
Описание на видовете работи по тяхната технологична последователност, технология и организация за изпълнение, и необходимите
ресурси за изпълнение /работна сила, технологично оборудване, механизация и материали/

№ Вид СМР Технология на 
изпълнение

Организация на изпълнение Необходими ресурси Отговорни лица 
упражняващи 
контрол върху 

изпълнението на СМР 
и контрол по 
безопасни и 

здраводловни условия 
_______ на труд_______

Разрушителни работи на съществуващ мост
Демонтаж 
тротоарни плочки

Изпълнението ще започне 
със развалянето на 
съществуващата 
тротоарна настилка те ще 
бъдат почистени,
сортирани и подредени на 
палети и извозени до 
посочените от
възложителя места. 
Последователност на 
операциите:

-Демонтиране на плочите; 
-Почистване на плочите; 
-Подреждане на палети; 
-Извозване до
определените от
възложителя места;

Демонтирането на плочките и 
бордюрите ще става ръчно. 
Натоварването на камиони ще е с 
мотокар.Всички отпадъци, ще бъдат 
превозвани и депонирани 
едновременно със премахването им 
и изкопаването, няма да бъдат 
складирани на обекта 
Времетраене -  1 ден 
Изпълнява се 3 ден от началото на 
започване

> Механизация 
Комбиниран 
багер -  1бр.

- Самосвал -  1 бр.

> Работници 
Общи работници 
-  5бр.

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

Демонтаж 
стоманец парапет

Д емо нтираните 
парапети ще бъдат

/  И превозени ДО
'► J'
■ЗКу/J

посочените от
възложителя места.

Демонтирането ще стане ръчно като 
металните парапети ще се изрежат 
със специални за целта машини. 
Времетраене -  1 ден 
Изпълнява се 3 ден от началото на

> Механизация 
- Самосвал -  1 бр.

> Работници

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве



Като същите ще е 
запазят е цел да бъл^т 
използвани за нуждите 
на възложителя.

Последователностна
операциите:
-Демонтиране на
парапети;
-Натоварване на камион; 
-Извозване до
определените от
възложителя места;

започване - Общи работници 
- 4  бр.

Разкъртване 
асфалтова настилка 
/платно върху 
моста и подход към 
моста

Изпълнението ще започне 
едновременно със
демонтирането на
тротоарните настилки и 
металния парапет.
Асфалтовата настилка ще 
се депонира но 
определено за целта депо. 
Последователностна 

операциите:
-Разкъртване на
асфалтовата настилка 
-Натоварване на камион; 
-Извозване до
определените от
възложителя места;

За премахване на асфалтовата 
настилка, ще се използва багер с 
обратна лопата. Всички отпадъци 
ще бъдат превозвани и депонирани 
едновременно със премахването им 
и изкопаването, няма да бъдат 
складирани на обекта.
Времетраене — 1 ден
Изпълнява се 3 ден от началото на
започване

> Механизация 
Самосвал -  1 бр. 
Багер е обратна 
лопата -  1 бр.

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

Разрушаване 
съществуваща стб. 
конструкция

Изпълнението ще започне 
след демонтажа на 
настилките и парапета. 
Последователностна 
операциите:
-Разрушаване на пътната 
плоча
-Разрушаване на
мостовите греди;________

Разрушаването ще стане със багер 
снабден със хидрочук, а изрязването 
на армировъчните пръти ще стане 
със специални за тази цел машини. 
Времетраене -  3 ден 
Изпълнява се от 4 до 6 ден от 
началото на започване

> Механизация 
Багер с хидрочук
-  1 бр.

> Труд
- Общи работници

-  4 бр.

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве



\

-Разрушаване на устои •
- Разрушаване на средьия 
стълб.

5 Натоварване 
разкъртен бетон на 
транспорт

Натоварването на 
разкъртения бетон ще 
става успоредно със 
неговото разрушаване т.е. 
няма да се депонира на 
обекта..

Натоварването ще става със багер с
обратна лопата. Депонирането на
отпадъците ще стане на
определените за това от
възложителя места
Времетраене -  3 ден /успоредно с
разрушаването/
Изпълнява се от 4 до 6 ден от 
началото на започване

> Механизация 
Багер с обратна 

лопата -  1 бр

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве
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Превоз на 
строителни 
отпадъци на 20км

Превозването на 
разкъртения бетон ще 
става успоредно със 
неговото разрушаване т.е. 
няма да се депонира на 
обекта..

Превозването ще стане със
самосвали. Депонирането на
отпадъците ще стане на
определените за това от
възложителя места
Времетраене -  3 дни /успоредно с
разрушаването/
Изпълнява се от 4 до 6 ден от 
началото на започване

> Механизация 
Самосвали -  4 бр

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

Земни работи

1
4 -

£

Направа на 
отбивна дига за 
основи среден 
стълб и устой „В” 
(ляв бряг)

Направата на дигите ще 
стане механизирано със 
багер с обратна лопата. 
Уплътняването ще е с 
валяк
Последователност на 
операциите:

Определяне на 
местоположението на 
дигите;
- Насипване със глинест 

материал;
- Уплътняване;

За направата на дигите ще се 
използва глинест материал доставен 
от кариери
Времетраене -  1 ден /успоредно с 
разрушаването/
Изпълнява се 7 ден от началото на 
започване

> Механизация 
Багер с обратна 
лопата -  1 бр 
Валяк -  1 бр.

> Материали 
- Г линест

материал -  357 
m3

> Труд
Общ работник -  
4 бр

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве
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Скатен изкоп за 
откриване на

Изкопаването на земните 
почви ще се изпълни

За изпълнението са необходими 
багер с обратна лопата, и

> Механизация 
Багер с обратна

Технически
ръководител



основи на пътни 
съоръжения - с 
багер на транспорт

9 Изкоп за пътни 
съоръжения с 
дълбочина до 2м 
шир.над1,20м. в 
(изкоп основи)

машинно с багери с 
обратна лопата.. 
Последователност на 
операциите:

Трасиране оста на 
изкопите;
- Направа на шнурово 

скеле обозначаващо 
размерите на котлована 
и откосите;

- Пренасяне на реперна 
точка в близост до 
изкопа;

- Изкопаване на хумусния 
слой ако има такъв;

Доизкопаване и 
подравняване дъното на
изкопа;_________________
Изкопаването на земните 
почви ще се изпълни 
машинно с багери с 
обратна лопата.. 
Последователност на 
операциите:

Трасиране оста на 
изкопите;
- Направа на шнурово 

скеле обозначаващо 
размерите на котлована 
и откосите;

- Пренасяне на реперна 
точка в близост до 
изкопа;

- Изкопаване на хумусния 
слой ако има такъв;

Доизкопаване и 
подравняване дъното на 
изкопа;

- Вземане на мерки за
отводняване на

самосвали за извозване на 
изкопаните земни маси.
Багер ще е комплектован с 4 
самосвала.
Извозването на земните маси ще се 
изпълни на указаните съгласно 
извадените разрешителни депа. 

Времетраене -  3 ден 
Изпълнява се от 8 до 10 ден от 
началото на започване

За изпълнението са необходими 
багер с обратна лопата., и 
самосвали за извозване на 
изкопаните земни маси.
Багер ще е комплектован с 4 
самосвала.
Извозването на земните маси ще се 
изпълни на указаните съгласно 
извадените разрешителни депа. 

Времетраене -  1 ден 
Изпълнява се 11 ден от началото на 
започване

>

>

>

лопата -  1 бр
Отговорник по

Труд безопасност и здраве
Общ работник -  
4 бр

Механизация 
Багер с обратна 
лопата — 1 бр

Технически
ръководител

Труд
Общ работник -  
4 бр

Отговорник по 
безопасност и здраве

Инженер Геодезист



Я
__

__
__

__
__

__
котлована с по и 
инсталирани ььв 
временни шурфови 
кладенци свързани с 
временни ивични 
дренажи /при 
необходимост/

- Ръчно изкопаване до 
ниво долен ръб 
подложен бетон;

- Ръчно подравняване на 
дъното;

- Подсушаване на дъното;

10

Q

Превоз със 
самосвал на депо 
на 5 км

За извозването на изкопаните 
земни маси ще се използват 
самосвали
Извозването на земните маси ще се 
изпълни на указаните съгласно 
извадените разрешителни депа. 
В р ем етр аен е  — 4 ден 
Изпълнява се от 8 до 11 ден от 
началото на започване

> Механизация 
Самосвали -  4 бр

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

11 Натоварване с 
багер на дренажен 
материал за насип

Натоварването на 
дренажния материал ще 
стане с багер с обратна 
лопата.

Времетраене -  4 дни 
Изпълнява се от 43 до 46 ден от 
началото на започване

> Механизация 
Багер с обратна 
лопата -  1 бр

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве
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Превоз на насипен 
м-л от депо на 5 км

/

Превозването на насипния 
материал ще става със 
самосвали. С цел 
недопускане на 
разпиляване и запрашване 
кошовете на самосвалите 
ще бъдат покрит със 
бразенти.

Времетраене -  2 дни 
Изпълнява се от 43 до 44 ден от 
началото на започване

> Механизация 
Самосвал -  4 бр

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве
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Обратен насип 
уплътняван на 
пласхове от 30 см.

За разстилането на 
насипния материал ще се 
използва багер с обратна

Времетраене -  2 дни 
Изпълнява се от 43 до 44 ден от 
началото на започване

> Механизация 
Багер с обратна 
лопата -  1 бр

Технически
ръководител



от материал от 
изкоп на место 
(30%)

лопата, а уплътняв- -то 
му ще стане със валяк на 
пластове по 30 см. 
Последователност на 
операциите:
- Обратен насип от 
подбран материал.
- Профилиране.
- Уплътняване на пластове 
от ЗОсм;

>

Валяк
вибрационен -  1 
бр.
Труд
Общ работник -  
4 бр

Отговорник по 
качеството

Отговорник по
безопасност и здраве
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$

Превоз на баластра 
от 20 км.;

Превозването на
баластрата ще става със 
самосвали. С цел 
недопускане на
разпиляване и запрашване 
кошовете на самосвалите 
ще бъдат покрит със 
бразенти._____________

Времетраене -  4 дни 
Изпълнява се от 45 до 48 ден от 
началото на започване

> Механизация 
Самосвал -  5 бр

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

А
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V

Обратен насип 
уплътняван на 
пластове от 30 см. 
от материал - 
баластриера

За разстилането на 
баластрата ще се използва 
багер с обратна лопата, а 
уплътняването му ще
стане със валяк на
пластове по 30 см. 
Последователност на 
операциите:
- Обратен насип от 
баластра.
- Профилиране.
- Уплътняване на пластове 
от ЗОсм;

Времетраене -  4 дни 
Изпълнява се от 45 до 48 ден от 
началото на започване

> Механизация
Б агер  с о братн а 
лопата -  1 бр 
Валяк
вибрационен -  1 
бр.

> Труд
Общ работник -  
4 бр

Технически
р ъко во д и тел

Отговорник по 
безопасност и здраве

Отговорник по 
качеството

КОФРАЖНИ, АРМИРОВЪЧНИ И БЕТОНОВИ И ДРУГИ РАБОТИ
Направа и 
разваляне на 
водоцлътна 
укрепителна ограда 
с височина до 4м
A L

Укрепването на изкопите 
ще стане със бичени 
греди и плътно наредени 
талпи.
Последователност на 
операциите:_______

За укрепването на изкопа ще 
се изолзват бичени греди със 
сечение 14/14 см. и талпи с 
дебелина 5см.
Времетраене -  1 ден 
Изпълнява се 12 ден от

> Материали
Греди бичени -  4,8 m3 
Талпи-3,8м3.

> Труд
Изкопчии -  8 бр._____

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве



- Изправяне и набив е 
на
вертикалните греди;

Подпиране на 
вертикалните греди с 
подкоси;

Връзване на 
вертикалните греди в 
горния край със 
кофражна тел към 
предварително набити 
колчета на разстояние 
минимум два метра извън 
естествения откос на 
изкопа;
- Наковаване на талпите;

началото на започване

Подложен бетон 
клас С12/15

Бетонната смес ще се 
произвежда в заводски 
условия при стриктно 
спазване на рецептите за 
производство. Сместа ще 
се достави на обекта със 
автобетоновози.

Последователност на 
операциите:

Полагане на 
ограничителни бичмета.
- Доставка на бетон.
- Полагане на бетона.

Уплътняване на 
бетонната смес
- Полагане на грижи за 
бетона след бетонирането

Бетонирането ще се изпълни 
с бетонпомпа, като сместа се 
подава от височина не по 
голяма от два метра с цел 
недопускане на разслояването 
и. Уплътняването на 
бетонната смес ще стане със 
таблен вибратор.
Времетраене -  1 ден 
Изпълнява се 13 ден от 
началото на започване

> Материали 
Бичмета иглолистни 
10/10 см. -  2,2 m3

- Бетон С12/15-69,21мЗ.

> Механизация 
Бетон помпа -  1 бр

> Труд
Бетонджия -  4 бр.

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

Инженер Геодезист

Инженер Конструктор

Отговорник по 
качеството

Превоз бетон до

уоЛч

Сместа ще се достави на 
обекта със 
автобетоновози, като 
времето от 
производството_______на

За превозването на бетонната 
смес ще се използва 
специализиран транспорт -  
автобетоновози 

Времетраене -  1 ден________

> Механизация
Автобетоновоз -  3 бр..

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве



бетонната смес о 
полагането няма да е 
повече от 45 мин. с цел да 
не се допуска свързване 
на бетонната смес

Изпълнява се 13 ден от 
началото на започване 
/транспорта на бетонната 
смес и едновременно със 
полагането /

Отговорник по 
качеството

19 Кофраж в основи за 
фундаменти

Кофража за
фундаментите ще се 
изпълни по монолитен 
способ със шперплат и 
бичмета.
Последователност на 
операциите:

- Трасиране на предния и 
задния край на кофража.
- Направа на дървено 
скеле на кофража.

Наковаване на 
кофражните платна.
- Укрепване на кофража.

Отлагането на оста на 
фундамента ще се извърши 
от инженер Г еодезист
съгласно проектните
координати.

Изпълнението ще започне на 
следващия ден след 
полагането на подложния 
бетон.
Времетраене -  6 дни 
Изпълнява се от 13 до 19 ден 
от началото на започване

> Материали 
Бичмета иглолистни - 
8,8 m3

- Шперплат -  543,42м3 
Масло кофражно -  
54,34 кг..
Пирони -  44,56 кг.

> Труд
Кофражисти -  6 бр.

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

Инженер Геодезист

Изработка и монтаж 
на армировка от 
стомана В500В за 
фундаменти

Не се допуска влагане на 
корозирала, омаслена и с 
полепнали по нея 
мръсотии армировка 
Последователност на
операциите:
- Полагане на пласмасови 
фиксатори

Монтиране на
армировката.

Армировката ще бъде
доставена заготвена и ще се 
използва автокран за 
разтоварването и
монтирането и. За
осигуряване на проектното 
бетоно покритие ще се 
монтират пластмасови
ивични фиксатори. 
Изпълнението ще започне 
след направата на кофражаза 
фундаментите.
Времетраене -  3 дни 
Изпълнява се от 20 до 22 ден 
от началото на започване

> Материали 
Армировъчна стомана 
В500В -6321,85 кг

- Тел армировъчна -  
18,97мЗ

> Труд
Арматуристи -  6 бр.

> Механизация 
Автокран -  1 бр.

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

Инженер Конструктор

Отговорник по 
качеството

тмасови 
атори за 

/бет. покритие
!

Фиксаторите се монтират 
с цел осигуряване на 
проектното бетоново 
покритие на армировката

Ще се използват
пластмасови фиксатори. За 
хоризонталната армировката 
на фундаментите ще се

> Материали 
Пластмасови 
фиксатори -  472 бр.

Технически
ръководител

Отговорник по



Последователност
операциите:

Полагане
линейни
пласмасови
фиксатори
Полагане
точкови
пластмасови
фиксатори

на

на

ползват линейни фиксатори а 
за вертикалната точкови. 

Времетраене -  3 дни 
Изпълнява се от 20 до 22 ден 
от началото на започване 
/полагат се едновременно с 
монтирането на армировката/

безопасност и здраве

22 Полагане на бетон 
С25/30 за 
фундаменти

Бетонната смес ще се 
произвежда в заводски 
условия при стриктно 
спазване на рецептите за 
производство. Сместа ще 
се достави на обекта със 
автобетоновози.

Последователност на
операциите:
- Доставка на бетон.
- Полагане на бетона.

