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Книга V 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 
 
 

I.ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. 
 
 

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
СИГУРНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО МОСТ НА УЛ. БРАТАН ШУКЕРОВ НА Р. 

ЧЕРНА, КВ. УСТОВО, ГР. СМОЛЯН“. 
 

 
 

II.СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ. 
 

Мостът в кв.Устово на р.Черна на ул. Братан Шукеров е важна инфраструктурна връзка 
към жил. комплекс „Петровица“. Същият е строен в периода около 1960г. Проектът е направен 
на базата  действуващият към момента на проектиране правилник от 1955г.  

Мостът представлява съоръжение на два отвора в права, със светло разстояние между 
средния стълб и устоите 12,20м. Впоследствие пред устоя по десния бряг на реката е  прокаран 
главния колектор на греда за отпадни води, които отиват в пречиствателната станция след гр. 
Смолян. Пред колектора е изпълнена нова подпорна стена за корекция на речното корито и 
светлото разстояние между средния стълб и тази стена е 9,50м. Напречното сечение на средния 
стълб е 700/90 см. Общата дължина на моста е с габарит от 945 см в които влизат два тротоара 
по 155 см. Дължината на моста е около 28м.  

След подаден сигнал за компроментираното мостово съоръжение е направен оглед от 
компетентни лица, които констатираха следното:  

Като цяло връхната конструкция на съоръжението е в предаварийно състояние. Бетонното 
покритие на армировката както на плочата, така и на главните греди, липсва и се вижда 
носещата армировка. Вследствие на корозията на армировката напречното сечение на 
армировъчните пръти е редуцирано значително, на места в главните греди до около 30%.  

Пукнатините в стоманобетонните елементи в редица места видимо надвишават 
допустимите. Качеството на бетона би могло да се определи с помощта на  подходящи методи за 
обследване, но видимо е, че бетонът е изготвен с помощта на речна баластра, в която 
максималният размер на едрия добавъчен материал не е неконтролиран.  

Поради наличие на сулфатна корозия по бетона може да се заключи, че хидроизолацията 
на моста е напълно компрометирана. Вероятно корозията по горната армировка на пътната плоча 
и главните греди (която преди разкриване на асфалта не може да се огледа) също е корозирала в 
не по-малка степен от тази, която се вижда по долната страна на конструкцията. 
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С оглед на това, че мостът представлява основна и важна връзка на кв. Устово с жил. 
комплекс Петровица е необходимо вземане на спешни мерки за предотвратяване на колабс на  
съоръжението. 

Електрозахранващи и комуникационни кабели минават по моста на ул. Братан Шукеров 
на р.Черна в кв.Устово, гр.Смолян. 

На западната страна на моста, на външната стена на гредата са монтирани 6 бр. стоманени 
тръби ф 100 мм, през които преминават телефонени кабели 1бр. - 400”, 1 бр.-200”, 1бр.-10” и 5бр. 
оптични кабели. От двете страни на моста има изградени кабелни шахти, през които кабелите 
преминават и съответно влизат и излизат от стоманените тръби. 

На източната страна на моста, на външната страна на гредата са монтирани 2 бр. 
стоманени тръби Ф 150мм, през които преминават 3 бр. силови електрозахранващи кабелни 
линии ниско напрежение САВТ 3x185+120 мм2 и 2 бр. САВТУ 3x95+50 мм2.  От същата страна 
на моста по тротоара преминава кабелна линия средно напрежение 20 kV. В страни от моста над 
него преминава въздушна линия АС 5x70 мм2 ниско напрежение от стоманобетонен стълб №1 
към стоманобетонен стълб № 2. 

При строителството на новия мост тези кабелни линии е необходимо да бъдат съхранени 
и след извършване на изграждането на моста същите кабелни линии да бъдат укрепени по 
гредите и конструкцията на новия мост. 

За тази цел конструкторът на проекта предлага конструктивни елементи, с които се 
укрепват стоманените тръби с кабелите в пакет от двете страни на моста. Освобождават се 
тръбите от крепежните елементи към гредите на стария мост, демонтират се старите греди, 
монтират се новите греди и тръбите се укрепват към новите греди. Демонтира се временната 
укрепителна конструкция. 

Кабелната линия средно напрежение се освобождава от тротоара и се присъединява към 
кабелните линии НН в един пакет. 

Въздушната линия  в страни от моста по принцип не пречи, но стоманенобетонен стълб 
№1 попада в границите на строителство и се налага неговото преместване. За целта се предлага 
този стълб да бъде преместен в нова позиция. Връзката между стълб №1 и стълб №2 ще се 
осъществи с кабел САВТ 5x70 мм2 в изкоп през пътя и тротоара, през тръбната мрежа, вградена 
в тротоара на новия мост и изкоп до стълб № 2. През време на строителството връзката между 
двата стълба се осъществява временно с въздушна кабелна линия. 

Строежът е трета категория, буква „а“ съгласно чл.6, ал.1, т.2 от Наредба № 1 от 30 юли 
2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, издадена от Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството (обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г.).  

