба;

c) При необходимост изкопа ще се прави с откоси] съ)Ьбргу^нф [характера на почвата 

или с подходящо укрепване;

Ш 3 2 3
f ч (
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d) При възможност за подаване на обратно напрежение по кабел, ще се изключва 

кабела от двете страни, ще се разрежда запасената капацитивна енергия в кабела и заземяване. 

Поставяне на съответните табелки.

e) За изграждане на електрическите инсталации ще се осигурят изпълнители с 

подходяща квалификация. Всички дейности при изграждането на ел. инсталациите, както 

прегледите и ремонтите по време на експлоатацията ще се извършват от лица с необходимата 

квалификация, като използват необходимите средства за защита.

f) Радиусите на огъване на кабелите ще е 15 пъти техния диаметър.

g) Кабелите ще се полагат и изтеглят при атмосферни условия дефинирани от 

техния производител.

h) Таблата ще съответстват на БДС EN 604391. Ще се извършат типовите и 

контролни изпитвания, изисквани от стандарта.

i) Ще се използват качествени материали. Проводниците ще бъдат 

идентифицирани в съответствие с изискванията на IEC 446:1089 “Ц,ветна и цифрова 

идентификация на проводниците”.

j) На кабелите ще се поставят кабелни марки за идентифициране на съответния 

кабел и мястото на неговото захранване.

k) Копспусите на строителните машини ще са заземени посредством преносими 

заземления преди започване на работа в близост до съществуващи електропроводи.

l)  Всички работници по електрозахранващата мрежа ще са снабдени с лични 

предпазни средства -  предпазни очила, изолиращи клещи, диелектични боти и ръкавици.

т) Ще се спазват всички габаритни разстояния от линиите до сгради, съоръжения 

и други според изискванията на НУЕУЕЛ и Наредба №8 за съоръженията от техническата 

инфраструктура.

п) Ще се спазват нормите за техническа и пожарна безопасност.

о) Няма да се извършват дейности по електромрежа и осветление в дъждовно и 

мокро време.

p) Изменения при изпълнение на проекта ще се извършват само от проектанта по 

определения от Инвеститора ред.

q) Електрическите инсталации ще се изпълняваме ф еочени /е  /сабели.

г) Всички метални нетоководещи части ще се^ану^гят. Повторното заземяване на 

нулевият проводник ще се осъществява на нулевата ш ф а  в/ таблоф, ф я т о  се свързва към 

заземяването. Металните корпуси на всички ел.консуматори jno.n^e^ay'iH н^ предпазване, ще 

се заземят към защитната нула (РЕ).

Й .9 (\ !■
и U U t j
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s) Съединенията между проводници и между проводници и други електрически 

съоръжения ще се изпълняват така, че да се осъществява сигурен и надежден контакт.

t) Електрическите уредби ще се преглеждат и ще се изпитат преди въвеждането 

им в редовна експлоатация и след всяко поголямо изменение от лицензирана лаборатория, 

като ще се съставят необходимите протоколи.

и) Ръководството на експлоатационният персонал на обекта ще разработи 

инструкция по БХТПБ.

v) При изпълнение на проекта ще се съблюдават и изпълняват изискванията, 

посочени в част ПБЗ към проекта.

❖  Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при 
изпълнение на СМР

>  Общи положения

a) Всички работници и водачи на транспортни средства и строителни машини 

задължително се инструктират за безопасни и здравословни условия на труд и пожарна 

безопасност с цел избягване на нещастни случаи и инциденти.

b) Техническият ръководител на обекта носи отговорност за спазването на всички 

изисквания за безопасни и здравословни условия на труд и пожарна безопасност.

c) Всички работници, участващи в строителството и монтажа на обекта, се 

снабдяват с необходимото работно облекло и ЛПС.

d) При изпълнението на СМР обектът се обезопасява, осветява и се осигурява 

наличие на аптечка за първа помощ.

>  Строителна площадка

а) Опасните зони на площадката се маркират със знаци и в тях не се допускат 

външни лица.

b) Скоростта на строителните машини е не поголяма от 20 км/час, предвижда се и 

съответната маркировка.

c) Преминаването на пешеходци над изкопа става само на пешеходни пасарелки, а 

слизането и изкачването в изкопите само по обезопасени р^гъ^би.

d) Товароразтоварните работи стават съобразно /изискванията на Правилника за 

безопасност на труда при товароразтоварните работи.

e) Строителните материали се съхраняват ^ъгла^нодри^ваь^ята на съответните

стандарти.
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>  Земни роботи

a) Преди започване на изкопните работи, Техническия ръководител означава 

разположението на изкопа върху терена.

b) Забранява се извършването на земни работи със строителни машини на 

разстояние по-малко от 0,20 м от подземни комуникации и съоръжения. В този случай 

изкопните работи се извършват ръчно с права лопата.

c) При изпълнението на земните работи се осигурява устойчивостта на откосите на 

изкопите, като при необходимост се прави подходящо укрепване.

d) При наличие на подпочвени води, които могат да предизвикат сриване на 

откосите и представляват заплаха за живота и здравето на работещите в изкопа, работата 

незабавно се спира и се предприемат необходимите мерки за обезводняване и укрепване.

e) При съмнение или поява на вредни газове или пари в изкопа незабавно се 

уведомява техническия ръководител на обекта и се предприемат съответните мерки за 

осигуряване защита на здравето на работещите.

J) При откриване на неизвестни подземни инсталации, изкопните работи веднага 

се прекратяват до вземане на решение от Техническия ръководител за продължаването им.

g) Изкопаната пръст, строителните материали и другите необходими за обекта 

изделия се разполагат извън зоната на естественото срутване на откосите на изкопите, на 

разстояние не помалко от 1м от горния им ръб. Същото изискване се спазва и при движението 

на строителни машини и други превозни средства.

h) Преди работа с багер или каналокопач се прави пълна проверка за изправността 

му и за наличието на сигнални и предупредителни знаци за работниците и водачите на 

превозни средства.

i) Забранява се преглед, ремонт и почистване на кофата на изкопната машина във 

вдигнато положение.

j)  Не се допуска в зимно време подгряване на двигателя с открит огън без 

предварителни противопожарни мерки.

k) С машините ще да работят само правоспособни машинисти.

l) Няма да се допуска наличие на хора в рай<^йа\ на де^бт^ие на стрелата на 

строителната машина.

т) Няма да се допуска внезапно спиране или Аърт£не нй верижната машина. По 

време на работа не се допуска да се извършват други дог ълнрггелг]и рабрф  между багера и 

забоя и между багера и самосвала.
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п) Абсолютно забранено е при товаренето кофата да преминава над кабината на 

преводното средство.

о) Няма да се разрешава багеристът да напуска кабината по време на работа на

мотора.

р) Работата се преустановява по време на дъжд, придружен с гръмотевици.

q) При придвижване на багера, стрелата се поставя по посока на хода, а кофата на 

височина 1,50 м. от земята.

г) При изкоп и товарене на земни маси се забранява стоенето на хора между багера 

и превозното средство, както и в призмата на естественото срутване и в зоната на движение на 

стрелата.

>  Безопасна работа при извършване но земни работи

a) Земните работи в зоните на подземните проводи или съоръжения ще се 

извършват след получаване на писмено съгласие от собственика или експлоатиращия 

проводите, респективно съоръженията. Към съгласието ще се прилага схема за вида и 

разположението на проводите и съоръженията.

b) В случаите, когато е невъзможно да се определи точното местонахождение на 

подземните проводи или има съмнения за верността на подземния кадастър, ще се изкопават 

ръчно шурфове, перпендикулярни на трасето на подземния провод, за установяване на 

действителното местоположение и вида на проводите.

с) Преди започване на земните работи Изпълнителя осигурява означаването върху 

терена или на подходящо място със знаци или надписи разположението в план и дълбочина на 

съществуващите подземни проводи или съоръжения.

d) В зоните на подземни инсталации или съоръжения земните работи ще се 

извършват под непосредственото ръководство и контрол на техническия ръководител или 

бригадира на съответните СМР.

e) Земни работи в горепосочените условия ще се извършват ръчно с права лопата. 

Кирки ще се използват като помощно средство само при извършване на земни работи в 

защитени с кожух подземни проводи или защитени с бетонови или стоманобетонни стени 

подземни съоръжения. Земни работи в непосредствена близост ]до съйес/гвуващи сгради или 

съоръжения да се извършват въз основа на ПОИС, респективно J’ПО.ИС/ включващ конкретно 

проектантско решение и технологични указания за изпълнението н£ земните работи.

f) При ръчно изпълнение на изкопи с вертикални стЦш /и рез| укрепване ще се

спазват инструкцията на Правилата за приемане на земни рцр;
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g) Работите с укрепителните елементи ще се извършват съгласно инструкция по

h) Демонтирането на укрепването на изкопите ще се извършва по нареждане и 

указания на техническия ръководител на СМР отдолунагоре, следвайки темпа на засипване на 

изкопа, като броят на еднократно демонтираните хоризонтални талпи или платна няма да 

надвишава 3 броя.

i) Преди започването на изкопни работи ще се направят проучвания, за да се 

установи наличие на подземни инсталации (кабели, газопроводи, водопроводи и др.). При 

наличието на такива, изкопите ще се извършват ръчно, в присъствието на представител от 

ведомството, което ги експлоатира и под прекия контрол на техническия ръководител.

j) Откосите на изкопите ще се изпълняват съгласно проекта за изпълнението им.

k) Преди започване на работа, изкопът ще се предпази от навлизане на 

повърхностни води. При наличие на подпочвени води ще се приложат мероприятия за 

понижаване на нивото им, а изкопа ще бъде укрепен съгласно проекта.

l) Изкопите ще бъдат оградени, сигнализирани и осветени нощно време.

т) Изкопни работи ще се извършват под прякото ръководство на технически 

ръководител.

п) Взривни работи (ако са необходими) ще се извършват само от квалифицирани и 

удостоени за това специалисти.

о) При взривяване не се допуска работниците в обекта да останат на открито на 

разстояние помалко от 300 м.

р) Съхраняването на взривните материали ще става в специални обезопасени 

складове далеч от населени места.

q) Изкопите с вертикални стени без укрепване се разрешават само при почви с 

естествена влажност и при липса на подпочвени води. В тези случаи дълбочината на изкопа 

не ще се превишава:

голям ъгъл на откоса ще се извършва с подпиране стенете на| почв^тД.

s) При дървено укрепване подпорите ще с<£ npajB>rr jojr /д ъ с^  с дебелина 0,05 м, 

поставени плътно до стената на тесния или широкия изкоп ф пфитфСнайддСъм) не^итрез 1,52,0

БХТПБ.

о в сухи, песъчливи и чакълести почви 1,0 м; 

о в песъчноглинести почви 1,25 м; 

о в глинести и льосови почви 1,50 м; 

о в особено плътни неспоени почви 2,0Ю м.

г) Изкопаването на широки и тесни изкопи/без /)ткосф (fc отвесни стени) или с
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м с вертикални подпори, които се разпъват с хоризонтални разпонки. Разпонките ще се 

поставят вертикално през 0,601,Ом и ще се правят от греди. Те ще стъпват върху подложки, 

закрепени към подпорите. Горната дъска на подпорите ще се излиза от тесния или широкия 

изкоп най-малко 0,15 м.

t) Укрепването на тесни изкопи с дълбочина до 5,0 м ще се бъде като правило 

инвентарно или да се изпълнява по типов проект. За изкопи над 5,0 м укрепването ще се става 

по индивидуални проекти със статистически изчисления за устойчивостта, изготвени от 

проектанта.

и) Там, където изкопите ще се допират до порано засипани изкопи, ще се бъде 

установен специален надзор за състоянието на подпиранията, като в тези места те ще се бъдат 

съответно усилени.

у) Свалянето на разпонките от изкопите ще се се прави отдолунагоре според 

засипването на изкопа. Количеството на едновременно отстранените дъски няма дае 

превишава три (по отвеса). При ронливи и неустойчиви почви разглобяването ще се се прави 

с изваждане само на една дъска с преразпъване. При преместване на разпонките старите 

разпонки могат да бъдат свалени само след поставяне на нови. Засипването на изкопите ще се 

придружава с усилено трамбоване на почвата.

w) Свалянето на подпорите ще се става в присъствието на техническия 

ръководител.

x) Ако свалянето на подпорите представлява опасност за работниците и за 

съоръженията (в свличащи се почви, близо до фундаменти на съществуващи здания и т.н.), те 

ще се бъдат оставени в почвата.

>  Безопасно робота с багери

a) Машините ще се подлагат на ежедневни проверки за изправност. Ако има 

повредени части, те незабавно ще се поправят;

b) Двигателите ще се проверяват за течове на машинно масло, хидравлична 

течност, гориво или охладител;

c) Машините ще се поддържат чисти;

d) Преди започване на работите ще се затворя враж ата на м а й н а т а ;

e) Всички лица освен водача ще са извън обсега/на п^дащ^т/ предмети;

f)  Пожарогасителят и аптечката ще са винаги в/непс/сред^^ена близост;

g) Машините ще са осигурени със сигнална лампа, ор6)бено при движение

по пътя, за да се избегне ПТП;
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h) Единствено оторизиран, квалифициран и трениран персонал може да работи с 

оборудването;

i) Когато се работи с помощен персонал или оператор, другото лице да е запознато 

с ръчните сигнали за комуникация;

j)  Всички предпазители и капаци ще са на мястото си, а ако са повредени ще се 

поправят;

k) Няма да се отстранява оборудването, гарантиращо безопасност и същото винаги 

да се поддържа в изряден вид;

l) Ще се използва клаксона, ако в близост да вас има друг работещ персонал;

т) Ще се отстраняват всякакви заледявания по прозореца, за да се подобри 

видимостта;

п) С машините ще се работи внимателно. Ако случайно на площадката са се 

появили странични лица, те ще бъдат се отстранени, преди отново да се започне строителна 

дейност;

о) Работа в близост до електропроводи е особено опасна. Ще се работи в границите 

на разрешения работен режим, при съответното напрежение на електропроводите.

р) Ще се съблюдава наличието на препятствия. Особено внимание ще се отделя 

при въртенето на корпуса и свободното пространство наоколо;

q) Ще се избягва работа на машината при наклон по -  голям от 1 Оградуса;

г) Ако все пак се налага работа на наклон, първо ще се прави равна работна 

площадка;

s) Завъртането на машината на склон е много опасно -  машината няма да се върти 

при натоварена кофа, тъй като може да се загуби равновесие;

t) Ще бъде се избягвано паркиране / спиране на машината по наклон;

и) Ще се използва звукова сигнализация при пътуване с машината, за да се 

предупреди стоящият наблизо персонал;

м) При слизане или качване, винаги ще се използват ръкохватките и стълбите;

w) Няма да се държат контролни и управляващи лостове при слизане или качване;

x) Мазни петна и кал по парапети, стълби и стъпала на машините ще се 

отстраняват, за да се предотврати подхлъзване;

у) Вратата на кабината ще се затваря, така че, ко/ато/се под^Щ ръкохватката й за 

опора, да се избягва рязкото отваряне, и последващото евентуално заг^б^ане на опора;

z) При напускане на машината след паркиране, |коф^ргГ^ £е сдижи до земята, и

ще се постави ръчната спирачка.
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аа) Машината ще се паркира на равно и сигурно място;

>  Безопасна работа с пътностроителни машини

a) Абсолютно се ЗАБРАНЯВА употребата на алкохол по време на работа.

b) При демонтаж на гуми на строителни машини най-напред ще се изпусне въздуха 

на гумите.

c) Няма да се работи с машини, които имат неизправни спирачки и сигнални

системи

d) В кабината няма да се допускат външни лица.

e) Обслужването и ремонта ще се извършват при изгасени двигатели.

f)  Качването и слизането от машината през време на движение е абсолютно 

ЗАБРАНЕНО.

g) При направа на насипи, машините няма да се доближават поблизко от 1,0м.

h) ЗАБРАНЯВА се използването на товарачни машини за теглене на други машини 

на буксир.

i) При механично товарене на превозни средства, водачите на МПС са длъжни да

слизат.

j)  До работа няма да се допускат компресори с неизправни манометри и баланси.

k) Всички машини ще са пожарообезопасени и с изправни пожарогасители.

l) ЗАБРАНЯВА се работата на багерите, стрелковите кранове, автотоварачните и 

други машини и механизми непосредствено под проводници на електропроводни линии. За 

целта на съответни места ще се поставят предупредителни знаци и надписи.

т) Ръчните инструменти за полагане на асфалтовата смес ще са със здрави дръжки, 

изработени от твърда дървесина, без пукнатини и добре шлайфани;

п) При повреждане на ръчните инструменти, същите ще се подменят с нови или ще 

бъдат ремонтирани във вид годен за работа;

о) При преместване за монтаж на платното на съоръжението/гривни и капаци за 

шахти и скари за оттоци/, задължително ще работят по двама души с ползване на помощни 

колани;

р) При напасване на капаците и скарите ще се пд?гз)ват задтДДително железни 

лостове или кирки и ще се спазва изискването при монтаж на с^/ари и (Д/оци, същите да се 

хващат с две ръце между ребрата, а не отстрани, с оглед да с4 избегне конфузия от прищипване.

q) По време на работа машинистът на асфалДполйгача е Дтъжец, да съблюдава 

дистанция между машината и останалите пътностроителни\маДицД (^аДпцзХ^точ5Аки *ЩР-Ф
^  !I /
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които са на работното платно;

г) При лоша видимост изпарения, мъгла, валежи, слабо осветление или други 

причини машинистът води машината при максимално безопасна скорост;

s) Когато възникне ситуация, застрашаваща живота на хората или способстваща за 

произшествия, машинистът спира машината до отстраняване на възникналия проблем;

t) По време на полагане на асфалтовата смес и движение на машината, 

категорично се забранява:

и) Извършването на каквито и да е работи по отстраняване на появили се 

неизправности по машината;

v) Почистване на бункера, захранващата лента и шнека във време на движение на 

машината;

w) Зареждането с гориво на двигателя;

x) Механични или ел. повреди по двигателя се отстраняват след като машината се 

спре на място при изключен двигател;

y) Забранява се допускане на каквито и да е лица на платформата за управлението 

на машината или преотстъпване на управлението на неправоспособни лица и без нареждане 

на техническия ръководител;

z) Не се разрешава, бункера или платформата на машината да се ползва за 

транспортиране на хора, инструменти или материали.

аа) Транспортиране на асфалтополагащата машина:

ЪЪ) При движение на самоход, машината ще се има изправни спирачки и звукова

система;

сс) Капаците на захранващия бункер ще са прибрани;

dd) Работната маса ще бъде прибрана и повдигната в положение за транспортиране;

ее) Няма да се допуска извозване на работното звено на платформата.

ff) При транспортиране с влекач и ремарке машината ще се товари на ремаркето и 

ще се закрепва здраво, задължително с натегнати спирачки; Машинистът придружава 

машината в кабината на влекача.

>  Безопасна работа с компресори

a) До работа с компресорни уредби и съдове ^юд|наляга^еуЬ;е се допускат само 

правоспособни или квалифицирани лица, притежаващи с^отв^тен дсуку^ент, инструктирани и 

запознати с изискванията за безопасна работа.

b) Компресорът е предназначен да сгъстява ^ъзЖу£ ифй,ДрУг| газ_до определено

................................ ...................... ............................................ j -------------------------------------------------------------------------------------
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налягане, необходимо за извършване на дадена работа. При неправилното му обслужване се 

получават експлозии. При сгъстяване на въздуха се увеличава температурата му и ако не бъде 

намалена чрез охлаждане, тя причинява изпаряване на увлеченото масло в зоните на 

сгъстяване. Образуваните по този начин маслени пари лесно се самовъзпламеняват при 

температура на сгъстения въздух над допустимата.

c) Забранена е експлоатация на компресорни инсталации и уредби, на които 

уредите за контрол и регулиране липсват или не са изправни; липсват или не са изправни 

предпазителните клапани след всяка степен на сгъстяване на компресора и на 

въздухосборника; съединителят маховик не е обезопасен.

d) Забранена е експлоатацията на компресорни инсталации и уредби, които 

технически не са изправни.

e) Компресористите са длъжни да знаят схемата за сгъстяване на въздуха от 

компресорите и транспортирането му по въздухопроводите, както и начините за действие при 

експлоатация, поддържане, ремонт, аварии и пожари на компресорните инсталации или 

уредби.

f)  Компресорите ше са оборудвани с необходимите контролноизмервателни уреди

g) Тръбопроводът за засмукване на въздух от компресора ще се има филтри, 

пречистващи въздуха от замърсители. Въздухът се взема от свободно място, защитено от прах, 

горящи газове и особено от ацетилен и други подобни.

h) Забранено е:

о Оставянето на компресорните уредби без наблюдение от компресорист;

о Вземането на сгъстен въздух от въздухопроводите, водещи към манометрите;

о Притягането или запушването на предпазните клапани с цел да се отстранят 

евентуални пропуски на въздух;

о Експлоатирането на компресорните уредби на открито при буря и гръмотевици;

о Да се пуши в непосредствена близост до компресорните уредби.