Уплътняване на
бетонната смес
- Полагане на грижи за 
бетона след бетонирането

Бетонирането ще се изпълни 
с бетонпомпа, като сместа се 
подава от височина не по 
голяма от два метра с цел 
недопускане на разслояването 
и. Уплътняването на 
бетонната смес ще стане със 
иглен вибратор.
Времетраене -  1 ден 
Изпълнява се 23 ден от 
началото на започване

> Материали
- Бетон С25/30- 89,93м3.

> Механизация
- Бетон помпа -  1 бр

> Труд
Бетонджия -  6 бр.

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

Инженер Конструктор

Отговорник по 
качеството

Превоз бетон до 
Юкм.

Моторно 
водочерпене 
(доказва се с

Сместа ще се достави на 
обекта със
автобетоновози, като 
времето от
производството на
бетонната смес до 
полагането няма да е 
повече от 45 мин. с цел да 
не се допуска свързване 
на бетонната смес

За превозването на бетонната 
смес ще се използва 
специализиран транспорт -  
автобетоновози 

Времетраене -  1 ден 
Изпълнява се 23 ден от 
началото на започване 
/транспорта на бетонната 
смес и едновременно със 
полагането /

> Механизация
Автобетоновоз -  3 бр..

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

Отговорник по 
качеството

Водочерпенето се 
изпълнява с цел да не се 
наводнява изкопа по

За изпомпване на водата от 
изкопа за фундаментите ще 
се използват помпи за

> Механизация
Помпи за водочерпене 
-  6 бр______________

Технически
ръководител



дневник за 
водочерпене)

време на изпълнениетг а 
фундаментите на устоите 
и средния стълб. 
Смукателите се полагат 
във предварително
изкопани ями които са с 
по ниско от дъното на 
изкопа.
Последователност на 
операциите:

Определяне на 
местоположението на 
помпите.
- Полагане на бетона.
- Изкопаване на ямите за 
смукателите
- Водочерпене.__________

водочерпене като тяхната 
бройка зависи от
количеството на водата в 
река „Черна” Имайки 
предвид че ще се работи 
едновременно и на трите 
фундамента броя на помпите 
ще бъде . 6 бр. Две за устой 
„А” две за устой „В” и две за 
среден стълб.

Времетраене -  12 ден 
Изпълнява се от 12 до 23 ден 
от началото на започване 
/водочерпенето ще започне 
със приключването на 
изкопните работи/

*РУД
Работник 2 бр.

Отговорник по
безопасност и здраве

25 Изработка и монтаж 
на армировка от 
стомана В500В за 
устои и стълб и 
крила

Не се допуска влагане на 
корозирала, омаслена и с 
полепнали по нея 
мръсотии армировка 
Последователност на
операциите:
- Полагане на пласмасови 
фиксатори

Монтиране на
армировката.

Армировката ще бъде
доставена заготвена и ще се
използва автокран за 
разтоварването и
монтирането и. За
осигуряване на проектното 
бетоно покритие ще се 
монтират пластмасови
фиксатори.
Изпълнението ще започне 
след направата на
фундаментите.
Времетраене -  4 дни 
Изпълнява се от 24 до 27 ден 
от началото на започване

> Материали 
Армировъчна стомана 
В500В -  4727,67 кг 
Тел армировъчна— 
14,18мЗ

> Труд
- Арматуристи -  6 бр.

> Механизация
- Автокран -  1 бр.

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

Инженер Конструктор

Отговорник по 
качеството

Пластмасови 
фиксатори за 
бет.покритие

Фиксаторите се монтират 
с цел осигуряване на 
проектното бетоново 
покритие на армировката 
Последователност на 
операциите:

Полагане на
линейни

Ще се използват
пластмасови фиксатори. 

Времетраене -  4 дни 
Изпълнява се от 24 до 27 ден 
от началото на започване 
/полагат се едновременно с 
монтирането на армировката/

> Материали 
Пластмасови 
фиксатори -353 бр.

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве



пласмасови
фиксатори
Полагане
точкови
пластмасови
фиксатори

на

27 Кофраж за стени с 
прави повърхнини

Кофража за стените ще се 
изпълни с инвентарни 
платна по технологията 
едроплощен кофраж. За 
оформянето на 
дилатационната фуга 
между секциите ще бъде 
използван стиропор -  
5см.

Последователност на 
операциите:

- Сглобяване на 
отделните кофражни 
платна.
- Полагане на вече 
сглобените кофражни 
платна.
- Почистване на основата 
от отпадъци и прах;
- Монтаж в основите на 
дюбелите;
- Укрепване посредством 
наклонените 
стабилизатори;
- Намазване с кофражно 
масло;
- Монтаж на втулките и 
дистанционните PVC 
тръбички;
- Монтаж на затварящите
кофражни платна;_______

За стоварването и 
монтирането на кофража ще 
се използва автокран. 
Времетраене -  4 дни 
Изпълнява се от 28 до 31 ден 
от началото на започване

> Материали 
Едроплощен кофраж -  
287,1м2

> Труд
Кофражисти -  6 бр.

> Механизация 
Автокран -  1 бр.

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

Инженер Геодезист



Hi

- Монтаж в основите р 
дюбелите за 
стабилизаторите;
- Укрепване посредством
наклонените
стабилизатори;
- Стягане посредством 
притягащите гайки;
- Монтаж на страничен 
кофраж.

28 Полагане на бетон Бетонната смес ще се Бетонирането ще се изпълни > Материали Технически
С25/30 за устои „А” произвежда в заводски с бетонпомпа, като сместа се - Бетон С25/30 -  150,4мЗ. ръководител
и „В” условия при стриктно подава от височина не по

спазване на рецептите за голяма от два метра с цел > Механизация Отговорник по
производство. Сместа ще недопускане на разслояването - Бетон помпа -  1 бр безопасност и здраве
се достави на обекта със и. Уплътняването на
автобетоновози. бетонната смес ще стане със > Труд Инженер Конструктор

иглен вибратор. - Бетонджия -  6 бр.
Последователност на Времетраене — 2 дни Отговорник по
операциите: Изпълнява се от 32 до 33 ден качеството

52?

- Доставка на бетон.
- Полагане на бетона.

Уплътняване на 
бетонната смес
- Полагане на грижи за 
бетона след бетонирането

от началото на започване

29 Полагане на бетон Бетонната смес ще се Бетонирането ще се изпълни > Материали Технически
С25/30 за стълб произвежда в заводски с бетонпомпа, като сместа се - Бетон С25/30 -  50,2мЗ. ръководител

условия при стриктно подава от височина не по
спазване на рецептите за голяма от два метра с цел > Механизация Отговорник по
производство. Сместа ще недопускане на разслояването - Бетон помпа -  1 бр безопасност и здраве
се достави на обекта със и. Уплътняването на

^ = = автобетоновози. бетонната смес ще стане със > Труд Инженер Конструктор

- > Й \

Ао\ > 0

иглен вибратор. - Бетонджия -  6 бр.

0 Последователност на 
операциите:

Времетраене -  1 дни 
Изпълнява се 34 ден от

Отговорник по 
качеството

/V  / - Доставка на бетон. началото на започване
% - Полагане на бетона.

~7/



Уплътняване а 
бетонната смес
- Полагане на грижи за 
бетона след бетонирането

30 Бетон C25/30 за Бетонната смес ще се Бетонирането ще се изпълни > Материали Технически
възстановяване произвежда в заводски с бетонпомпа, като сместа се - Бетон С25/30 -  25мЗ. ръководител
крила по ляв бряг условия при стриктно подава от височина не по
(при устой В) спазване на рецептите за голяма от два метра с цел > Механизация Отговорник по

производство. Сместа ще недопускане на разслояването - Бетон помпа -  1 бр безопасност и здраве
се достави на обекта със и. Уплътняването на
автобетоновози. бетонната смес ще стане със > Труд Инженер Конструктор

иглен вибратор. - Бетонджия -  6 бр.
Последователност на Времетраене -  1 дни Отговорник по
операциите: Изпълнява се 35 ден от качеството

r \

- Доставка на бетон.
- Полагане на бетона.

Уплътняване на

началото на започване

s|X бетонната смес
\J - Полагане на грижи за 

бетона след бетонирането
31 Превоз бетон до Сместа ще се достави на За превозването на бетонната > Механизация Технически

Юкм. обекта със смес ще се използва - Автобетоновоз -  3 бр.. ръководител
автобетоновози, като специализиран транспорт -
времето от автобетоновози Отговорник по
производството на Времетраене -  4 ден безопасност и здраве
бетонната смес до Изпълнява се от 32 до 35 ден
полагането няма да е от началото на започване Отговорник по
повече от 45 мин. с цел да /транспорта на бетонната качеството
не се допуска свързване смес и едновременно със
на бетонната смес полагането /

32 Кофраж на ригел Кофража за ригела ще се Трасирането на точното > Материали Технически
при стълб изпълни по монолитен местоположение на кофража - Бичмета иглолистни - ръководител

способ със шперплат и ще се извърши от инженер 1,33 m3
бичмета. Г еодезист. - Шперплат -  34,21м2 Отговорник по
Последователност на Изпълнението ще започне - Масло кофражно -  3,42 безопасност и здраве
операциите: след декофрирането на кг..

( f i t : Направа на подпорно
стълба.
Времетраене -  1 ден

“ Пирони -  2,98 кг. Инженер Геодезист

f / j L ( у Щ скеле. Изпълнява се 36 ден от > Труд
v d i ______________ - Определяне на точното началото на започване - Кофражисти -  4 бр.

Л ’S УУ



местоположение a
кофража..

Наковаване на
кофражните платна.
- Укрепване на кофража.

33 Кофраж за кусинет 
и гардбаластрова
стена

Кофража за кусинета и 
гардбаластовата стена ще 
се изпълни по монолитен 
способ със шперплат и 
бичмета.
Последователност на 
операциите:

- Фиксиране на предния 
и задния край на 
кофража.
- Направа на дървено 
скеле на кофража.

Наковаване на 
кофражните платна.
- Укрепване на кофража..

Трасирането на точното 
местоположение на кофража 
ще се извърши от инженер 
Г еодезист.

Изпълнението ще започне 
едновременно със
кофрирането на ригела при 
средния стълб 
Времетраене -  2 ден 
Изпълнява се от 36 до 37 ден 
от началото на започване

> Материали 
Бичмета иглолистни -  
3,32 m3
Шперплат -  86,02м2 
Масло кофражно -  8,60 
кг..
Пирони -  7,48 кг.

> Труд
Кофражисти -  4 бр.

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

Инженер Геодезист

34 Изработка и монтаж 
на армировка от 
стомана В500В за 
ригел при стълб, 
кусинет и
гардбаластова стена

Не се допуска влагане на 
корозирала, омаслена и с 
полепнали по нея 
мръсотии армировка 
Последователност на
операциите:
- Полагане на пласмасови 
фиксатори

Монтиране на
армировката.

Армировката ще бъде
доставена заготвена и ще се 
използва автокран за 
разтоварването и
монтирането и. За
осигуряване на проектното 
бетоно покритие ще се 
монтират пластмасови
фиксатори.
Изпълнението ще започне 
след направата на кофража за 
ригела, кусинета и 
гардбаластовата стена. 
Времетраене -  2 дни 
Изпълнява се от 38 до 39 ден 
от началото на започване

> Материали 
Армировъчна стомана 
В500В -6587 кг

- Тел армировъчна -  
19,76мЗ

> Труд
Арматуристи -  6 бр.

> Механизация 
Автокран -  1 бр.

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

Инженер Конструктор

Отговорник по 
качеството

1асови
фиксатори за 
бет. покритие

Фиксаторите се монтират 
с цел осигуряване на 
проектното_____бетоново

Ще се използват
пластмасови фиксатори. 

Времетраене -  2 дни________

> Материали 
Пластмасови 
фиксатори -  492 бр.

Технически
ръководител



покритие на армировк" 
Последователност на
операциите:

Полагане на
линейни
пласмасови
фиксатори
Полагане на
точкови
пластмасови
фиксатори

Изпълнява се от 38 до 39 ден 
от началото на започване 
/полагат се едновременно с 
монтирането на армировката/

Отговорник по 
безопасност и здраве

36 Полагане на бетон 
С25/30 за ригел при 
стълб, кусинет и 
гардбаластова стена

Бетонната смес ще се 
произвежда в заводски 
условия при стриктно 
спазване на рецептите за 
производство. Сместа ще 
се достави на обекта със 
автобетоновози.

Последователност на
операциите:
- Доставка на бетон.
- Полагане на бетона.

Уплътняване на
бетонната смес
- Полагане на грижи за 
бетона след бетонирането

Бетонирането ще се изпълни 
с бетонпомпа, като сместа се 
подава от височина не по 
голяма от два метра с цел 
недопускане на разслояването 
и. Уплътняването на 
бетонната смес ще стане със 
иглен вибратор.
Времетраене -  1 дни 
Изпълнява се 40 ден от 
началото на започване

> Материали
Бетон С25/30 — 41,ЗбмЗ.

> Механизация 
Бетон помпа -  1 бр

> Труд
Бетонджия -  6 бр.

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

Инженер Конструктор

Отговорник по 
качеството

Превоз бетон до 
Юкм.

Сместа ще се достави на 
обекта със
автобетоновози, като 
времето от
производството на
бетонната смес до 
полагането няма да е 
повече от 45 мин. с цел да 
не се допуска свързване 
на бетонната смес

За превозването на бетонната 
смес ще се използва 
специализиран транспорт -  
автобетоновози 

Времетраене -  1 ден 
Изпълнява се 40 ден от 
началото на започване 
/транспорта на бетонната 
смес и едновременно със 
полагането /

> Механизация
Автобетоновоз -  3 бр.

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

Отговорник по 
качеството

ж на квадри 
при стълб и устои

Кофража за квадрите ще 
се изпълни по монолитен

Трасирането на точното 
местоположение на кофража

> Материали
Бичмета иглолистни

Технически
ръководител



способ със шперпла" и 
бичмета.
Последователност на 
операциите:

- Трасиране на осите на 
квадрите.
- Направа на дървено 
скеле на кофража.

Наковаване на 
кофражните платна.
- Укрепване на кофража..

ще се извърши от инженер 
Г еодезист.

Армировката за квадрите ще 
се положи със армирането на 
кусинета и ригела 
Кофрирането и бетонирането 
на квадрите ще стане в един 
ден.
Времетраене -  1 ден 
Изпълнява се 41 ден от 
началото на започване

"85 m3
ъВперплат -  6,28м2 

- Масло кофражно -  0,63 
кг..
Пирони -  0,55 кг.

> Труд
Кофражисти -  4 бр.

Отговорник по 
безопасност и здраве

Инженер Геодезист

38 Бетон на квадри Бетонната смес ще се Бетонирането ще се изпълни > Материали Технически
при стълб и устои произвежда в заводски с бетонпомпа, като сместа се Бетон С25/30 -  0,86мЗ. ръководител

условия при стриктно подава от височина не по
f \ спазване на рецептите за голяма от два метра с цел > Механизация Отговорник по

\  h производство. Сместа ще недопускане на разслояването Бетон помпа -  1 бр безопасност и здраве
w се достави на обекта със и. Уплътняването на

автобетоновози. бетонната смес ще стане със > Труд Инженер Конструктор
иглен вибратор. Бетонджия -  2 бр.

Последователност на Кофрирането и бетонирането Отговорник по
операциите: на квадрите ще стане в един качеството
- Доставка на бетон. ден
- Полагане на бетона. Времетраене -  1 дни

Уплътняване на Изпълнява се 41 ден от
бетонната смес началото на започване
- Полагане на грижи за
бетона след бетонирането

39 Превоз бетон до Сместа ще се достави на За превозването на бетонната > Механизация Технически
Юкм. обекта със смес ще се използва Автобетоновоз -  1 бр.. ръководител

автобетоновози, като специализиран транспорт -
времето от автобетоновози Отговорник по
производството на Времетраене -  1 ден безопасност и здраве
бетонната смес до Изпълнява се 41 ден от

/ полагането няма да е началото на започване Отговорник по
/  / уу повече от 45 мин. с цел да /транспорта на бетонната качеството

не се допуска свързване смес и едновременно със
' h S на бетонната смес полагането /

4̂ O > Двукратно Изпълнява се след Битумния грунд ще бъде > Материали Технически
 ̂V 2fc измазване бетонови изсъхването на доставен готов за употреба, Битумен грунд -  1110 ръководител



повърхности с 
горещ битум

повърхността на стени'- 
Последователност на 
операциите:
- Почистване на 
бетоновата повърхност от 
прах.
- Приготвяне на топлия

ГМ.
- Нанасяне еднократно на 

Гма с
валяк

- Нанасяне на втори слой
битум с валяк._________

като на обекта само се 
затопля и нанася.