 
 

III. ВИДОВЕ РАБОТИ. ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ. 
 
Видове работи – основни дейности съгласно КС: 
• Разрушителни работи на съществуващ мост; 
• Земни работи; 
• Кофражни работи; 
• Армировъчни работи; 
• Бетонови работи; 
• Други, в това число: 

o възстановяване на тротоари – подходи;  
o отводнителна решетка по цялото пътно платно и извеждане чрез странично 

отводняване с помощта на скачаща шахта;  
• Преместване на съществуващи кабелни и въздушни линии (по част „Електро”), в това 

число:  
o кабели НН и кабели 20 kv; 
o съобщителни кабели; 

• Улично осветление (по част „Електро”). 
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Технологично решение. 
Мостът е стоманобетонов, с 2 отвора по 12,65 м (между осите на лагерите на устоите). По 

ситуация мостът е в права и е без косота. Надлъжният наклон на моста е 0,5% и е постоянен в 
посока към устой ”Б”.  

Габаритът на моста е с номинални размери 1235см, от които пътно платно 835см и два 
тротоара по 200см. 

Устоите са плътни и са фундирани плоско върху скала. Изпълняват се от бетон клас 
С25/30 (ВЗО). От двете страни се предвиждат крила от тип „подпорна стена”, които са отделени 
с фуга от устоя. Крилата са стени от типа “с облекчителна конзола” с оглед очаквания скален 
терен на площадката. Насипът зад устоите да се изпълни от скален материал за пътища и 
дрениращ материал с мин. изчислителен ъгъл на вътрешно триене 33 градуса. Повърхностите от 
„насипната“ страна да се обмажат двукратно с горещ битум върху асфалтов грунд.  

Връхната конструкция е сглобяемо-монолитна. Главните греди са стоманобетонови с 
правоъгълно напречно сечение 35/90см. Изпълняват се върху кофражно дъно, изпълнено със 
строително надвишение по квадратна парабола със стрелка 41 мм.  

Гредите са от тип „проста греда” с температурно-непрекъсната плоча. В напречното 
сечение 7-те греди са през осово разстояние 165см. Над устоите гредите се опират на неопренови 
лагери е размери 200/300/61мм. Поради липсата на напречен наклон над лагерите не са 
предвидени стоманени компенсаторни плочи, които се заваряват за закладните части на главната 
греда.  

Пътната плоча е с дебелина 20см. Монтират се кофражни панели с дебелина 4см. Те не 
съдържат носеща армировка на плочата. Пътната плоча е с наклон постигнат от квадрите при 
ригелите на устои и стълба. Полагането и уплътняването на бетона в пътната плоча трябва да 
гарантира достатъчна равност и гладкост на горната повърхност на плочата, позволяваща 
полагането директно на мембранна хидроизолация. Изравнителна замазка и замазка за наклон не 
се допуска.  

Тротоарните блокове се изпълняват от бетон клас В35 с клас по мразоустойчивост F150 и 
клас по водоплътност W 0,8, с добавка FIBERMESH. Отводняването на тротоарите става към 
пътното платно с наклон 2,0%, който се оформя още при полагането на бетона в тротоарната 
конзола.  

Конструкцията на настилката в зоната на моста е избрана 10см плътен асфалтобетон с 
модифициран битум, полагане на два пласта по 5см. В напречно отношение е избран двустранен 
наклон от 2,5%. Хидроизолацията е мембранна, двупластова с обща дебелина 1,0см, издържаща 
на температура 165 градуса, позволяваща директно полагане на асфалтовата смес. 

Отводняването на моста да се изведе чрез тръби, както е показано на детайла под нивото 
на връхната конструкция (мин. 10см под долен ръб греда). Поради обилният дъждовен 
повърхностен отток, идващ по улицата откъм ж.к.”Петровица”, се предвижда изграждане на 
отводнителна канавка по протежение на цялото пътно платно, в случая странично амбразурно 
отводняване по начина на съществуващото в момента. 

Фугите между устоите и връхната конструкция се изпълняват като тип „Покрит” съгласно 
чертежите. 

Предвиден е стоманен парапет с височина 110см и отделна еластична ограда тип N1 W4 с 
двойна еластична лента. 

Предвижда се монтиране на ново улично осветление  
 
 

IV. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. 
 
Временно строителство  
Преди започване на строителството е необходимо да се изпълни временно строителство, 

свързано с осигуряване на транспортен дастъп до ж.к. Петровица, като се извърши ремонт на 
улица „Димитър Македонски“ – полагане на трошенокаменна настилки и плътен асфалтобетон  
и се изпълни  предвидената временна организация за движение. 



                                       

4 

Предвидено е съществуващите проводи да се укрепят с временна стоманена конструкция 
предложена в настоящия проект до изграждането на новия мост и се извърши временно ел. 
захранване. 