о Забранено е пускането в работа на прикачни (подвижни) компресорни уредби, 

които не са осигурени срещу самоволно преместване или придвижване през време на 

експлоатация.

i) Лицето, което обслужва компресорните инс^а^ации идфедби, е длъжно:

о При постъпване на работа, преди пушене J на стационарни компресори в 

движение, след като са били спрени от работа, да щ/овер!ява г(Ьдкостта им за нормална и 

безопасна експлоатация и да се увери в изправността и/ дррф^иеуб] на охладителната и 

мазителната им системи, на контролно-измервателните УрЦци, ЦЦ ycrpc^icyljafeEза регулиране
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и предпазване на самите тях и на компресорната инсталация, и на всички негови части и 

детайли, като спазва указанията за монтаж и експлоатация на компресорите от завода 

производител. За неизправностите, ако те не могат веднага да се отстраняват, компресористьт 

е длъжен да уведоми прекия си началник;

о Да осигури пуск на компресора след изпълнение на изискванията на

предходното и след проверка дали е отворен на нагнетателния въздухопровод крана за 

изпускане в атмосферата на сгъстения въздух (компресорът да е в режим „разтоварване").

о През време на експлоатация на компресорната инсталация и уредба,

компресористьт е длъжен да контролира:

Налягането и температурата на сгъстения въздух след всяка степен на 

сгъстяване да не превишава пределно допустимата;

Температурата на сгъстения въздух след охладителите да не превишава 

пределно допустимата;

Непрекъснатостта на потока на охлаждащата вода за компресорите и

охладителите;

Температурата на маслото за смазване на компресорите да не превишава 

пределно допустимата;

Изправността на манометрите, термометрите и предпазителните клапи;

Действието на дозиращите маслени помпи и нивото на маслото в тях;

Налягането на маслото да не пада под допустимото, 

о На компресорите, съдовете под налягане, контролните уреди,

предохранителните устройства и на другите съоръжения към компресорната инсталация ще се 

извършват най-редовни проверки, огледи и поддържане.

о Забранено е почистването на компресорите, въздухосборниците, 

влагомаслоотделителите, охладителите, тръбопроводите и другите съоръжения към 

компресорните инсталации с лесно запалителни течности или чрез обгаряне с открит пламък.

о В случаи на замръзване се разрешава употребата на топла вода, горещ пясък или

пара за размразяване, в никакъв случай пламък.

о При размразяване задължително се спира въздуха и се освобождава

въздухопровода от налягането му чрез изпускане на същия.

о Забранено е пускането на компресора в експлоатация, без/да/бъдат обезопасени 

всички достъпни движещи се части и трансмисии, съгласие/ изискваният^.

о Забранява се почистването и смазването на к^мп|)есрра| i фкздГр^ме^ц работа.

, п ■i— '+
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о Забранява се през време на работа на компресора какъвто и да е ремонт по него 

и въздухопроводите му, както и отстраняване на дефекти във връзките между отделните 

елементи, които се намират под налягане.

о Забранено е да се възлага работа на лица, които нямат право да обслужват 

компресорните инсталации и уредби.

о При повреда или авария на компресорната уредба да се преустанови незабавно 

работа и уведоми прекия ръководител за вземане на мерки по тяхното отстраняване.

>  Безопасна работа с товароразтоварни машини

a) За извършване на товароразтоварни работи с товароразтоварни машини ще се 

назначават лица, които са: навършили 18 години; преминали медицински преглед; 

правоспособни или имат необходимата квалификация; преминали начален инструктаж по 

безопасността на труда.

b)  На работа с товароразтоварни машини се допускат само работници, които ще са 

обучени и инструктирани по здравословните и безопасни условия на труд и противопожарна 

охрана.

c) Работниците ще бъдат осигурени с необходимите лични предпазни средства и 

специално работно облекло, съгласно изискванията на нормативните актове за безопасност, 

хигиена на труда и противопожарна охрана.

cl) Няма да се допускат до работа лица, които са без изискващите се за съответния 

вид работа лични предпазни средства и не са инструктирани и обучени за използването им.

е) За осигуряване на лична хигиена на работниците, ще бъдат осигурени 

санитарнобитови помещения.

j) На работното място ще се осигури преносима аптечка, заредена с медикаменти 

и превързочни материали за оказване на долекарска помощ.

g) Няма да се допуска използването на товароразтоварни машини, които не 

отговарят на изискванията за безопасното им функциониране.

h) Повдигателните съоръжения ще се обслужват само от обучен и правоспособен 

персонал, който е преминал периодична проверка на знанията.

i) Работниците, обслужващи товарачите, ще са дл да спазват/ изискваниятаизискванията на

(та им.

през време на работа.

Л. н А 9 9 £
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I) Забранява се работата на товарачи, които са с неизправни сигнали или 

електрическа инсталация, необезопасени или неоградени предавателни механизми.

т) Забранява се подаването на насипни товари към шнека или роторната глава на 

товарачите с лопата или други ръчни средства.

п) Забранява се стоенето на работници в обхвата (зоната) на загребващите 

устройства, както и върху товара през време на работата на товарача.

о) За безопасна работа през нощта, товарачите ще се имат светлинни сигнали и 

фарове за осветяване на работната площадка, съгласно възприетите норми.

р) Забранява се движението и работата на товарачи с непрекъснато действие на 

пневматичен ход на площадки с напречен наклон, поголям от предписания в паспорта на 

машината.

q) Забранява се спускането на работните органи на товарача върху пода на 

товарните средства с резки удари.

г) При обработване на насипни прахообразуващи и вредни за здравето товари с 

товарачи да се спазват правилата и инструкциите за безопасна работа с такива товари.

>  Безопасна работа при ръчно обработване на товари

a) За ръчно обработване на товари ще се назначават лица, които са: навършили 18 

години; преминали медицински преглед и са преминали начален инструктаж по 

безопасността на труда.

b) Товароразтоварните работи ще се извършват, съгласно изискванията на нормите 

за физическо натоварване.

c) Товароразтоварните работи се извършват само от работници, които са обучени 

и инструктирани по здравословните и безопасни условия на труд и противопожарна охрана.

d) Работниците ще се осигуряват с необходимите лични предпазни средства и 

специално работно облекло, съгласно изискванията на нормативните актове за безопасност, 

хигиена на труда и противопожарна охрана.

e) Няма да се допускат до работа лица, които са без изискващите се за съответния 

вид работа лични предпазни средства и не са инструктирани и обучени за използването им.

J) На работното място ще се осигури преносим^артечка, заредена с медикаменти 

и превързочни материали за оказване на долекарска помо/ц.

g) Няма да се допуска използването на пЬвдйгателн^/  съоръжения, които не 

отговарят на изискванията за безопасното им функцион цгацеу

h) Няма да се допуска използването Slaj не^а^ки^ан^^/^и^цра^ни  и

-------------------------------------------------------------------------------------1------ Ч ---------------------------
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несъответстващи на теглата и характера натоварите, сменяеми товарозахващащи 

приспособления.

i) Повдигателните съоръжения ще се обслужват само от обучен и правоспособен 

персонал, който е преминал периодична проверка на знанията.

j) Поемането и оставянето на товара ще се се организира така, че да се избягват 

продължителните статични усилия и усукващи движения с товара около оста на тялото.

k) Всички товари, които имат остри ръбове, като машини, ламарини, метални и 

стъклени листове, чембер и други, ще се се хващат и пренасят само със съответните лични 

предпазни средства (ръкавици, подложки и др.) или ръчни захватни приспособления.

l) При извършване на товароразтоварна работа в условия на хлъзгав терен 

(поледица, сняг) ще се вземат мерки за избягване подхлъзвания на работниците, като за целта 

площадките ще се посипват с пясък, сгур и други.

т) На всяка работна група ще се назначава отговорник.

п) Преди започване бригадирът или отговорникът на групата е длъжен да провери 

състоянието на ръчните захватни и работни приспособления, личните предпазни средства и 

специалното работно облекло; Заедно с работниците да огледа и подготви пътя на 

придвижване на товара, а също така и местата за складирането му, като пътя на придвижване 

ще се бъде разчистен от странични предмети, а преходните мостове да бъдат изправни;

>  Задължения на работниците по време на работа

a) Да не повдигат, хвърлят и оставят товарите, когато се пренасят от повече от един 

работник, по-рано от подаване на команда от бригадира или отговорника на групата, което се 

извършва едновременно от всички работници след подаването на съответната команда.

b) При хвърлянето на товара във всички случаи товарноразтоварните работници 

ще се намират от една страна на товара и да не го хвърлят по направление на близко намиращи 

се хора.

c) При оставяне на товари ще се се вземат мерки, за да не се допуска притискане 

на ръцете и краката.

d) При разкъсване на различни опаковки С£ вземат предпазни мерки от 

наранявания от гвоздеи, чембер, тел, като се използват цредиазни р^ьк^вици, а гвоздеите се 

извадят.

e) За работа с опасни товари се допускат j лица] медицински освидетелствани. 

Работата се извършва обикновено през деня.

f) Допуска се при изключителни случаи извъ^ш^ан/^е^н^ трв^рноразрговарна
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работа с опасни товари през нощта при условия, че е осигурено достатъчно осветление на 

работните места с електрически лампи във взривобезопасно изпълнение.

g) Товарноразтоварните работи с опасни товари се извършват на специализирани 

площадки и места за съхранение на тези товари, които ще се бъдат съгласувани с 

медицинските и противопожарните органи и органите по безопасността на труда и под 

ръководството на специалист, определен от товароизпращача или товарополучателя.

h) На товарноразтоварните площадки за преработка и съхранение на опасни товари

е задължително поставянето на табели с надписи: „ОТРОВНО!", „ОПАСНО",

„ВНИМАТЕЛНО" и други подобни.

i) Забранява се през време на манипулирането на опасни товари пушенето, 

паленето на огън и приемането на храна.

j)  Работниците, извършващи товарноразтоварни работи с опасни товари, 

периодично ще преминават медицински прегледи според особеностите за безопасна работа с 

тези товари.

k) При манипулиране, превозване и съхраняване на лесновъзпламеняващи се 

взривоопасни и вредни за здравето товари ще се спазва Наредбата за превоз натовари, 

изискващи особени условия и всички други наредби, правилници и инструкции за безопасна 

работа с тях.

l) Забранява се складирането на вредни за здравето товари в общи складове и на 

товарноразтоварни площадки, съвместно с други товари.

>  Безопасно работа при товаророзтоварни работи с товарни автомобили и

a) При работа с автомобили и ремаркета ще се се спазват изискванията на 

Правилника по техническа безопасност в автомобилния транспорт.

b) Товаренето и разтоварването на автомобила ще се става при изгасен двигател и 

натегната ръчна спирачка.

c) Забранява се на шофьора и други лица да бъдат в кабината на автомобила, когато 

се товари и разтоварва механизирано.

d) Забранява се на шофьора и други лица да бъд^Гв каросерията на автомобила, 

когато той се товари от бункер, с багер или грайфер, или транспортна лек/fa.

e) Товарите, превозвани с автомобили и ремаркета,/ще се^б/Цат сигурно укрепени 

съгласно действащите инструкции за укрепването.

J) При подреждане на товарите ще се спазват "нормите За/допусуи%ш;^т})варни

ремаркета

/
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габарити. В случаите, когато товарите излизат над бордовете на автомобилите и ремаркетата, 

те ще се обвържат и притегнат към каросерията с конопени въжета, с мрежи или със специално 

предназначени за целта приспособления.

g) При извършването на товароразтоварни работи с автомобили, намиращи се на 

наклонен терен, ще се вземат допълнителни мерки за осигуряване стабилността и 

застопоряването на автомобила, с които да бъдат изключени възможностите за 

самопридвижването му.

h) Товароразтоварни работи с автомобили и ремаркета върху хлъзгав и наклонен 

терен ще се избягват.

i)  Забранява ще се натоварването на автомобила и ремаркетата извън допустимите

норми

j )  За товарене на товари, намиращи се на ниво, различно от това на платформата 

на автомобила и ремаркето, ще се използват преносими или стационарни рампи или греди, 

които сигурно да се закрепват на платформите.

k) Изваждането на клемите да става по безопасен начин, като работникът се намира 

извън обсега на товара.

l) Забранява се стоенето на работници върху товарите при транспортирането им.

т) При отваряне и затваряне на задния и страничните капаци работникът ще стои

в страни от тях. Ключалките добре ще се затварят и ще се осигуряват срещу самопроизволно 

отключване.

п) Шофьорът е длъжен да наблюдава положението и обвързването (укрепването) 

на товара по време на транспортирането му.

о) Преди да потегли с натоварения автомобил, шофьорът е длъжен да провери дали

товаро разтоварните работници са слезли от автомобила.

р) Натоварените автомобили тръгват само след даден сигнал от бригадира на 

товараческата бригада.

q) Забранява се стоенето на работници пред и зад автомобила по време на 

маневрирането му на товароразтоварния пункт.

г) Товароразтоварни работи на автомобилисамосвали ще се разрешават само след 

като водачът е убеден в изправността на хидравличната им сиуГема.

s) При работа с автокран или автомобил с допъ/нително /ioi/тиран на него кран 

работникътприкачвач ще заема безопасно място при задействаме на/кр/шовия повдигателен 

механизъм (стрелата и куката).

t) При маневриране на автомобил с ремарке Ъф^го |се /забрМтЩва стоенето на

f — ч -------------------<—
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работника между автомобила и ремаркето.

и) Забранява се присъствието на хора в каросерията на автомобили-самосвали, 

както при натоварването им, така и при тяхното разтоварване.

у) Забранява се разтоварването на автомобили-самосвали в движение е обърната 

(вдигната) каросерия.

w) При натоварване на автомобил товарът ще се бъде равномерно разпределен по 

цялата площ на каросерията.

x) Забранява се върху подредени товари да се оставят единични необвързани

товари.

y) При превозване на насипни товари, последните задължително се покриват с 

брезент, който се укрепва срещу отвиване.

>  Безопасна работа при товароразтоварни работи на насипни товари

a) Товароразтоварните работи се извършват, съгласно изискванията на нормите за 

физическо натоварване.

b) Товароразтоварните работи се извършват само от работници, които са обучени 

и инструктирани по здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна 

безопасност.

c) Работниците ще се осигуряват с необходимите лични предпазни средства и 

специално работно облекло, съгласно изискванията на нормативните актове за безопасност, 

хигиена на труда и противопожарна безопасност.

d) Няма да се допускат до работа лица, които са без изискващите се за съответния 

вид работа лични предпазни средства и не са инструктирани и обучени за използването им.

e) На работното място ще се осигурява преносима аптечка, заредена с медикаменти 

и превързочни материали за оказване на долекарска помощ.

f) Няма да се допуска използването на повдигателни съоръжения, които не 

отговарят на изискванията за безопасното им функциониране.

g) Няма да се допускат използването на немаркирани, неизправни и 

несъответстващи на теглата и характера натоварите, сменяеми товарозахващащи 

приспособления.

h) Повдигателните съоръжения се обслужват сАмd от оЩчрн и правоспособен 

персонал, който е преминал периодична проверка на знанията./

е  а 4 0
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> Безопасна работа със строително скеле

о Организационни мерки

a) Монтажът, експлоатацията, товарните площадки, мястото на макарата за 

издигане на материала, ограждането с мрежа, ветровото натоварване, анкерирането към 

сградата и демонтажът на скелето се извършва съгласно ПОИС;

b) Инвентарните скелета следва да се изграждат, съгласно паспорта им;

c) Монтиране и демонтиране на скелето се извършва от работници, преминали 

специален инструктаж;

d) Приемане на скелето след монтаж с акт (за скеле до 12,0 m издаден от 

ръководителя на съответния подобект, а над 12,0 m от комисия);

e) Скелета, които не са използвани повече от един месец или са престояли при 

неблагоприятни метеорологични условия, следва да се приемат отново с акт по реда, описан 

погоре;

f) Указване товароносимостта на скелето по подходящ начин;

g) Съгласувани действия при използване на скелето от няколко бригади;

о Технически мерки

a) Монтиране на предпазни козирки и проходи в зоната под скелето и поставяне 

на предпазни мрежи около скелето;

b) Ограждане с парапет и бордова дъска (с височина не по малка от 0.15 т )  на 

работните площадки;

c) Габаритна височина между два пода от скелето не помалка от 1.8 т ;

d) Разстояние между площадката и сградата не надвишаващо 0.2 ш;

e) Изграждане пода на скелето с ширина не по малка от 1,0 m (от плътно наредени 

талпи или инвентарни платна, захванати по подходящ начин);

J) Не се допускат конзолни части от пода на скелето;

g) Поставят се вертикалните опори на скелето върху здрава, стабилна основа (не 

се монтират върху тухли, клинове, капаци на канали, шахти и др.);

h) Монтиране на стоперни устройства н/подвижнитр'-скелета;

i) Монтиране на обезопасени подходи ̂ ъм  работну^ о площадки чрез стационарни 

стълби, наклонът на които да не надвишава 60°;

j) Забранява се качването и слизанетр на раоотцирцте по Стойките и паянтите на

скелето;

к) Поставят се знаци по безопасност на тр^да if тгйсива^ка^баи^и товароносимостта

и У V 0  'i
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на скелето;

I) Поддържане на работните площадки чисти, без натрупване на излишни 

материали;

т) Допълнително обезопасяване срещу подхлъзване при сняг или поледица;

п) Осигуряване защита срещу поражения от мълния чрез заземяване на скелето;

о) поставяне на електроизолационни прегради при работа в близост до въздушни 

линии под напрежение.

о Работа при големи височини

a) При необходимост, за предотвратяване на паданията и доколкото е възможно, 

за предпазване на работещите от нараняване се поставят защитни приспособления с 

подходяща конфигурация и достатъчна якост;

b) Слизането и изкачването на работещи по наклони, по-големи от 20° се извършва 

по стълби, обезопасени с парапети;

c) Изкачването на работещите по стълби на височина, по-голяма от 10 т ,  се 

допуска при условие, че стълбите са съоръжени с площадки за отдих, разположени във 

височина на разстояние не по-голямо от 1 0 т ;

d) Когато стълбите служат за достъп до площадка с много работещи или има 

интензивно движение по тях, се използват отделни стълби за изкачване и слизане;

e) Стълбите трябва да имат достатъчна якост, да са обезопасени, правилно 

поддържани и използвани на съответните места и според предназначението им;

J) Не се допуска работа от стълба на височина поголяма от 3 m от основата на 

стълбата от лице, което не е закрепено посредством предпазен колан към здрава и сигурна 

конструкция;

g) При използване на техники за достъп и позициониране посредством въжета се 

спазват следните изисквания:

• въжената система съдържа най-малко две отделно закрепени въжета, като 

едното служи за средство за достъп, за слизане и за опора (работно въже), а другото служи за 

резервно средство (обезопасяващо въже);

• работещите са снабдени с предпазен уЬла|н, закрепен към обезопасяващото

въже;

• работното въже е снабдено с предпазн|г средства ^а/изкачване и слизане и има 

самоблокираща система, която предотвратява падането ijta/гф|зв!р/геля в случай, че той изгуби 

контрол над движенията си;

п А (
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• обезопасяващото въже е снабдено с подвижна система, предпазваща от падане,

• която следва движенията на работещия;

• необходимите за работа инструменти и приспособления са прикачени към 

колана или към седалката на работещия, или към друго подходящо средство;

• подходящо планиране и постоянно наблюдение на работата така, че в случай на 

авария да може да се окаже незабавна помощ на работещия;

• работещите са получили подходящо специализирано обучение за извършваната 

работа и за съответните спасителни процедури.

h) Опорните системи на скелето ще позволяват плавното му освобождаване 

(декофриране);

i) При монтаж на скелета над транспортни артерии в експлоатация, ще се вземат 

всички мерки за осигуряване безопасното и без задържане и изчакване преминаване на 

превозните средства, ползващи същите по време на строителството;

j) Системите катерещо скеле са модулни конзоли за укрепване на едностранните 

или навътре наклонени кофражи за стени. Те позволяват влагането им като стабилна 

платформа катерещо скеле във високото строителство, ако е необходимо отвеждането на 

високи натоварвания от тежестта на бетона.

k) Носещо скеле - отделните части на кулата се сглобяват бързо без да са 

необходими болтове

> Кофражни и армировъчни работи

a) Техническият ръководител осигурява безопасното изпълнение на кофражни, 

армировъчни и бетонови работи като преди започването им предприема изпълнението на 

подходящи мерки за предпазване на работещите от възможни рискове.

b) Извършване на СМР, следващи кофражните работи, от работните площадки, на 

кофража се допуска от техническия ръководител след укрепване на кофража в проектно 

положение.

c) Не се допуска изкачването по кофражите по време на монтажа им, както и 

стъпването и движението върху монтираните части без специални приспособления.

d) Подготовката, оразмеряването, сглобяването, разглобяването, ремонтирането и 

почистването на кофража се извършват по възможност извъ^ ̂ строежа, в границите на 

строителната площадка.

e) Кофражните елементи се подреждат на c^rpo^Tpftij^T^ п л ^ а д к а  преди започване

( ■ / 11 о
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ТРЕИС ГРУП ХОЛД АД trAce
на работа по вид и последователност на технологичните операции.

J) Материалите за изготвени на площадката кофражи и за вложки се проверяват 

преди използването им от техническия ръководител и от бригадира за установяване на тяхната 

годност.

g) Не се допуска придвижване на хора и поставяне на други елементи и товари по 

недовършен и недостатъчно укрепен кофраж.

h) Не се допуска оставяне във вертикално или наклонено положение на кофраж 

преди укрепването му.

i) Не се допуска ставяне на стърчащи свързващи елементи при изработката и 

монтирането на дървен кофраж.

j)  Не се допуска хвърлянето от височина на кофражни платна и елементи.

k) Вертикалните стойки и подпори се поставят върху равна повърхност, като при 

необходимост се използват подложки от материали, осигурени срещу приплъзване.

l) Стойките и подпорите на кофража за хоризонтални конструктивни елементи се 

отстраняват след снемане на страничния кофраж.