Изпълняват се поетапно, като 
първо се нанася първия слой 
на двата устоя и на следващия 
ден се нанася втория слой. 
Времетраене -  2 дни 
Изпълнява се от 42 до 43 ден 
от началото на започване

> Труд
Изолаторджии -  4 бр.

Отговорник по 
безопасност и здраве

Отговорник по 
качеството

41 Направа и 
разваляне на 
работно скеле

Работното скеле ще се 
изпълни след 
декофрирането на 
устоите и средния стълб. 
Работното скеле ще се 
използва за кофрирането, 
армирането и 
бетонирането на 
кусинетите,
гардбаластовата стена и 
ригела при средния стълб. 
Последователност на 
операциите:
- Полагане на талпи за 
стъпване на петите на 
скелето.
- Монтиране на петите на 

ето.
- Монтиране на рамките 

Келето.
- Анкериране на рамките 

Устоите.
- Монтиране на пътеките.
- Монтиране на 
предпазните парапети

Ще се изпълни от рамково 
скеле, като монтажа ще стане 
едновременно с изпълнението 
на ригела при средния стълб, 
кусинета и квадрите. 
Времетраене -  6 дни 
Изпълнява се от 36 до 41 ден 
от началото на започване

Механизация 
Рамково скеле - 
комплект -  430 m2 
Труд
Кофражисти -  2 бр.

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве



42 Добавка за кофраж 
при височина 
4до10м

Добавката за кофраж при 
височина от 4 до 10 м. е 
поради по голямата 
сложност и трудоемкост 
при високи кофражи.

Времетраене -  6 дни 
Изпълнява се от 36 до 41 ден 
от началото на започване

>  1руд
Кофражисти -  2 бр.

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

43 Кофраж за 
преходни плочи

Кофража за преходните 
плочи ще се изпълни по 
монолитен способ със 
шперплат и бичмета. 
Последователност на 
операциите:

Трасиране на 
преходните плочи.
- Направа на дървено 
скеле на кофража.

Наковаване на 
кофражните платна.
- Укрепване на кофража..

Трасирането на точното 
местоположение на кофража 
ще се извърши от инженер 
Г еодезист.

Кофрирането армирането и 
бетонирането на преходните 
плочи ще стане в един ден. 
Времетраене -  1 ден 
Изпълнява се 50-ти ден от 
началото на започване

> Материали 
Бичмета иглолистни -  
1,15 m3
Шперплат -  20,05м2 
Масло кофражно -  2,0 
кг..

- Пирони-1,75

> Труд
Кофражисти -  3 бр.

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

Инженер Геодезист

> Материали 
Армировъчна стомана 
В500В -  1669,80 кг 
Тел армировъчна -  6,42 
кг

> Труд
Арматуристи -  6 бр.

> Механизация 
Автокран -  1 бр.

44 Армировка за 
преходни плочи

Не се допуска влагане на 
корозирала, омаслена и с 
полепнали по нея 
мръсотии армировка 
Последователност на
операциите:
- Полагане на пласмасови 
фиксатори

Монтиране на
армировката.

Армировката ще бъде
доставена заготвена и ще се 
използва автокран за 
разтоварването и
монтирането и. За 
осигуряване на проектното 
бетоно покритие ще се 
монтират пластмасови
фиксатори.
Изпълнението ще започне 
след направата на кофража за 
преходните плочи.
Кофрирането, армирането и 
бетонирането на преходните 
плочи ще стане в един ден 
Времетраене -  1 ден 
Изпълнява се 50-ти ден от 
началото на започване

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

Инженер Конструктор

Отговорник по 
качеството

О N 45" Пластмасови Фиксаторите се монтират Ще се използват > Материали Технически



и

фиксатори за с цел осигуряване i пластмасови фиксатори. - 'Мастмасови ръководител
бет. покритие проектното бетоново Времетраене -  1 ден фиксатори -  160 бр.

покритие на армировката Изпълнява се 50 ден от Отговорник по
Последователност на началото на започване безопасност и здраве
операциите: /полагат се едновременно с

Полагане на монтирането на армировката/
линейни
пласмасови
фиксатори
Полагане на
точкови
пластмасови
фиксатори

46 Полагане на бетон Бетонната смес ще се Бетонирането ще се изпълни > Материали Технически
С25/30 за преходни произвежда в заводски с бетонпомпа, като сместа се - Бетон С25/30 -  0,86мЗ. ръководител
плочи условия при стриктно подава от височина не по

1 спазване на рецептите за голяма от два метра с цел > Механизация Отговорник по
\  Ч У производство. Сместа ще недопускане на разслояването - Бетон помпа -  1 бр безопасност и здраве

' се достави на обекта със и. Уплътняването на
автобетоновози. бетонната смес ще стане със > Труд Инженер Конструктор

иглен вибратор. - Бетонджия -  2 бр.
Последователност на Кофрирането армирането и Отговорник по
операциите: бетонирането на преходните качеството

_^ - Доставка на бетон. плочи ще стане в един ден
1--7 _̂— - Полагане на бетона. Времетраене -  1 дни

Уплътняване на Изпълнява се 50-ти ден от
бетонната смес 
- Полагане на грижи за 
бетона след бетонирането

началото на започване

47 Доставка и монтаж Монтират се непосредствено > Материали Технически
неопренови лагер Последователност на преди монтажа на гредите. - Неопренови лагери ръководител
300/200/52 операциите: Времетраене -  2 дни 300/200/52-28 бр.

- Трасиране на оста на Изпълнява се от 51 до 52 ден Отговорник по
лагерите. от началото на започване > Труд безопасност и здраве
- Монтаж на лагерите. /монтират се непосредствено - Монтажник -  2 бр.

ф
преди монтажа на гредите/ Инженер Конструктор

Щ  / ^  \'> /Vv* \l
** / ,  /7-1-------7̂-- Т .-----------------------------------------------

Отговорник по
f  < качеството



48 Автокран за монтаж 
на гредите (до 20т)

Г редите ще бт т
произведени на полигон 
като се спазва стриктно 
проекта. Същите ще 
бъдат предварително 
произведени и на обекта 
ще се доставят и 
монтират със автокран. 
Последователност на 
операциите:

Производство на 
гредите.

Транспортиране до 
обекта.
- Монтиране на гредите.
- Временно укрепване.

За транспортирането на 
гредите до обекта ще се 
използва специализиран 
бордови камион, а монтажа 
на гредите ще стане със 
автокран с необходимата 
товароподемност 20 тона. 
Времетраене на монтажа -  2 
дни
Изпълнява се от 51 до 52 ден 
от началото на започване

> ' 'атериали
- оетонС28/35 - 74,95 m3 

Армировъчна стомана 
В500В -26334 кг

> Механизация 
Автокран 20т. -  1 бр

> Труд
Монтажник -  6 бр.

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

Инженер Конструктор

Отговорник по 
качеството

49 Направа и монтаж 
на кофражни 
панели 140/50/4 по 
конструк. Детайл

Кофражните панели ще 
бъдат произведени на 
полигон като се спазва 
стриктно проекта.
Същите ще бъдат 
предварително 
произведени и на обекта 
ще се доставят и 
монтират със автокран. 
Последователност на 
операциите:

Производство на 
кофражните панели.

Транспортиране до 
обекта.

Монтиране на 
кофражните панели._____

За транспортирането на 
кофражните панели до обекта 
ще се използва 
специализиран бордови 
камион, а монтажа ще стане 
със автокран.
Времетраене -  2 дни 
Изпълнява се от 53 до 54 ден 
от началото на започване

> Материали
- Бетон С28/35 -  6,48 m3 

Армировъчна стомана 
В500В -  1296 кг

> Труд
Монтажник -  6 бр.

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

Инженер Конструктор

Отговорник по 
качеството

50 Кофраж подпрян 
конзолно за

Кофража за тротоарите 
ще се изпълни по 
монолитен способ със 
шперплат и бичмета. 
Същият ще бъде подпрян 
конзолно като се закотви

Трасирането на точното 
местоположение на кофража 
ще се извърши от инженер 
Геодезист. За направата на 
конзолите за кофража ще се 
използват дървени греди.

> Материали
Бичмета иглолистни -  
3,65 m3
Шперплат -  5 8м2 
Масло кофражно -  5,8 
кг..

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве



във предварите' о 
оставени отвори в 
крайните греди

Последователност на 
операциите:

монтиране на 
предварително заготвени 
дървени конзоли.
- Направа на дървено 
скеле на кофража.

Наковаване на 
кофражните платна.
- Укрепване на кофража.

Времетраене -  2 дни 
Изпълнява се от 55 до 56 ден 
от началото на започване

^ирони -  4 кг.
> хруд

Кофражисти -  6 бр.

Инженер Геодезист

51 Изработка и монтаж Не се допуска влагане на Армировката ще бъде > Материали Технически
на армировка от корозирала, омаслена и с доставена заготвена и ще се Армировъчна стомана ръководител

/• стомана В500В за\ полепнали по нея използва автокран за В500В -  14100,20 кг
\  f .плоча мръсотии армировка разтоварването и Тел армировъчна - Отговорник по

\V ) Последователност на монтирането и. За 42,30 кг безопасност и здраве
/ Л\ J операциите: осигуряване на проектното > Труд

- Полагане на пласмасови бетоно покритие ще се Арматуристи — 6 бр. Инженер Конструктор
фиксатори монтират пластмасови

Монтиране на фиксатори. > Механизация Отговорник по
армировката. Изпълнението ще започне Автокран -  1 бр. качеството

след направата на кофража за
тротоарите. Времетраене -  3
дни
Изпълнява се от 57 до 59 ден
от началото на започване

Пластмасови Фиксаторите се монтират Ще се използват > Материали Технически
фиксатори за с цел осигуряване на пластмасови фиксатори. Пластмасови ръководител
бет. покритие проектното бетоново Времетраене -  3 ден фиксатори -  1053 бр.

покритие на армировката Изпълнява се от 57 до 59 ден Отговорник по
Последователност на от началото на започване безопасност и здраве
операциите: /полагат се едновременно с

/ / Полагане на монтирането на армировката/
линейни

у пласмасови
фиксатори

к к л _____________Л



53 Направа и монтаж Корнизните панели За транспортирането на > ’ Чтериали Технически
на корнизни панели бъдат произведени на корнизните панели до обекта - оетон С28/35 -  32,40 m3 ръководител
150/50/12 по полигон като се спазва ще се използва - Армировъчна стомана
конструк. Детайл стриктно проекта. специализиран бордови В500В -  540 кг Отговорник по

Същите ще бъдат камион, а монтажа ще стане безопасност и здраве
предварително със автокран. > Механизация
произведени и на обекта Времетраене -  2 дни - Автокран -  1 бр. Инженер Конструктор
ще се доставят и Изпълнява се от 60 до 61 ден
монтират със автокран. от началото на започване > Труд Отговорник по
Последователност на 
операциите:

Производство на 
корнизните панели.

Монтажник -  6 бр. качеството

Ч\  л Транспортиране до
обекта.

Nv Монтиране на 
корнизните панели.

54 PVC тръби ф 110 Ще се използват Тръбите ще бъдат фиксирани > Материали Технически
дебелостенни PVC тръби в проектно положение и - PVC тръби ф 110- 385 ръководител
-  муфирани вързани към армировката с м
Последователност на цел да не се разместят при Отговорник по
операциите: бетонирането. Монтирането > Труд безопасност и здраве
- Полагане на тръбите. на тръбите ще стане след като - Общи работници -  4 бр.
- Снаждане на тръбите. бъдат монтирани корнизните
- Връзване на тръбите панели от едната страна.
към армировката. Времетраене -  1 дни 

Изпълнява се 61-ви ден от
началото на започване

55 Полагане на бетон Бетонната смес ще се Бетонирането ще се изпълни > Материали Технически
С28/35 за плоча и произвежда в заводски с бетонпомпа, като сместа се - Бетон С30/37 -  68,09мЗ. ръководител

о тротоарен блок условия при стриктно подава от височина не по

/ у спазване на рецептите за голяма от два метра с цел > Механизация Отговорник по
производство. Сместа ще недопускане на разслояването - Бетон помпа -  1 бр безопасност и здраве
се достави на обекта със и. Уплътняването на

/ .
автобетоновози. бетонната смес ще стане със > Труд Инженер Конструктор

/ таблен вибратор. - Бетонджия -  6 бр.
/У/ J . 4 7 ^ 4 Последователност на Времетраене -  1 дни Отговорник по
/г* операциите: Изпълнява се 62-ри ден от качеството
o f  /

к ч
г  У °/
Г I ------------------

- Доставка на бетон.
- Полагане на бетона.

началото на започване

■г\



Уплътняване на 
бетонната смес 
- Полагане на грижи за 
бетона след бетонирането

56 Превоз бетон до 
Юкм.

Сместа ще се достави на 
обекта със
автобетоновози, като 
времето от
производството на
бетонната смес до 
полагането няма да е 
повече от 45 мин. с цел да 
не се допуска свързване 
на бетонната смес

За превозването на бетонната 
смес ще се използва 
специализиран транспорт -  
автобетоновози 

Времетраене -  1 ден 
Изпълнява се 62-ри ден от 
началото на започване 
/транспорта на бетонната 
смес и едновременно със 
полагането /

> Механизация
Автобетоновоз -  5 бр..

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

Отговорник по 
качеството

Основа от заклинен 
трошен камък 
/трошенокаменна 
настилка/

Полагането на основата 
от трошен камък ще 
започнат след изливането 
на бетонната плоча. 
Предварително ще бъдат 
направени необходимите 
геодезически замервания 
и трасиране, и ще започне 
полагането на трошен 
камък. Земното легло 
върху което ще се 
изпълнява основата
трябва да е сухо, 
подравнено и уплътнено 
съгласно изискванията. 
При изграждане на 
основата, трошенения 
камък се разстила и 
уплътнява на пластове не 
по дебели от 20 см.на 
ниво съгласно
инвестиционния проект. 
Разстилането се извършва 
с автогрейдер, а 
валирането с валяк. 
Валирането се извършва

Разстилането на трошения 
камък ще стане със 
автогрейдер а уплътняването 
със валяци.
Времетраене -  1 дни 
Изпълнява се 63-ти ден от 
началото на започване

> Материали 
Трошен камък -  
50,00мЗ.

> Механизация
- Автогрейдер -  1 бр 

Валяк -  1 бр.

> Труд
Пътни работници -  4 
бр.

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

Инженер Геодезист

Инженер Транспортно 
строителство

Отговорник по 
качеството



ГЧ
/

\

до достигане л 
проектната плътност, 
което се доказва с 
Протоколи от изпитване 
извършено от 
акредитирана 
лаборатория.

Последователност на 
операциите:
- Уплътняване на земната 
основа преди полагането 
на основата от трошен 
камък;

Полагане на 
трошенокаменната 
настилка;
- Уплътняване на 
трошенокаменната 
настилка;

58 Превоз на трошен Трошения камък ще се Времетраене -  1 ден > Механизация Технически
камък на 5км достави на обекта със Изпълнява се 63-ти ден от Самосвали — 3 бр.. ръководител

самосвали, като се началото на започване
използва трошен камък от /транспорта на трошения Отговорник по
сертифицирани камък ще е едновременно със безопасност и здраве
производители. полагането /

Отговорник по
качеството

59 Доставка и монтаж Ще се използват Полагането е след изсъхване > Материали Технически
на фуга „покрит дилатационни фуги на бетонната повърхност. - Дилатационна фуга - ръководител
тип” -  2см. „закрит тип” които ще се Времетраене -  1 ден комплект -  25м.

изпълнят съгласно Изпълнява се 64-ти ден от Отговорник по
технологията на началото на започване > Труд безопасност и здраве
производителя. Изолаторджии -  4 бр.

Инженер Конструктор
k  у Последователност на

/
w ll

операциите: Отговорник по
£ / - Почистване и качеството

Щ  у r 'v / /  /  // / подсушаване на бетона.
чЖ- - Полагане на битумен



Грунд
- Залепване на усилена 
хидроизолационна 
мембрана „ARMALU”
- Залепване на еластична 
хидроизолационна 
мембрана „EXEL JOINT 
50”
- Полагане на 
компенсаторно въже,
- Залепване на еластична 
хидроизолационна 
мембрана „HYRENE 
35PY”

60 Чугунен отводнител 
- комплект

В предварително 
оставени отвори в 
плочата ще се монтират 
чугунените отводнители. 
Същите се замонолитят 
със циментов разтвор 

Последователност на 
операциите:

Монтиране на 
отводнителите;
- Замонолитване със 
циментов разтвор;_______

Ще се използват специални за 
мостове отводнители. Ще се 
монтират едновременно със 
монтажа на фугата, „покрит 
тип”
Времетраене -  1 ден 
Изпълнява се 64-ти ден от 
началото на започване

> Материали 
Чугунени отводнители 
-  4бр..
Циментов разтвор 0,1 

m3
> Труд

Общ работник -  2 бр.