 
Етапите на строителство на мостовото съоръжение са следните: 
1. Разрушава  се горното строене на стария мост, като се  внимава да не се повредят 

преминавещите проводи по него. 
2. Главните греди е удачно да се изпълнят на специализирана площадка извън площадката 

на строежа, но това е от компетенцията на евентуалия Изпълнител. Назависимо от това при 
всички случаи ще е необходима площадка за изработка на гредите. Изпълнява се първата греда, 
след което се декофрира от едната страна. Втората греда се изпълнява долепена за първата. За 
избягване залепването на гредите една към друга се ползва подходящ материал (брониран 
полиетилен или друг материал с достатъчна еластичност и здравина). По подобен начин се 
изпълняват и останалите греди. 

3. Зачиства се строителната площадка и се трасират точките от трасировъчния план за 
очертаване осите на съоръжението. Започва се изпълнението на устоите. Евентуални промени по 
котите на фундирането, произтичащи от геоложки изненади, се правят от Проектанта по линията 
на авторски надзор. След отливане на стълба и устоите и набиране на 75% якост се пристъпва 
към изпълнение на рандбалките, кусинет, гардбаластова стена и накрая - на преходните плочи. 
Последните се засипват след набирането на 100% от проектната якост. 

4. Монтирането на гредите върху устоите се извършва с подходящ автокран чрез 
поетапно изместване. Монтажа може да се изпълни от страната на двата устоя. Вкарването на 
крана в речното корито е по-трудното решение, от което нямаме потребност. Планът на 
монтирането ще се конкретизира след уточняване вида на монтажния кран, и възможностите на 
Изпълнителя. 

5. След монтирането на гредите се извършва временно укрепване на последните в 
монтажно състояние. Строителят извършва укрепването със специализирана инвентарна система 
за укрепване. В случай на липса на инвентарна система за укрепване може да се приложи 
укрепването с помощта на кръстачки от бичмета, обединени с метални профили (тръби от 
тръбно скеле), преминаващи през монтажните отвори на гредите. Укрепването се премахва най-
рано след набиране на 75% от якост на бетона, положен в пътната плоча.  

6. Пътната плоча се изпълнява чрез използването на кофражните панели, изработени и 
монтирани за тази цел. Монтаж на кофражните панели;  

Армиране и бетониране на пътната плоча. Преди бетониране се полагат частите на 
отводнителите по дадения детайл;  

7. Изпълнение на насипите зад устоите с дрениращ материал с минимален ъгъл на 
вътрешно триене 33 градуса и обемно тегло 19 KN/Ш3

 С коефициент на уплътняване 0,98. 
Непосредствено до устоите не се разрешава уплътняване с валяци с вибрационно действие;  

8. Изпълнение на преходните плочи - кофражни, армировъчни и битонови работи. 
Последните се засипват след набирането на 100% от проектната якост;  

9. Изпълнение на корнизните панели и бетониране на тротоарния блок с бетон клас В35 с 
клас по мразоустойчивост F150 и по водоплътност W 0,8 и с добавка FIBERMESH;  

10. Полагане на хидроизолация от тип, който не изисква предпазен бетон;  
11. Полагане на 1 Осм плътен асфалтобетон. Последният пласт на моста и на пътя се 

изпълняват едновременно;  
12. Монтаж на деформационни фуги, парапет, елестична ограда и други довършителни 

работи.  
 
 

V. ОХРАНА И ХИГИЕНА НА ТРУДА, ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ. 
 
1.Основни положения. 
Разглеждат се изискванията при изпълнението на СМР, свързани с настоящия проект. 
Не се разрешава допускане до и приемането на работа на местостроежа на лица, които:  
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• са под 18год.;  
• не са преминали предварителен медицински преглед;  
• не притежават необходимата квалификация за съответните работи; 
• не са инструктирани по охрана на труда , хигиена на труда и противопожарна 

безопасност;  
• не са запознати с плана за евакуация на обекта;  
• не са оборудвани с или не носят съответните защитни облекла, обувки и лични 

предпазни средства;  
• страдат от заболяване, за които са противопоказни работите, извършвани на обекта;  
• са в нетрезво състояние 
Забранява се на лица над 60 години да работят на височина, изискваща предпазни колани.  
 
2. Основни изисквания  
Строителните машини, технологичните инсталации, оборудване, приспособления и 

инструменти, следва да отговарят на вида на работата, за която са предназначени. Те трябва да 
са в изправност, обезопасени и да се пускат от лица с необходимата квалификация.  

Подходите, пътеките и входовете, разположени около опасни зони на строителната 
техника, скелетата, платформи и др. трябва да са на разстояние най-малко 1 м след техните 
пълни размери и да са обезопасени с безопасени подове, козирки и др. приспособления, които 
могат да поемат минимален статичен товар 2.5 КРа.  

Изпълнението на СМР на места, които са под други места, където се работи, е забранено, 
освен ако не са предприети всички мероприятия по безопасна работа.  

Присъствие на лица, неангажирани в строителните работи, става след инструктаж от 
техническия ръководител на обекта. В случаите на силен снеговалеж, буря, силен валеж, гъста 
мъгла, прекъсване на осветлението и вятър със скорост над 12 м/s изпълнението на всички 
видове работи се прекратява по заповед на техническия ръководител или надзорника при негово 
отсъствие. 