т) Декофрирането на елементи от сгради и съоръжения се извършва поетапно и 

внимателно по нареждане и съобразно указанията на техническия ръководител.

п) При декофрирането работещите използват предпазни очила, а при работа на 

височина с опасност от падане предпазни каски и колани.

о) Обработката на армировка и изправянето на кангална стомана се извършват 

само на оградени и обезопасени за целта места.

р) При обработка на армировъчни пръти, излизащи извън габаритите на работната 

маса, се поставя предпазна мрежа или щит за защита на преминаващите работещи.

q) Не се допуска рязане с ръчни ножици на парчета стоманени пръти, покъси от

0,30 ш.

г) Приготвената армировка се пакетира съобразно изискванията за транспортиране

и складиране и последователността на монтажа.

s) Армировъчните скелети, поставени преди монтиране на кофражните форми, се 

осигуряват срещу преобръщане или падане.

t) При изпълнение на армировка на подове п ^ и ^ в и ж в^ ^ о  на работещи по нея се 

допуска само върху специално разположени пътеки от ф ь^ен  и^и Друг подходящ материал с 

широчина не помалка от 0,30 т.

и) Не се допуска оставяне на стърчащи 4ра1шдц rfa /ар^ровка, които могат да 

наранят преминаващи работещи, както и качване на рабД1т;щйтДДг6 в^ррй^тнд^йр^ировка по
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време на работа.

v) Заваряване, нагряване и рязане на армировка при направен кофраж отдървен 

материал се допуска, когато са взети необходимите мерки за ПАБ.

>  Бетонови работи

a) Спускането на бетона в основата става по добре укрепени наклонени улеи и

тръби.

b) Отварянето на бетоновоза става само след като същия е напълно спрял. До 

окончателното му спиране бетонджията трябва да стои на безопасно разстояние.

c) По време на бетониране се следи за състоянието на кофража и при установяване 

на нередности процесът се спира до привеждане на носимоспособността на кофража към 

проектната.

d) Почистването на полепнал бетон става с помощта на желязна стъргалка, 

снабдена с дълга дръжка. За почистването работникът трябва да се покачи върху машината.

e) Бетонджиите, работещи с електровибратори трябва да имат гумени ръкавици и 

гумени обувки.

f) Електровибраторът се изключва при пренасянето му от едно място на друго.

g) Таблетните вибратори снабдени с подходящи виброгасители.

>  Изграждане на тръбопроводи

a) Тръбополагачите се придвижват покрай траншеята извън зоната на естественото 

срутване на почвата на разстояние не по-малко от 2,0 м от откоса на траншеята.

b)  Тръбите, тръбните секции и заварените възли се разполагат покрай изкопа на 

разстояние не по-малко от 1,5 м от ръба на изкопа и се полагат на уплътнен терен върху 

подложки, осигурени срещу самоволно претъркаляне.

c) Няма да се допуска: монтаж на тръбопроводи върху дървени или други горими 

конструкции, в които може да протекат горещи или огневи процеси; нарушаване целостта на 

тръбопровода по начини и причини извън предвидените в технологичния процес; заваряване, 

рязане или нагряване с открит пламък или електрически устройства на съдове и тръбопроводи, 

съдържащи течности и газове под налягане или запълнени/с rJbpnMi/ рли опасни вещества, без 

съгласуване със собственика им, с експлоатиращото ги д(/>уж£ство/й/ли с възложителя.

d) При изграждане на тръбопровод успоредно i/а дефс/гващ такъв се предвиждат 

мерки за предотвратяване на възможността от повреда i-ф д^фй'^г^гия |гръбонровод.

e) Няма да се допуска заваряване на тръби/ и гффбни'-еекдйи Ф_лщ.стабилно

■-
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положение.

J) Няма да се допускат заваръчни работи в тръбопроводи с диаметър до 900 мм.

g) При заваряване на тръбопровод, положен в траншея: центроването на тръбата 

към тръбопровода се извършва от тръбополагач, като свободният й край се направлява с въже 

от работещ, намиращ се извън траншеята; в траншеята се слиза по стълба в близост до 

заваряемите шевове; не се допуска едновременно изпълнение на електро и газозаваръчни 

работи в траншеята, когато разстоянието между участъците, в които те се извършват, е 

помалко от 10 м.

>  Монтаж на инсталации

a) Електрическите инсталации се монтират от лица с необходимата 

правоспособност по електробезопасност.

b) Няма да се допуска използване на части от постоянните електрически 

инсталации за временни захранвания преди пълното им завършване и въвеждане в 

експлоатация.

c) При извършване на изпитване на готови електрически инсталации се вземат 

предпазни мерки за защита на работещите, както и на други лица, намиращи се на строежа, от 

попадане под напрежение и поражения от електрически ток.

d) Водопроводните и канализационните инсталации се монтират върху здрави 

носещи конструкции посредством закрепващи елементи с достатъчна носимоспособност.

e) Инсталации, в частност връзки в електроинсталации, заварки и укрепвания на 

тръби, фасонни части, отоплителни тела, вентилационни проводи и др., които се изпълняват 

едновременно с други видове СМР, се монтират с повишено внимание и под непосредствено 

наблюдение на техническия ръководител или упълномощен от него бригадир.

>  Работа с електрически инструменти

J) Забранява се работа с неизправни ил^ фестанд^ртни ръчни електрически 

инструменти.

g) В зависимост от характеристиката на средата n<j) ^тношение^на боаеггоутта от

a) ръчни електрически бормашини /дрелки/;

b) ръчни електрически шмиргели /ъглошлайф машина/;

c) преносими трансформатори и лампи с нискодшпрсжецие;

d) електрически ножици за ламарина и др.

e) До работа с ръчни електрически тй се д о п екат  инструктирани.

/
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поражение от електрически ток, номиналното напрежение е не повисоко от:

о за среда с нормална опасност 36 V 

о за среда с повишена и особена опасност 24 V

о в закрита апаратура: пещи, резервоари, колони, тунели, шахти и др.12 V

h) Захранващите кабели за ръчните инструменти ще бъдат със защитна изолация, 

без снадки и със здрава защитна обвивка /шланг/, присъединени здраво към корпусите на 

електрическите инструменти, като се избягва прекомерното им механично натоварване: 

опъване, притискане, прегъване и др.

i) Дължината на кабелите на ръчните инструменти няма да бъде поголяма от 6 

метра. Допуска се дължина до 30 метра, при използване на защитно изключване или при 

участие на второ лице като наблюдател.

j)  Контактите за безопасно ниско напрежение се различават по конструкция и цвят 

от тези за по-високо напрежение. Ще се намират на недостъпни за случаен допир места.

k) Лицата, които работят с ръчни ел.инструменти, преносими лампи и 

трансформатори:

о работят само изправни инструменти;

о не работят с инструменти, които очевидно са неизправни. При 

установяване на повреда предават обратно инструмента, като предупредят за

о не удължават кабелите;

о не използват нестандартни удължители, оголени контакти и щепсели; 

о следят захранващите кабели да не се допират до нагорещени или 

омаслени повърхности;

о не докосват или подменят режещия инструмент, когато е в движение или 

включен към мрежата;

о не работят на височина поголяма от 2,5 метра с подвижна стълба; 

о не предават инструмента на други лица, непритежаващи необходимата 

квалификационна група;

I) Забранява се работа с ръчни електрически инструменти вън от помещенията при 

валеж и активна атмосферна /гръмотевична/ дейност, н ако са4ахранени с напрежение до

повредата;
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>  Безопасна работа при асфалтополагане

о Работа с автогудронатор

a) При работа с автогудронатор трябва да се вземат мерки както за предпазването 

от обгаряния с горещия битум, така и за избягване опасността от пожар, тъй като тази машина 

е заредена с големи количества леснозапалими материали. Освен това е задължително да се 

спазват строго правилата по техника на безопасността при обслужване на мотори с вътрешно 

горене.

b) Автогудронатора следва да се зарежда с гориво само след спиране на мотора, 

защото парите на горивото могат да се възпламенят от изгорелите газове на мотора или от 

искрите на запалителната система.

c) При зареждане следва да се включи ръчната спирачка, тъй като ненадейното 

раздвижване на машината може да предизвика някоя повреда или запалване.

d) При зареждане на автогудронатора с гориво е забранено да се пуши или да се 

пали открит огън.

e) При пълнене на горивото следва да се внимава горивото да не се разлива, защото 

при запалване на двигателя може да се предизвика пожар. За избягване на тази опасност, 

разлятото гориво следва да се засипе с пясък и да се изхвърли на безопасно място.

J) Когато автогудронатора се пълни с битум от цистерна, се забранява 

използването на горелка за загряване. Освен маркучът на автогудронатора трябва да се свърже 

добре с всмукателна тръба.

g) При разливането на битума се забранява приближаването на хора на помалко 

от 10 м от мястото на разливането или пръскачната уредба, защото има опасност от изгаряне 

е горещ битум.

h) Работникът обслужващ автогудронатора, следва да работи винаги с ръкавици.

i) Водачът на автогудронатора не може тръгне преди да му бъде съобщено от 

обслужващия го работник, че резервоарът е непълен и машината е готова за път.

j)  Автогудронаторът трябва винаги да е снабден е изправен и зареден 

пожарогасител и с лопата. Възпламененият битум (бензин,нафта, петрол) трябва да се гаси 

само с химикала в пожарогасителя или с пясък, за да се ограничи притокът на 

въздух.Запаленият (бензин,нафта, петрол) не трябва д /  се] залив;/ ф вода, тъй като същите ще 

изплуват над водата и горенето ще продължи. Освен/тов^ от Bi/с/жата температура водата се 

разлага на кислород, който поддържа и усилва горенето, р на вОДород, който самия гори.

1
У 1 П  яУ и Г2 О

I 7



ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД trAce
о Работа с асфалтополагач

a) По време на работа машинистът е участник в движението в качеството му на 

водач на МПС и отговаря за извършените нарушения.

b) Преди започване и след приключване на работа, машинистът следва да:

• се явява на работаотпочинал,неупотребил алкохолни и упойващи вещества;

• носи предоставените му ЛПС;

• направи оглед на машината, като се увери в нейната техническа 

изправност,гарантираща безопасна работа;

• провери наличието и количеството ГСМ;

• провери изправността на сигналната и спирачни системи;

• провери изправността на командната апаратура;

• провери състоянието на инсталацията за подгряване, ако има такава, особено

когато се работи с газ. Особено внимание следва да се обърне на маркучите, горелките, 

вентилите;

• провери наличието и изправността на пожарогасителя.

c) При констатирани неизправности машината не се пуска в движение.

d) По време на работа на машиниста е забранено да:

• се храни по време на движение на машината;

• отвлича вниманието си;

• слиза и се качва на машината по време на движението и;

• оставя машината на самоход;

• извършва почистване, смазване и ремонтиране по време на движение на 

машината, когато двигателят не е изключен и не са натегнати спирачките;

• зарежда с ГСМ по време на движение на машината;

• допуска на платформата за управление други хора и да им преотстъпва 

управлението.

e) Машинистът е длъжен:

• преди да потегли на ход, да се убеди, че няма да засегне хора, машини,

съоръжения и др.;

• да подава звуков сигнал при всяко потег^яне^ да згф^жда машината с асфалт 

само когато тя е спряла;

• да следи хода на зареждане;

• да спре незабавно машината, когато вйзни^снб ^Мтаййя.^Ши която може да

0 0 0 3 4 9
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възникне авария или злополука;

• при лоша видимост да работи с повишено внимание;

• да съблюдав технологичната дистанция с останалите машини и автомобили.

j)  Забранено е по време на престой или почивка да се стои и лежи в близост до

машината.

g) След приключване на работа, машинистът трябва да:

• изведе машината от платното;

• спре двигателя, прибере капаците на бункера, натагне спирачките и да вземе 

мерки за недопускане самоволно придвижване или такова от странични лица;

• изключи подаването на газ в системата;

• почисти машината.

h) При преместване на машината от един обект на друг машиниста следва да:

• прибере капаците на бункера;

• повдигне работната маса в транспортно положение;

• спазва Закона за движение по пътищата.

i )  При преместване с влекач и ремарке да подготви машината за транспотиране и 

да я укрепи здраво за ремаркето.

j)  Забранено е на платформата и в бункера да се транспортират хора, инструменти

и материали.

о Работа с валяци

a) Когато валякът е в движение, строго е забранено машинистът да се качва и слиза

от него.

b) Ако валякът не е снабден с фарове, не разрешено придвижването му от едно 

място на друго.

c) При изменение посоката на движение на валяка е необходимо да се подава 

предупредителен сигнал (със свирка), което е особено важно при едновременната и съвместна 

работа на няколко машини. Когато работят няколко валяка един след друг, необходимо е 

между тях да има най-малко 5,0 метра дистанция.

d) Забранява се ръчното смазване местата н /л аг^р у ван /i/a колелата.

e) Към всеки валяк трябва да има пожарога^итег^, апте^сД и термос за питейна вода. 

Машинистът следва да е запознат с начина за действиф с пржаррг^ите^гя.

J) Когато валякът е в престой или е п|^ус/г^о[|ен^|5а(|оущ ;а^е-^его, всички
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командни уреди и ръчки трябва да бъдат изключени, спирачките затегнати така, че да не може 

да се подкара от случайни лица.

> Безопасна работа при монтаж на сглобяеми елементи и оборудване

a) Складиране на сглобяеми елементи и оборудване на строителната площадка ще 

става в съответствие с изискванията от Правилника за ТБОТ в СМР.

b) При складиране за временно оставяне на сглобяеми елементи, освен 

изискванията на предходната точка ще се спазват и следните:

• ще се поставят устойчиво;

• приспособленията им за товарозахващане, като куки, скоби, конзоли и други 

подобни ще се предпазват от деформиране;

• ще е видима маркировката и надписите, посочващи теглото им.

c) Монтажът на сглобяеми елементи и оборудване ще се съобразява и със следните 

изисквания:

• ползваните при монтаж строителни машини и съоръжения, скелета, платформи 

и люлки, както и експлоатацията им, ще отговарят на съответните изисквания към тях от 

правилниците;

d) забранява се изпълнението на други видове работи и достъпът на работници и 

други лица, незаангажирани с монтажния процес в опасната зона и под монтажния работен 

участък, над който се извършва придвижване на товари от всякакъв вид, установяване в 

работно положение или временно закрепване на конструктивни елементи, оборудване и други;

e) Забранява се повдигането, транспортирането и монтирането на елементи с 

неозначено на тях или неизвестна на лицето, извършващо или ръководещо тези манипулации, 

маса или нямащи маркировка на производителя им, потвърждаваща годността им за употреба.

J) Забранява се монтажът на елементи, чиито приспособления за закачване (куки, 

скоби, конзоли и други) не са годни за сигурно закачване.

g) Сглобяемите елементи, които не отговарят на изискванията на предходната 

точка или имат други забележими дефекти, правещи ги негодни за безопасен монтаж, да се 

обозначават с ясно видими знаци и надписи, забраняващи мемитирането шун,

h) Установяването на годността и изискваният/ къ/т елеме/ти/е ще се преценява 

на строителната площадка от ръководителя по съответната фаст и л^  в уйегово отсъствие от 

бригадира на монтажната бригада, непосредствено п ред / мон‘тиранет|з /м .

i) Преди повдигане с кран на сглобяеми елемент/, ^ с л ^ д ^ т ^ ^ ц е  се почистват от

J ■'» - 1 1 1  - 1 d  v  f j  <J X
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сняг, лед, кал или други налепи, ще се проверява наличието на маркировката, както и 

евентуални означения, поставени от отговарящия за монтажа и забраняващи употребата им.

j)  Забранява се ползването на мокри или заледени клинове, както и на клинове, 

несъответстващи на проектните изисквания.

k) Забранява се повдигането на сглобяеми елементи и на други товари преди 

заставането на всички лица на безопасно място по отношение на движещия се товар.

l) При захващане или закачване на сглобяеми елементи ще се използват 

инвентарни или специално направени за случая приспособления, имащи означение за тяхната 

товароподемност и изключващи възможността от падане на товара.

т) Едроразмерните и/или тежки елементи, непосредствено преди поставянето им в 

проектно положение ще се придържат срещу въртене или люлеене с помощта на конопени 

въжета, завързани предварително в два от срещуположните им краища.

п) Забранява се оставянето във висящо положение на сглобяеми елементи или 

други повдигнати товари по време на прекъсване на работата по какъвто и да е повод или 

причина.

о) Преминаването на монтажниците от една конструкция до друга ще става по 

стабилно монтирани и обезопасени инвентарни стълби, преходни мостчета или платформи.

р) Преминаването на елементите ще се разрешава, ако преминаващите ползват 

предпазни колани, закачени за опънато по дължината на конструкцията стоманено въже на 

1,20 m до 1,50 m височина над тази, на която се извършва придвижването им.

q) При доказана техническа невъзможност монтажът на елементите ще се 

извършва от скелета или платформи, същият ще се изпълнява по начин, предписан в ПОИС 

или РПОИС, в който ще се предвиждат всички необходими мерки по безопасността на труда, 

а монтажът ще се извършва от определени от ръководителят по съответната част опитни 

работници.

г) Забранява се натоварването на монтирани елементи или конструкции с товари, 

превишаващи товароносимостта им по проект, както с товари, непредвидени по проект.

s) Забранява се ходенето или стоенето на монтажници върху монтирани елементи.

t) Забранява се вертикалното и хоризонталното транспортиране и монтиране на 

сглобяеми елементи на открито при силен дъжд, гръмотевична бур6,]обилен снеговалеж или 

непосипани с пясък работни площадки, при гъста мигла] през/тъжната част на деня или 

прекъсване на изкуственото осветление, както и при с^орофг на в^т^ра, поголяма от 10 m/sek.

и) За проверяването на точността на | съвПаде^^е/ на/] монтажните отвори 

задължително ще се използват специални инструметщц^й™ (пр]ксйос|)бл^ия.^3^бранена е
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проверката за точност на съвпадението е голи ръце.

v) Демонтажът на сглобяеми елементи ще се извършва по инструкции, включващи 

мерки за безопасност в случай на евентуално разрушаване на елементите или оборудването. 

Демонтажът ще се извършва при спазване на изискванията към монтажа.

w) Демонтираните елементи или оборудване ще се складират в устойчиво 

положение.

> Ликвидиране на пожари и/или аварии

Не се предвижда доставка на лесно запалими и/или взривоопасни материали по време 

на строителството. Ако се наложи и предпише със заповед или е допълнителен проект влагане 

на леснозапалими или взривоопасни материали, трябва да се предпишат и съответните 

мероприятия, съобразно чл.11, т.З от Наредба №2. Координаторът по безопасност и здраве е 

отговорен да изисква и постоянно да наблюдава и проверява за:

• състоянието и местоположението на табелите по чл.65, ал.2 от Наредба №2

• наличието и обявяването на инструкции по чл.66, ал.2, т. 1 от Наредба №2

• издаване на заповеди по чл.66, ал.2, т.2 и чл.67, ал.2 и 3 от Наредба №2

• състоянието и готовността на противопожарните средства

• При пожар или авария се действа по правилата на чл.74 от Наредба №2

> Средства за индивидуална защита /ЛПС/

За работещите на обекта са предвидени в съответните количества следните средства 

за индивидуална защита:

• Гумени ботуши

• Работни комбинезони

• Ръкавици

• Противогази

• Предпазни въжета

• Топло работно зимно облекло

• Пожарогасители

•  ----—  — — ---- --------------

Аптечка

Лопати

С' 0  f t  *"3 g
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Кирки

> Инструкции за безопасна робота

За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценката на 

риска, изпълнителят осигурява писмени инструкции за безопасна работа, като копие от тях са 

на разположение и си съхраняват от техническия ръководител на обекта.

Координаторът по безопасност и здраве и техническият ръководител имат по всяко

време при себе си най-необходимите за изпълнение на работата им нормативни актове като:

• Наредба №2 за минималните изисквания за ЗБУТ при изпълнение на СМР

• Наредба №7 за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места и при 

използване на работното оборудване

• Наредба №3 за инструктажа на работниците по БХТПО

• Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна

охрана

• Наредба за установяване, разследване, регистриране, и отчитане на трудовите 

злополуки

• Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето 

на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

• Правилник по безопасността на труда при товароразтоварните работи

> Нормативна уредба

Противопожарни строителнотехнически норми



ТРЕИС ГРУП ХОЛД АД trAce
d) Мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху

кръга засегнати лица

(d.l) Основни аспекти
Мерките, които се разглеждат в настоящата записка, имат за цел намаляване на 

затрудненията на живущите, работещите, учащите, използващите и преминаващите през 

районите на места с предвидени ремонти и реконструкции, както и с ново строителство, хора, 

транспортни средства, услуги и др.

При изпълняваните работи Изпълнителят ще се води от принципа за минимално 

затрудняване на протичането на нормалното ежедневие на гражданите.

Предприемат се в няколко аспекта:

1) Физически достъп на пешеходци и МПС (вкл. обезпеченост на преминаване на 

автомобили със специален режим на движението);

2) Замърсяване на околната среда (емисии на вредни газове, прах, шум, 

растителност, почва, строителни отпадъци);

3) Достъп до комунални услуги (водо, електро, газоснабдяване, телевизия и 

интернет, сметосъбиране и др.под.).

d.1.1) Физически достъп на пешеходци и МПС (вкл. обезпеченост на преминаване
на автомобили със специален режим на движението)
По отношение на осигуряването на достъп до сгради, учреждения, магазини, 

паркинги, улици, тротоари и други елементи на градската среда Изпълнителят ще предприеме 

мероприятия за осигуряване на достъпа до всички сгради и търговски обекти, както и 

непрекъснат достъп и проходимост за автомобилите със специален режим на движението.