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

Инженер Конструктор

Отговорник по 
качеството

Направа на 
мембранна 
хидроизолация с 
обща дебелина 
мин.Юмм

V

Ще се използва 
листова хидроизолация с 
необходима якост
предназначена за пътни 
мостове, и за директно 
полагане на асфалтобетон 
върху нея. Основата 
върху която ще се залепва 
трябва да е идеално 
гладка. Залепването е 
идеално плътно върху 
основата.

Полагането е след изсъхване 
на бетонната повърхност. 
Времетраене -  2 дни 
Изпълнява се от 65 до 66 ден 
от началото на започване

> Материали 
Битумен грунд -  445 
кг..
Хидроизолационна 

мембрана - 356 m2
> Труд

Изолаторджии -  4 бр.

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

Инженер Конструктор

Отговорник по 
качеството



п  V

Последователност на 
операциите:
- Почистване и 
подсушаване на бетоната 
повърхност.
- Полагане на битумен 
грунд
- Залепване на 
хидроизолационната 
мембрана -  газопламъчно

62 Стоманена Металната Монтирането на металната > Материали Технически
конструкция за конструкция ще бъде конструкция ще стане след Метална конструкция ръководител
окачване на предварително заготвена, изливането на плочата. -  862 кг..

д съществуващите и на обекта само ще бъде Времетраене -  6 дни > Труд Отговорник по

Ч  I електро и монтирана с Изпълнява се от 63 до 68 ден Монтажник -  4 бр. безопасност и здраве
\Ч 1 водопроводи за предвидените окачвачи от началото на започване

новата конструкция Инженер Конструктор
Последователност на
операциите: Отговорник по
- Монтиране на качеството
окачваните.
- Монтиране на металната
конструкция;

ОТВОДНИТЕЛНА РЕШЕТКА
63 Направа на изкоп за Изкопаването ще се За изпълнението са > Механизация Технически

отводнителна изпълни машинно с необходими багер с обратна Багер с обратна лопата ръководител
? решетка багери с обратна лопата. лопата, и самосвали за -  1 бр

Последователност на извозване на изкопаните Самосвал -  1 бр. Отговорник по
операциите: земни маси. > Труд безопасност и здраве

Трасиране оста на Багер ще е комплектован с 1 Изкопчии -  2 бр.
изкопите; самосвала. Инженер Геодезист
- Направа на шнурово Извозването на земните маси

скеле обозначаващо ще се изпълни на указаните
размерите на котлована съгласно извадените
и откосите; разрешителни депа.

О 1/7 ^
-Щ  J

£ У\if* 1Jnrs J - Пренасяне на реперна Изкопаването и полагането
: М

) V- 2 П
г /  i ____________ точка в близост до на подложния бетон ще



изкопа;
Изкопаване на 

хумусния слой ако има 
такъв;

Доизкопаване и 
подравняване дъното 
на изкопа;

- Вземане на мерки за
отводняване на
котлована с помпи 
инсталирани във
временни шурфови 
кладенци свързани с 
временни ивични
дренажи /при
необходимост/

- Ръчно изкопаване до 
ниво долен ръб 
подложен бетон;

- Ръчно подравняване на 
дъното;

- Подсушаване на 
дъното;

стане в един ден.
Времетраене -  1 ден 
Изпълнява се 63-ти ден от 
началото на започване

64 Бетон В15 
подложен

Бетонната смес ще се 
произвежда в заводски 
условия при стриктно 
спазване на рецептите за 
производство. Сместа ще 
се достави на обекта със 
автобетоновози.

Последователност на 
операциите:

Полагане на 
ограничителни бичмета.
- Доставка на бетон.
- Полагане на бетона.

Уплътняване на 
бетонната смес

Бетонирането ще се изпълни 
с бетонпомпа, като сместа се 
подава от височина не по 
голяма от два метра с цел 
недопускане на разслояването 
и. Уплътняването на 
бетонната смес ще стане със 
таблен вибратор.
Времетраене -  1 ден 
Изпълнява се 63 ден от 
началото на започване

> Материали 
Бичмета иглолистни 
10/10 см. -  0,3 m3 
Бетон В15 -  5,52мЗ.

> Механизация 
Бетон помпа -  1 бр 
Бетоновоз -  1 бр.

> Труд
Бетонджия -  2 бр.

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

Инженер Конструктор

Отговорник по 
качеството



- Полагане на грижг а

Кофража за Отлагането на оста на
отводнителната решетка отводнителната решетка ще
ще се изпълни по се извърши от инженер
монолитен способ със Г еодезист съгласно
шперплат и бичмета. проектните координати.
Последователност на Изпълнението ще започне на
операциите: следващия ден след

65 Кофраж

- Трасиране на кофража.
- Направа на дървено 
скеле на кофража.

Наковаване на 
кофражните платна.
- Укрепване на кофража.

полагането на подложния 
бетон.
Времетраене -  1 ден 
Изпълнява се 64 ден от 
началото на започване

> Материали 
Бичмета иглолистни -  
1,23 m3
Шперплат -  51 m2 
Масло кофражно -  5,1 
кг..
Пирони -  4,18 кг.

> Труд
- Кофражисти -  4бр.

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

66 Армировка Не се допуска влагане на 
корозирала, омаслена и с 
полепнали по нея 
мръсотии армировка 
Последователност на
операциите:
- Полагане на пласмасови 
фиксатори

Монтиране на
армировката.

Армировката ще бъде
доставена заготвена и ще се 
използва автокран за 
разтоварването и
монтирането и. За 
осигуряване на проектното 
бетоно покритие ще се 
монтират пластмасови
фиксатори.
Изпълнението ще започне 
след направата на кофража за 
тротоарите. Времетраене -  2 
дни
Изпълнява се от 65 до 66 ден
от началото на започване

> Материали 
Армировъчна стомана 
В500В -  1152 кг
Тел армировъчна -  3,46 
кг

> Труд
Арматуристи -  4 бр.

> Механизация 
Автокран -  1 бр.

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

Инженер Конструктор

Отговорник по 
качеството

Профил 50/50/4 Металния профил 50/50/4 
представлява метална 
рамка със заварена на нея 
мустаци които се 
вбетонирват. Рамката ще 
бъде заготвена в заводски 
условия и на обекта само 
ще се монтира.

Монтирането на металната 
рамка ще стане след монтажа 
на армировката. Предвижда 
се монтирането на металната 
рамка завършването на 
армировката и бетонирането 
да стане в един ден. 
Времетраене -  1 дни 

Изпълнява се 66-ти ден от

> Материали 
Метален профил — 110 
кг

> Труд
Монтажник -  2 бр.

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве



началото на започване
68 Бетон В25 Бетонната смес ще се Бетонирането ще се изпълни > Материали Технически

произвежда в заводски с бетонпомпа, като сместа се Бетон В25 -  15,34м3. ръководител
условия при стриктно подава от височина не по
спазване на рецептите за голяма от два метра с цел > Механизация Отговорник по
производство. Сместа ще недопускане на разслояването Бетон помпа -  1 бр безопасност и здраве
се достави на обекта със и. Уплътняването на Бетоновоз -  1 бр.
автобетоновози. бетонната смес ще стане със 

иглен вибратор. > Труд
Инженер Конструктор

А Последователност на Времетраене -  1 ден Бетонджия -  2 бр. Отговорник по
операциите: Изпълнява се 66 ден от качеството

1/1 - Доставка на бетон. началото на започване
- Полагане на бетона.

Ч\ Уплътняване на 
бетонната смес 
- Полагане на грижи за 
бетона след бетонирането

69 Чугунена решетка Ще се използват Монтажа та решетките ще > Материали Технически
40/45 чугунени решетки със стане след бетонирането. И Чугунени решетки ръководител

размери 40/45 см. ще се извърши в един ден със 
бетонирането и полагането на

40/45 -  29 бр.
Отговорник по

Последователност на металната рамка > Труд безопасност и здраве
операциите: Времетраене -  1 ден - Общи работници -  2 бр.

Почистване на Изпълнява се 66 ден от
_^ металната рамка от началото на започване.

полепнал при
N бетонирането бетон. 

- Монтиране на
чугунените решетки.

СКАЧАЩА ШАХТА
70 Кофраж Кофража за скачащата 

шахта ще се изпълни по 
монолитен способ със 
шперплат и бичмета. 
Последователност на 
операциите:

- Трасиране на кофража.
- Направа на дървено
скеле на кофража. ______

Изпълнението ще започне 
едновременно със
започването на
отводнителната решетка. 
Времетраене -  2 дни 
Изпълнява се от 63 до 64 ден 
от началото на започване

> Материали 
Бичмета иглолистни -  
0,75 m3
Шперплат -  1 Зм2 
Масло кофражно -  1,3 
кг..
Пирони -  1,07 кг.

> Труд
Кофражисти -  2бр.

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве



Наковаване 
кофражните платна.
- Укрепване на кофража.

71 Армировка Не се допуска влагане на 
корозирала, омаслена и с 
полепнали по нея 
мръсотии армировка 
Последователност на
операциите:
- Полагане на пласмасови 
фиксатори

Монтиране на
армировката.

Армировката ще бъде
доставена заготвена и ще се 
използва автокран за 
разтоварването и
монтирането и. За 
осигуряване на проектното 
бетоно покритие ще се 
монтират пластмасови
фиксатори.
Изпълнението ще започне 
едновременно със
започването на кофража, като 
се прави най напред външния 
кофраж, монтира се 
армировката и след това се 
прави вътрешния кофраж. 
Времетраене -  2 дни 
Изпълнява се от 63 до 64 ден 
от началото на започване

> Материали 
Армировъчна стомана 
В500В -355 кг
Тел армировъчна -  1,07 
кг

> Труд
- Арматуристи -  2 бр.

> Механизация 
Автокран -  1 бр.

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

Инженер Конструктор

Отговорник по 
качеството

72 Бетон Бетонната смес ще се 
произвежда в заводски 
условия при стриктно 
спазване на рецептите за 
производство. Сместа ще 
се достави на обекта със 
автобетоновози.

Последователност на
операциите:
- Доставка на бетон.
- Полагане на бетона.

Уплътняване на
бетонната смес
- Полагане на грижи за 
бетона след бетонирането

Бетонирането ще се изпълни 
с бетонпомпа, като сместа се 
подава от височина не по 
голяма от два метра с цел 
недопускане на разслояването 
и. Уплътняването на 
бетонната смес ще стане със 
иглен вибратор.
Завършването на кофража и 
армировката както и 
бетонирането ще стане в един 
ден.
Времетраене -  1 ден 
Изпълнява се 64 ден от 
началото на започване

> Материали 
Бетон В25 -  3,0м3.

> Механизация
- Бетон помпа -  1 бр 

Бетоновоз -  1 бр.

> Труд
Бетонджия -  2 бр.

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

Инженер Конструктор

Отговорник по 
качеството

[угунен капак Ще се монтира чугунен 
капак с диаметър фбООмм

Монтажа та капака ще стане 
след бетонирането. И ще се

> Материали
Чугунен капак фбОО -  1

Технически
ръководител



\

и с максима i  
допустимо натоварване 
40 т.
Последователност на 
операциите:
- Монтиране на рамката 
на капака.
- Монтиране на капака.

извърши на следващия ден 
след бетонирането 
Времетраене -  1 ден 
Изпълнява се 65 ден от 
началото на започване.

"i.

> Труд
- Общи работници -  2 бр.

Отговорник по 
безопасност и здраве

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ HA ТРОТОАРИ - ПОДХОДИ
74

I '

Видими бетонови 
бордюри 18/35

1

ч*

Ще се използват бордюри 
пресовани, които ще 
бъдат полагани върху 
бетонова основа. Преди 
полагането на бетоновата 
основа за бордюрите 
земната основа се 
уплътнява
Последователност на 
операциите:
- Трасиране линията на 
бордюрите;

Изкопаване и 
подравняване на земната 
основава за монтаж на 
бордюри;
- Монтаж на бордюрите 
върху бетонова 
подложка;
- Фугиране с циментов 
разтвор;

Бордюрите ще се полагат 
върху бетон, който ще бъде 
със земно влажна 
консистенция. Фугите между 
бордюрите се фугират с 
циментов разтвор. 
Циментовия разтвор за 
фугиране ще се приготвя на 
място. Уплътняването на 
зевната основа ще стане с 
ръчна трамбовка.

Времетраене -  1 ден 
Изпълнява се 66 ден от 
началото на започване.

> Материали 
Бордюри 18/35/50-60 
бр.

> Труд
Настилкаджии -  4 бр

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

Инженер Геодезист

Инженер Транспортно 
строителство

Отговорник по 
качеството
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Дрениращ пясъчен 
слой

- Д *\ч
/ т
Ш ,

Полагането на пясъчната 
основа ще започнат 
непосредствено преди 
полагането на плочите и 
след полагането на 
бордюрите. Земното 
легло върху което ще се 
изпълнява основата

Разстилането и 
уплътняването на пясъка ще 
стане ръчно.
Времетраене -  1 ден 
Изпълнява се 67 ден от 
началото на започване

> Материали 
Пясък-4 m3.

> Труд
Настилкаджия -  1 бр

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве



трябва да е с; % 
подравнено и уплътнено 
съгласно изискванията.

Последователност на 
операциите:
- Уплътняване на земната 
основа;
- Полагане на пясък;
- Разстилане на пясъка;
- Уплътняване на пясъка;

76
Базалтови бетонни 
плочи 300/300/45

Ще се използват 
пресовани плочи с 
размери съгласно
проекта, като се започва 
от най ниската точка. 
Фугирането на плочите 
ще се изпълни с циментов 
разтвор.
Последователност на 
операциите:
- Полагане на водещи 
плочи;
- Опъване на водещ канап 
за спазване на наклона;
- Полагане на плочите;
- Фугиране с циментов 
разтвор;

За плътното прилепване на 
плочите ще се използват 
гумени чукове. Циментовия 
разтвор за фугирането ще се 
приготвя на място. 
Времетраене -  1 ден 
Изпълнява се 67 ден от 
началото на започване

> Материали 
Вибропресовани 
плочи- 60м2.

> Труд
Настилкаджии -  4 бр

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

Отговорник по 
качеството

77 Плътен 
арфалтобетон 
пласт 2 х 5 см 
(тона)

Л-
ЧГ\

Изпълнението на
асфалтовите работи
започва с направата на 
първи (свързващ)
битумен разлив, който 
служи за връзка между 
основата и долния пласт 
асфалтобетон, след което 
се полага асфалтобетон 
първи пласт. Следва 
втори битумен разлив

Последователност
операциите:

на

- Направа на битумен разлив;
- Полагане на асфалтобетон 
плътна смес тип „А”;
- Направа на битумен разлив;
- Полагане на асфалтобетон 
плътна смес тип „А”; 
Времетраене -  1 ден 
Изпълнява се 67 ден от

> Материали 
Катионна битумна 
емулсия- 175 кг 
Асфалтобетон плътна 
смес -  88,3 т..

> Механизация
- Автогудронатор -  1 бр.
- Асфалтополагаща машина -
1 бр.
- Валяк бандажен -  1 бр.

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

Инженер Транспортно 
строителство

Инженер Геодезист



тип ,Л ”
на

смес се
с

служещ за връзка ме* у 
двата пласта асфалт, и 
накрая се завършва със 
полагането на втори 
пласт асфалтобетон и за 
двата пласта се използва 
плътна смес 
Полагането 
асфалтовата 
извършва 
асфалтополагаща машина 
по такъв начин, че да се 
намали до минимум броя 
на надлъжните фуги. Ако 
по време на полагането, а 
асфалтополагаща машина 
неколкократно спре или 
престои помече от 30 
мин. на едно място, се 
изпълнява напречна фуга. 
Валирането започва
надлъжно, от външните 
ръбове на настилката към 
оста. При сечения с 
едностранен напречен 
наклон, валирането се 
извършва от най-ниската 
точка към по-високата 
страна, със застъпване на 
всяка предишна следа с 
половината от ширината 
на бандажа.Валяците се 
движат бавно с 
равномерна скорост. 
Скоростта на бандажните 
валяци е до 5 км/час, а на 
пневматичните до 8 
км/час. -Линията на 
движение на валяците и 
посоката на валиране не

началото на заг



ючване - Валг пневматичен -  1 бр
Труд

> Труд
Пътни работници -  6 бр

Отговорник по 
качеството



трябва да се прог/ я 
внезапно. Не се допуска 
спиране на тежко 
оборудване и валяци 
върху не напълно 
уплътнен и изстинал 
асфалт. Битумния разлив 
се полага върху суха и 
почистена основа, не се 
допуска същия да бъде 
правен върху мокра и 
непочистена основа, той 
ще се положи със 
специализирана техника 
/автогудронатор/ 
Производството и
полагането на
асфалтовата смес не се 
допуска при температура 
на околната среда по- 
ниска от 5 градуса, нито 
по време на дъжд, сняг и 
мъгла.. Фугата между 
стария и новия асфалт се 
почиства /обдухва/ и 
същата се залива със 
битум с цел да бъде 
осигурена връзка между 
стария и новия асфалт. 
Полагането на асфалта ще 
става от горе надолу. В 
предвид широчината на 
пътното платно
полагането на
асфалтовата настилка ще 
се полага на две ленти 
като първо се положи 
едната до оста, след което 
се връща и се полага 
другата__________ лента,





jA  J

надлъжната фуга ме~ у 
двете ленти се изрязва, 
почиства и залива с 
битум, за да се постигне 
монолитна връзка между 
двете ленти при оста на 
пътното платно. 
Асфалтовите работи ще 
се изпълняват успоредно 
със полагане на 
тротоарните плочи тъй 
като двата вида дейности 
не са взаимно свързани.