При изпълнение на СМР под или над линии на високо напрежение или в непосредствена 
близост до тях е забранено. 

СМР, свързани с ползване на ел. инсталации или електропроводи под напрежение, се 
извършват съгласно Инструкциите за техническа безопасност при работа с високоволтови 
електропроводи. 

 
3. Индивидуални предпазни средства  
За работещите по проекта трябва да се осигурят специални облекла и индивидуални 

предпазни средства. 
Индивидуални предпазни средства зависят от трудностите и риска на процесите и 

операциите, извършвани от проекта.  
Лични предпазни средства трябва да се ползват както следва: са под18год.; 
• работниците да са с гумени ботуши при влизане във вода  
• работниците да са с предпазни каски при всички изпълнявани работи по проекта 
• работещите на височина трябва да са с предпазни колани. 
• При изпълнение на заваръчни работи с оксижен или ектрожен работниците трябва да 

носят брезентови ръкавици,предпазни каски с тъмни учила ,брезентови панталони и 
наметала, които да ги предпази от облъчване и обгаряне;  

• Опис на личните предпазни средства; 
• Гумени ботуши;  
• Гумени ръкавици;  
• Брезентови ръкавици;  
• Брезентови наметала; 
• Брезентови панталони;  
• Предпазни каски с тъмни очила;  
• Предпазни каски с въжета . 
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Забранява се употребата на предпазни средства с изтекъл срок. Забранява се използването 
на лични предпазни не по предназначението. 

  
4. Организация на строежа.  
Организация на строителната площадка и работните места трябва да осигуряват 

безопасност за персонала, който е ангажиран пряко с извършването на СМР. Трябва да се 
осигури безопасен достъп до строителното оборудвате. Скоростта на движение ха техниката не 
може да надвишава 20km/h. Опасните места трябва да бъдат заградени или границите им да се 
означат с подходящи знаци. При тъмнина и при ограничена видимост след да се ползват 
светлини сигнали. Опасните зони извън строежа местостеоежа ,които създават затруднения на 
пътното движение трябва да се обезопасяват с проходи и предпазни мрежи с одобрението на 
КАТ. 

Строителният материал, изделия, оборудване и др. трябва да се транспортират и 
складират според стандартните изисквания и съответните специфични изисквания на 
практиката. Забранява се складиране и повторно товарене на материали на пътеки, проходи, 
предпазни покрития,козирки и временни или постоянни пътища. 

Лесно запалими течности и масла трябва да се складират на огнеупорни места или в 
подземни складове според изискванията на и правилата за противопожарна безопасност. 
Складирането на лесно запалими и възпламеняващи се течности в отворени съдове е забранено. 

Достъпът до неизолирани проводници и оголени жици трябва да се ограничи чрез 
заключващи се покрития, огради, врати и др. когато временното електрозахранване е с въжета, 
те трябва да са изолирани и поставени на здрава основа, така че най-ниската им част да е на най-
малко 2,5м над работни места, 3,5м над проходи и 6м над пътища и места за преминаване на 
строителното оборудване и техника. Предвижването на уреди, ползващи електричество, да става 
при изключено положение от мрежата.  

 
5. Скелета, платформи, люлки и стълби.  
Забранява се ползването на скелета, платформи, люлки и стълби ако: 
• те не отговарят на техните паспортни характеристики или те не са закрепени към 

съответното оборудване;  
• те са деформирани, напукани, корозирали, повредени или имат липсващи части; 
• разстоянието между пода и стената на приспособленията е е повече от 0,2м;  
Забранява се натоварване на кой да е елемент от скеле, платформа, люлки и стълби по 

начин, който не е разрешен от неговия паспорт или инструкция за експлоатация - независимо 
дали по отношение на тегло или място на товара.  

Повърхността на земята, където се полага скелето, трябва да е подравнена, добре 
уплътнена и от вода, чрез канавки.  

Работните места са скелетата, платформите и люлките трябва да са снабдени с парапети и 
бордове.  

Подовете на скелетата, платформите, люлките и стълбите, трябва да имат равна и плътна 
повърхност, да се пазят чисти и по възможност да покриване със сняг или лед, да се покриват с 
пясък и сгурия.  

Изграждането на скелета на места, покрити с лед, е забранено!  
Работната площадка на скелетата трябва да е най-малко широка 1м.  
Обикновените и въжените стълби не трябва да се ползват за натрупване на материали 

върху тях и за пренасяне на материали с тях. 
Скелетата трябва да се ползват само след като са изградени, проверени и приети от 

технически инспектор. Той трябва да проверява всеки ден тяхното състояние и ако открие 
някакви дефекти, то той трябва да разпореди незабавно тяхното отстраняване  

Демонтирането на скелетата трябва да става от горе на долу. Демонтиране чрез удряне на 
скелето в долния край му край е забранено.  

 
6. Оборудване и изграждане.   
Строителното оборудване, прието на строителната площадка, трябва да има паспорт и 
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съответни инструкции за ползване. Забранява се ползването му не по предназначение.  
Натоварването, транспорта, разтоварването, монтирането и демонтирането на 

оборудването трябва да стане според инструкциите на отговорен специалист жт компанията, 
изградила оборудването.  