При ремонтни работи по улици, тротоари и паркинги ще се спазват изискванията на 

НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при 

извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, както и Проекта за 

временна организация, съгласуван с Общината и със съответните контролни органи, 

вкл.градския транспорт.

Изпълнителят ще определи Отговорник за ВОБД (временна организация и 

безопасност на движението) и ще извести писмено за това Въ^Ложителяу^гговорникъ г ще има 

следните основни функции :

да организира изграждането и въвеждането vja ВОБД ^етапн о , както е указано 

в Проекта за ВОБД;

■ #
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да организира поддръжката и възстановяването при необходимост на 

елементите на временната организация;

да извършва непрекъснат мониторинг и контрол на състоянието на временната

организация.

За обекта ще бъде създаден пропускателен режим чрез въвеждането на Временна 

организация на движението, съобразен с разпоредбите на Наредба №3/16.08.2010г. за 

временна организация на движението при извършване на строителни и монтажни работи по 

пътищата и улиците.

Изпълнението на СМР на обекта ще се осъществява без спиране на движението за и 

при пресичането и/или тангирането с други пътища и улици.

Достъп на МПС за нуждите и целите на Възложителя и други законово 

регламентирани органи ще бъде осигурен и по изградените и сигнализирани временни пътища 

на обекта, организирано от Изпълнителя със съответния разрешителен режим (легитимиращи 

пропуски), предварително съгласуван и одобрен от Възложителя.

В зоните на изпълнение на СМР ще се изграждат предпазни заграждения, ще се 

поставят предупредителни знаци и табели за обозначаване на обходите, а през нощта сигнално 

осветление. След завършване на работите по съответния етап/участък, монтираните 

ограждения и сигнализация ще се демонтират.

Охраната за целия обект ще се осъществява от лицензиран охранител денонощно е 

персонал и видеонаблюдение, който при необходимост и/или възникване на необходимост ще 

сигнализира органите на МВР.

Осигуряването на денонощна охрана на обекта ще спомогне за опазване на 

складираните материали, наличната техника, съоръжения и оборудване, както и на 

изпълнените строително-монтажни работи и осигуряването на противопожарна защита на 

обекта при спазване на действащите законови разпоредби и изискванията на съответните 

противопожарни служби.

Достъпът до обекта ще се осъществи от съществуващата пътна мрежа около 

проектния участък.

Постоянно ще се осигуряват отделни ивици за преминаване на пешеходци по 

ремонтираните тротоари. Подмяната на тротоарните настилки ще се извършва на части, като 

след направата на един участък ще се преминава към след^щ ^я. Ще/сф оставят временни 

преминавания през ремонтираните зони. Там, където тов^ но] е в ъ з^ж н о , движението на 

пешеходците ще се насочва през подходящи за това места е̂ ъ м / отсреп/р/ата страна чрез знаци, 

сигнални ленти и/или маркировки. Работата по тротоаритЬ (це^ е / из^ърй/ва само от едната
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страна до пълно приключване на предвидените СМР и след това ще се преминава към другата. 

Ще се оставят временни подходи, рампи и пасарелки към сгради и учреждения, за да не се 

наруши нормалното движение на хората.

Складирането на материали или техника ще се прави така, че да не се затруднява 

потока на движение, т.е. машини и техника няма да се оставят върху тротоарните площи, а 

само на уширения или места в близост до ремонтираните зони, но така че да не пречат. Те ще 

се прибират ежедневно в базите на дружеството след приключване на работите и ще се карат 

отново на следващия работен ден. Същото важи и за материалите, доставени на мястото на 

строителната площадка. Доставяните количества ще бъдат такива, че да се осигурява нормална 

работа за най-много един ден напред и няма да се допуска доставяне и складиране на големи 

количества настилка, пясък, тротоарни плочи и павета, бордюри и др. При наличие на изкопи, 

които прекъсват зоната на движение, ще се осигуряват временни рампи и пешеходни мостове, 

обезопасени съгласно действащите нормативни уредби. Изкопаният материал ще се извозва 

своевременно и няма да се оставя на строителната площадка. Няма да се пречи на достъпа на 

доставчиците на стоки и услуги и ще им се съдейства при възникнали ситуации с ограничен 

достъп.

При ремонтни работи на съществуващи паркинги ще се осигуряват временни места за 

превозните средства, за да не се създават неудобства за гражданите.

При ремонтни работи по улици ще се осигурява временна организация на движение, 

съгласувана с представителите на Общината, КАТ и градския транспорт, като ще се работи на 

половин платно при неотбито движение при по-широките улици, при които е възможно да се 

запази движението. Ще бъде осигуряван достъп на градския транспорт, бърза помощ, КАТ, 

пожарна безопасност и защита на гражданите, гражданска защита, доставчиците на стоки и 

услуги по всяко време. Отделните видове работи ще се завършват в рамките на деня, като няма 

да се пречи на движението в останалите часове на денонощието. Преди започване на работите 

гражданите ще се известяват предварително както за срока на строителството, така и за 

въведената временна организация на движение, обходни маршрути, отбивни пътища и др.

Конкретизирани, предложените мерки са:

• Въвеждане на ВОБД (временна организаг^я vj безопасност на движението);

• Определяне на отговорник за ВОБД;

• Непрекъснат мониторинг и контрол н  ̂ВОБД, вфг/чрез видеонаблюдение на 

строителната площадка и съседните й площи;

• Поставяне на уведомителни и указателни т/абели! пксмени обявщ

H - h чйаив^я
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Използване на винилни тунели на входовете на блоковете и търговските обекти,

там където е необходимо, за осигуряване на достъп;

• Изграждане на временни пасарелки, обезопасени с парапети, съобразени е 

изискванията за придвижване на лица с намалена подвижност;

обезопасяване на строителните изкопи срещу риск от падане на хора и МПС;

• Предоставяне на актуална информация за конкретните места на изпълнение на 

СМР, вкл. в местните електронни медии;

• Своевременно възстановяване за сметка на Изпълнителя на повредените 

градски територии извън обхвата на обекта и строителната площадка.

d.1.2) Замърсяване на околната среда
Ще се спазват всички действащи в страната закони, норми, правилници и разпоредби 

относно нивата на замърсяване и мерките за опазване и предотвратяване на замърсявания. За 

предпазване от замърсяване ще се използват редица мерки, целящи бързото премахване на 

отпадъци или годни за употреба материали от строителната дейност и депонирането им на 

предварително определените от Възложителя депа. По този начин няма да се създават 

трудности с натрупани земни маси, фрезован материал или демонтирани бордюри, тротоари, 

детски съоръжения, огради, знаци, храсти и дървета и др. Тоест всички материали или 

отпадъци, получени в резултат на почистването и подготвянето на строителната площадка за 

новите елементи и съоръжения или настилки ще се извозват в рамките на деня, в който са 

добити или демонтирани и няма да се струпват по тротоари, улици, паркинги, зелени площи и 

площадки. Предварително ще бъдат уточнени местата на депониране на земни маси и 

фрезован материал, както и тези за тротоарни плочи и бордюри, които могат да се използват 

отново и складовете за дървен материал и метални елементи и конструкции. Ще бъде 

осигурено постоянно наличие на водоноски с четки и машини с вакуумно устройство за 

почистване на площите засегнати от строителството, както и на прилежащите улици, тротоари 

и паркинги. Няма да се допуска натрупване на кал, почви или други замърсявания по улиците 

и площадките. Битовите отпадъци, получени от ежедневната дейност на строителната 

площадка ще се събират в затворени контейнери и извора/г своев енно. По време на

Осветеност в тъмната част на денонощието на опасните участъци в ремонт,

строителството няма да се увреждат декоративните дървет^ и/храсти./п/е;е се запазват зелените

площи и цялата налична растителност.

i9  г 7 I /
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Ще бъдат осигурени химически тоалетни за площадката и се сключи договор/и с 

лицензирана/и фирма/и за почистването им.

В периода на подготовка за изпълнение на строителството Изпълнителят ще подготви 

План за собствен мониторинг и контрол на водите, въздуха и почвите, съгласуван/одобрен 

по реда на Закона за опазване на околната среда, както и план за дейностите по контрола на 

мерките срещу замърсяването на околната среда, както и дейности по мониторинга на 

проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието 

по време на изпълнението на договора. Една от мерките ще бъде определянето на Отговорник 

по опазването на околната среда, чиято основна задача в процеса на строителството ще бъде 

постоянния мониторинг на площадката и изпълнение на плановите и извънплановите 

контролни дейности.

❖  Вредни газове
Изпълнителят няма да се допуска изгарянето на пластмасови отпадъци, омаслени 

парцали, гумени изделия, органични отпадъци и всичко друго; разливането на отпадъчни 

води по уличната и тротоарната мрежа.

За изпълнение на различните СМР на обекта ще се изплолзват само изправни машини 

и транспортни средства и ще се полагат всички грижи за поддържането им в изправност за 

недопускане на вредни емисии над нормите.

Конкретизирани, предложените мерки са:

• Анализ на изходящия газ и недопускане и/или ограничаване до минимум 

работата на празен ход от двигателите на транспортната техника и строителната техника;

• Периодичен анализ на смазочните масла и работа с изправни и регулирани ДВГ.

• Периодична поддържка на машините, генериращи газове;

• Забрана за палене на клони, трева и отпадъци в района на обекта;

• Забрана за заустване на вода, използвана в строителния процес, в повърхностен 

воден отток — заустването ще става в съществуващата градска канализация, като се забранява 

изливането в канализацията на отровни вещества и нефтопродукти;

• Забрана за миене и ремонт на транспортни/средства й/строителни машини, 

водещи до замърсяване е петролни и други продукти на улици, тротоари, места за отдих.

❖  Прах
Ще бъдат спазвани всички действащи в страк^пД/за^о^щ^йфми, правилници и 

разпоредби относно нивата на запрашеност и мерките ha з а ^ т а  и 'предотвратяване на

#
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превишаването на допустимите нива на прах във въздуха. При извършване на строително- 

монтажните работи строителните площадки ще се ограждат, където е подходящо, като едно 

от предимствата на това ще бъде да се ограничи в известна степен прехвърлянето на големи 

количества прах извън определения район. Ще се осигурява непрекъснато поливане е 

водоноски на площите, през които преминават транспортните средства, за да не се вдига праха 

във въздуха. При работа в зоните на улици, паркинги и площадки ще се използват специални 

автомобили, снабдени е вакуумно засмукване на прах и течни отпадъци, както и с устройство 

за метене и контейнер за събиране на отпадъчните продукти, като по този начин ще се избегне 

в голяма степен вдигането на прах. Този тип машини ще се използват и при почистване на 

строителните площадки и почистване на площите след фрезоването.

СМР;

Конкретизирани, предложените мерки са:

• Оросяване с промишлена вода на работните участъци при изпълнението на

• Използване на плътни заграждения на строителната площадка за намаляване на 

разсейването на прах и фини частици;

• Почистване и измиване на гумите на автомобилите при напускане на 

строителната площадка;

• Непрекъснат мониторинг и контрол върху чистотата на пътното платно, 

тротоарите и строителната площадка;

• Незабавно отстраняване на строителните отпадъци и материали след 

завършване на даден участък;

• Транспорт на насипни товари и строителни отпадъци само със самосвали, 

покрити с платнища, за недопускане на изпадане и отвяване по време на движение по уличната 

мрежа.

❖  Ш ум

Изпълнението на строително-монтажните дейности е съпроводено с голям брой 

шумни операции. Източници на шум най-често са пробивните инструменти; пневматичното 

работно оборудване; двигателите с вътрешно горене н а в и д о в е  машини и т.н. 

Работещите и околните са изложени не само на шума,/създаван/Ь/ оборудването, но и на 

шумовото въздействие на заобикалящата ги среда, каь^го и на jijMa от други дейности на 

строителната площадка.

t r J— ч -i )00360
I



ТРЕИС ГРУП ХОЛД АД

Ще се спазва Закона за защита от шума в околната среда, както и всички негови 

разпоредби и правилници и всички останали действащи в страната нормативни уредби в тази 

област:

• ЗУТ;

• ЗЗБУТ;

• Наредба №7/23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд;

• Наредба №3/27.07.1998г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на 

специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, 

свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове;

• Наредба №6/26.06.2006г. за показателите на шум в околната среда;

• Наредба №7/23.09.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните 

видове територии и устройствени зони

• Наредба №14/07.08.1998г. за службите по трудова медицина

• Наредба №15/31.05.1999г. за условията, реда и изискванията за разработване и

въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа;

• Наредба №4/27.12.2006г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране 

на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите 

по отношение на шума, излъчван по време на строителството.

Етапи в управлението на шума
Шумът ще се управлява активно веднага след започване на работата на строителната 

площадка. Това ще се осъществява на четири етапа:

• Оценка рисковете от шум ще се оценяват от компетентно лице;

• Предотвратяване — отстраняване/изолиране на източниците на шум от 

площадката;

• Контрол вземане на мерки за предотвратяване на експозицията на шум чрез 

прилагане в краен случай на лични предпазни средства;

• Преразглеждане проверка дали има някакви промени в условията на работа и 

съответно изменение на мерките за контрол.

Мерките за ограничаване на шума по врем^ на строителството при шумни и много 

шумни СМР са в зависимост от:

sr г
U У 0 е) Ь i
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1. Разстоянието между строителната площадка и съседните сгради и помещения;

2. Периода от деня и от седмицата, през които се извършват СМР;

3. Продължителността на шумните и много шумните СМР;

4. Нивото на шум според устройствената зона.

Контрол на шума

Съществуват три етапа за предпазване на работещите от шум, използвайки 

технически и организационни мерки:

• Контрол на шума при източника на възникване

Мерките за контрол на шума при източника на възникване включват използване на 

машини с пониски емисии на шум; избягване на удари и съприкосновение на метал с метал; 

екраниране, за да се намали шума или изолиране на вибриращи части; монтаж на 

шумозаглушители; извършване на профилактична поддръжка при износване на части от 

работното оборудване, с което нивото на шум може да се промени.

• Колективни мерки, включително организацията на работа;

Колективните мерки включват изолиране на шумните процедури и ограничаване на 

достъпа до шумните места; прекъсване на пътя на шума пренасян по въздуха, чрез изграждане 

на прегради и препятствия; използване на абсорбиращи материали за намаляване на отразения 

звук; контрол на шума и вибрациите пренасян по земята, чрез използване на свободно лежащи 

плочи. Сред мерките са и организиране на работата така, че да се ограничи времето за 

пребиваване на шумни места; при планиране извършването на шумна работа се взема под 

внимание времето, в което възможно най-малко работещи ще бъдат изложени на вредното му 

въздействие; прилагане на работен план, който да контролира експозицията на шум.

В началото на започване на работите, както и впоследствие ще се правят измервания 

на нивата на шума, предизвикан от строителните машини и строително-монтажните работи и 

ще се инспектират работните площадки, като резултатите ще се оформят в отделно досие под 

формата на въпросници, таблици и схеми. Ако получените резултати са над допустимите 

норми, строителната техника ще се оборудва е шумонамалщрщи и угумопоглъщащи средства, 

за да се намали влиянието на този фактор. Преди зауоч^ане hj£ работите ще се монтират 

шумозащитни пана, екрани и огради около строител/шт^ пло^^цса е оглед намаляване на 

нивата на шума извън строителната площадка върху ^сил^щц^ф /й административни сгради и 

върху гражданите. В района на строителната площ^кф^це/с^(д*^п(злзра:̂ _̂ 1йчн^ предпазни

Лични предпазни средства за слуха.

^ — +— н /
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средства -  антифони, тапи или клипсове за уши. Преди започване на работите ще се изработят 

планове за действие, оценка, управление и контрол на шума в околната среда, а по време на 

строителството ще се актуализират периодично.

С оглед на предпазване на гражданите и бизнеса от вредното въздействие на шума, ще 

се работи с прекъсване и с технологични/нарочни паузи при изпълнението на работите с най- 

силно изразен шум. Ще се прекъсват работите, предизвикващи шум с повисоки нива между 

14,00 и 16,00 часа, както и преди 7,30 и след 18,30 часа, за да се осигури нормалното 

отпочиване на жителите в близост до строителната площадка, като през това време ще се 

изпълняват други видове работи. Ще се нормират работните часове и курсовете на 

транспортните средства, съгласно Наредба №4 от 27.12.2006 г. Също така ще бъде създадена 

стройна организация относно времето на изпълнение на шумните СМР с оглед на побързото 

им приключване и наличие на минимум шумни строителни фази. При строителството ще се 

използват изключително и само нови машини и транспортни средства, снабдени с най-новите 

достижения в областта на защита от или намаляване на шума.

Мерки при шумни и много шумни СМР

Разстояние на строителната площадка до 
териториите и устройствените зони в 
урбанизираните територии и до съседните 
сгради с помещения с гранични стойности 
на показателите за шум

>600 m

600 m

300 m

0 m

Час (период) на деня

7 ч 12 ч. 13ч 19ч.

без мерки

Мерки в случай на:

шумна строителна фаза > една седмица;

продължителност на много шумните СМР > една 
седмица;

дискомфорт, създаден от шум в устройствени зони с 
нормиран шумов режим

Устройствените зони съгласно чл. 6 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи 

за устройство на отделните видове територии и устройствени зониДобн., ДВ, бр. 3 от 2004 г.; 

изм., бр. 10, 11, 51 и 63 от 2005 г.) се класифицират/ в чет^рр нива по отношение на 

дискомфорта, създаван от шум:

1. Зона за отдих I ниво;

2. Жилищна зона II ниво;
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3. Смесена зона III ниво;

4. Производствена зона -  IV ниво.

Групата на мерките за ограничаване на шума по отношение на дискомфорта, създаван 

от него, се определят както следва:

Определяне на групата на мерките при шумни СМР

Час (период) на деня

Разстояние на строителната площадка до 
териториите и устройствените зони в 
урбанизираните територии и до съседните 
сгради с помещения с гранични стойности 
на показателите за шум

>600 m

600 ш

300 m

7 ч. 12 ч. 13ч. 19ч.

без мерки

0 ш

Мерки в случай на:

шумна строителна фаза >  една седмица;

продължителност на много шумните СМР > една 
седмица;

дискомфорт, създаден от шум в устройствени зони с 
нормиран шумов режим

Ниво на дискомфорт

I

II и III

IV

Продължителност на шумни СМР:

от една до осем 
седмици

Б

А

от девет седмици до 
една година

Б

Б

повече от една 
година

В

Б

Определяне на групата на мерките при много шумни СМР

Продължителност на много шумни СМР:

Ниво на дискомфорт от една до осем от девет седмици до повече от една
седмици една година година

I В В В

II и III Б Б В

IV А
/ )  / /

А

За транспортните средства на строителната площадка с/е Изисква минимална група на

мерки:

1. Транспортните средства обслужват стро^Пелна|г^ плош|ад£а г^ежйу 7 р 19 ч. 
----------------------------------------------------------------- f--------- ^ -------------------------------- ),

а 1  е  « 
0  ti о  4V
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2. Броят на курсовете на транспортните средства, които обслужват строителната 

площадка, в рамките на 10 работни дни е най-много 300 курса на ден, а в останалите дни той 

е средно до 50 курса на ден.

Когато не са изпълнени изискванията, мерките се определят според допълнителния 

транспортен трафик:

през деня (7-И9 ч.) по формулата: Д ТД Тд/BcTfb

където:

Д тд и Д тн са съответно допълнителният уличен транспорт от транспорта за 

строителната площадка през деня и през нощта;

Тд и Тн -  съответно броят на транспортните средства през деня и през нощта по време 

на целия строителен период;

Встр е времетраенето на строителството, седмици.

Групата на мерките за ограничаване на шума от транспортните средства, които 

обслужват строителната площадка по време на строителството, се определя в зависимост от 

дискомфорта и мястото на обекта по отношение на класовете на улиците, както и от 

необходимите транспортни средства, както следва:

Определяне на групата на мерките

Класове на улиците
Ниво на 
дискомфорт

Допълнителен уличен транспорт от транспортните 
средства, които обслужват строителната площадка

Дта (ден) Дтн (нощ)

I Б Б

Обслужващи улици (клас VI) II и III
Б, когато Дтд>770 Б, когато Д тн>150

А, когато ДТд<770 А, когато Дтн<150

IV А А

I Б Б

Събирателни улици (клас V) II и III
Б, когато Дтд >330 Б, когато ДТн >20

А, когато Дтд <330 А, когато ДТн <20

L_____ ___ _____ ________ __________________
IV А

---------1------,-----------r * r
А

Главни улици
II и III

Б, когато Дтд >94(

А, коГато ̂ j / <

i --- ¥■

Б, когато Дтн >60  

, когато Дта <60

4

Л  А  А  О  Я> *'■*
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IV А А

Конкретизирани, предложените мерки са:

• Транспортен план с маршрутите за движение, като се избягват места, 

чувствителни на шум (училища, болници и др.)

• Използван ена шумозаглушители, инсталирани на използваната строителна 

механизация и оборудване;

• Спиране двигателите на неработещите по обекта машини;

• Работа с изправни и регулирани ДВГ на машини и техника;

• Недопускане и/или ограничаване до минимум работата на празен ход от 

двигателите на транпортната техника и строителните машини.