78 Превоз асфалт на 7 Транспортирането на Времетраене -  1 ден > Механизация Технически
км асфалтовите смеси се Изпълнява се 67 ден от Самосвали -  2 бр ръководител

извършва в почистени и началото на започване
покрити с брезент Отговорник по
каросерии на превозните безопасност и здраве
средства.

Отговорник по
качеството

79 Парапет Всички парапети ще За монтажа на парапета ще се > Материали Технически
бъдат заготвени в използват електрожени. Ще Парапет -  67 м. ръководител
заводски условия и на се монтира заедно със
обекта само ще се монтажа на предпазната > Труд Отговорник по
монтират. ограда Монтажници -  4 бр безопасност и здраве

Времетраене -  3 дни
Последователност на Изпълнява се от 68 до 70 ден Инженер конструктор
операциите: от началото на започване
- Трасиране на линията на Отговорник по
парапетите; качеството

Монтиране на
/ ^ жг Кг/  Л\ закладните части за

$ (  А : / v B захващане на парапетите;
A f \ у  т Монтиране на

С У
( / /-J& Jj парапетите;
— * ----------------------- Боядисване над>

_fs



парапетите;

80 Предпазна ограда 
при съоръжения 
(N1W4)

Монтирането на
предпазната ограда ще 
стане едновременно с 
монтажа на
парапета. Предпазната 
ограда ще се изпълни от 
горещо поцинковани 
елементи /колове и 
шини/ заводски
произведени.

Последователност на 
операциите:
- Трасиране на линията на 
предпазната ограда;
- Монтиране на коловете 
на оградата;

Монтиране на 
хоризонталните шини;

Монтиране на 
светлоотразителите;

Коловете на еластичната 
ограда ще се захванат към 
тротоарния блок посредством 
химически анкери. 
Времетраене -  3 дни 
Изпълнява се от 68 до 70 ден 
от началото на започване

> Материали 
Предпазна ограда 
комплект -  64 м.

> Труд
Монтажници -  4 бр

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

Инженер Транспортно 
строителство

Отговорник по 
качеството

Преместване на съществуващи кабелни и въздушни линии (по част „Електро”)

I. Кабели НН и кабели 20 kv

£

/ Jy ''
/  //7 /
/  /  /Г f

Монтаж на 
временен 
стоманотръбен 
стълб- 9м. с 
изолатор и кука 

~№95

:■> XVC' ■

Преди монтирането на 
стълба ще се направи 
изкоп, и се направи 
бетонов фундамент за 
стълба.
Последователност на 
операциите:
- Направа на изкоп .
- Изправяне на стълба.
- Временно укрепване.
- Полагане на бетон за 
фундамент

Изправянето на стълба ще 
стане с автокран. Направата 
на изкопа за фундамента ще 
стане механизирано с багер. 
Времетраене -  2 дни 
Изпълнява cel и 2 ден от 
началото на започване

> Материали
Бетон В20 -  1,0мЗ.

> Механизация
Автокран -  1 бр 
Багер -1  бр. 
Бетоновоз -  1 бр.

> Труд
Общи работници -  2 бр

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

Отговорник по 
качеството

Направа на 
заДемлсиие

В направения изкоп се 
полага поцинкован кол

Времетраене -  1 ден 
Изпълнява се 3 ден от

> Материали
Заземителен кол -  2 бр.

Технически
ръководител

G



H=l,5 c поцинкована 
шина 40/4 мм. със

началото на започване т Чина 40/4 -  Зм.
Отговорник по

болтова връзка за > Труд безопасност и здраве
стоманения стълб се Ел. техници -  2 бр
изпълнява заземлението Ел. инженер
Последователност на
операциите:

Монтиране на
заземителния кол.

Заваряване на 
поцинкованата шина към
заземителния кол
- Направа на болтова 
връзка за контактна 
връзка между шината и 
вр5еменния стълб.

83 Полагане на кабел Кабел ШКПТ 5 х 50 mm2 Полагането на кабел ШКПТ 5 > Механизация Технически
ШКПТ 5x50 mm2 - се премоства през реката, х 50 mm2 става ръчно, с Автовишка -  1 бр. ръководител
временен единия му край се помощта на автовишка с

застопорява на ст. 2, която 1 електротехник ще > Материали Отговорник по
непосредствено под привържи временния кабел -кабел ШКПТ 5 х 50 m m 2 - безопасност и здраве
въздушна линия АС -50, с към временните стълбове и 90м
достатъчно аванс за да двата съществуващи стълба -изолационни и укрепващи Ел. Инженер
може да се подсъедини мрежа ниско напрежение материали

4 към съществуваща АС 50 Отговорник по
Н.Н. След което с Времетраене -  1 ден > Труд качеството
помощта на вишка се Изпълнява се 4 ден от Ел. техници -  2 бр

\ захваща на временен началото на започване

) стоманотръбен стълб до
реката на изолатора, след 
което с помощта на 
вишка, кабелът се
прихваща на изолатора на 
временен стълб,
монтиран в началото на

1 >/V4Уч отбивката за
/ предприятие „Комуна”

\ • '• /  -r* )S)! Другият край на кабела се

С л |
—■-.■'-A т % /

привързва на 
съществуващ стълб 3,



непосредствено под 
въздушна линия АС -50, с 
достатъчно аванс за да 
може да се подсъедини 
към съществуваща АС - 
50мм2 Н.Н.

8 4 Демонтаж на 
въздушна линия 
АС - 5 0 -  m m 2

Демонтажът на 
въздушната линия се 
съгласува с EVN Смолян. 
След изключването от 
напрежение на 
въздушната линия, с 
непосредственото 
наблюдение на 
служители на EVN се 
прекъсва въздушната 
линия между стълб 2 и 
стълб 3. Демонтира се 
въздушната линия -Н.Н. 
и от стълб 1, намиращ се 
непосредствено до моста 
източна страна.

Демонтажът на въздушната 
линия се осъществява с 
помощта на автовишка. 
Съществуващата въздушна 
линия Н.Н. физически се 
прекъсва на подходящо място 
до изолаторите на стълбове 2 
и 3 . с помощта на вишка, 
въздушната линия се 
освобождава от изолаторите 
на стълб 1 и така 
освободените проводници се 
навиват на кангали и се 
предават на EVN Смолян.

Времетраене -  1 ден 
Изпълнява се 73 ден от 
началото на започване

> Механизация 
Автовишка -  1бр.

> Труд
Ел. техници -  2 бр.

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

Отговорник по 
качеството

85 Свъзване жило с 
клема съединител 
5 0  m m 2

С помощта на автовишка 
-  5-те жила на кабел 
ШКПТ 5 х 50 m m 2 , след 
направа на суха разделка 
с подходяща дължина, с 
помощта на съединител 
50мм се подвързват за 
съществуващата АС - 
50мм2 -  Н.Н.

Свързването на жила с клема 
съединител се изпълнява 
ръчно, с помощта на 
автовишка, след изключване 
на напрежението, под 
наблюдение на служители на 
EVN. Свързването на жилата 
на кабел ШКПТ 5 x 5 0  m m 2  се 
изпълнява от двата края на 
същия на стълб 2 и 3.

Времетраене -  1 ден 
Изпълнява се 73 ден от 
началото на започване

> Механизация 
Автовишка -  1 бр.
> Материали
-клема съединител 50мм2 
Юбл.

> Труд
Ел. техници -  2 бр

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

Ел. Инженер

Отговорник по 
качеството

къртване на 
тротоар______

Изпълнението започва с 
разваляне на част от

Демонтирането на плочите 
става ръчно. Отпадъците ще

> Механизация 
- Самосвал- 1бр.

Технически
ръководител
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съществуващата 
тротоарна настилка. 
Демонтираните 
тротоарни плочи се 
почистват сортират и се 
извозват до посочените от 
възложителя места. 
Последователност на
операциите:

-Демонтиране на плочите; 
-Почистване на плочите; 
-Подреждане на палети; 
-Извозване до
определените от
възложителя места;

бъдат извозени и депонирани 
едновременно с изкопаването 
на канала и няма да бъдат 
складирани на обекта. 
Тротоарните плочи се 
натоварват на камион с 
помощта на мотокар.

Времетраене -  1 ден 
Изпълнява се 74 ден от 
началото на започване

> 1 руд
Общи работници -  Збр.

Отговорник по 
безопасност и здраве

87 Разкъртване на 
асфалт

О /

C /*V

Изпълнението започва с 
изрязване двустранно на 
асфалтовата настилка с 
фугорез на улиците 
водещи към „Психо 
диспансера” фабрика 
„Комуна” и „Военно 
поделение”, по
възможност
перпендикулярно на 
тротоарите, след което с 
помощта на багер с 
обратна лопата,
асфалтовите парчета се 
натоварват на камион и се 
депонират на определено 
за целта депо. 
Последователност на
операциите:
-двустранно изрязване на
асфалтова настилка.
-Разкъртване________ на_

Изрязването на асфалтовата 
настилка се изпълнява с 
фугорез, след разчертаване 
линиите по които ще се 
изрязва асфалта. Изрязаната 
ивици, между тротоарите на 
уличното платно се нарязва и 
странично за да станат по- 
малки парчета, които по- 
лесно да се натоварят с багера 
на камион.
Всички отпадъци ще бъдат 
превозвани и депонирани 
едновременно със
премахването им и 
изкопаването, няма да бъдат 
складирани на обекта.

Времетраене -  1 ден 
Изпълнява се 74 ден от 
началото на започване

> Механизация 
Самосвал -  1 бр.
Багер с обратна лопата 
-  1 бр.

> Труд
Общи работници -  Збр.

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве



асфалтовата настилка 
-Натоварване на камион; 
-Извозване до
определените от
възложителя места;

88 Доставка и Полагането на ст. тръби Металните тръби се пренасят Технически
полагане на стом. 3” започва веднага след ръчно до готовите канали и > Материали ръководител
тръби 3” в канали и като са готови каналите и изкопи, размерват се, където е -стоманени тръби 3” -  25м.
готови изкопи изкопите. Отделните необходимо се заваряват. -миниум - Отговорник по

тръби се съединяват чрез Заварките се менмизират. > Труд безопасност и здраве
заварка с електрожен. Така подготвените тръби на

п Заварките се намазват с съответната дължина се Общи работници -  2 бр Отговорник по

J миниум. Така заварените 
тръби се полагат в

полагат ръчно и се зариват. качеството

\ готовите канали и изкопи Времетраене -  1 ден
по размер. Изкопите се Изпълнява се 75 ден от
зариват, а каналите се 
бетонират.
Последователност на

началото на започване

операциите:
-тръбите се срязват на 
необходимия размер; 
-където е необходимо, 
тръбите се заваряват една 
с друга с електрожен;
-тръбите се полагат в 
канали и готови изкопи;
-тръбите се зариват по 
изкопи и бетонират в
канали.

89 Направа на заварки След полагане на След полагане на ст.тръби 3” Технически
по заземление ст.тръби 3” се полага се полага проводник ПС - > Материали ръководител

проводник ПС -Юмм, 1 Омм, който с 4 заварки по -проводник ПС Юмм- ЗОм.
y който с 4 заварки по протежение на тръбите се -електроди -0,5кг. Отговорник по

протежение на тръбите се заварява, за да се изпълнят безопасност и здраве
/У ' * заварява, за да се мероприятията по > Труд

Ел. инженерЪ у ^ ~ изпълнят мероприятията мълниезащите на кабелите. -електроженист -  1 бр.

4
- Хт ̂  \\
/ j s l ^ по мълниезащите на 

кабелите. Времетраене -  1 ден Отговорник по
Последователност на Изпълнява се 75 ден от качеството

He



операциите:
-полагане на ст.тръби
3”
-проводник ПС - Юмм 
-направа на 4 заварки 
с електрожен; 
-намазване заварките 
с грунд

началото на започване

90 Изкоп за шахти за Изкопите в двата края на Изкопаването на шахтите от
муфи моста -  източна страна се двете страни на моста на > Механизация Технически

изпълняват механизирано съответно определените по -багер -  1бр. ръководител
с багер и ръчно. проект места се извършва -самосвал -  1 бр.

г Изкопаните земни маси механизирано и ръчно. > Материали Отговорник по
се извозват със самосвал Изкопаните земни маси се безопасност и здравед/ на определените от извозват със самосвал на > Труд\Л възложителя места. определените от възложителя -Изкопчии -  1 бр.
Последователност на места.
операциите:
-определя се местото на
шахтата; Времетраене -  1 ден
-направа на изкоп по Изпълнява се 76 ден от
проект с необходимите началото на започване
размери механизирано и
ръчно;
- Изкопаните земни маси
се извозват със самосвал
на определените от
възложителя места.

91 Направа на изкоп Изкопа се изпълнява След като са определени Технически
0,8 / 0,4 м. механизирано с багер. трасетата на изкопите и > Механизация ръководител

Размерите на изкопа са по всички подземни -багер -  1бр.
проект. Изкопаната земна комуникации, които минават -самосвал -  1 бр. Отговорник по

т / маса се натоварва на в обсега на изкопа и се безопасност и здраве
у самосвал и се депонира създаде организация за > Труд

временно на определено движение, изкопа се - Изкопчии -  1 бр.
гс място съгласувано с изпълнява с комбиниран

.у/ л?Г\ sf~
JL

■Ут възложителя за да се багер, който товари на
■ ':/ Я й ' . използва след полагането самосвал изкопаните земни

>(/ у
\ ̂  i if:Лг\ /" на кабелите за обратно маси. Самосвала извозва

\ ( J У / с V--L-J—Ll____________ зариване. земните маси и ги депонираИл



Последователност на на определените места
операциите: земните маси ще се използват

-определяне трасетата за обратна засипка след
на изкопите; полагане на кабелите.
-изкоп с багер и Направените изкопи се
натоварване на обозначават със сигнални
самосвал, извозване и ленти.
депониране;

Времетраене -  1 ден 
Изпълнява се 77 ден от
началото на започване

92 Направа на изкоп Изкопа се изпълнява След като са определени Технически
1,1 /0,8 м. механизирано с багер. трасетата на изкопите и > Механизация ръководител

Размерите на изкопа са по всички подземни -багер -  1 бр.
л проект. Изкопаната земна комуникации, които минават -самосвал -  1 бр. Отговорник по

маса се натоварва на в обсега на изкопа и се безопасност и здраве
V /

я
самосвал и се депонира създаде организация за > Труд
временно на определено движение, изкопа се - Изкопчии -  1 бр.
място съгласувано с изпълнява с комбиниран
възложителя за да се багер, който товари на
използва след полагането самосвал изкопаните земни
на кабелите за обратно маси. Самосвала извозва
зариване. земните маси и ги депонира
Последователност на на определените места
операциите: земните маси ще се използват

-определяне трасетата за обратна засипка след
на изкопите; полагане на кабелите.
-изкоп с багер и Направените изкопи се
натоварване на обозначават със сигнални
самосвал, извозване и ленти.
депониране;

Времетраене -  1 ден 
Изпълнява се 77 ден от
началото на започване

93 Направа на След изпълнения изкоп се След като са определени Технически
правоъгълна шахта прави кофраж за отливане нивата на тротоарната ръководител
малка за муфи на стените и тавана на настилка, се прави кофраж по > Материали

шахтите. При отливането съответните размери дадени -рамка за чугунен капак- 2 Отговорник по
->(/ / У

к7  Л 7Л на тавана на кабелната от проектанта и спрямо бр. безопасност и здраве
y /*. —/ ' Г '■ -

х / >/*■ ■// .' шахта се залага реалната ситуация на обекта. -арматура-



\  \

чугунената рамка за 
капака, като се следи 
нивото на тротоарната 
настилка. След като 
изтече технологичното 
време се демонтира 
кофража на шахтите, 
-направа на кофраж на 
стени и таван на шахта; 
Последователност на 
операциите:
-направа на кофраж за 
стени и тавани; 
-полагане на арматура; 
-полагане на рамка за 
чугунен капак; 
-наливане на бетон; 
-декофриране.