Използването на машините без звукова и/или светлинна сигнализация е забранено.  
Техническата проверка и ремонтните работи по машините са строго забранени, ако те са в 

употреба и ако не е спряно тяхното електрозахранване, а също така и ако те или техните 
операционни елементи не са осигурени срещу преместване или пускане на машините от външни 
лица.  

Обслужващите оборудването трябва да го оставят след употреба в такова състояние, 
което да не елиминира възможността от тяхното инцидентно пускане.  

6. 1. Кранове. 
Използването на кранове трябва да стане в съответствие с технологичния проект или 

технологичната карта, изготвени от специализирана организация, вкл.схемите за окачване и 
преместване на товарите, инструкцията за последователността на операциите и изискванията за 
местата на въжетата и т.н. за безопасно изпълнение на на тези манипулации.  

Обследването и изпитването, преместването на крана от операторите на крана трябва да 
става от лица, които се подписват в регистър за техническото състояние на оборудването.  

Преди да започне работа, операторът на крана трябва:  
• да прегледа визуално състоянието на крана;  
• да провери механизмите и системите на крана, които са със самостоятелно пускане;  
• да провери състоянието на въжетата и начина на тяхното закачване за барабаните, 

стрелата на крана и лебедките;  
• да провери състоянието на осветлението, сигнализацията и обезопасителните 

механизми;  
• да провери електрозахранването и приспособленията.  
Забранява се ползването на крана, ако:  
• има пукнатини и деформации по металната конструкция; 
• има недопустими изхабявания на куките, веригите и въжетата;  
• има дефекти в ограничителите на повдигателната способност, височината на 

повдигане и движението;  
• има оголени въжета на електрическата инсталация;  
• има повредени предпазни устройства;  
• железният път не отговаря на изискванията. 
По време на работа на крана операторът трябва да: 
• работи с упълномощени помощници /такелажници/ упълномощени от техническия 

инструктор или супервайзера;  
• сигнализира преди повдигане, преместване и сваляне на товара, преди завъртане ни 

придвижване на крана;  
• се убеди, че няма хора вътре в обсега на крана преди да се пусне крана; 
• започне операция само след сигнал на упълномощено лице;  
• не взема под внимание неправилна сигнализация;  
• се съобразява със сигнала “спри”, независимо от произхода на сигнала;  
• използва страничните опори и да регулира стабилизаторите на крана в съответствие с 

товарните му характеристики. Когато земята не е стабилна и гладка, стъпките на 
страничните опори трябва да са допълнително усилени, за да се увеличи базата на 
железния път. Ползват се ст.б.панели или комбинация от тях в съответствие с проекта 
за организация и изпълнение на строителството или местния проект за организация и 
изпълнение. 

• насочи куката вертикално над товара, който ще се повдига;  
• повдигне бавно товара на височина 0,5м и след като установи нормалната работа на 

въжетата и лебедките, то той може да продължи операцията при по-голяма скорост; 
• повдигне товар, който е близо до допустимата му повдигателна способност, на 
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височина 0,2 - 0,3м и след като се увери в изправността на спирачките и на 
устойчивото положение на крана, то той трябва да отпусне товара на мястото му и 
след това да започне отново повдигането му до необходимата височина;  

• извършва операциите с крана бавно и плавно; 
• да не позволява изсипване на товара или неговото падане надолу;  
• повдигне товара на не-по-малко от 0,5м в случай на хоризонтално преместване;  
• да е уверен, че няма риск от удряне на товара и колони, стени и т.н. и че няма хора в 

близост до тези обекти при операцията на крана;  
• да се увери, че крана не е претоварен при всяка позиция на стрелата;  
• да спре работа на крана при по-висока скорост на вятъра от позволената според 

паспорта му. 
След приключването на работата, операторът трябва да:  
• изключи електрозахранването и операционния шалтер;  
• заключи кабинета;  
• обездвижи крана към релсовия път или съответните приспособления в края.  
Оператора на крана не трябва да: 
• позволява на лица без правоспособност и които не са упълномощени за такава работа 

да извършват операция с крана;  
• повдига товар, който е замръзнал в земята, покрит е с бетон, сняг или отпадъци, или 

товар с предмети, които не са закрепени към товара;  
• дърпа с куката покрити предмети  
• повдига нестабилни товари, които са окачени на единия дял на двуделна кука, лошо 

закачени товари или еластични товари;  
• претоварва крана;  
• повдига товар с неустановено тегло;  
• повдига товар, в случай че повдигащото въже не е във вертикално положение;  
• започва или да продължава работа, ако е болен;  
• изключва предпазните механизми и спирачките на крана;  
• изключва съответните механизми чрез изключване на шалтера;  
• товари или разтоварва превозни средства и ремаркета в случай, че водача или друго 

лице е в кабината;  
• оперира с кран, чийто срок за техническа преквалификация е просрочен;  
• да остави повдигнат товара след работа върху крана;  
Окачването на товара с въжета и вериги трябва да бъде без никакво усукване връзване на 