❖  Растителност, почва, строителни отпадъци
На обекта, предмет на настоящата обществена поръчка, следва да се обърне внимание, 

че строителството ще се извършва в градска среда.

Ето защо Изпълнителят ще предвиди възможните замърсители като земни маси, 

строителни отпадъци, битови отпадъци, автомобилни горива и масла и други подобни, така че 

да не допусне негови служители да извършват дейности, които да замърсят околната среда. 

При провеждането на инструктажите по опазване на околната среда, както и всички видове 

инструктажи, вкл. всекидневния, ръководителите на обекта ще обясняват и припомнят 

задълженията на всеки работещ на строителната площадка по отношение опазването на 

околната среда.

С настоящите мерки се цели управление на генерираните отпадъци и вредни емисии, 

отделяни при изграждането и експлоатацията на обекта в съответствие със Закона за 

управление на отпадъците, Закона за опазване на околната среда, Закона за водите, Закона за 

биологичното разнообразие, избягване образуването на нерегламентирани сметища, опазване 

здравето и живота на хората, предотвратяване замърсяването на околната среда и опазване на 

растителното биоразнообразие. Посочените подолу мерки не изключват необходимостта от 

разработване на допълнителен план за управление на околната среда по време на 

строителството и експлоатацията и неговото съгласуване с Врзложи£©ля, РИОСВ и МОСВ.

В основни линии действията за опазване на </ко/шата /среда се ориентират към 

осигуряване на коректно управление на замърсяващите потоци рт/строителните работи, от

' ■ А Г 1 Р> Г -
L б V д  0  0

7 Т 4------ И- + {
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източника на необходимите за строителството материали и използваната строителна техника 

и от експлоатацията.

Възможни са следните замърсяващи потоци по отношение на растителност, почва и 

строителни отпадъци :

• отпадъци, получени при почистването на строителната площадка храсти, 

дървета, треви и др.;

• строителни отпадъци, отделяни при строителни работи на площадковите пътища 

/като отпадъци от тухли, цимент, бетон, настилки и облицовки, бордюри и др./;

• строителни отпадъци, получени в резултат на изпълнение на строително 

монтажните работи на обекта;

• метални отпадъци, отделяни при изпълнение на арматури и заваръчни работи 

(електроди, телени четки, карбофлексови шайби и др.);

• изкопани земни маси и излишна пръст;

• неорганизирани емисии от прах при изкопнонасипните и транспортни работи и 

при товароразтоварни работи на земни и скални маси;

• отпадъци от използваните в строителството материали /опаковки/;

• смесени твърди битови отпадъци, образувани от персонала на обекта;

• отпадни води от миенето на използваната строителна и транспортна техника;

• изтичане на горива и гориво смазочни масла от машините и техниката;

• отпадъчни материали от експлоатацията на обекта /отпадъчно маслосмазочни 

материали, химикали, битови отпадъци/;

• отрицателно въздействие върху ландшафта и животинския свят;

• отпадъци от дейността в офисите на Изпълнителя офис материали, в т.ч. хартия, 

офис техника /монитори, принтери, тонеркасети/, живачни и луминисцентни лампи, 

електрически батерии.

За опазването на околната среда е необходим план за управление, който да включва 

конкретни предохранителни и коректурни мерки и действия на различни нива на намеса, 

независимо от специфичния аспект, за който става въпрос и координиране на действията е 

Възложителя, местните държавни органи и общински власти, в т.ч. и регионалните органи по/~\ /I
опазване на околната среда

Предохранителните мерки представляват действия бабочени към намаляване 

произвеждането на нежелани замърсяващи потоци/ обхван/арки както действията по 

конкретни строителни елементи, като например съст|оящХ н^^е^б^ката, така и решения
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относно специалното местоположение на някои действия по изграждането, като помощните 

инсталации например.

Коректурните мерки са действия, ориентирани към намаляване на щетите от 

замърсяващите потоци, тогава когато те вече са факт.

При изпълнение на дейностите изпълнителят няма да допуска увреждане на 

прилежащите към трасето площи, имоти и дървесни видове. Ако има обявени защитени видове 

дървесна и/или друга растителност, същите няма да се изсичат (изкореняват) при разчистване 

на площадката, а ще бъдат защитавани от нараняване с временни ограждения около тях, които 

след края на строителството ще бъдат премахнати. Повърхностната почва (хумусния слой) ще 

се отстрани и складира временно, като ще се използва отново при озеленителни работи.

По време на строителството, строителните площадки и около тях ще се почистват 

редовно и ежедневно, складовите площи ще се организират така, че материалите да са 

подредени и съхранени в съответствие с указанията на производителите. Ще се осигури и 

необходимата организация и контрол на площадките за съхранение на материалите, както и 

на техническото състояние на машинния парк. Естествените площадки в близост до 

строителните ще се опазват от отъпкване, замърсяване и разрушаване.

На строителната площадка ще се предвиди място за измиване на автомобилите и на 

строителната механизация преди излизането им на уличната и пътната мрежа, за да не се 

изнасят земни маси, строителни разтвори, инертни материали и други замърсители. За 

измиването ще се използва вода за промишлени нужди. Спазвайки нормалното извършване на 

СМР, не се предполага да се допускат разливи на горива и смазочни материали от 

строителните машини, тъй като измиването, зареждането и техническото обслужване на 

строителната техника и механизация ще се извършва на оборудвани за целта места, съобразени 

със строителната площадка. Служителите на обекта ще бъдат подробно инструктирани за 

действия за ограничаване на замърсяването при инцидент.

По време на строителството ще се съблюдава опазването на растителността в близост 

до строителните работи. Няма да се допуска отстраняване и нараняване на дървесна 

растителност. Ако се наложи поради технологични причини да не се спази горепосоченото, то 

ще се извърши по законовия ред и със съгласието и в присъствието на местната управа.

При изпълнение на всички дейности по строителството на о ^ к т а  Изпълнителят ще 

спазва действащото законодателство, подзаконовите нормативни аА /те  и изискванията по 

отношение на всички мерки, процеси и административни стъпки, щюбходими за цялостната 

защита и опазването на околната среда. Ще изпълни и вс{ичк|к ;ущрк|( и и ^ ж в ан и я  за опазване

0 3 0 3 6 8
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на околната среда, препоръчани от съответната служба по околна среда, като за целта се 

осигурят необходимите одобрения и разрешителни.

Периодичният мониторинг и контрол ще се изпълнява от обучен персонал на 

дружеството и чрез ангажиране на специализирана лаборатория за замерване на цитираните в 

плана фактори, като при неспазване на определените норми ще бъдат предприети 

своевременно необходимите мерки.

Освен това, ще бъде използвано охранителното видеонаблюдение за мониторинг и 

контрол на дейностите по опазването на околната среда.

Мониторингът и контролът ще се основават на действащите нормативни актове в 

областта на опазването на околната среда :

■S Закон за опазване на околната среда, Обн. ДВ. бр.91 от 25 септември 2002 г.;

S  Закон за почвите, Обн. ДВ. бр.89 от 6 ноември 2007 г.;

^  Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда (от Наредбата за ОВОС), Обн. ДВ. бр.25 от 18 март 2003 г.;

S  Закон за защита от шума в околната среда, Обн. ДВ. бр.74 от 13 септември 2005 

г.;

S  Закон за чистотата на атмосферния въздух, Обн., ДВ, бр.45 от 28 май 1996 г.;

S  Закон за водите, Обн. ДВ. бр.67 от 27 юли 1999 г.;

•/ Закон за управление на отпадъците, Обн. ДВ. бр. 53 от 13 юли 2012 г.;

S  Закон за биологичното разнообразие, Обн. ДВ. бр.77 от 9 август 2002 г.;

■S Закон за устройство на територията, Обн. ДВ. бр.1 от 04 януари 2001 г.;

S  Закон за пътищата, Обн. ДВ, бр.26 от 29 март 2000 г.;

•S Закон за опазване на земеделските земи, Обн. ДВ. бр. 14 от 18 февруари 2000 г.;

S  Закон за горите, Обн. ДВ. бр. 19 от 8 март 2011 г.;

S  Закон за подземните богатства, Обн. ДВ бр.23 от 30 март 1999 г.;

S  Закон за защитените територии, Обн. ДВ бр.133 от 11 ноември 1998 г.;

•/ Закон за защита на растенията, Обн. ДВ бр. 90 от 15 октомври 1999 г.;

Закон за почвите, Обн. ДВ бр. 89 от 06 ноември 2007 г.;

■S Закон за здравето, Обн. ДВ. бр. 70 от 10 август 2004 г.;

■S Закон за закрила и развитие на културата, ОЩ. Д|В. бр.^6 рт 1 юни 1999 г.;

S  Наредба за условията и реда за извършван^ на/ оцефка/за съвместимостта на 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с /пред^е^а и целите на опазване 

на защитените зони (Наредбата за О С ), Обн. ДВ. бр.73 от| 11 ^ 6 ^ е ^ р и / |) 0 7  г.;

Ь
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■S НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни 

вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни 

източници на емисии, Обн. ДВ, бр. 64 от 5 август 2005 г.;

•S Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на 

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни и източници, Обн. 

ДВ. бр. 31 от 6 април 1999 г.;

■S Наредба № 14/1997 г. -  норми за пределно допустими концентрации на вредни 

вещества в атмосферния въздух на населените места, Обн. ДВ. бр. 88 от 3 октомври 1997 г.;

■S Наредба № 12/2010 г. -  норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови 

частици, олово бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, Обн. ДВ, бр. 58 от 30 

юли 2010 г.;

■S Наредба № 7, 1999 за оценка и управление на качеството на атмосферния 

въздух, Обн. ДВ. бр. 45 от 14 май 1999 г.;

■S Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните 

води, Обн. ДВ. бр.87 от 30 октомври 2007 г.;

S  Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите, Обн. ДВ. бр. 34 от 29 

април 2011 г.;

S  Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на 

отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения 

на точкови източници на замърсяване, Обн. ДВ. бр. 47 от 21 юли 2011 г.;

•S Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на 

вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, Обн. ДВ. бр. 97 от 

28 ноември 2000 г.;

■S Наредба № 7 от 8.08.1986 г. за показатели и норми за определяне качеството на 

течащите повърхностни води, Обн. ДВ. бр. 96 от 12.12.1986 г.;

S  Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени

отпадъчни води в канализационните системи на населените места, Обн. ДВ. бр. 98 от 1.12.2000 

г.;

•S Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството н^ъ.водата, предназначена за 

питейнобитови цели, Обн. ДВ. бр. 30 от 28.03.2001 г.;

■S Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените/изискваш^/към повърхностни 

води, предназначени за питейнобитово водоснабдяване, Обн./дв/ бр. 63/с^ 28.06.2002 г.;

Наредба № 13 от 2.04.2007 г. за характеризираме ifa пД^ъ|з/шо/|гните води, Обн. 

ДВ. бр. 37 от 8.05.2007 г.;

f 1 /
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S  Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на 

земеделските култури, Обн. ДВ. бр. 43 от 9.06.2009 г.;

■S Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и 

някои други замърсители, Обн. ДВ. бр. 88 от 9.11.2010 г.;

S  Наредба №3/12.08.2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни 

вещества в почвата, Обн. ДВ. бр. 71 от 12.08.2008 г.;

■S Наредба № 4/12.01.2009 г. за мониторинг на почвите

S  Наредба за реда и начина за инвентаризация, проучвания, извършване и 

поддържане на необходимите възстановителни мероприятия на площи с увредени почви, Обн. 

ДВ. бр.62 от 4 август 2009 г.;

S  Наредба № 3/ 01.04.2004 г. за класификация на отпадъците, Обн. ДВ. бр. 44 от

25.05.2004 г.;

S  Наредба за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, 

Обн. ДВ. бр. 29 от 30.03.1999 г.;

S  Наредба за изискванията за третиране на отпадъци от МПС, Обн. ДВ. бр. 104 от

26.11.2004 г.;

S  Наредба за изискванията за третиране на отработени масла и нефтопродукти, 

Обн. ДВ. бр.90 от 11.11.2005 г.;

S  Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, Обн. ДВ. 

бр.69 от 03.09.2010 г.;

■S Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, 

отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните 

стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на 

показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението, Обн. ДВ. 

бр. 58 от 18 юли 2006 г.;

■S Наредба № 6 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на 

здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум, Обн. ДВ. 

бр. 70 от 26 август 2005 г.;

■S Наредба № 2 от 5 април 2006 г. за националнауй^истема за мониторинг на шума 

в околната среда и за изискванията за провеждане на собс/веь^ монитор/^г и предоставяне на 

информация от промишлените източници на шум в околната среда, и зяд ен а  от министъра на 

здравеопазването и министъра на околната среда и водите, Обн., ЛВ, 66. 37 от 5.05.2006 г.;

fГ \  О, Г Ч  А
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■/ Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини 

и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха, 

Обн. ДВ бр. 11 от 10.02.2004 г.;

S  БДС 1447882 “Шум. Допустими нива на работните места. Общи изисквания за 

провеждане на измерванията”;

•S БДС 1601384 „Вибрации локални. Допустими стойности и методи за оценка”.

d.1.3) Достъп до комунални услуги - водо, електро, газоснабдяване, телевизия и
интернет, сметосъбиране
При извършване на строителството няма да се прекъсват или възпрепятстват 

снабдяването на жилищните и административни сгради, магазини, бизнес центрове, детски 

заведения, училища, болници и други е всички видове комунални и битови услуги. Ще се 

сътрудничи е представителите на съответните дружества, както и е тези на Възложителя, при 

необходимост от определяне на график за последователност на работа при застъпване СМР на 

няколко дружества в един и същ участък.

При необходимост от временно спиране на водо или електро снабдяването, това ще 

става за минимален период от време, извън най-натоварените часови зони. При възникване на 

такава ситуация предварително ще бъде уточнено и съобщено временното спиране на 

съответната част, район или отделен обществен, жилищен или търговски обект, за да се 

избегне в максимална степен затруднението на гражданите, като ще бъдат уведомени местните 

власти и експлоатационното дружество, стопанисващо засегнатите мрежи. Преди започване 

на строителството ще се организират срещи с всички представители на експлоатационните 

дружества и доставчиците, както и местните органи, за да се уточнят съществуващите 

комуникации и евентуалното им изместване, ако се констатира засягане на вече изградени 

такива. При възникване на евентуална авария или неволно прекъсване на дадена мрежа и 

услуга, в най-къс срок ще се възстанови подаването й.

Сметосъбирането и сметоизвозването няма да бъде засегнато по никакъв начин, като 

при възникване на необходимост временно ще бъдат изместени контейнерите и кошчетата за 

отпадъци на вече съгласувани места с фирмите, занимаващи се с това, и представители на 

Възложителя, като гражданите ще бъдат известени за новите щй /местонахождения. Няма да се 

пречи на извършването на тази услуга тъй като контейнерът^ и кош че/а/а за отпадъци ще 

бъдат изместени на места с осигурен достъп в случай на/ йаличие Ц& Такива в района на 

строителната площадка или при временно затворена за двЦ^кение yptfnaf. Пщ  изпълнение на 

строително-монтажните работи ще се извозват и изхвърлят в&йчкЬ ЬфгГадт/циди негодни за

7+ +
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употреба на материали на указаните от Възложителя депа. Битовите отпадъци, получени от 

ежедневната дейност на строителната площадка ще се събират в затворени контейнери и 

извозват своевременно.

В началото на започване на работите, както и впоследствие ще се правят измервания 

на нивата на шума, запрашеността, замърсеността и затрудненията на гражданите и бизнеса 

по отношение на достъп и доставяне на комуналнобитови услуги, предизвикани вследствие от 

работата на строителните машини и изпълнението на строително-монтажните работи и ще се 

инспектират работните площадки, като резултатите ще се оформят в отделни досиета под 

формата на въпросници, информационни листи, таблици и схеми. Ще бъдат подложени на 

наблюдение и контрол -  постоянен мониторинг на проявленията на отрицателното влияние 

и откриване на нововъзникнали дейности, проявяващи негативен характер върху населението. 

Ще се осъществява непрекъснат контрол върху изпълнението на планираните дейности от 

назначените за това лица или съответните контролиращи органи.

Конкретизирани, предложените мерки са:

о Предварително съгласуване с експлоатационните дружества за

местоположението на подземна инфраструктура;

о При необходимост изместване или направа на обходна връзка на 

експлоатационната мрежа до приключване на ремонта и възстановяване на първоначалното 

захранване;

о Осигуряване на ел.генератори при спиране на електрозахранването;

о Осигуряване на водоноски за нуждите на местното население при

необходимост;

о Приобектовият склад ще бъде запасен е необходимите количества материали и 

приналичие на екипи с цел своевременно отстраняване на възникнали евентуални аварии;

о Незабавно отстраняване на причините за спиране на достъпа до комунални 

услуги, след постъпване на сигнала, чрез въведената система за реакция (уведомяване) при 

възникване на дефект или авария;

о Ще бъде използвано охранителното видеои аблюдение и за мониторинг и 

контрол на условията, при които живеят и работят гражданите от района на строителните 

дейности.
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d.1.4) Масов градски транспорт и друго автомобилно движение

Временни организации на движението, съобразени с разпоредбите на Наредба 

№3/16.08.2010г за временна организация на движението при извършване на строителни и 

монтажни работи по пътищата и улиците . Предлаганите тук мерки се препокриват отчасти с 

тези за физическия достъп, при изпълнението на обекта.

Изпълнението на СМР на обекта ще се осъществява без спиране на движението за и 

при пресичането и/или тангирането с други пътища и улици.

За изпълнението на строително-монтажните работи на обекта, ще се изготвят, 

изпълнят и въведат необходимите проекти за Временна организация на движението, съобразен 

с разпоредбите на Наредба №3/16.08.2010г за временна организация на движението при 

извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

Достъпа на ППС със законово конституиран специален режим на движение ще бъде 

безприкословно осигурен. Участъци от пресичащи и/или тангиращи пътища и улици ще може 

да се използват за нуждите на републиканската пътна мрежа и Общинска такава. Достъпа до 

такива пътища и улици за всички ППС ще е осигурен в условията на „Път в Строеж“.

През цялото времетраене на строителството на обекта същото ще се изпълнява в 

условията на движение.

За обекта ще бъдат доставени само ограничителни системи за пътни превозни 

средства съгласно БДС EN 1317 и „Техническите правила за приложение на ограничителни 

системи за пътища по Републиканската пътна мрежа“ на АПИ от 2010.

В зоните на изпълнение на СМР ще се изграждат предпазни заграждения, ще се 

поставят предупредителни знаци и табели за обозначаване на обходите, а през нощта сигнално 

осветление.

Временната организация на движение се състои от преносими стандартни табели и 

бариери (по дължина на работния участък и напреко на пътя), редуващи се през 10м и 

ограждащи работния участък.

Бариерите са снабдени с ел. лампи за нощно време. Всички временни пътни знаци ще 

се поставят на съответните места и разстояния съгласно временната организация на движение. 

Всички временни пътни знаци ще са стандартни, светлоотразяващи, Шти типоразмер, 

поставени стабилно (срещу обръщане от вятър или удар) и г^Г^идно мжуГъ.

ще се демонтират.

При извършване на СМР, изискващи промяна в (мц(>ш/у|а rfe р^адския транспорт в 

района, ще бъдат уведомени съответните органи за издава'1{£/(ъот4 еуките1ра!фощ£н)1я, катгцза

След завършване на работите по договора, монтираните о гр аб ен и я  и сигнализация
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промените ще бъдат взети мерки за информиране на засегнатото население чрез използване, 

писмени обяви по спирките на градския транспорт, местни медии и др.

Достъпът до обекта ще се осъществи от съществуващата улична мрежа около 

проектния участък.

Конкретизирани, предложените мерки са:

• Въвеждане на ВОБД (Временна организация и безопасност на движението);

• Използване на мобилни светофари при стеснени участъци;

• Работа в тъмната част на денонощието при избягване на натоварен пътен 

трафик, там където условията са притеснени;

• Осветеност в тъмната част на денонощието на опасните участъци в ремонт, 

обезопасяване на строителните изкопи, срещу риск от падане;

• Използване на уведомителни и указателни табели, писмени обяви;

• Оптимални маршрути на транспортната техника за превоз на материали и земни

маси;

• Строителството ще се извършва на участъци с цел минимално и кратковременно 

нарушаване на уличната мрежа, в условията на градска среда;

• Своевременно възстановяване за сметка на Изпълнителя на повредените 

градски територии извън обхвата на строежа и работната площадката.

ч
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(d.2) Мониторинг и контрол върху изпълнението на предложените мерки 
Мониторинг на проявленията на отрицателното влияние на 
строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на 
изпълнение на договора и контрол върху изпълнението на предложените 
мерки
Процесът по изпълнение на предложените мерките по премахване или намаляване 

отрицателното въздействие при строителния процес протича в следната последователност:

(коригиращи и превантивни) действия.

Мониторингът и оценката, извършван от техническото ръководство на обекта дават 

възможност за предлагането на приложими решения, за мобилизирането на наличните ресурси 

при получаването на адекватна оценка за резултатите и страничните ефекти от отрицателното 

въздействие при строителния процес.

Съгласуваността между служителите от техническото ръководство дава възможност 

за създаване на обратна връзка и взаимно предоставяне на информация за постигане на 

ефикасност и ефективност на мониторинговия процес и постигане на съгласие за съвместни 

действия при необходимост и съвместно обсъждане и оформяне на изводите.