Полага се съответната 
арматура по стени и таван, 
залага се рамката на 
чугунения капа, като се следи 
нивото на тротоарната 
настилка и се налива бетона. 
След достигане на якостните 
качества на бетона се 
декофрира. шахтата

Времетраене -  1 ден 
Изпълнява се 78 ден от 
началото на започване

> руд
-бетонджии -  2 бр.

Отговорник по 
качеството

94 Подготовка за След направа на изкопа След направа на изкопа се > Механизация Технически
подложка и се полага пясъчна полага пясъчна възглавница с -багер -  1 бр. ръководител
зариване възглавница с дебелина дебелина Юсм. ръчно. -самосвал -  1 бр.

Юсм. ръчно. Необходимия пясък се Отговорник по
Необходимия пясък се доставя със самосвал,който го > Материали безопасност и здраве
доставя със изсипва през определено пясък -  2,8мЗ
самосвал,който го разстояние по дължината на - сигнална лента -  50м.
изсипва през определено изкопа. След полагане на > Труд
разстояние по дължината кабелите Н.Н. на пясъчната в - общ работник -  2 бр..
на изкопа. След полагане изкопа се полага пясък върху
на кабелите Н.Н. на положения кабел с дебелина
пясъчната в изкопа се минимум Юсм.
полага пясък върху След положения пясък върху
положения кабел с кабела се прави обратна
дебелина минимум Юсм. засипка от депонираните
След положения пясък земни маси, които се
върху кабела се прави натоварват на самосвал и с
обратна засипка от помощта на комбиниран

г /\~*~ \\ депонираните земни багер се запълва изкопаният

/  м маси, които се натоварват канал.
\ У/ *1t Ш на самосвал и с помощта На около ЗОсм. над кабела по
(уС£\ J $ / J на комбиниран багер се време на обратната засипка,



запълва изкопаният 
канал.
На около ЗОсм. над 
кабела по време на 
обратната засипка, се 
полага сигнална лента с 
надпис „Внимание кабели 
Н.Н.”
В обсега на пътищата 
обратното засипване се 
изпълнява със твърда 
маса /чакъл и филц/ който 
се уплътнява през 20см. с 
помощта на валяк или 
др.малки трамбовъчни 
машини.
Последователност на 
операциите:
-полагане на пясъчна 
възглавница под и над 
кабелите Н.Н. със 
съответните дебелини; 
-полагане сигнална сента; 
-обратна засипка със 
земни маси и твърд 
материал /чакъл, филц/;

се полага сигнална лента с 
надпис „Внимание кабели 
Н.Н.”
В обсега на пътищата 
обратното засипване се 
изпълнява със твърда маса 
/чакъл и филц/ който се 
уплътнява през 20см. с 
помощта на валяк или 
др.малки трамбовъчни 
машини.

Времетраене -  1 ден 
Изпълнява се 79 ден от 
началото на започване

95 Полагане на кабел 
Н.Н. в изкоп

След направената 
подложка от пясък 
кабелите Н.Н. се полагат 
върху пясъчната 
възглавница. 
Последователност на 
операциите:
- полагане на кабели Н.Н. 
върху пясъчна 
възглавница в изкоп.

След изпълнената пясъчна 
възглавница, кабелите Н.Н. се 
полагат върху пясъчната 
възглавница.

Времетраене -  1 ден 
Изпълнява се 79 ден от 
началото на започване

> Материали 
-кабели Н.Н.- 50м..

> Труд
Ел. техници -  2 бр.

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

Ел. инженер

Отговорник по 
качеството

шдяне на кабел 
Ш. в тръби

След като стоманените 
тръби са положени, в тях 
се изтеглят стоманени 
водачи, чрез които______

Кабелите Н.Н. са доставени 
на обекта и са подготвени със 
съответни приспособления за 
развиване от макарата.______

> Материали 
-кабели Н.Н.- 21 Ом..
- Проводник ПС - Юмм 
90м.

Технически
ръководител

Отговорник по



кабелите Н.Н. се изтегг ~ 
в тръбите привързани за 
водачите.
По време на тази 
операция трябва да се 
внимава, да не се наруши 
външната изолация на 
кабелите
Последователност на 
операциите:
- изтегляне на водачи в 
положени тръби, 
-привързване на кабели 
Н.Н. към водачи; 
-изтегляне с помощта на 
водач на кабели Н.Н.

Водачите са изтеглени през 
тръбите. Всеки кабел Н.Н. се 
подвързва към водач и 
започва да се изтегля през 
тръбите, като се развива от 
макарата.

Времетраене -  1 ден 
Изпълнява се 80 ден от 
началото на започване

> ~?УД
Ел. техници -  3 бр.

безопасност и здраве

Ел. инженер

Отговорник по 
качеството

97 Изтегляне на кабел 
20 kv в тръби

След като стоманените 
тръби са положени, в тях 
се изтеглят стоманени 
водачи, чрез които 
кабелите 20 kv се 
изтеглят в тръбите 
привързани за водачите. 
По време на тази 
операция трябва да се 
внимава, да не се наруши 
външната изолация на 
кабелите
Последователност на 
операциите:
- изтегляне на водачи в 
положени тръби, 
-привързване на кабели 
20 kv към водачи; 
-изтегляне с помощта на 
водач на кабели20 kv

Кабелите 20 kv са доставени 
на обекта и са подготвени със 
съответни приспособления за 
развиване от макарата. 
Водачите са изтеглени през 
тръбите. Всеки кабел20 kv се 
подвързва към водач и 
започва да се изтегля през 
тръбите, като се развива от 
макарата.

Времетраене -  1 ден 
Изпълнява се 81 ден от 
началото на започване

> Материали 
-кабели20 kv 120м..
- Проводник ПС -Юмм 
90м.
> Труд
Ел. техници -  3 бр.

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

Ел. инженер

Отговорник по 
качеството

рава на суха 
на кабел

Кабелите Н.Н. са 
изтеглени в изградените 
шахти. Срязват се на 
необходимата дължина,

В изградената шахта се. 
срязват на необходимата 
дължина, за предстоящото 
муфиране.______________

> Труд
Ел. техници -  1 бр

Технически
ръководител

Отговорник по



за предстоящото 
муфиране.
На всеки край на кабел 
Н.Н. на необходимата 
дължина внимателно се 
премахва външната 
изолация, след което се 
разделят жилата на 
кабела и на определена 
дължина се премахва 
изолацията на всяко 
жило.
Последователност на 
операциите:
-кабелите Н.Н. се срязват 
на размер за муфиране; 
-премахва се външна 
изолация на всеки кабел 
на определен размер;
- разделят се жилата на 
всеки кабел;
-на съответния размер се 
премахва изолацията на 
всяко жило.

На всеки край на кабел Н.Н. 
на необходимата дължина 
внимателно се премахва 
външната изолация, след 
което се разделят жилата на 
кабела и на определена 
дължина се премахва 
изолацията на всяко жило.

Времетраене -  1 ден 
Изпълнява се 81 ден от 
началото на започване

безопасност и здраве

Ел. инженер

Отговорник по 
качеството

99 Направа на суха 
разделка на кабел 
20 kv

Кабелите 20 kv са 
изтеглени в изградените 
шахти. Срязват се на 
необходимата дължина, 
за предстоящото 
муфиране.
На всеки край на кабел 20 
kv на необходимата 
дължина внимателно се 
премахва външната 
изолация, след което се 
разделят жилата на 
кабела и на определена 
дължина се премахва 
изолацията на всяко 
жило.

В изградената шахта се. 
срязват на необходимата 
дължина, за предстоящото 
муфиране.
На всеки край на кабел 20 kv 
на необходимата дължина 
внимателно се премахва 
външната изолация, след 
което се разделят жилата на 
кабела и на определена 
дължина се премахва 
изолацията на всяко жило.

Времетраене -  1 ден 
Изпълнява се 81 ден от 
началото на започване

> Труд
Ел. техници -  1 бр

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

Ел. инженер

Отговорник по 
качеството



Последователност на 
операциите:
-кабелите 20 kv се срязват 
на размер за муфиране; 
-премахва се външна 
изолация на всеки кабел 
на определен размер;
- разделят се жилата на 
всеки кабел;
-на съответния размер се 
премахва изолацията на 
всяко жило.

100 Определяне реда на 
фазите - 20 kv

Преди муфиране, с уред 
се определя реда на 
фазите преди и след 
муфата, като се 
отбелязват на всяко от 
жилата.

С помощта на уред след 
измерване се определят 
жилата, които ще се муфират 
и ще имат съответствие преди 
и длед муфата

Времетраене -  1 ден 
Изпълнява се 82 ден от 
началото на започване

> Труд
-Ел. техници -  1 бр.

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

Ел. инженер

101 Монтаж
съединителна муфа 
кабели Н.Н.

С доставените 
съединителни муфи за 
кабели Н.Н. за 95мм2 и 
185мм2 по технология 
специфична за муфиране 
на кабели Н.Н. се 
подсъединяват двата 
края на кабели Н.Н. 
/единият кабел положен 
преди моста, другия 
изтеглен в тръба в 
тротоара на моста./
Общо кабелите Н.Н., 
които се муфират в двете 
шахти от източната 
страна на моста са Збр.

Муфирането на всеки кабел 
се прави от правоспособен 
ел.техник.
Спазва се технологията 
муфиране предписана 
фирмата производител. 
Времетраене -  1 ден 
Изпълнява се 82 ден от 
началото на започване

за
от

> Материали 
-съединителни муфи 95мм2 
и 185мм2

- ббр.
> Труд

-Ел. техници -  1 бр.

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

Ел. инженер

Отговорник по 
качеството

Пнфаж
съединителна муфа 

> kv - 50 mm2

С доставените 
съединителни муфи за 
кабели 20 kv - 50мм2 и

Муфирането на всеки кабел 
се прави от правоспособен 
ел.техник.

> Материали 
-съединителни муфи 50мм2 
- 6 бр.___________ _______

Технически
ръководител



по технология 
специфична за муфиране 
на кабели20 kv. се 
подсъединяват двата 
края на кабели20 kv 
/единият кабел положен 
преди моста, другия 
изтеглен в тръба в 
тротоара на моста./
Общо кабелите20 kv, 
които се муфират в двете 
шахти от източната 
страна на моста са Збр

Спазва се технологията за 
муфиране предписана от 
фирмата производител.

Времетраене -  1 ден 
Изпълнява се 82 ден от 
началото на започване

> "руд
-Ел. техници -  1 бр.

Отговорник по 
безопасност и здраве

Ел. инженер

Отговорник по 
качеството

103 ^МюнтДж на рамка c Монтажа на чугунената Монтажа на чугунената > Материали Технически
капак рамка за чугунен капак е рамка за чугунен капак е -чугунен капак -  2 бр. ръководител

изпълнен по време на изпълнен по време на > труд
отливането на бетона на отливането на бетона на -Ел. техници -  2 бр. Отговорник по
шахтите за муфиране на шахтите за муфиране на безопасност и здраве
кабели. кабели, като се съблюдава

Ъ /
нивото на тротоарните плочи.

/ / / /
Времетраене -  1 ден
Изпълнява се 83 ден от
началото на започване

104 Уплътняване След като са изтеглени След като са изтеглени > материали Технически
крайщата на тръби кабелите в тръби, се кабелите в тръби, се -кабелна маса -  Юкг. ръководител
с каб. Маса уплътняват с кабелна уплътняват с кабелна маса- > Труд

маса-Защитни Защитни мероприятия -Ел. техници -  1 бр. Отговорник по
мероприятия безопасност и здраве

Времетраене -  1 ден
Изпълнява се 83 ден от
началото на започване

105 Полагане на Проводника се полага > Материали Технически
проводник ПС 10 непосредствено след Проводника се полага -проводник ПС 10 m m 2  - ръководител
mm2 монтажа на ст.тръби за да непосредствено след монтажа ЗОм.

се направят заварки по на ст.тръби за да се направят Отговорник по
/ __-г ф у заземление. заварки по заземление. > Труд безопасност и здраве

■/ Vy  j t \>Vy -Ел. техници -  1 бр.
ifc

; ( /1
t / f e j f Времетраене -  1 ден Ел. инженер

Щrv\v? \ /  - / / Изпълнява се 83 ден от



началото на започване Отговорник по 
качеството

106 Монтаж на КРШ След доставката на КРШ След стиковка по изключване > Материали Технически
/по изискване на EVN/ на ел.захранването по кабели -КРШ по стандарт EVN - 1 ръководител
същият се монтира под Н.Н. с EVN, се подключват бр.м.

\ Г\ непосредственото всички необходиви кабели на -спомагателни Отговорник по
\\\ наблюдение на съответните места в КРШ материалипо монтажа на безопасност и здраве
\ \ \ j специалисти от EVN КРШ

Времетраене -  1 ден Ел. инженер
\V 1 Изпълнява се 84 ден от > Труд

началото на започване -Ел. техници -  2 бр. Отговорник по
качеството

107 Монтаж на стом. Монтажът на ст.тръба се Монтажът на ст.тръба се > Механизация Технически
тръба по стълб 2,5 изпълнява по стълбове 2 изпълнява по стълбове 2 и 3 с ръководител
м. и 3 с не магнитни ленти, не магнитни ленти, като > Материали

като преди това през преди това през ст.тръба е кабел САВТ 5 х 70мм2 Отговорник по
ст.тръба е изтеглен кабел изтеглен кабел САВТ 5 х - безопасност и здраве
САВТ 5 х 70мм2 . 70мм2 . стоманената тръба ст.тръба - 6м.
стоманената тръба предпазва кабела от не магнитни ленти - Ел. инженер
предпазва кабела от нараняване. 8м.
нараняване. Долният край на тръбата е > Труд Отговорник по
Долният край на тръбата минимум на 30/40см в земята -Ел. техници -  2 бр. качеството

V е минимум на 30/40см в
земята.
Последователност на Времетраене -  1 ден
операциите: Изпълнява се 84 ден от
-доставя се ст.тръба с началото на започване
дължина Зм.
-изтегля се кабел САВТ 5
х 70мм2 в ст.тръба;
-ст.тръба се закрепва за
бетонов стълб с не
магнитни ленти.

Укрепване на кабел След укрепване на След укрепване на ст.тръба, > Механизация Технически
^по-стълб е ст.тръба, кабел САВТ 5 х кабел САВТ 5 х 70мм2 се -автовишка -  1 бр. ръководител

/А * немагнитни лен. 70мм2 се укрепва до укрепва до необходимата > Материали
/к у /у необходимата височина с височина с не магнитни -не магнитна лента -  5м. Отговорник по

Й ) Ом не магнитни ленти, по ленти, по стълб 2 и стъблЗ на > Труд безопасност и здраве
\ X V / ' И стълб 2 и стъблЗ на които които ще се извърши -Ел. техници -  2 бр.
Ч/ >Г уУ ' ще се извърши прикачване. Ел. инженер

--------------------------------



прикачване. 
Укрепването става с 
помощта на автовишка.

Времетраене -  1 ден 
Изпълнява се 84 ден от 
началото на започване

109

ш

Подготовка за 
прикачване

/,>

Z

След като кабелите са 
изтеглени, с прякото 
участие на служители на 
EVN, след като е 
изключено 
ел.захранването на 
всички въздушни и 
подземни трасета, се 
извършва прикачване на 
положените кабели към 
мрежите на EVN.
При тази операция трябва 
стриктно да се спазват 
изискванията за 
безопасност на труда. 
Прикачването към 
въздушната линия Н.Н. 
на EVN се изпълнява с 
помощта на автовишка. 
Последователност на 
операциите:
-изключване на 
ел.захранването на 
всички трасето, по които 
ще има присъединяване; 
-присъединяване на 
положените кабели с 
помощта на автовишка 
към въздушна мрежа на 
стълбове 2 и 3;

След като кабелите са 
изтеглени, с прякото участие 
на служители на EVN, след 
като е изключено 
ел.захранването на всички 
въздушни и подземни 
трасета, се извършва 
прикачване на положените 
кабели към мрежите на EVN. 
При тази операция трябва 
стриктно да се спазват 
изискванията за безопасност 
на труда.
Прикачването към 
въздушната линия Н.Н. на 
EVN се изпълнява с помощта 
на автовишка.

Времетраене -  1 ден 
Изпълнява се 84 ден от 
началото на започване

> Механизация 
-автовишка -  1бр.