възел, а също не трябва да се натоварват разклоненията на текелажите. 
Текелажните оператори трябва да:  
• проверяват инвентарните приспособления преди да започнат работа с тях;  
• познават начина на свързване и окачване на товарите, като ползват съответните 

приспособления;  
• поставят подложки под острите ъгли на товарите, които се носят;  
• да поставят товара на съответното място по такъв начин, че безпрепятствено да се 

издърпват лебедките;  
• окачват товара по начин, който изключва неочаквано хлъзгане и който осигурява 

равномерно натоварване на всички клонове на приспособленията;  
• ползват въжета, куки и др., които са с необходимата дължина за направляване и 

завъртане на дълги и едроразмерни товари при тяхното повдигане, преместване, 
сваляне;  

• стоят на безопасно място при повдигане, преместване, и сваляне на товара.  
 Текелажните оператори не трябва да:  
• откачат товара от повдигателния механизъм, когато текелажните вериги са скрити; 
• отвързват товара, когато той е в процес на повдигане, преместване или сваляне; 
• балансират товара чрез собствено си тегло или чрез аранжиране на такелажите; 
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• складират товарите на места, които не са предвидени за това;  
• оставят товара в нестабилно положение. 
6.2.Машини за полагане на бетон под налягане.  
Когато тези машини са с пневматично задвижване, то всички изисквания за охрана на 

труда с компресори трябва да се спазват - трябва да се наблюдава налягането, връзките с 
въздуховоди и т.н.  

Налягането в камерите не трябва да надвишава 3 атмосфери, ако не е отбелязано друго 
допустимо в паспорта на машината. 

Състоянието на крановете, вентилите и маркучите трябва да се следи постоянно в процеса 
на използване на оборудването.  

Маркучите не трябва да преминават през проходи.  
Операторът на машината трябва да носи облекло с качулка, защитни очила и маска 

против прах.  
Когато машината работи, операторът трябва да държи струйника надолу.  
При блокиране на крановете, те трябва да се освободят внимателно от налягането и тогава 

да започне тяхното отблокиране. В тези случаи трябва да ползва защитни очила. 
 
7. Земни работи. 
Началото на изпълнението на земните работи след изпълнението на предвидените в 

проекта предварителни мерки за безопасност на труда и изискванията на правилниците. 
Земните работи, които ще се извършват в места с преминаване на подземни обслужващи 

линии или съоръжения, могат за започват след писмено съгласие от собственика или лицето, 
което ги обслужва. Към писменото съгласие се прибавя схема с вида и местоположението на 
линиите и съоръженията. 

Земните работи, които се извършват в зоната на подземни инсталации, трябва да се 
контролират пряко от техн.ръководител. 

До началото и по време на изпълнение на земните работи трябва да се вземат мерки за 
отстраняване на повърхностните води. 

До началото на земните работи или на други СМР в изкопите, надзорникът трябва да 
проверява състоянието на скатовете и тяхното уплътняване. При наличие на пластове, които се 
плъзгат, деформират и др. то той трябва да забрани началото на работите до осигуряване на 
стабилност на скатовете и тяхната консолидация. 

Земните работи се прекратяват, ако непознати до този момент подземни инсталации се 
открият при изпълнението им. Възстановяването на работите става под прекия контрол на 
техническия ръководител. 

Земните работи се прекратяват и след това продължават по-бавно след преглед и 
инструкции от проектанта, когато възникнат по време на изпълнението им условия, които не са 
предвидени в проекта. 

Възстановяването на земните работи или други СМР след временно спиране на същите 
или замразяване на проекта става според инструкциите на техническия ръководител на проекта, 
след като той е прегледал скатовете и тяхната консолидация и са елиминирани опасностите и 
пропуските. 

Забранено е изпълнението на земни работи при наличие на подземни води, криещи 
опасност от наводняване и хлъзгане на скатовете, респ. При опасност за уплътняването им. 
Възстановяването на работите става след отстраняване на водата или след уплътняване на 
скатовете. 

Разполагането на изкопаната почва, строителните материали и изделия, приспособления и 
др., както и преместването на строителната техника, трябва да стане зад линията на естествено 
хлъзгане на скатовете на изкопите, но на не по-малко от 1 м от горния им край. 

В случаите на механизирани земни работи следва да се спазват съответните изисквания за 
работа със строителна техника. 

Забранява се подкопаване при извършване на земни работи. 
Забранява се преминаване и на хора и изпълнение на други видове СМР в зоната на 

действие на съответните машини, извършващи земни работи (багери, булдозери, скрепери, 
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валяци и др.). 
По време на почивка или технологичен престой машините за земни работи трябва да са на 

разстояние най-малко 2м зад линията на естествено хлъзгане на скатовете и кофата на багера се 
оставя на терена. 

Забранява се повдигане и преместване на извън габаритни предмети (парчета скала, 
дървета, дънери, строителни елементи и др.) е работни части на машините за земни работи. 