Техническото ръководство ще осъществява вътрешния мониторинг при него се 

акцентира върху разпределението на наличните ресурси, разходването на отпуснатите 

средства, изпълнението на задачите, спазването на сроковете, възникването на непредвидени 

обстоятелствата, предлагането на уместни промени, внасянето на своевременни корекции, 

както и върху установяването на действителния напредък на проекта в дадена част.

Външният моноторинг, извършван от Възложителя и от Възложителя, създава 

допълнителна сигурност по отношение на независимостта, откритостта, обективността и 

прозрачността при оценката на междинните и крайните резултати, затова Ръководството на 

обекта ще изпълнява стриктно указанията на контролните органи, освен ако те не 

противоречат на клаузите в Договора и застрашават сигурността на околните.

За мониторинг на отрицателното влияние Аа) стр. процес, както контрол на 

изпълнението на предложените мерки за конкретни? обркт съ(/ здповед ще бъде назначен 

Координатор по безопасност и здраве.

мониторинг/наблюдение и оценка проверка на прилагането на мерките, оценка

на процесите;

контрол и подобряване на процесите предприемане на последващи

Техническото ръководство на обекта и Експ I B ^ f e f j i H W a i t o ^ p H H W ' ' "

t
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Създаване на безопасни и здравословни условия на труд на строителната 

площадка и в местата на контакт с нея;

Подредеността и чистотата на строителната площадка, проходите и работните

места;

Правилното складиране и съхраняване на строителните материали, отпадъци и 

машини, така че да не се допуска отрицателно въздействие върху жителите на населеното 

място;

Своевременно обезопасяване на опасните зони ел. проводи, отвори, изкопи и

др-;
Контрол на забраната за присъствието на лица, неангажирани в производствения 

процес в опасните зони на действие на машините, крановете и изобщо на територията на 

строителната площадка;

Ежесменен контрол на техническото състояние на машините с цел недопускане 

на изтичане на масла и т.н.;

Контрол на движението на граждани и служители;

Предотвратяване на конфликтни ситуации при придвижване на техниката;

Проверки за използване на ЛПС и спазване на технологичните процеси при

работа;

Извършване на ежедневни проверки на извършваните СМР на обекта, както за 

качествено им изпълнение, така и за спазване на горепосочените мерки за отрицателно 

въздействие;

Използване на видеонаблюдение от страна на ръководителя на екипа и 

координатора по БЗ за извършване на мониторинг на състоянието и дейностите на 

строителната площадка с цел предотвратяване и недопускане на отрицателно влияние на 

строителния процес върху аспектите на ежедневието.

При изпълнение на строителните дейности ръководителя на екипа организира, 

ръководи и контролира вида и последователността на координацията на отделните звена и 

екипи за изпълнение на видовете работи. Координирането, контрола на работата между71 7)отделните звена помежду си и между звената по различните части непосредствено се извършва 

от техническия ръководител на обекта.

Бригадирите и груповите отговорници п/е j обезпе^ват^ изпълнението на 

производствените задачи, организират работните места) на| б^г^д^гУи/ги звеното, следят за

У) f \  i')i п  P i  r-j
- -j и  a  I (
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качественото изпълнение на СМР в съответствие със строителната технология, правилното 

изразходване на материалите и опазване на работното оборудване. Следят за спазване на 

изискванията по ЗБУТ, мерките за опазване на околната среда тясно свързани с посочените 

мерки за отрицателно въздействие на строителния процес и изпълняват най-сложните 

строителни действия изискващи повисока степен на опит и умения.

Преди пристъпване към ефективно изпълнение на поръчката, ще бъде извършен 

щателен оглед на строителната площадка от екип специалисти на Изпълнителя. Предложените 

мерки срещу отрицателното въздействие ще бъдат прецизирани, ще бъде предварително 

направен работен план за защита на здравето и живота на засегнатите лица и за опазването на 

околната среда. Включените в изпълнението на обекта работници и служители ще бъдат 

специално инструктирани и обучени за работните процеси, които ще изпълняват.

Л
V
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(d.3) Възможности за промяна на технологията и/или временната 

организация на движение по време на строителството, които намаляват 
отрицателното влияние на строителния процес

При рязане и разваляне на съществуващите настилки вместо традиционния начин на 

изпълнение чрез рязане е фугорез и къртене е къртач, при който се вдига голямо 

количество прах и шум и се пречи на околната среда и населението, ще се изпълни 

чрез фрезоване е пътна фреза.

Полагането на тръбите безтраншейно, вместо по стандартния начин с изкопаване, с 

което се намалява времето за изпълнение и не се спира движението по участъка. 

Избягва се рискът от замърсяване на трасето.

Изпълнителят разполага с проектантско бюро, сертифицирано да проектира Временна 

организация на движението, което му позволява да взима бързи и адекватни решение 

при възникнали ситуации.

Изпълнителят разполага със звено за полагане на пътни знаци и маркировки, което 

при необходимост може бързо да реагира при реорганизация на движението.

При входизход на строителната площадка ще бъде осигурено измиване на гумите на 

механизацията, като по този начин уличната мрежа се предпазва от замърсяване.

При изпълнението на траншейни изкопи ще се използват инвентарни укрепващи 

щитове с цел намаляване времето за монтаж/демонтаж на същите.

Там, където през строителната площадка е осигурен преход за преминаване на 

пешеходци, то същият ще бъде с инвентарни пасарелки.

При необходимост от прекъсване на електро, водо и други мрежи, Изпълнителят 

своевременно ще информира местното население чрез средствата за масова 

информация и чрез поставяне на съобщителни бележки на видни места.

Ако по време на строителния процес се наложи прекъсване на водоподаването, ще се 

направят временни връзки на прекъснатия тръбопровод към съществуващата 

водопреносна мрежа, незасегната от строителните работи, а ако това е невъзможно -  

ще се осигурят водоноски, съгласно изискванията и нормативите на Софийска вода.

С цел опазване на обекта от недоброжелателн^Т^амеса на определени места на 

строителната площадка ше се монтират наблюдателки камери.

Изпълнителят има добри договори^ j отношения с различни 

производители/доставчици на материали. МатерЬаците ще/^ъдат на склад в склада на 

производителя/доставчика дотогава, докато въ зн и ^^  ^ефхощ |мост от тях. Така на
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строителната шлощадка ше се складират минимални количества материали, което ще 

намали затрудненията по придвижването на хора и автомобили.

Ще се работи само във светлата част на деня, като с това се осигурява спокойствие на 

живущите.

Абсолютно ще се забрани ремонт на строителна техника в зоната на и около 

строителния обект. Ремонтни дейности на аварирала техника ще се извършва само в 

базите на Изпълнителя след транспортирането й с подходящи транспортни ремаркета 

/лодки/.

С цел намаляване времето за свързване на бетоновите смеси и циментови разтвори ще 

се използват различни добавки, предварително съгласуванио с Възложителя.

С цел намаляване изпълнението на кофражни дейности, респ. декофражни, за 

строителстните дейности ще се използват специално разработени кофражи за мостови 

съоръжения, подпорни стени, корекции на реки, които се монтират и 

демонтират/преместват лесно и бързо.

\ /
7
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е) Технически и технологични параметри, свързани с постигане на по-високо 
качество (в технически и икономически аспект) на резултата и на 
влаганите материали

(е.1) Нови и по-ефективни методи за осъществяване на строителството, чрез
които се пести време, постига се по-висока устойчивост и по-голяма 
здравина, респективно повишаване на жизнения цикъл на изграденото

е.1.1) Иновативни решения в конструкциите - направа на дрениращи подложки 
от нетъкан геотекстил и филтриращи елементи за отводняване на 
намиращи се под земята съоръжения 
Дрениращите подложки представляват 

многослоен геотекстил и се състоят от дрениращ 

елемент и един или два филтриращи елемента, 

респ. дрениращ елемент с нетъкан текстил и 

уплътняващо фолио. Те служат за отводняване на 

намиращи се в земята строителни обекти, както и 

за дрениране. Благодарение на триизмерната си

структура и високата си устойчивост на натиск, те са подходящи и за защита на синтетични 

уплътняващи слоеве от механично натоварване.

Предимства на дрениращите подложки
Предимства спрямо минералните дренажни слоеве Предимства спрямо подложките от хаотично наслоени 

от трошен камък/чакъл: влакна и пенопласт:

о няма скъпо струващо полагане на о голяма устойчивост на натиск

степенуван по фракции материал о голяма пропускателна способност дори и при

о не е необходимо многослойно полагане голямо натоварване

(нетъкан материал + филтриращ материал + голямо о минимална промяна на пропускателната

натоварване нетъкан материал) способност с нарастване на натоварването

о икономии от материал и транспорт о компактна конструкция, поради което малък

о бързо и лесно полагане диаметър на рулата

о непроменящи се качества на материала о без "пружиниращ" ефект при полагане на

поради индустриалното производство и заводския покриващата п^чва 

контрол на качеството о

о

вариращи и^ири^и над^у/^а (до 4 т)

без рь(ск с|т "о бр ъи ^е "

самс/ незначитеДнр приплъзване големи и

ъщан 

елно 

р и | nj-ia^jy rj ;
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Полагане

Дрениращите подложки могат да бъдат безпроблемно отрязани до желания размер е 

помощта на нож. В такъв случай се препоръчва използването на дървени талпи като подложен 

и ограничителен материал.

Дрениращите подложки могат да се полагат вертикално и хоризонтално. От едната 

надлъжна страна те са снабдени е широка 10 см встъпваща част. Това позволява съединяване 

на отделните ленти като жлеб и пружина. По този начин се осигурява оптимална хидравлична 

връзка и дренажът се защитава от замърсяване и запушване дори и на местата на свързване.

Вертикално полагане

При фиксирането на дрениращите подложки 

към съответната площ трябва да се следи изолацията да 

не бъде повредена. При по-малки площи (напр. стени 

на мазета) подложките могат да се фиксират към 

стената върху изолацията посредством дървени летви 

и пирони. При строителните обекти, които са със 

стъпаловидно разположение над изолацията, 

дрениращите подложки могат да бъдат временно 

армирани с камъни. В този случай подложките просто 

се оставят да висят върху площите, които трябва да се 

дренират. При запълването е много важно да се следи подложките да не се разместят. След 

запълването встъпващите части се отрязват. Дрениращите подложки се фиксират понадеждно 

към повърхността с течно лепило. Върху подлежащите на залепване повърхности лепилото се 

нанася с четка, на ивици с ширина около 10 см. След известно време на вентилиране двете 

повърхности се притискат плътно една към друга.

При нанасянето на лепилото върху подложките трябва да се следи в местата на 

свързване задната покриваща подложка да може да се избута зад^следващата подложка. Въз 

основа на здравината на дрениращите подложки, запълването уплътняването може да се 

извърши с машина. Трябва обаче да се внимава подложките да iр  ср р а з^ ^ гя т  и/или повредят.

р. 0 П '3 Я 9
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е.1.2) Невидима защита на различни повърхности

Повърхностна защита за всякакви порести материали -  видим бетон, облицовъчен 

камък, пясъчник, теракота, гранит и др.

На пазара се предлагат уникални и изключително ефективни нови продукти за 

импрегнации на сгради, фасади, бетонни повърхности и керамика. Тези продукти притежават 

самопочистващ ефект, с което се избягва замърсяването на защитената повърхност като 

фасади, паважни плочи, тераси и каменни повърхности.

Продуктите са на водна основа с противозалепващ ефект, базиран на 

нанотехнологиите за защита на корозиращи и абсорбиращи минерални продукти и материали 

от вода и замърсяване с мазнини. Това улеснява премахването на лед през зимата от 

третираните повърхности и ги защитава от развитие на мъхове, плесени и други 

микроорганизми.

1. Технически характеристики

Материалът, използван за повърхностна защита е безцветен импрегнант, който не се 

разрежда и не променя цвета на третираната повърхност. Полага се с мече, четка или 

бояджийски пистолет. Разходна норма: 1 л. за 225 m2 в зависимост от степента на абсорбция 

на повърхността. Време на съхнене: = 1 час при 20 °С. Работните инструменти се почистват: 

С топла сапунена вода. Съхранение: На сухо, проветриво и незамръзващо място, недостъпно 

за деца.

2. Начин на употреба и предназначение:

Продуктите се използват за импрегнация на паважни плочи и камъни, тераси, дворове, 

паркинги и алеи, стълби, фасади, покриви, изкуствени камъни, бетонни корнизи, стенни 

елементи, тухли, бетонни блокове, облицовъчни фасадни плочи и др. видове бетонни 

конструкции.

Нанасят се с бояджийски пистолет с максимално налягане 4 bar, мече или четка. За 

получаване на добър ефект повърхността трябва да бъде чиста и суха. Полагането на една ръка 

е достатъчно, но импрегнантът се нанася докато повърхността престане да попива, като това 

зависи от абсорбцията на различните повърхности. П р о д у ктъ тп р о д ъ л ж и тел н о  действие и 

крайният резултат се постига след 7 дни.

3. Предимства на продуктите: 

о Лесно почистване с помалко разходи
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о Забавя стареенето на материала

о Материалите са „като нови" и имат чист вид за подълго време 

о Екологично безвредни формата на воден разтвор и не са необходими специални 

предпазни мерки преди, по време и след употреба

о Ефект „ЛЕСНО ПОЧИСТВАНЕ" Обработената повърхност е „самоизмиваща 

се" за отмиването на повечето петна и замърсявания е достатъчен един посилен дъжд

е.1.3) Безтраншейно полагане на тръби
Безизкопният метод е високо ефективен, а не рядко и единствен с висока приложимост 

при преминаване под главни градски, скоростни и релсови пътища, както и под реки. Той е 

икономически изгоден, вследствие на високата производителност, точност и кратките срокове 

за пускане в експлоатация на построения участък. Свързан е и с минимални разходи по 

възстановяване на настилките.

Начинът на преминаване ще бъде чрез метод за хоризонтално управляемо сондиране, 

който позволява монтаж на тръбопроводи до 200 метра дължина. Ползва се при изграждане на 

всички видове тръбопроводи -  напорни и гравитачни водопроводи, канали, газопроводи, 

тръби за предпазване на телевизионни и телефонни кабели, кабели за високо, средно и ниско 

напрежение, както и оптични кабели.

Хоризонтално управляемо сондиране се осъществява в следната последователност:

1. Изкопаване на стартова и крайни шахти. При подълъг сондаж или при 

наличието на сградни отклонения се правят и междинни inaxji^.

2. Пилотен сондаж

3. Изчистване и проширяване на пилотния сон/иж/

4. Издърпване и монтаж на тръбата
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Диаметърът на пилотния сондаж е равен на диаметъра на пробивната глава. Целта му 

е да се направи точен сондажен тунел, чрез който прецизно да се следва планираният път на 

сондажа. През втората фаза той се проширява до нужния диаметър, така че да може да се 

издърпа през него , като се използва специална проширявагца глава. В крайната шахта 

пробивната глава се маха и на нейно място се монтира проширител, който се издърпва обратно 

до стартовата шахта. В зависимост от диаметъра на тръбата може да се напряват няколко 

последователно сондажа за проширяване, всеки следващ с по-голям диаметър от предишния. 

След достигане на желания диаметър на проширителя се монтира анкер, за който се закача 

тръбата. Чрез сондажната машина тя се изтегля в направения тунел и се присвърза към 

съществуващите тръбопроводи.

е.1.4) Иновативни решения в отводняването 
❖  Самонивелиращи се капаци на ревизионни шахти

о Разпределят динамичното натоварване от трафика 

о Осигуряват равна повърхност и предотвратяват потъването 

о Опция за секретно заключване против вандализъм 

о Възможност за визуализация на герб или лого 

о Сертифицирани за клас на натоварване D400, съгласно БДС EN 124 

Изработени са от висококачествен полипропилен, устойчив на корозия, химикали и 

измръзване

Функционални елементи за различни трафик зони

о Иновативната технология HexRib осигурява максимална сила и устойчивост на 

натоварване.

/ л А
V 'J г !  О8 5
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о Два варианта на системата: Х100С с композитен ръб за класове на натоварване 

до С 250, X100S със стоманен ръб за класове на натоварване до D 400.

Отводнителни улеи с осветление

❖  Отводнително система Multi Drain
В основата на системата АСО Multi Drain стои идеята да се осигурят предимства за 

всички архитекти, проектанти, дистрибутори, предприемачи и строители. Пет класа на 

натоварване, шест ширини, три материала на защитния ръб -  една иновативна концепция. 

Проектантите специфицират с лекота, благодарение на универсалните елементи и аксесоари. 

Търговците на строителни системи се възползват и лесно оптимизират складови количества и 

асортимент. Строителите предлагат усъвършенствани решения, тъй като АСО MultiDrain 

съчетава техническо разнообразие, висока функционалност и изключителна издръжливост.

Отводнителните улеи са изработени от висококачествен ублимербетон, който 

осигурява за всеки тип приложение максимална стабилнос^, висок хидравличен капацитет и 

самопочистващ ефект.
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Системата е сертифицирана, съгласно БДС EN 1433 за класове на натоварване до 

Е600. Според спецификата на приложението се предлага широка гама от решетки. Може да се 

избира между различни дизайни от чугун, неръждаема или поцинкована стомана.

Бордюри е интегрирани отводнителни улеи

отводнителни улеи

* Две функции в един елем ент

■ Естетично решение за отводняване в зоната на бордк

* Функционални елем енти за различни траф ик зони
■ Сигурност против вандализъм

* Клас на натоварване до D400, съгласно БДС EN 1433

❖  РР (ПП) ревизионни шахти
Елавното им предназначение е да се осигури достъп до каналите или отводнителнте 

системи, което изисквало инспекцията им и периодичната им поддръжка. Напредването на 

технологиите и нуждата от задължителен достъп до шахтите, води до тяхното почти цялостно 

изчезване.

Повече от 50 години водещите европейски компании предлагат шахти, недостъпни за 

почистване. През последното десетилетие недостъпните шахти успяват да изместят повече от 

40% от традиционните шахти, поставяни дотогава в Европа. Последните години европейските 

производители създават нови напълно достъпни шахти за инспекция и периодични прегледи, 

следвайки техническия напредък както във функционалността, такау Ijk по отношение на 

материалите.

За кратко време тези шахти стават основни |и предпочитани сред фирмите 

потребители.

4-----
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Технически характеристики:

• материал - РР полипропилен;

• тип RML събирателни, 3 входа и 1 изход ;

• диаметър на вход/изход 0160, 0200 и 0315;

• диаметър на базата 0315 и 0400;

• в съответствие със стандарт EN 476.

Предимства:

• конструкция тип "LEGO" - всички елементи, съединенията с муфи и тръбите 

фабрично се оборудват с уплътнителни елементи;

• системните канални шахти се състоят напълно от пластмасови елементи 

неподлежащи на корозия, нечупливи и запазващи формата си стабилна;

• отделните елементи са с такива размери, че различните дълбочини на шахтите, 

които са необходими се постигат по много лесен начин;

• в горната си страна системните шахти могат да се окомплектоват с различни 

капаци, сред които пластмасови, чугунени или телескопични, издържащи на различни 

натоварвания от 5т. до 40т.

Поддръжка, почистване и експлоатация:

Модерните технологии за проверка и почистване правят достъпността излишна. 

Дъното на шахтата с гладката си повърхност и специална форма е предпоставка за оптимални 

хидравлични свойства за движение на течността. Така се избягват запушването и наличието 

на утайки. Шахтите са пригодни за провеждане на инспекция чрез въвеждане на инспекционни 

камери в тях или тръбопровода. С модерна почистваща техника, без никакъв проблем, се 

осигурява отлична проходимост в каналните системни шахти.

Монтаж:

• уплътняването на свързващите проводи, както и на вертикалната тръба се 

извършва посредством фабрични здраво закрепени прилепващи уплътнители;

• монтажа на системните шахти се извършва аналогично на монтажните тръбни 

KG формовани елементи.

Приложение:

вентилация на канализация;

1— Ч
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обезвъздушаване на канализация;

за събиране, отвеждане, извиване или почистване на канализация; 

в обществения сектор; 

в промишления сектор.

ПРОДУКТОВА ГАМА

DN630 DN800 DN1000

Диаметър на 
базата

Изход 1 вход 2 входа 3 входа

DN630 160, 200,250, 315, 
400

160, 200, 250, 315, 
400

160, 200, 250, 315 160, 200, 250, 315

DN800 160, 200, 250, 315, 
400, 500

160, 200, 250, 315, 
400, 500

160, 200, 250, 315, 
400

500 160, 200, 250, 
315, 400

DN1000 160, 200, 250, 315, 
400, 500, 600

160, 200, 250, 315, 
400, 500, 600

160, 200, 250, 315, 
400, 500, 600

160, 200, 250, 315, 
400, 500

Баластният материал и мястото за полагане на дъното на шахтата

се подготвя според предписанията на БДС EN 1610. Постилащият 

слой трябва да е равен и устойчив на натоварване. За целта трябва 

да се постави и трамбова подготвителен слой с дебелина около 10 

см.

Изграждане и изравняване на

дъното на шахтата с предварително монтирано пръстеновидното 

уплътнение за многократна употреба според тръбните съединения 

и предписанието на проекта. л\
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Поставя се пръстена на шахтата докато опре плътно към 

дъното на шахтата. За да се подсигури точно изравняване на 

стълбата за изкачване, трябва да се внимава за съвпадащите 

външни надлъжни ребра. Аналогично се поставят и другите 

пръстени на шахтата.