> Материали 
-материали необходими за 
прикачване на кабел към 
въздушна мрежа

> Труд
-Ел. техници -  2 бр.

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

Ел. инженер

/ 110

/ /  ' у' S

Ж/гк.
Измерване
съпротивление
точка от защ. зазем.
?  \^ 'л

Изпълнява се от 
оторизирана фирма за 
тези дейности със 
съответните протоколи.

Времетраене -  1 ден 
Изпълнява се 85 ден от 
началото на започване

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве



Ел. инженер
111 Измерване Изпълнява се от Времетраене -  1 ден Технически

съпротивление оторизирана фирма за Изпълнява се 85 ден от ръководител
защитен контур тези дейности със 

съответните протоколи.
началото на започване

Отговорник по 
безопасност и здраве

Ел. инженер
112 /Измерване Изпълнява се от Времетраене -  1 ден Технически

Ч /1 изолационно оторизирана фирма за Изпълнява се 85 ден от ръководител
Съпротивление на тези дейности със началото на започване
кабели Н.Н. и В.Н. съответните протоколи. Отговорник по 

безопасност и здраве

Ел. инженер
113 Доставка и монтаж Реперните знаци с надпис Реперните знаци с надпис 1 > Материали Технически

на реперни знаци 1 kv и 20kv се kv и 20kv се замонолитват по -реперни знаци -  8 бр. ръководител
замонолитват по тротоари тротоари по трасетата на
по трасетата на положените кабели, > Труд Отговорник по
положените кабели, съгласувано с служители на - Ел. техници -  1 бр. безопасност и здраве
съгласувано с служители EVN.
на EVN.

Времетраене -  1 ден 
Изпълнява се 85 ден от

Ел. инженер

началото на започване
114 Възстановяване на Възстановяването се С товарна кола се натоварват Технически

тротоар извършва след депонираните тротоарни > Труд ръководител
уплътняване на изкопа и плочи на палети и се -Пътни работници -  3 бр.
полагане на пясък. разтоварват с мотокар на 

местата за възстановяване на
Отговорник по

С товарна кола се безопасност и здраве
натоварват депонираните настилката.

/ тротоарни плочи на Възстановяването се Отговорник по
палети и се разтоварват с извършва след уплътняване качеството

W мотокар на местата за на изкопа и полагане на
yczi възстановяване на пясък.

настилката. Тротоарните плочи се полагат

V J'' — j£\\ Тротоарните плочи се и се заливат с циментов

9(9 полагат и се заливат с разтвор за укрепване.
£ циментов разтвор за

укрепване. Времетраене -  1 ден



% А

Последователност на 
операциите:
- доставяне на място на 
тротоарните плочи; 
-уплътняване на изкоп с 
трамбовъчна машина и 
твърд материал /филц, 
чакъл/
-разстилане на пясък; 
-нареждане на тротоарни 
плочи;
Заливане с циментов 
разтвор.

Изпълнява се 85 ден от 
началото на започване

115 Възстановяване на 
асфалт

/

В обсега на улиците, 
обратното засипване на 
изкопите се изпълнява с 
твърда маса / чакъл, 
филц/
Уплътняването на изкопа 
се извършва с 
трамбовъчна машина 
/валяк и др./
По крайщата на здравия 
асфалт се залива битум, 
след което се полага 
асфалтобетон плътна 
смес, която се валира с 
вибрационен валяк. 
Последователност на 
операциите:

-Уплътняването на 
изкопа
-Заливане на краищата 
с битум;
-полагане асфалт; 
-валиране.

В обсега на улиците, 
обратното засипване на 
изкопите се изпълнява с 
твърда маса / чакъл, филц/ 
Уплътняването на изкопа се 
извършва с трамбовъчна 
машина /валяк и др./
По крайщата на здравия 
асфалт се залива битум, след 
което се полага асфалтобетон 
плътна смес, която се валира 
с вибрационен валяк.

Времетраене -  1 ден 
Изпълнява се 85 ден от 
началото на започване

> Механизация 
-самосвал -  1 бр.
-валяк- 1 бр.

> Материали 
-асфалтобетон плътна смес- 
1,92т
-чакъл -  2,5 m3

> Труд
-Пътни работници -  2 бр.

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

Отговорник по 
качеството

< \

II. Съобщителни кабели
1,16, Направа на изкоп 

,Д8 / 08 м. върху 
същ. Кабели

Изкопът се прави ръчно, 
изключително 
внимателно, за да се

Изкопът се прави ръчно, 
изключително внимателно, за 
да се избегнат поражения

> Механизация 
-самосвал -  1 бр.

> Труд

Технически
ръководител



117 Изкоп за шахти за 
муфи

избегнат поражения 
върху съществуващи 
съобщителни кабели и 
оптични
влакна.Изкопаната земна 
маса се натоварва на 
самосвал и се депонира 
на определеното от 
възложителя място в 
близост до обекта, тъй 
като част от тях ще се 
използват за обратна 
засипка.
Последователност на 
операциите:
-ръчно изкопаване на 
изкоп0,8/0,8;
-натоварване на самосвал; 
-извозване и депониране
на земни маси._________
Изкопите в двата края на 
моста -  западната страна 
се изпълняват 
механизирано с багер и 
ръчно.
Изкопаните земни маси 
се извозват със самосвал 
на определените от 
възложителя места. 
Последователност на 
операциите:
-определя се местото на 
шахтата;
-направа на изкоп по 
проект с необходимите 
размери механизирано и 
ръчно;
- Изкопаните земни маси 
се извозват със самосвал 
на определените от_____

върху съществуващи
съобщителни кабели и 
оптични влакна.Изкопаната 
земна маса се натоварва на 
самосвал и се депонира на 
определеното от възложителя 
място в близост до обекта, 
тъй като част от тях ще се 
използват за обратна засипка 
Времетраене -  1 дни 
Изпълнява се 71 ден от 
началото на започване

Изкопаването на шахтите от 
двете страни на моста на 
съответно определените по 
проект места се извършва 
механизирано и ръчно. 
Изкопаните земни маси се 
извозват със самосвал на 
определените от възложителя 
места.

Времетраене -  1 дни 
Изпълнява се 71 ден от 
началото на започване

-Изкс ши -  2 бр.

> Механизация 
-багер -  1 бр. 
-самосвал -  1 бр.

> Труд
-Изкопчии -  1 бр.

Отговорник по 
безопасност и здраве

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве



възложителя места.
118 Направа на След изпълнения изкоп се След като са определени Технически

правоъгълна шахта прави кофраж за отливане нивата на тротоарната ръководител
малка на стените и тавана на настилка, се прави кофраж по > Механизация

шахтите. При отливането съответните размери дадени -бетоновоз 1 бр. Отговорник по
на тавана на кабелната от проектанта и спрямо -рамка за чугунен капак- 2 безопасност и здраве
шахта се залага реалната ситуация на обекта. бр.
чугунената рамка за Полага се съответната -арматура- Отговорник по
капака, като се следи арматура по стени и таван, > Труд качеството

/1 нивото на тротоарната залага се рамката на -бетонджии -  2 бр./ настилка. След като чугунения капа, като се следиJ изтече технологичното нивото на тротоарнатау време се демонтира настилка и се налива бетона.\ кофража на шахтите. След достигане на якостните
-направа на кофраж на качества на бетона се
стени и таван на шахта; 
Последователност на

декофрира. шахтата

операциите: Времетраене -  1 дни
-направа на кофраж за Изпълнява се 71 ден от
стени и тавани; 
-полагане на арматура;

началото на започване

-полагане на рамка за
чугунен капак; 
-наливане на бетон; 
-декофриране.

119 Изтегляне на ПВХ ПВХ тръбите се изтеглят ПВХ тръбите се изтеглят Технически
тръби за оптични между двете шахти -Ш1 между двете шахти -Ш1 и > Материали ръководител
кабели и Ш2 като в обсега на Ш2 като в обсега на моста се -ПВХ тръби -  200м.

моста се изтеглят в изтеглят в положени тръби в -водач пластмасов -  50м. Отговорник по
/ положени тръби в тротоар западна посока. > Труд безопасност и здраве

Л/) / тротоар западна посока. Изтеглянето става с водач - Ел. техници -  2 бр

$ // Изтеглянето става с водач положен в тръбите по Ел. инженер

pc положен в тръбите по 
мостовата конструкция

мостовата конструкция
Отговорник по

Последователност на Времетраене -  1 дни качеството
операциите: Изпълнява се 72 ден отЗу -изтеглят се водачи от Ш1 началото на започване

w l /  \  ^  \\ до Ш2 през положени
A 7̂\ /  *cЛ% предварително тръби поc k l___ тротоар и мост;



-ПВХ тръбата се 
привързва към водача и 
се изтегля от Ш1 до Ш2; 
-ПВХ тръбата се срязва 
на размер.
-тези операции се 
повтарят за всички 
изтеглени ПВХ тръби

Изтегляне на 
укабели до 3 кг в 
тозъба

£ * ---------------------i-нтаж на
съединителна муфа

Всички телефонни кабели 
/ТПП 10 х 2 х 0,5;ТПП 
200 х 2 х 0,5;
ТПП 400 х 2 х 0,5; и 
оптични кабели/ се 
изтеглят чрез положени 
водачи в тръбите между 
двете шахти -Ш1 и Ш2. 
Оптичните кабели се 
изтеглят в специално 
положените ПВХ тръби 
от Ш1 до Ш2 през 
тръбите положени в 
тротоара на моста 
западна посока.

Последователност на 
операциите:
-изтеглят се водачи от Ш1 
до Ш2 през положени 
предварително тръби по 
тротоар и мост;
-кабелите се привъзват 
към водачите и се 
изтеглят от Ш1 до Ш2; 
-кабелите се срязват на 
размер в Ш1 и Ш2.______

Всички телефонни кабели / 
ТПП 10 х 2 х 0,5;ТПП 200 х 2 
х 0,5;
ТПП 400 х 2 х 0,5; и оптични 
кабели/ се изтеглят чрез 
положени водачи в тръбите 
между двете шахти -Ш1 и 
Ш2.
Оптичните кабели се изтеглят 
в специално положените ПВХ 
тръби от Ш1 до Ш2 през 
тръбите положени в тротоара 
на моста западна посока.
При изтеглянето да се 
съблюдава внимателно 
технологията по изтегляне на 
съобщителни кабели в тръби, 
за да не се наранят външните 
изолации.

Времетраене -  1 дни 
Изпълнява се 72 ден от 
началото на започване

> Материали
Кабел ТПП 10 х 2 х 0,5- 40м; 
Кабел ТПП 200 х 2 х 0,5- 

40м.;
Кабел ТПП 400 х 2 х 0,5- 40м. 
Оптични кабели -  200м. 
-водач пластмасов -  5Ом.

> Труд
- Ел. техници -  3 бр

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

Ел. инженер

Отговорник по 
качеството

Съединителните муфи за 
телефонни кабели се 
изпълняват от 
правоспособни техници

Съединителните муфи за 
телефонни кабели се 
изпълняват от правоспособни 
техници на VIVACOM , след

> Материали
Съединителна муфа 10”- 2бр. 
-спомагателни материали-

Технически
ръководител

Отговорник по



л

на VIVACOM, след 
сключване на договор за 
изпълнение на муфите, 
както и временно 
прекъсване на 
телефонните връзки. 
Технология на 
VIVACOM

сключване на договор за 
изпълнение на муфите, както 
и временно прекъсване на 
телефонните връзки. 
Технология на VIVACOM

Времетраене -  1 дни 
Изпълнява се 73 ден от 
началото на започване

> 1 руд
-техник съобщителна техника 
- 1бр.

безопасност и здраве

Ел. инженер

Отговорник по 
качеството

Щ2 Монтаж на Съединителните муфи за Съединителните муфи за Технически
\ \ съединителна муфа телефонни кабели се телефонни кабели се > Материали ръководителV/ 200 “ и 400 “ изпълняват от изпълняват от правоспособни -Съединителна муфа 200”-

правоспособни техници техници на VIVACOM , след 2бр. Отговорник по
на VIVACOM, след сключване на договор за -Съединителна муфа 400”- безопасност и здраве
сключване на договор за изпълнение на муфите, както 2бр.
изпълнение на муфите, и временно прекъсване на Ел. инженер
както и временно телефонните връзки. -спомагателни материали
прекъсване на Технология на VIVACOM комплект-6 бр. Отговорник по
телефонните връзки. качеството
Технология на Времетраене -  2 дни > Труд
VIVACOM Изпълнява се от 73 до 74 ден -техник съобщителна техника

от началото на започване -2бр.
у  23 Монтаж Съединителните муфи за Съединителните муфи за Технически

\_х съединителна муфа оптични кабели се оптични кабели се изпълняват > Материали ръководител
за оптичен кабел изпълняват от от правоспособни техници на -Съединителна муфа за

правоспособни техници VIVACOM, след сключване оптичен кабел- Юбр. Отговорник по
на VIVACOM, след на договор за изпълнение на безопасност и здраве
сключване на договор за муфите, както и временно
изпълнение на муфите, прекъсване на трафика по > Труд Ел. инженер
както и временно оптичните кабели. -техник съобщителна техника
прекъсване на трафика по Технология на VIVACOM -  2бр Отговорник по
оптичните кабели. Времетраене -  1 дни качеството
Технология на Изпълнява се 75 ден от
VIVACOM началото на започване

124 Уплътняване След като са изтеглени След като са изтеглени > материали Технически
крайщата на тръби кабелите в тръби, които кабелите в тръби, се -кабелна маса -  8кг. ръководител
р каб. Маса влизат в кабелни шахти 1 уплътняват с кабелна маса- > Труд

/  / / >Л\ и 2, същите се уплътняват -Защитни мероприятия -Ел. техници -  1 бр. Отговорник по
J ( М /

\<ь\\ с кабелна маса. против гризачи, влага, пожар безопасност и здраве

Ц щ / >  / г -  \]
------------------------- 1

-Защитни мероприятия и др.



против гризачи, влага, 
пожар и др. Времетраене -  1 дни 

Изпълнява се 76 ден от 
началото на започване

Отговорник по 
качеството

125 Електрически Сключеният договор с Сключен договор Технически
/1 проби на кабел VIVACOM включва и Технология VIVACOM ръководител

п електрическите проби на

V
1 I

V / i кабелни двойки. Времетраене -  1 дни Отговорник по
. X 1 Изпълнява се 77 ден от безопасност и здраве
> х Технология на началото на започване

VIVACOM Ел. инженер
126 Изпитване на муфа Сключеният договор с Сключен договор Технически

за херметичност VIVACOM включва и Технология VIVACOM ръководител
изпитване на муфи за
херметичност. Времетраене -  1 дни Отговорник по

Изпълнява се 78 ден от безопасност и здраве
Технология на началото на започване
VIVACOM Ел. инженер

127 Приемно Подписват се протоколи Подписват се протоколи за Технически
предаветелни за Приемо предавателни ръководител
измервания Приемо предавателни измервания между

измервания между VIVACOM и гл.изпълнител Отговорник по
VIVACOM и след приключване на безопасност и здраве
гл.изпълнител след ел.проби на кабелни двойки,
приключване на ел.проби изпитания за херметичност и Ел. инженер

-V s на кабелни двойки, възстановяване на трафика.
уГ изпитания за

</№ / / херметичност и Времетраене -  1 дни

W възстановяване на Изпълнява се 78 ден от
J f трафика. началото на започване

Улично осветление (по част „Електро”)
128 Направа на изкоп Изкопа се изпълнява След като са определени Технически

0.8/0.4 м. механизирано е багер. трасетата на изкопите и > Механизация ръководител
Размерите на изкопа са по всички подземни -багер -  1 бр.
проект. Изкопаната земна комуникации, които минават -самосвал -  1 бр. Отговорник по
маса се натоварва на в обсега на изкопа и се безопасност и здраве

/ ,
'V

$ > \/ самосвал и се депонира създаде организация за > Труд
( o f > / \У\) временно на определено движение, изкопа се - Изкопчии -  1 бр.

У Л у у У място съгласувано с изпълнява с комбиниран

fry/------------------------ възложителя за да се багер, който товари на



използва след полаганг ' 
на кабелите за обратно 
зариване.
Последователност на 
операциите:

-определяне трасетата 
на изкопите;
-изкоп с багер и 
натоварване на 
самосвал, извозване и 
депониране;

самосвал изкопаните земни 
маси. Самосвала извозва 
земните маси и ги депонира 
на определените места 
земните маси ще се използват 
за обратна засипка след 
полагане на кабелите. 
Направените изкопи се 
обозначават със сигнални 
ленти.

Времетраене -  1 дни 
Изпълнява се 71 ден от 
началото на започване

129 Направа на изкоп 
1.10/0.4 м.