Уплътняването на земните пластове чрез валиране в близост до конструкцията, 
инсталациите или техните елементи, трябва да стане според инструкциите на проектанта. 

Изпълнението на земни работи чрез взривяване става при спазване на Правилника за 
безопасни условия на труда при взривни работи. 

 
8.Кофражни работи. 
Натоварването, разтоварването, превозът, складирането, монтажът и ползването на 

кофражните елементи трябва да става по начини, които изключват техните инцидентни 
премествания, преобръщане, изпадане и т.н. 

Дървените елементи, които са разположени на необходимите места, трябва да се отделят 
от повдигателната техника, след като се свързват в съответствие с проекта с временни или 
постоянни връзки. 

При кофражни работи на греди, колони, ригели и др. на височина над 5.5 м се ползват 
временни скелета, които имат обезопасени платформи в горния си край. Широчината на 
платформите трябва да бъде най-малко 70 см. Ако се работи на височина над 5.5 м, използването 
на преместваеми стълби със затворени отгоре платформи, ще се приеме. 

Забранява се строенето върху кофражни елементи в случаите на тяхното повдигане, 
монтаж и свързване. Стоящи метални пешеходни мостове с дебел под и предпазни 

парапети, чиято минимална широчина е 0.7ш трябва да се ползват за преминаване върху два 
съседни ригела. 

Забранява се оставяне на кофраж във вертикално или хоризонтално положение върху 
скатове до консолидацията им. 

Забранява се хвърлянето на кофражни елементи от височина. 
Забранява се едновременно повдигане и поместване с кран на повече от един кофражен 

елемент. 
Забранява се изпълнението на кофражни работи преди да се направи стабилна платформа 

за работа на кофражистите. Не се позволява стъпване на тръбите на кофражното скеле. 
Материалите от декофрирането не трябва да се складират върху работната платформа., а 

трябва да се спуснат на терена, без да се хвърлят. 
При изпълнение на кофражните работи, когато съществува риск от падане, трябва да се 

ползват предпазни колани, с които работниците да се свързват със стабилни опори с устойчива 
база. 

Опорните части на кофража (стойки,подложки и др.) трябва да стъпват стабилно и да 
изключват нерегулярност при бетониране. 

 
9. Армировъчни работи. 
Преди началото на работата армировчиците са задължени да обличат специални облекла 

и да проверят изправността на инструментите си и личните предпазни средства (очила 
предпазни колани, ръкавици).Те са задължени да почистват работното място и прилежащите към 
него части от отпадъчни материали и метал, както и'да проверят изправността на скелето и 
кофража. 

При работа с машини и приспособления на рязане и огъване на метал, изпълнителите са 
задължени да: 

• да смажат всички триещи се части, където е необходимо и да проверят изправността 
на най-важните части на машините - спирачките, електрическия шалтер или бутона и 
заземяването на електромотора; 

• проверят изправността на машините за рязане и сигурната работа на въртящите се 
части на машините и механизмите, както и състоянието на затворените невидими 
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части; 
• уведомят техническия ръководител в случай на установяване на някакви 

неизправности да не продължават работа преди отстраняването им; 
Забранено е хвърлянето на армировка от работните платформи. 
Складирането на армировка на скелето или върху вече монтирана армировка е забранено. 

Пътеки е широчина 30-40 см трябва да се направят за преминаване над монтирана армировка. 
Забранено е да се пренася и монтира армировка в близост до електрически системи под 

напрежение. 
Ако се работи на височина над 1.0 м, работните площадки трябва да се осигурят с парапет 

1.0 м висок и с ръкохватка 0.15 м. Забранява се качването по армировката на колони, стени и др. 
Качването да става чрез стълби. 

Лични предпазни очила и маски трябва да се носят при почистване на метала от прах и 
оксиди и армировката от ръжда, както и при заваряване. 

Изправянето на кангали трябва да става само чрез машини, предназначени за тази цел. 
При изправяне на армировката, нейното полагане в края трябва да стане само при 

изключени машини. Преди повторното пускане на машината трябва да се проверява състоянието 
на въртящите се и затворени части. 

При пускане на машините за огъване и рязане трябва да се проверят техните спирачни и 
стартиращи системи. Забранява се рязане на парчета, по-къси от 30 см, с ръчни ножици. 

Челното заваряване трябва да се прави от лица, притежаващи документ за квалификация 
за работа с този вид машини. Машината за заваряване ежедневно трябва да се проверява от 
оператора и дежурния електротехник. 

През време на изправяне на кангалите се забранява преминаване на лица през работната 
площадка, както и скачането върху изправяните железа. Рисковата зона се определя от 
техническия ръководител и се затваря. По време на изправянето се проверява 
работоспособността на лебедката за удължаване и другите механизми. При установяване на 
дефекти на машините и механизмите, то незабавно се прекратява работата и се уведомява прекия 
отговорник. 

Забранено е свързването, поставянето, и провисването на кабелите за осветление, 
механизмите и др. със или към армировката, независимо от нейния вид и положение. 

Напрягането на единични пръти или механизми за предварително напрегнати 
конструкции става след проверка за стабилността на системите за напрягане. 