Запълва се дупката на

шахтата с попълващ материал G1 и G2 с максимална големина 

на късовете 32 мм (при материал с кръгла форма) и 

максимално 16 мм (при материал на парчета), и набиване на 

пластове с дебелина от 20 до 40 см. Според предписанията на 

БДС EN 1610, ATVDVWK А 139. При уличен участък трябва 

да се постигне степен на уплътнение най-малко DPr = 95 %.

е.1.5) Иновативни решения във ВиК - Използване на ново поколение тръби РЕ100 
RC за полагане без пясъчна подложка

М а те р и а л П о л и е т и л е н  Р Е  1 0 0  RC+

Цбят
черен  с д в е  си ни  ленти  по 
дълж ина

в ъ н ш е н  д и а м е т ъ р  в о д о п р о в о д  D N /O D б З м м  д о  4 0 0 м м , P N 1 0  и 1 6
В ъ н ш е н  д и а м е т ъ р  га з о п р о в о д  D N /O D б З м м д о  2 2 5 м м  P N 2 5

SD R 7 . 4  з а  га з  1 1 .1 7  з а  в о д а
Н а л я га н е PN 1 0 .P N 1 6 P N 2 5
С та н д а р тн и  д ъ л ж и н и п р ъ ти 1 2 м

к а н га л и 1 0 0 м
П р и л о ж е н и е инф раструктури» системи, 

пр ом иш лен» приложения, селско 
стопанство, нестандартно 
прилож ение

РЕ100 RC представлява усъвършенствана разработка на доказания първичен материал 

РЕ100. РЕ100 RC предоставя изключително висока устойчивост на високо концентрирано 

натоварване и бавно разрастване на пукнатини, отразено в наименованието РЕ100 RC 

(resistance to cracking = устойчивост на пукнатини). С доказаната си висока устойчивост на 

пукнатини при удар, тръбите от РЕ 100 RC са специално пригодени към засилените изисквания 

при полагане. Те са поустойчиви на външни удари като драскотини, издълбаване, 

концентрирано натоварване и деформация, като при това недубят изискванията за напорни 

тръбопроводни системи.

Предимства

4------- (
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о висока устойчивост при бавно разрастване на пукнатини, 

о много добра устойчивост на високи концентрирани натоварвания, 

о без използване на инертни материали за полагане 

о дълъг експлоатационен живот, дори при тежки условия, 

о отговарят на всички приложими стандарти,

о подходящи са за различни приложения и начини на полагане, благодарение на 

отличните качества на материала

Приложение

о Инфраструктурни системи водоснабдяване, газоснабдяване, отвеждане на 

атмосферни и канализационни води, напорни канализации, защита на 

телекомуникационни и оптични кабели.

о Промишлени приложения за тласкатели при помпени системи, за пренос на 

различни флуиди, горива и т.н.

о Селското стопанство системи за напояване и системи за разпръскване, 

о Нестандартно приложение тръбопроводи в трудни и скалисти терени.

Начин на свързване

При инсталиране на тръбопроводите се използват 

доказаните фитинги от полиетилен с висока плътност 

(PEHD). Те са стандартни и са подходящи за челна заварка 

или чрез електро муфи. Механичните Фитинги от стомана 

или чугун също са съвместими за използване.

За свързване на тръбите се използват традиционните 

техники за свързване.

Свързването на тръби от PE100RC директно с тръби 

от РЕ 100 посредством челно или електрофузионно 

заваряване е напълно възможно и допустимо и по нищо не се 

отличава като технология и време за заварка от свързването 

на две тръби от РЕ 100.

Начин на полагане

о Изкопно полагане без пясъчна подложка

о Браздови метод

Ас u0391
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о Хоризонтален сондаж с промивна течност (суспензия от вода и бентонит) 

о Валцуване

о Рехабилитация на тръбопроводи

е.1 .6) Иновативни решения в уличната сигнализация и в уличното осветление 
Слънчеви батерии за осветителни тела и малки пътни знаци
Соларни лампи за улично осветление притежават следните предимства: 

о Лесна инсталация без свързване с

електрическа мрежа.

о Изпитана технология. Антикорозионно

покритие на всички компоненти, 

о Ниска инсталационна цена.

о Бързо и лесно настройване,

о БЕЗ свързване към електрическа

компания.

о БЕЗ копаене на канали за окабеляване,

о БЕЗ допълнително обслужване.

БЕЗ сметки за електричество.

БЕЗ допълнително обслужване на батериите.

25 годишна експлоатация.

о

о

о

❖  Пътни знаци
Светодиодните пътни знаци са широко разпространени в Европа и останалата част на 

света. Те работят чрез соларно захранване и гарантират пълна осветяемост на площите. 

Снабдени са с датчици ден и нощ и за движение. Спокойно можем да кажем, че този тип знаци 

са едно идеално средство за безопасност, което би следвало да бъде монтирано в местата с 

повишен трафик.

Е1ътните знаци със светодиоди са чудесно решение за улици в близост до детски 

градини и училища, а също така и за магистрали. Разположението им на най-натоварените 

участъци може да спомогне за намаляване на пътно транспортните произшествия и спазване 

на правилата за движение. Видимостта им през нощта е най-грлямото/^м предимство и 

основно предназначение.
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❖  Светодиодни пътни маркери със соларно захранване
Светодиодните пътни маркери със соларно захранване се отличават с брилянтни 

цветове на излъчвания спектър, икономични, енергонезависими, устойчиви на атмосферните 

влияния и трафика на пътните артерии. Различните модели са предназначени за различни

приложения в зависимост от позиционирането им върху платното, степента на натовареност, 

ъгълът на излъчване, начина на фиксиране и сезонните промени. Всички модели имат вграден 

backup за функциониране в лошо време с недостатъчна слънчева активност, сензор за

автоматично включване и изключване при промяна на околната осветеност, контролертаймер

за настройка на мигане или постоянно светене, голямо разнообразие на излъчваните цветове.

PL-SM3-202/C 
LED so la r stud

соларен LED маркер  
2x2 LEDs, двустранен 

цветове - лунно бял, жълт, 
червен, син 

backup на батерия 
или кондензатор

PL-SM3-203/C 
LED so la r stud

соларен LED маркер  
2x2 LEDs, двустранен 

иретове - лунно бял, жълт, 
червен, син 

backup на батерия 
или кондензатор

PL-SM3-204/C 
LED so la r stud

соларен LED маркер  
едностранен 1x2 LEDs  

различни иретове 
бял, жълт, червен, син 

backup  на батерия 
или кондензатор

PL-SM 3 2 0 6 C  
LED so la r stud

соларен LED маркер  
2x3 LEDs, двустранен 

цветове - лунно бял, жълт, 
червен, син 

backup на батерия 
или кондензатор

PL-SM3-207/C 
LED so la r stud

соларен LED маркер  
1x3 LEDs, двустранен 

цветове - лунно бял, жълт, 
червен, син 

backup  на батерия 
или кондензатор

PL-LM 3-208 
LED stud/ m arker 

LED маркер  
2x6 LEDs

иретове-лунно  бял, 
червен, син

PL-SM3-205/C 
LED so la r stud

соларен LED маркер  
2x3 LEDs  

различни цветове 
бял, жълт, червен, син 

backup на батерия 
или кондензатор

PL-SM 3-210W  
LED road m arke r

LED маркер  
1x3 LEDs, едностранен
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❖  Стълбове за  осветление — горещ о поцинковани

Стълбовете за осветление за постигане на подобри характеристики е препоръчително 

да са поцинковани съгласно EN ISO 1461, ASTM А 153 ASTM А 123. Те са подходящи за 

осветление на открити площи, пристанища и летища.

Дълготрайността, която може да се достигне с този метод е до 30 години гаранция 

срещу корозия в зависимост от дебелината на цинковото покритие. Стълбовете запазват 

първоначалния си вид години наред, благодарение на горещото им поцинковане. Издържат на 

всякакви външни условия и не е необходимо да се подменят с нови.

е.1.7) Машина за автоматизирано повдигане и полагане на бордюри

Инсталационна, полагаща и 

товарачна машина. Машината, 

полагащата бордюри, улеснява 

транспортирането и полагането на 

бордюри и други елементи. 

Снабдена е с иновативна вакуумно- 

полагаща система и може да бъде 

използвана като компактна 

транспортна машина с много 

приложения. Тази уникална 

комбинация улеснява работата,

оптимизира разходите и подобрява логистиката.

Това, че машината е и полагаща и товарачна, позво^яв^ матерЦЬтьт да бъде вдигнат 

от палетата, придвижен и поставен , където е необходимо, caijio £ едно^в^жен^е. Ефективното 

полагане на бордюри по пътя е напълно гарантирано.



ТРЕИС ГРУП ХОЛД АД trAce
Чрез рамото на крана, 

шофьорът управлява

„всмукателната тръба“ , на която е 

закрепен бордюра, за да се постави 

на правилното място.

Поставянето на бордюри 

става много лесно. Гранитни или 

бетонни бордюри, тежащи до 

ЗООкг. се вдигат чрез 

всмукателната плоча (която е 

свързана с вакуумната тръба). 

Прецизната работа на двойноподвижните напречни греди на крана допринасят за 

намаляване на големите усилия и облекчават труд на работниците.

Електронните сензори постоянно показват позицията на мачтата. Ако случайно се 

отклони само с частица от градуса на вертикалата, за секунди се връща в правилната позиция 

чрез два хидравлични цилиндъра.

е .1.8) Иновативни реш ения за подобряване качествата на бетонните смеси и 

разтвори

Пластифициращите химични добавки силно променят свойствата на бетоновите и 

циментопясъчните разтвори и подобряват качеството на готовите бетонни конструкции. В 

зависимост от конкретните условия могат да се използват самостоятелно или няколко 

наведнъж, като предварително бъде уточнена точната рецепта ба бетоновата смес/разтвора.

Съществуват много различни пластификатори и добавки за подобряване качествата 

на бетонните смеси. Ето някои от тях:

❖  Пластификатор за бетонни и циментопясъчни разтвори, подобряващ 
техните качества
Добавка, която добавена към бетона или строителния разтвор, подобрява техните 

свойства.

Предимства
о Пластифицира бетони и техните смеси, 

о Увеличава плътността и якостта на натиск на бе^он/и 

о Увеличава устойчивостта срещу изтриване,

о Прави бетона и разтвора водоотблъскващи.

разтвои
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о Увеличава устойчивостта към химически и петролни смеси.

о Намалява опасността от напукване.

Области на приложение
о Добавка за бетон и разтвори.

о Свързващо покритие между стар и нов бетон.

о Циментова замазка с висока устойчивост срещу абразия.

о Водонепропускливи замазки с висока устойчивост срещу хидростатично 

налягане.

о За бетон върху топлоизолация.

о При замазки и бетонови повърхности с висока устойчивост на химически и 

петролни смеси.

о За топлоизолационни панели, плочки и различни видове покрития.

о Подобрява вароциментовите мазилки и повишава устойчивостта им на 

атмосферни условия.

❖  Пластификатор - забавител за бетони и разтвори
Повишава обработваемостта, като ефективно увелича-ва сроковете на свързване и 

втвърдяване, което снижава напрежението при работа в сложни технологични условия.

Използва се при повишена температура на въздуха и необходимост от забавяне 

сроковете на свързване. В нормални температурни условия осигурява удължено време на 

работа при запазване на консистенцията на бетонната смес. Това позволява разгръщане на по- 

широк работен фронт, увеличаване на разстоянието между работните фуги и др. Позволява 

постигане на по-висока производителност при изпълнение на бетонни работи в по-големи 

обеми.

❖  Пластификатор с въздуховъвличащо действие
Това е въздуховъвличаща добавка за бетон и разтвори. Внася в пресния бетон 

контролирано количество въздух под формата на микроскопични мехурчета, които се 

разпределят равномерно в обема му. Осигурява увеличаване /й а  обема /разбухвайе/ и 

намаление на теглото на сместа. Получава се лек и порест бетон. Използва се/йри производство 

на устойчив към замръзване бетон и като пълнежен бетон.

Предимства
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о Улеснява уплътняването на бетона, действа против разслояването на съставките

му и подобрява значително обработваемостта и изпомпването му.

о Намалява направната вода, като това не води до влошаване на консистенцията. 

о Повишава мразоустойчивостта.

о Не променя времето за свързване /начало и край/ на бетона, 

о Ускорява втвърдяването.

Влакната са произведени от 100% чист полипропилен. Притежават оптимална 

конфигурация, осигуряват защита срещу поява на пукнатини в бетон и мазилки, повишават 

устойчивостта на износване, удар и раздробяване, повишават водонепропускливостта, 

придават остатъчна якост. Те са алтернативна форма на рабицовата мрежа, осигуряват 

вторично армиране на бетон и мазилки, както и активна антимикробна защита. Прилагат се 

при изпълненеи на формувани бетонови изделия, различни видове настилки, мостове, 

преградни стени, бетонни резервоари и басейни, канали, замазки и мазилки, шприц и торкрет 

бетони.

Не влияят върху хидратацията на цимента, действието им е чисто механично. 

Съвместими са с всички видове бетони и химически добавки към тях. Не корозират и са 

алкалоустойчиви.

Предимства:
о Намаляват от 90 до 100% пукнатините от съсъхване.

о Повишават опънната якост на пресния бетон (способността му да издържа на 

вътрешни напрежения, без в него да се развиват видими пукнатини).

о Осигуряват равномерно водоотделяне от пресния бетон.

о Увеличават абразивната устойчивост на бетона със 105%.

о Подобряват връзката между бетона и армировката.

о Армираният с FIBERPLUS бетон не се разпада дори след 10% по-голямо 

натисково натоварване в сравнение с обикновения бетон. Това е от особено значение в 

случаите, където ударните или сеизмични натоварвания засягат безопасността на хора и 

имущество.

о Увеличават водонепропускливостта на бет при дозировка на

FIBERPLUS 0.9 кг/куб.м бетон.

о Намаляват корозията на армировката, 

о Увеличават мразоустойчивостта.

Полипропиленови влакна за армиране на бетони и мазилки

/
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❖  Стоманени фибри за бетон е огънати краища RFC 4 5/50  (1x5 0)

Описание

Стоманени фибри за дисперсно армиране на 

бетон-за структурна и неструктурна употреба.

Произведени са така, че да осигуряват равномерно 

разпределение на отделните нишки в бетонната смес, 

без да са необходими никакви допълнителни уреди и 

приспособления за размесване. Но се препоръчва 

работниците, добавящи фибрите в бетонната смес, да са снабдени с ръкавици и очила и 

адекватна защита за очите.

Бетонът, армиран дисперсно със стоманени фибри, притежава завишена коравина на 

срязване и огъване, което го превръща в добро решение за тежконатоварени индустриални 

подове. Якостта му на умора при циклично натоварване също е много по-голяма, в сравнение 

с обикновения.

Подобно на полипропиленовите фибри, стоманените осигуряват добра дуктилност 

(възможност за поглъщане на енергия и работа при наличие на немалки пластични 

деформации) и устойчивост на динамични въздействия.

Предимства на стоманените фибри:

о Цена/стойност

о Дисперсно структурно армиране-което означава армиране на всеки кубичен 

сантиметър от бетона

о Транспорт-количеството на стоманата или стоманената мрежа са намалени

о Време-армирането е готово, чрез просто добавяне и разбъркване на фибрите в

бетона

о Подобрени физически характеристики:

■ Намалени пластични свивания

■ Намалени температурни свивания и разширения на готовия бетон

■ Увеличена якост на натиск и удароустойчивост

■ Предотвратяват разслояването на /Тфтона, Увеличават неговата 

еластичност и като краен резултат увеличават издържливо^гЦ на бетсффжите елементи

■ Намаляват възможността от образуваме ф  пукн^/ини

■ Увеличават износоустойчивостта на |юд^в^г^ 1 *
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■ Увеличават устойчивостта на подовете при температурни промени и 

термални шокове.

Типична употреба: 

о Индустриални подове

о Настилки за магистрали, пътища и площадки

о Писти на летища

о Противоземетръсни структури 

о Пристанищни структури 

о Тунели

о и други наземни конструкции

❖  Пластифицираща добавка за бетон
о Добавка, която действа като пластификатор (на база лигносулфонати). 

о Увеличава плътността на бетона.

о Намалява направната вода до 10% и като резултат намалява водоциментовото 

съотношение.

о Намалява порьозността на бетона и абсорбцията на вода, което води също до 

водоплътност на масата на бетона.

о За производството на водоплътен бетон, съдържанието на ситнозърнест пясък и 

цимент е най-малко 400 кг/куб.м (din 1045).

❖  Противозамръзваща добавка за бетони и разтвори
Противозамръзваща комплексна добавка, която понижава температурата на 

замръзване на водата в бетонната смес и разтворите. Редуцира направната вода и не действа 

корозионно спрямо армировката в бетона. При употреба й в бетони и разтвори не се появяват 

соли по повърхността им. Устойчива е в температурен интервал от -20° до +70°С. При 

разреждане с вода не се получава утайка. Използва при производство на бетони за всички 

видове бетонни и стоманобетонни елементи и конструкции, бетонирани при ниски 

(отрицателни) температури.

Предимства

о Повишава пластичността и обработваемосттг/ на бетш/фите смеси.

о Намалява направната вода, като това не вод^ влош(аране на консистенцията.

о Повишава мразоустойчивостта.

о Повишава началните /ранните/ якости на бетоновата ̂ мес.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------1----------- ------------------------------------ -4—

Д 0 .  a  Q Q Qi  и V *3 «i *3
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о Позволява по-ранно декофриране.

о Не предизвиква корозия на армировката, тъй като не съдържа хлориди.

❖  Суперпластифицираща добавка за бетон за ускорено втвърдяване
Суперпластифицираща добавка, която се използва за ускорено втвърдяване на бетони 

и замазки. Може да се използва за полагане на бетон под вода, за анкериране и др.

• Предимства

о Увеличава якостта на бетона в ранна възраст.

о Намалява количеството на цимента и водата за 1 куб.м бетон и позволява по- 

ранни срокове за декофриране.

о При изпълнение на бетонови работи при температури по-ниски от -5°С е 

благоприятно да се използват състави е по-висок клас по якост на натиск, е повишено 

съдържание на цимент и съобразено водоциментно отношение.

080400
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е.1.9) Иновативни решения при изпълнение на връзка между стара 

(съществуваща) и новоположена асфалтова настилка 
❖  Асфалто-армираща мрежа 

Предназначение

Пътната асфалто-армираща мрежа 

предотвратява преминаването и предаването на вече 

съществуващите в старата асфалтова настилка 

пукнатини към новия слой асфалт. Използването на 

мрежата подсигурява допълнително здравината и 

качеството на новата настилка и спомага за по-доброто 

разпределяне на силите на напречните натоварвания на

настилката като повишава значително еластичността и

здравина

Приложение

• Изключително подходяща за 

приложение при ремонт на стари пътни настилки, при 

които върху съществуващия напукан и разрушен слой 

асфалтобетон е необходимо да се положи нов слой.

• Използва се и при изграждането на 

новите пътища като се полага между асфалтовите 

слоеве.
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❖  Анализ на повредите по асфалтовото покритие
Пукнатините и повърхностните набраздявания са най—видимите признаци за 

влошаване на качеството на положените асфалтови настилки. Когато се появят пукнатини по 

повърхностния асфалт, водата може да прониква през тях до по-долните слоеве на пътната 

структура.

В крайна сметка при повтарянето на цикъла сухо - мокро - замръзване -размразяване, 

се стига до преждевременна повреда на цялата пътна настилка. Има няколко основни причини 

за причиняването на асфалтовите дефекти, но те могат да бъдат сведени до четири основни 

групи:

В случай, че нов слой асфалт се поставя върху стар, вече повреден слой, възниква 

отразяващото разрушаване - т.е. пукнатините се предават от долу нагоре, от стария към новия. 

За да се избегне или ограничи това влияние, е необходимо поставянето на армираща пътна 

мрежа от Геосинтетичен материал, който помага напукването да става само хоризонтално в 

стария слой без да засяга новия слой асфалт. - (фиг. 1)

верижна реакция, 

трафик,

термично въздействие,

повърхностни поражения.

Верижна реакция

Фиг. 1 - Ефект от добавянето на Геосинтетика върху стариямовреден слой.
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> Термично въздействие

Асфалтът и почвата имат различни коефициенти на еластичност и топлинно 

разширение, следователно, при всеки цикъл замръзване-размразяване слоят асфалт се поставя 

под напрежение. Това се получава, защото слоят асфалт се разширява и свива различно от 

почвата под него. Същото явление се наблюдава и ако основата е от бетон. Именно тези 

действия, в комбинация с натоварванията от трафика, способстват за влошаване на 

асфалтовите характеристики. За да се избегнат термичните напуквания е необходимо 

използването на Геосинтетичен слой, който да предаде на асфалта необходимата якост на опън 

при малки удължения, както и затварящ ефект като цяло, за ограничаване на страничната 

деформация. Най-подходящи за тази цел са Геосинтетичните материали с висока 

издръжливост - армиращите мрежи.