Изкопа се изпълнява 
механизирано с багер. 
Размерите на изкопа са по 
проект. Изкопаната земна 
маса се натоварва на 
самосвал и се депонира 
временно на определено 
място съгласувано с 
възложителя за да се 
използва след полагането 
на кабелите за обратно 
зариване.
Последователност на 
операциите:

-определяне трасетата 
на изкопите;
-изкоп с багер и 
натоварване на 
самосвал, извозване и 
депониране ;

След като са определени 
трасетата на изкопите и 
всички подземни
комуникации, които минават 
в обсега на изкопа и се 
създаде организация за 
движение, изкопа се 
изпълнява с комбиниран 
багер, който товари на 
самосвал изкопаните земни 
маси. Самосвала извозва 
земните маси и ги депонира 
на определените места 
земните маси ще се използват 
за обратна засипка след 
полагане на кабелите. 
Направените изкопи се 
обозначават със сигнални 
ленти.

Времетраене -  1 дни 
Изпълнява се 71 ден от 
началото на започване

> Механизация 
-багер -  1бр. 
-самосвал -  1 бр.

> Труд
- Изкопчии -  1 бр.

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

Полагане на 
мет*т$ъба ф80 през
ПЪТ4)//

Полагането на ст.тръби 
Ф80 започва веднага след 
като е готов изкопа.

Металните тръби се пренасят 
ръчно до готовия
изкоп,срязват се на размер,

> Материали 
-стоманени тръби Ф80 -  9м.

Технически
ръководител



Отделните тръби се 
съединяват чрез заварка 
с електрожен. Заварките 
се намазват с миниум. 
Така заварените тръби се 
полагат в готовия изкоп. 
Изкопа се зарива. 
Последователност на 
операциите:
-тръбите се срязват на 
необходимия размер; 
-където е необходимо, 
тръбите се заваряват една 
с друга с електрожен; 
-тръбите се полагат в 
готовия изкоп;
-тръбите се зариват с 
твърда маса и се 
уплътнява насипката от 
твърда маса.

ако е необходимо се 
заваряват. Заварките се 
мениумизират. Така
подготвените тръби на 
съответната дължина се 
полагат ръчно и се зариват с 
твърда маса и се уплътнява 
насипката от твърда маса.

Времетраене -  1 дни 
Изпълнява се 71 ден от 
началото на започване

>  ~?УД

Общи работници -  2 бр

Отговорник по 
безопасност и здраве

Отговорник по 
качеството

131 Подготовка 
подложка за кабел в 
изкоп и зариването 
му

След направа на изкопа 
се полага пясъчна 
възглавница с дебелина 
Юсм. ръчно. 
Необходимия пясък се 
доставя със 
самосвал,който го 
изсипва през определено 
разстояние по дължината 
на изкопа. След полагане 
на кабела върху 
пясъчната възглавница в 
изкопа се полага пясък 
върху положения кабел с 
дебелина минимум Юсм. 
След положения пясък 
върху кабела се прави 
обратна засипка от 
депонираните земни

След направа на изкопа се 
полага пясъчна възглавница с 
дебелина Юсм. ръчно. 
Необходимия пясък се 
доставя със самосвал,който го 
изсипва през определено 
разстояние по дължината на 
изкопа. След полагане на 
кабела върху пясъчната 
възглавница в изкопа се 
полага пясък върху 
положения кабел с дебелина 
минимум Юсм.
След положения пясък върху 
кабела се прави обратна 
засипка от депонираните 
земни маси, които се 
натоварват на самосвал и с 
помощта на комбиниран_____

> Механизация 
-багер -  1 бр.
-самосвал -  1 бр.

> Материали 
пясък -  2,5мЗ 
сигнална лента -  50м.

> Труд
- общ работник -  2 бр..

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве



Полагане на 
метшръба фбО на 
стштб

маси, които се натовар' т 
на самосвал и с помощта 
на комбиниран багер се 
запълва изкопаният 
канал.
На около ЗОсм. над 
кабела по време на 
обратната засипка, се 
полага сигнална лента с 
надпис „Внимание кабели 
Н.Н.”
В обсега на пътищата 
обратното засипване се 
изпълнява със твърда 
маса /чакъл и филц/ който 
се уплътнява през 20см. с 
помощта на валяк или 
др.малки трамбовъчни 
машини.
Последователност на 
операциите:
-полагане на пясъчна 
възглавница под и над 
кабелите Н.Н. със 
съответните дебелини; 
-полагане сигнална лента; 
-обратна засипка със 
земни маси и твърд 
материал /чакъл, филц/; 
Монтажът на ст.тръба се 
изпълнява по стълб с не 
магнитни ленти, като 
преди това през ст.тръба е 
изтеглен необходимия 
кабел. Стоманената тръба 
предпазва кабела от 
нараняване.
Долният край на тръбата 
е минимум на 30/40см в 
земята.

багер се запълва изкопаният 
канал.
На около ЗОсм. над кабела по 
време на обратната засипка, 
се полага сигнална лента с 
надпис „Внимание кабели 
Н.Н.”
В обсега на пътищата 
обратното засипване се 
изпълнява със твърда маса 
/чакъл и филц/ който се 
уплътнява през 20см. с 
помощта на валяк или 
др.малки трамбовъчни 
машини.

Времетраене -  1 дни 
Изпълнява се 72 ден от 
началото на започване

Монтажът на ст.тръба се 
изпълнява по стълб с не 
магнитни ленти, като преди 
това през ст.тръба е изтеглен 
необходимия кабел. 
Стоманената тръба предпазва 
кабела от нараняване. 
Долният край на тръбата е 
минимум на 30/40см в земята.

Времетраене -  1 дни

>

>

Материали 
ст.тръба - Зм. 
не магнитни ленти -  
4м.
Труд

Ел. техници -  2 бр.

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

Ел. инженер

Отговорник по 
качеството



$ \

Последователност на 
операциите:
-доставя се ст.тръба с 
дължина Зм.
-изтегля се необходимия 
кабел в ст.тръба; 
-ст.тръба се закрепва за 
бетонов стълб е не 
магнитни ленти.

Изпълнява се 73 ден от 
началото на започване

133 Изправяне и Декоративния стълб се Декоративния стълб се Технически
монтаж на доставя на части на доставя на части на моста. > Материали ръководител
декоративен стълб с моста. Долната част на стълба на - Декоративен стълб с
двойна рогатка Долната част на стълба на която е монтирана носещата дв.рогатка - -6 бр.. Отговорник по
Н=3.50м. която е монтирана планка за закрепване, се Анкерни болтове -  24 безопасност и здраве

носещата планка за поставя на мястото, където бр.;
закрепване, се поставя на ще бъде монтиран стълба . Ел. инженер
мястото, където ще бъде Пробиват се необходимите > Труд
монтиран стълба. отвори с съответната -Ел. техници -  3 бр. Отговорник по
Пробиват се дълбочина и ширина за качеството
необходимите отвори с закрепващия елемент /анкер/.
съответната дълбочина и Стълбът се сглобява по
ширина за закрепващия съответната технология на ф-

е»
елемент /анкер/. 
Стълбът се сглобява по

мата производител, трима 
работника изправят

съответната технология стълба.Целият стълб се
на ф-мата производител, поставя върху набитите
трима работника изправят анкери през отворите на
стълба.Целият стълб се носещата планка за
поставя върху набитите закрепване. Стълбът се
анкери през отворите на отвесира и се навиват

/У ), носещата планка за анкерните гайки.
/ / / закрепване. Стълбът се

V / отвесира и се навиват Времетраене -  1 дни
(r анкерните гайки. Изпълнява се 74 ден от

началото на започване
" Изтегляне на След монтажа на След монтажа на > Механизация Технически

У *— /  •? проводник СВТ декоративния стълб с декоративния стълб с двойна ръководител
V 5 М2Дмм2 в стълб двойна рогатка, през рогатка, през отворите на > Материали
->[A<■ у отворите на рогатките и рогатките и тялото на стълба -Кабел СВТ 3 х 1,5мм2 - Отговорник по

im тялото на стълба до до отвора , където ще се ЗОм. безопасност и здраве
с



отвора, където ще се 
постави клемната плоча, 
се изтеглят два кабела 
СВТ 3 х 1,5мм2, като се 
оставят съответните 
монтажни дължини. 
Последователност на 
операциите:
-измерва се необходимия 
кабел СВТ 3 х 1,5мм2 от 
клемна плоча до 
фасунгато на
осветителното тяло, което 
ще се закрепи на 
рогатката.
-е помощта на стълба, 
кабелът се изтегля през 
отвора на рогатката, през 
тялото на стълба, до 
местото на клемната 
плоча.

постави клемната плоча, се 
изтеглят два кабела СВТ 3 х 
1,5мм2, като се оставят 
съответните монтажни 
дължини.

Времетраене -  1 дни 
Изпълнява се 74 ден от 
началото на започване

> 1РУД
-Ел. техници -  2бр.

Ел. инженер

Отговорник по 
качеството

135 Комплектоване и 
монтаж на 
осветителни тела

А

Осветителните тела се 
доставят на обекта. 
Осветителните тела се 
сглобяват по съответната 
технология, монтират се 
на рогатките, 
захранващия кабел СВТ 3 
х 1,5мм. се свързва към 
фасунгата на 
осветителното тяло.

Осветителните тела се 
доставят на обекта. 
Осветителните тела се 
сглобяват по съответната 
технология, монтират се на 
рогатките, захранващия кабел 
СВТ 3 х 1,5мм. се свързва към 
фасунгата на осветителното 
тяло.

Времетраене -  1 дни 
Изпълнява се 75 ден от 
началото на започване

> Материали 
-осветителни тела 
комплект- 12бр.

> Труд
-Ел. техници -  1 бр.

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве

Ел. инженер

Отговорник по 
качеството

136 Вкарване краищата 
^ - '-  на кабел до клемнаIf

При строителството, 
захранващият кабел за 
всеки декоративен стълб 
е изтеглен в ПВХ тръба и 
е забетониран в центъра 
на съответното място,

При строителството, 
захранващият кабел за всеки 
декоративен стълб е изтеглен 
в ПВХ тръба и е забетониран 
в центъра на съответното 
място, където ще бъде

> Материали

> Труд

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве



където ще бъде монти’ т 
стълба. Захранващият 
кабел има дължина 
минимум 1м. от нивото 
на което ще бъде 
монтиран стълба. При 
размерването на 
анкерите, захранващият 
кабел влиза в отвора на 
долното тяло на стълба 
със закрепващата плоча. 
След сглобяване на 
стълба и поставянето му 
върху закрепващите 
анкери, захранващия 
кабел се изтегля през 
отвора на долното тяло и 
се подава през 
ревизионния отвор, през 
който ще се монтира 
клемната плоча. 
Последователност на 
операциите:
-поставя се декоративния 
стълб през отворите 
върху анкерите;
-при поставянето на 
стълба се съблюдава 
захранващия кабел да 
влезе в отвора на стълба; 
-захранващия кабел се 
изтегля през ревизионния 
отвор за монтаж на 
клемна плоча.

монтиран стълба. 
Захранващият кабел има 
дължина минимум 1м. от 
нивото на което ще бъде 
монтиран стълба. При 
размерването на анкерите, 
захранващият кабел влиза в 
отвора на долното тяло на 
стълба със закрепващата 
плоча. След сглобяване на 
стълба и поставянето му 
върху закрепващите анкери, 
захранващия кабел се изтегля 
през отвора на долното тяло и 
се подава през ревизионния 
отвор, през който ще се 
монтира клемната плоча.

Времетраене -  1 дни 
Изпълнява се 75 ден от 
началото на започване

техници -  1 бр. Ел. инженер

Монтаж на клемна 
iptoga в
декоративен стълб

Доставената клемна 
плоча се монтира през 
ревизионния отвор на 
стълба с болтова връзка. 
На клемната плоча се 
подвързват захранващите

Доставената клемна плоча се 
монтира през ревизионния 
отвор на стълба с болтова 
връзка. На клемната плоча се 
подвързват захранващите 
кабели на двете осветителни

> Материали 
-клемна плоча- ббр. 
- АП-6А -  ббр.
> Труд_________

Технически
ръководител

Отговорник по 
безопасност и здраве



кабели на двете тела. Подвързва се -г техници -  1 бр. Ел. инженер
осветителни тела. захранващия кабел на стъбла
Подвързва се пред АП -  6А Отговорник по
захранващия кабел на /автоматичен предпазител/ качеството
стъбла пред АП -  6А Изпълняват се и всички

Ч  1 /автоматичен мероприятия по заземяване на
предпазител/ декоративния стълб
Изпълняват се и всички Времетраене -  1 дниSji мероприятия по Изпълнява се 75 ден от
заземяване на началото на започване
декоративния стълб. 
Последователност на
операциите:
-монтира се клемна плоча 
през ревизионния отвор с 
болтова връзка;
-на съответните клеми се 
подвързват кабелите СВТ 
3 х 1,5мм2. за захранване 
на осв.тела.;
-монтира се АП — 6А;
-подвързва се 
захранващия кабел на
съответните клеми и АП;
-изпълняват се
мероприятията по 
заземяване на стълба.

138 Подготовка за След като захранващия След като захранващия кабел > Механизация Технически
прикачване кабел е изтеглен, е изтеглен, металната тръба -автовишка -  1бр. ръководител

металната тръба Ф60 е Ф60 е закрепена на > Материали
закрепена на бетоновия бетоновия стълб, се изключва -материали необходими за Отговорник по
стълб, се изключва линията за улично осветление прикачване на кабел към безопасност и здраве
линията за улично от служители на общината, на въздушна мрежа
осветление от служители които е вменено поддръжката > Труд Ел. инженер
на общината, на които е на същото, е помощта на -Ел. техници -  2 бр.

foЙ1% вменено поддръжката на 
същото, с помощта на

автовишка, съответния 
захранващ кабел с помощта

автовишка, съответния на специални клеми се
I/J7I захранващ кабел е подвързва към
'= & £ // помощта на специални съществуващата линия за



клеми се подвързва к? 
съществуващата линия за 
осветление.
При тази операция трябва 
стриктно да се спазват 
изискванията за 
безопасност на труда.

Последователност на 
операциите:
-изключване на 
ел.захранването на 
линията за улично 
осветление;
-укрепване с немагнитни 
ленти на захранващия 
кабел по бетонов стълб;
- присъединяване на 
захранващия кабел към 
линията с помощта на 
сп ец и ал н и  клем и; 
-включване на линията за 
улично осветление. 
-ефективни проби.____

осветление.
При тази операция трябва 
стриктно да се спазват 
изискванията за безопасност 
на труда.

Времетраене -  1 дни 
Изпълнява се 76 ден от 
началото на започване



ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТОН НА ПОРЪЧКАТА КОИТО СА 
НАД МИНИМАЛНО ИЗИСКВАНИТЕ СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

1.

2.

3 .

4.

5.

6.

7.

8.

При производството на бетонните смеси ще се използват добавки които ще подобрят 
качеството на бетона в следните направления: по-лесна обработка и улеснено изливане; 
по-висока механична устойчивост; по-добра водонепропускливост; по-голяма якост. Това 
от своя страна ще гарантира че всички бетони вложени при изпълнението на обекта ще са 
водоплътни и с по голяма якост от заложените в техническата спецификация. 
Производството на гредите ще стане в заводски условия при строг контрол което ще 
гарантира повишено качество на гредите.
Армировъчните пръти за гредите ще бъдат произведени със проектната дължина и няма да 
се налага те да бъдат снаждани което ще повиши качеството на гредите.
След полагането на бетона на плочата същата ще бъде шлайфана със специализирана за 
тази цел техника, шлайфането на бетона ще гарантира че положената хидроизолация на 
моста ще бъде плътно залепена, и ще гарантира че няма да се допусне деформиране и 
скъсване на хидроизолацията, а и ще гарантира нейната дълготрайност.
Преди залепването на хидроизолацията на моста бетонната повърхност ще се грундира 
със битумен грунд който ще гарантира по добра адхезия на хидроизолацията с 
повърхността.
Хидроизолацията която ще се използва ще издържа на по висока от предвидената по 
техническа спецификация температура 165 градуса а ще е с хидроизолация издържаща на 
температура 220 градуса.
Предвидения парапет по моста парапет е предвиден да бъде грундиран и боядисан 
съгласно техническата спецификация. Същият ще бъде горещопоцинкован и прахово 
боядисан което ще гарантира неговата по голяма дълготрайност.
Стълбовете за улично осветление по моста също ще бъдат горещопоцинковани и прахово 
боядисани а не както е предвидено грундирани и боядисани, което също ще доведе до по 
голяма дълготрайност.

[Управител]