> Трафик

Трафикът и особенно тежкият трафик, водят до цикли на износване, които въздействат 

на асфалта алтернативно - с разпъване и свиване. Асфалтът притежава слаба устойчивост на 

опън и тези цикли водят след себе си вътрешни, натрупващи се деформации, и когато се стигне 

до пределната им граница, асфалтът започва да се пука. Ето защо, за избягване или 

ограничаване на влиянието на трафика, е необходимо поставянето на армиращ слой 

Геосинтететика, който да осигури необходимата якост на асфалтовите слоеве. Много е важно 

да се запази връзката между горния и долния слой и те да действат единно, за да може да се 

противопоставят на натоварващите цикли и амортизацията. Разделянето на двата слоя от друга 

страна би довело до ускореното възникване на пукнатини. Най-подходящи за целта са 

Геосинтетиките с висока якост, които поради отворената си структура, не разделят горния и 

долния асфалтови слоеве.

> Повърхностни поражения

Разширяването и свиването по време на срока на употреба, предизвикват

повърхностни напрежения, които преминавайки лимита на устойчивост на асфалта,

способстват за появата на пукнатини. Повърхностните натоварвания достигат максимални

стойности по време на периоди с висока температура. След кдДр веднъж/р4 появи пукнатина

на повърхността, тя започва да се разпространява надолу, пр^ди^виквай^ ефекта на отварящ

се цип. Водата прониква там и достига долните слоеве ^  при редуването на циклите на

замръзване и размразяване, се стига до преждевременно р^зр(уща(в4не1на }$лото покритие.

Най— добрият начин да се предпазим от този ефект е да £абавфм ]процеЬй наЧгояв^ на
1 -----ч в е я штя
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повърхностни пукнатини по време на периода на употреба. Тъй като в общи линии 

пукнатините са в резултат от по-горе описаните цикли решението ще е сходно - да се положи 

армиращ слой.

❖  Свойства на геосинтетичните материали за армиране на асфалтовите
слоеве
Геосинтетиката за армиране на асфалта трябва да притежава следните качества и 

характеристики:

Висока якост на опън, за да може да осигури необходимата устойчивост с 

минимално удължение.

Много ниско вискозно удължение (пластична деформация), за да се предотврати 

вътрешната пластична деформация на асфалта през дълги периоди от време.

Капацитет на странично свиване като цяло.

Отлична гъвкавост и полагаемост, за да ляга хоризонтално върху асфалтовия 

слой, без да създава вълни или празнини. Листите трябва да лягат без проблем и без нуждата 

от предварителна обработка или някакво допълнително механично закрепване.

Устойчивост на високи температури, за да се избегне формирането на вълни или 

свиване, водещи в последствие до пукнатини в асфалта.

Лесно фиксиране към поддържащия слой посредством слепващо покритие от 

чист битум или битумна емулсия, и постигане на добра адхезия на поддръжката, за да се 

избегне последващо надигане на листите от колелата на камионите или при финалната 

обработка.

Капацитет да поддържа връзката между горния и долния асфалтови слоеве, без 

да позволява тяхното разделяне.

Капацитетът на затваряне и отворената структура, които от една страна позволяват 

затварянето като цяло и от друга не пречат на спойката между двата слоя асфалт, са 

специфични характеристики на геомрежата. Устойчивостта на високи температури е присъща 

на полимера: докато полиуретана и полипропилена показват точка на омекване при по-ниски 

температури от тази на полагане на асфалта, полиестера ^й^по-виср^са точка - при 265°С.

❖  Подходящи геоеинтетични материали 3sf a p i j i n p на асфалт
Най-ефективната система за асфалтова армир|овк£ вкд^о^ва използването на мрежи 

от полиестер с висока здравина, покрити с предпазен сл)рй) 1^зи|\тйп маТериали са_е състояние 

да се прикрепят стабилно към асфалтовият слой, да предоставят виЬока "якост и
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устойчивост на удължение с минимално проплъзване и да издържат на резки температурни 

амплитуди.

❖  Пътна армираща мрежа (ПАМ)
В практиката най-важните проблеми, които се срещат са свързани най—вече с 

трудностите при получаване на добра адхезия на материалите (които обикновено имат повече 

от 80% празна повърхност) към асфалта.

От друга страна нетъканите геотекстили, използвани също така и при асфалтови 

настилки, са лесни за монтаж, показвайки добра адхезия към основата, благодарение на 

твърдата си повърхност без макро отвори. Нетъканите геотекстили имат също така и 

функцията на разделител и хидроизолатор (когато са импрегнирани с битум): те могат да 

забавят възникването и развитието на пукнатини към долният слой, но нямат укрепващо 

действие, поради техните недостатъчни механични характеристики.

В последно време, специално за приложение при изграждане на асфалтови пътища, бе 

разработен нов тип материал, наречен ПЪТНА АРМИРАЩА МРЕЖА - ПАМ RoadGrid.

Този продукт е в състояние да осигури високите механични характеристики на 

полиестерните мрежи и в същото време да гарантира адхезия към основата, подобна на тази 

на нетъканите геотекстили. Този резултат е получен чрез изграждането на мрежа от тънки 

нишки, въведени в основните мрежи на Geogrid, по време на текстилната фаза, както е 

показано на (фиг. 2).

Фиг. 2 - мрежа от тънки нишки 
гарантира оптималната адхезия 
между асфалтовите слоеве

Още повече, ПЪТНА АРМИРАЩА МРЕЖА е произведена по г^етода К -DOS, която 

представлява плетене на основата с вкарване на нишките иу(вакрепван^ ^а връзките. По този 

начин структурата на материала, имайки фиксирани връзкиI позволява/Оптимална стабилност 

на размерите и висок капацитет на общо затваряне. Ето загфо ПАМ перфектно се свързва към 

поддържащия слой без да създава разделение между осно^^я^Г^знс^ЬаЩц/гят се слой.

\
ft Г%Цв 4 *

1------- * V
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Текстилната структура на ПАМ е изцяло покрита със защитен полимерен слой, 

направен от ЕВА (Етилен Винил Ацетат). Този полимер има ниска точка на омекване от около 

135°С. По време на полагането на асфалта, слоят ЕВА се разтапя частично, като така 

способства за адхезията на продукта към долния слой.

ПАМ са навити като е поставен много тънък слой Полиетиленова лента, която 

предпазва продукта и гарантира лесен и бърз монтаж (фиг. 3).

Фиг. 3 -материалът се полага 
посредством много тънко 
полиетиленово фолио

Когато износващия и основния слой не са съединени достатъчно добре, напречната 

сила, произведена от ускорението и най—вече от спирането на тежките превозни средства, не 

се предава изцяло към долните слоеве и по тази причина на места може да се получат 

отлепвания. Тези места впоследствие са подложени на повишено напрежение и се разрушават 

бързо като оформят и пукнатини и деформации.

ПАМ позволява да бъде избегнат този проблем, тъй като осигурява ефективен 

подсилващ елемент, способен да осигури адекватна устойчивост на циклите на износване 

причинени от пътното движение, без да нарушава устойчивостта на напречни напрежения.

Като резултат от монтирането на ПАМ, животът на износващият слой се увеличава с 

фактор 3 до 10, в зависимост от качеството на асфалта, допълнителните материали и на 

полагането.

Употребата на ПЪТНА АРМИРАЩА МРЕЖА RoadGrid е подходяща за: 

поправяне на деформирани асфалтови слоеве (Фиг. 4) 

разширяване на пътища, писти на летища, линии за таксита (Фиг. 5) 

свързване на части от мостове и пътни настилки; 

зони с предразположение към диференциални заселвания; 

реконструкция на пътища над зони с разкопки.

о  a  j  п  е

+ f
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Фиг. 4 - употреба на ПЪТНА АРМИРАЩ А МРЕЖА RoadGrid за поправяне на деформирани 
стари асфалтови пластове

Фиг. 5 - Използване на ПЪТНА АРМИРАЩА МРЕЖА Материали за разширяване на 
пътища, самолетни писти и линии за таксита.

Монтаж и полагане на ПАМ
ПАМ е навита като е поставен много тънък слой полиетиленово фолио, което 

предпазва продукта и гарантира лесен и бърз монтаж (фиг. 3): всъщност, при издърпване на 

тази лента, материалът се разролва равномерно върху основния асфалтов слой, без да се 

създават нагъвания или вълни (фиг. 6). Следователно двама работници могат да положат ролка 

от материала с дължина 100 м., само за няколко минути (фиг. 7).
/

' / 1 /  /
U U У ti 0 i ? 7
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Фиг.6 Когато издърпате полиетиленовото Фиг. 7 Двама работници могат да 
фолио, материалът се разролва равномерно положат цяла 100 м ролка за

Монтажа и п ол аган ето  на ПАМ се извършва като се следва описаната по-долу 

процедура:

Ролките се съхраняват на сухо и чисто място; като не се нареждат една върху

Ако е необходимо, се фрезова старият износващ слой;

Изравнява се и се почиства повърхността:

■ премахват се праха и маслените петна

■ запълватсе вдлъбнатините по-големи от 20 мм

■ основните нередности трябва да се елиминират или чрез фреза или чрез

■ каналите от фрезоването не трябва да са по-дълбоки от 10 мм 

Напръсква се със слепващия материал, за предпочитане изработен от чист

битум, при количества от 0,30 - 0,50 л/кв.м., или от катионна емулсия, 50 % битум и 50 % вода, 

при количества от 0,80 - 1,20 л/кв.м от цистерна оборудвана с разпръскващо устройство (фиг. 

8); температурата на разпръсквания битум трябва да бъде по-ниска от 145°С; площта на 

разпръскване трябва да бъде 200 мм по-широка от материала;

В случай, че се използва битумна емулсия, се изчаква около час докато

върху основата няколко минути.

друга, за да се избегне деформации;

запълване с 20 мм асфалт

емулсията пробие и водата се изпари изцяло;

ПАМ се полага върху поддържащия слой, като 

без сгъвки или вълни:

;имава се запази гладък,

първо се поставя ролката;
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■ закрепя се в началото като се използват големи пирони или се положи малко 

асфалт на първия половин метър (фиг.6)\

мм, а в края става 150-200 мм, като всяка нова ролка се поставя под края на предишната;

Ролките трябва да се разролват по продължение на пътя или по посока 

движението на обработващите машини;

В случай на неравна повърхност, за да се избегне вдигане или нагъване при 

следващото преминаване на камион или обработваща машина, материалът може да бъде 

изпънат чрез издърпване (с помощта на лебедка или камион): подобно напрягане ще 

предизвика 0.2 % удължение на материала, което е стойност в мм при 100 м дължина на 

ролката; докато е напрегнат материала, трябва да се закрепи с пирони или покрит с асфалт в 

двата края; за да се избегне надигане на положения материал при преминаването на 

обработващите машини, е възможно да се положи пясък както и ситно начукани камъни или 

цимент;

Фиг. 8 -  Разпръскване на слепващото Фиг. 9 - Малко количество асфалт при първия 
покритие от цистерна метър материал и по дължина на ръбовете, го

предпазва от разместване

разстела се материала като се издърпва полиетиленовото фолио (фиг.7,8)\ 

ако останат нагъвания или вълни, се изравняват; 

изрязва се материала около захващанията (фиг.9);

по цялата дължина на ролката, разстоянието между страните трябва да бъде 100

по размер, като се предвиди и застъпване, според опш шучаи на нагъване,

се срязва гънката по средата, изпъват се двата края, за 1епя за основата;

В случай на завои или специални геомет нарязва на парчета

L и У4 ^ 9

+ /
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С помощта на обработваща машина положете износващият се слой е рохкава 

дебелина около 60 мм (фиг. 9)\ обикновено материалът не се гъне или надига от гумите на 

машините; все пак машините трябва да се движат много бавно и равномерно по него, за да 

се избегнат остри завои и маневри;

Валира се асфалта до крайна дебелина от 50 мм е валяк;

Обработва се и се изглажда асфалта около захващания и шахти и завършете 

всички детайли.

Цялата процедура може да се извърши и е неквалифициран труд и общи машини за 

асфалтова обработка.

Монтажа на материала ПЪТНА АРМИРАЩА МРЕЖА обикновено не води до 

удължаване на работното време, тъй като процедурите свързани е него се извършват 

обикновено паралелно с другите работи в работните зони, непосредствено преди или след тях.

Фиг. 10 - Ръчно разрязване на материала около шахти и други детайли.
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е.1.10) Иновативни решения срещу поява на микропукнатини по пътното платно 
Армиращата и пукнатиноразсейваща геомрежа

Специални мрежи за асфалтови настилки:
Геомрежите и геокомпозитите са 

двукомпонентни структури, състоящи се от 

стъклени и полиестерни влакна с 

полимерна покривка и с възможност за 

допълнително самозалепващо се покритие. 

Използват се за армиране на асфалтови 

пътни конструкции и индустриални 

настилки.
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Приложение на геомрежите в пътното стоителство:

Стабилизиране на земната основа под пътни и жп 
насипи:

Армиране и рехабилитация на пътни настилки:

П р о б л е м и  с о сно в ата  при  и з гр а ж д а н е  или р е к о н с тр у к ц и я  

на п о с то я н н и  и в р е м е н н и  пъ ти щ а:

Н и ска  н о с и м о с п о с о б н о с т  

Р а з н о р о д е н  състав 

В о д о н а с и те н и  или слаби почви  

О гр а н и ч е н и я  във в и со ч и н ата  на пъ тната  

ко н с тр у к ц и я  

Решения:

В з а в и с и м о с т  от и зи с кв а н и я та  на к о н к р е т н и я  п р о е к т  са 

в ъ з м о ж н и  р е ш е н и я  с п р и л о ж е н и е  на ге о с и н те ти ч н и  

м а те р и а л и , м а те р и а л и  с д в о й н о  у с у ка н а  те л е н а  м р е ж а ,  

к а кт о  и к о м б и н и р а н и  р е ш е н и я .

Усилване на пътната основа с геоклетъчна система:

1. П очва

2. Геотексти л

3 . Гео кл етъ н а  си стем а

4 . И н е р т е н  м а те р и а л

5 . Б и н д ер

6. А сф алтова насти л ка

П р о б л е м и  с пъ тната н асти л ка :

Р еф л екто р н и  п у к н а ти н и  

П у кн а т и н и , в сл ед ств и е  те р м и ч н и  

н а п р е ж е н и я  и у м о р а  

К о л о в о зи  и н а б р а з д я в а н и я  

З а в и ш е н и  и зи с кв а н и я  при  в и со ко ско р о стн и  

пъ тни а р те р и и  

Решения:

С ъ щ ествуват р а з н о о б р а з н и  р е ш е н и я  при разл и ч н и  

п р о б л е м н и  зо н и  на пъ тната н а с ти л к а , по ср ед ств о м  

п р и л о ж е н и е  на м а те р и а л и  от м о д и ф и ц и р а н  б и тум , 

ге о с и н те ти ч н и  м е м б р а н и  и г е о м р е ж и , га о кл е тк и , 

д в о й н о  у с у ка н и  т е л е н и  м р е ж и .

Армиране и рехабилитация на пътни настилки с 
геоситетични материали:

1. П очва

2. Г е о м р е ж а

3 . И н е р т е н  м а те р и а л

4 . Б и н д ер

5. Л е н т а  от м о д и ф и ц и р а н  б и т у м - A R S  1

6. А сф алтова насти л ка

7 . / |е н т а  от м о д и ф и ц и р а н  б и ту м  -  ARS 2

8. (е о т^ кс т и л

9. р"еок|петъчна/ск/стема

10 . |И н е р т е н м а ^ е ^ и а л  

11 . Дредажн^ KajfrqBj^ /
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(е.2) Екоиновации

Екоиновациите като перспективно направление в строителството.

Широка популярност през последните години, включително и от гледна точка на 

фирмената конкурентоспособност, придобиват т.нар. екологични иновации или екоиновации. 

Те представляват реализирани новости, допринасящи за опазването на околната среда и 

същевременно насочени към поефективното и/или поефикасното използване на ресурсите. От 

водещо значение тук както за производството, така и при потреблението са разкриването на 

иновативни решения за използване на възобновяема енергия, неутрализиране на вредното 

въздействие върху околната среда и подобряване на показателите на околната среда.

е.2.1) Соларна настилка за пътища
Енергогенерираща настилка от 

фотоволтаични панели, направени на модулни 

соларни плоскости, покрити със закалено 

стъкло, които генерират енергия. Така освен за 

покритие на пътища този вид настилка спомага 

за възобновяване на слънчевата енергия и 

опазване на околната среда.

Панелите могат да бъдат използвани като настилки за пътища, магистрали, велоалеи, 

тротоари, паркинги. Също така, заради водоустойчивостта си, те биха могли да се използват и 

като плочки около басейни и водни пространства, а заради вграденото LED-осветление - могат
г\

да служат като основа на дансинги, детски площадки и стадйони.

Устойчивостта им на тежест пък ги прави подходящи 

изобщо - приложението им може да бъде навсякъде.

стезателни трасета. И

« 0 4 1 3
-----1 /
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Модулите са оборудвани с вътрешни 

микропроцесори, които комуникират с другите 

панели, контролен център и дори е автомобилите, 

движещи се по пътя.

Светодиоди, вградени в панелите, осигуряват 

пътната маркировка. Има дори и нагревателни 

елементи, така че върху фотоволтаичната настилка да 

не се натрупват сняг и лед, с което биха се намалили 

разходите по почистване и поддръжка на пътищата 

през зимния период.

Настилката е подходяща както за градски, 

така и за извънградски пътища. Освен за пътища, 

соларната настилка може да се прилага и за игрища, 

площадки, дори самолетни писти. Подходяща е дори 

за велоалеи и паркови алеи.

Освен всичко, тъй като фотоволтаиците са 

модулни, е доста лесно при повреда на настилката да 

се направи подмяна, без да се причинява голямо 

неудобство за пътуващите по пътя.

Панелите, които могат да бъдат използвани и 

като "зарядно" за офиси, домове и електромобили, ще 

променят изцяло и електрическата мрежа на страната 

или областта.
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е.2.2) Светеща боя за бетонови повърхности

Светеща боя за бетон, специално предназначена за бетонни повърхности от всякакъв 

вид. Светещата боя за бетон има ефект на светене в тъмното 6-8 часа. Устойчива е към 

механични натоварвания и атмосферни влияния, към химични вещества, мазнини, масла и 

миещи средства.

Поставянето на такъв вид боя би спомогнало за безопасно движение на автомобилите 

през нощта.

е.2.3) Продуктови екоиновации
Ниски енергийни и отпадъчни характеристики, еколого съобразна материалоемкост и 

рециклируемост, и интериорни и/или екстериорни ког/шозиции onj органични елементи на 

флората и/или фауната (например затревяване и залеся^а^е).

Използват се редица стандарти за серти^и^ира^б ] h(i /зелките (устойчивите) 

сгради/съоръжения.

м и  4 .
+о б I *
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Под "пасивна сграда/съоръжение" следва да се разбира тази, която отговаря на 

съответните нормативни изисквания по стандарт, отнасящи се до годишното потребление на 

енергия за отопление и вентилация, общото годишно потребление на сградата/съоръжението 

за всички нужди и въздухопроницаемостта на сградата. Специфичното за пасивните сгради/ 

съоръжения е, че използвайки максимално архитектурния дизайн и изолацията, те се 

отопляват или охлаждат сами, без помощта на активни електрически охладителни или 

отоплителни системи, следствие на което постигат изключително ниска обща енергийна 

потребност. Концепциите за т.нар. "пасивна сграда" са възникнали в края на 80те години на 

XX век. Първата пасивна къща в България е изградена в близост до центъра на гр. Варна през

За опазване на околната среда част получените при изпълнението на 

разрушителни/демонтажни работи материали могат да се рециклират. Такива материали са

о фрезованият асфалт — чрез претрошаване и обогатяване може да се използва при 

неносещи пластове, обратни насипи

о демонтираните бетонни изделия, разрушеният бетон -  чрез претрошаване може 

да се използва за изпълнение на трошенокаменна настилка, за временни пътища и др.

е.2.4) Технологични екоиновации
Зелено строителство или още устойчиво строителство в по-широк план, под 

"устойчиво/зелено строителство" следва да се разбира добиването, производството и/или 

използването на строителни ресурси, чрез система от практики щадящи природата, които да 

обуславят висока степен на ефективност и екологичност в процесите на проучване и 

изграждане, при установяването на връзката на строителния обект с околната среда (вкл. е 

наличната техническа инфраструктура), в процеса на експлоатация, поддръжка и ремонт на 

самите строителни сгради и съоръжения, а също и предполагащи висока степен на поддаване 

за рециклиране на получаваните в последствие при тяхната физическа ликвидация строителни 

отпадъци;

2009 г.

о системи за енергийноефективно строителство;

о пътни екоенергийни системи;

о нови технологии за производство на строителни материали от рециклирани

строителни и други отпадъци;

о безхартиено осъществяване на оперативния и на

последващото отчитане на стопанската дейност.

\ !
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е.2.5) Пазарни (маркетингови) екоиновации
о предлагането на инвестиционния строителен пазар на топло и 

хидроизолационни строителни материали, и изделия в нови, природощадящи опаковки 

произведени от рециклирани материали, при занижено отделяне на вредни емисии и с 

възможност за последващо рециклиране;

о безхартиена презентация на строителни продукти чрез т.нар. "блутут реклама"

и др.

е.2.6) Организационно-управленски екоиновации
о създаване на нов тип организационнотериториални структури на основата на 

обвързване на държавни и/или общински и бизнес ресурси за развитие по веригата "наука 

прозводство потребление" в полза, вкл. и на местното население или отделни домакинства. 

Например на т.нар. "екоиндустриален парк" и др.

е.2.7) Екоиновации в сферата на услугите
о самопочистващ се бетон, който почиства и въздуха в населеното място; 

о самопочистващи се стъкла за прозорци; 

о иновационни "зелени" ваучери и др.

4. *