Забранено е напрягането на усукани и огънати пръти. 
Задължително е разполагането на предпазни заграждения (метални огради) с височина 

най-малко 1.8 м в зоната на напрягане край стенда и напрягащите машини и приспособления. 
Забранява се достъп на хора по време на напрягането там. 

Армировъчните скелети, поставени в кофражната форма, трябва да са осигурени срещу 
падане или преобръщане. 

Напрягането на стоманата трябва да стане съгласно инструкциите за безопасни условия 
на труд и хигиена и противопожарна безопасност. 

 
10. Бетонови работи. 
Полагането на бетоновата смес трябва да стане след приемане на кофража и армировката 

от проектанта конструктор. 
Бетонирането се извършва след като техническият ръководител провери изправността на 

скелетата, платформите, транспортните пътища и осветлението на работната площадка. 
Полагането и вибрирането на бетона в самостоятелен вертикален конструктивен елемент 

и в дълбоки фундаменти става в осигурени платформи. 
Работниците, заети с полагане на бетона, трябва да носят лични предпазни средства и 

облекло. 
При работа с бетонова помпа трябва да се спазват следните правила: 
• забранено е премахване на едри камъни, които са блокирали помпата по време на 
нейната работа, както и подаването на втвърден бетон;  
• помпата трябва да е чиста от стар бетон. 
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Забранено е почистването на машината, маркучите и тръбите за доставяне на 
бетон по време на работа. 
Забранено е полагане на бетон от височина по-голяма от 1.0 м от мястото на неговото 

полагане, без да се ползват улеи или други приспособления. 
Операторът на бетоновата помпа трябва да притежава документи за квалификация. Той е 

задължен да даде звуков сигнал при всяко преместване на стрелата на помпата, с което 
предупреди работниците, които бетонират. При липса на пряка видимост. между оператора и 
работниците, които бетонират, един работник трябва да бъде поставен на определено място и да 
е задължен да координира работата на оператора и останалите работници. 

При уплътняване с вибратори трябва да се спазват следните правила: 
• работниците, работещи с вибратори, трябва всеки 6 месеца да преминават медицински 

преглед; 
• преди започване на работата с вибратора трябва да се провери неговата изправност, да 

се провери електрозахранването му, заземяването му и болтовете, осигуряващи 
непроницаемостта на кутията на вибратора;  

• забранява се изтегляне на вибратора чрез неговите маркучи или кабели;  
• в случаи на прекъсване на кабелите, искри в щепсела или авария в електрическия 

вибратор, работата трябва да се прекрати незабавно и да се уведоми техническия 
ръководител. 

 
11. Противопожарни мерки. 
Необходимите противопожарно ръчно оборудване и съоръжения трябва да се осигурят за 

този проект в съответствие с Приложение 2 на нормите и техническите стандарти за 
противопожарна охрана. 

Трябва да се осигурят пътища за достъп на противопожарните коли до всички 
съоръжения, сгради и складове. 

Телефонна или друга връзка с най-близката противопожарна охрана трябва да се осигури. 
Временните ел. инсталации трябва да се разполагат в съответствие с противопожарните 

изисквания. 
Извършването на заваръчни работи, загряването на битум и други работи трябва да става 

само на специално определените места. 
Забранява се загряването на замръзнали водопроводи, канали или други тръби с открит 

огън. 
В случаите на работа в близост до складове за гориво и лесно запалими материали, 

допълнителни противопожарни мерки се допускат съгласувано с управата на строителната 
компания и местните противопожарни служби. 

Опасните за запалване материали трябва да се складират на строителната площадка в 
съответствие с изискванията на нормите за пожарна безопасност. 

Инструкциите за пожарна безопасност трябва да се поставят на видни места и трябва да 
се организират групи за борба с пожарите според нуждите. 

 
12. Инструктаж на работниците. 
Всеки работник или член на инженерно-техническия персонал, ангажиран в работата, се 

допуска на работа само при извършен подробен инструктаж по правилата за безопасност и 
хигиена на труда; 

Инструктажите биват първоначални, производствени и периодически. Да се пази книгата 
за проведения инструктаж. 
 
 

VI. ЕЛЕКТРО-ПРЕМЕСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КАБЕЛНИ И ВЪЗДУШНИ 
ЛИНИИ. 

 
Съществуващите кабелни и въздушни линии след запитване в EVN и VIVACOM са 

следне:  
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На западната страна на моста на външната стена на гредата еа монтирани 6 бр, стоманени 
тръби ф 100 мм, през които преминават гелефонени кабели 1бр - 400”, 1 бр.-200”, 1бр.-10” и 5бр. 
оптични кабели 

От двете страни на моста има изградени кабелни шахти през, които кабелите преминават 
и съответно влизат и излизат от стоманените тръби. 

На източната страна на моста на външната страна на гредата са монтирани 2 бр.  
стоманени тръби Ф 150 мм. през които преминават Збр. силови електрозахранващи кабелни 
линии ниско напрежение САВТ 3X185+120 MM2 И 2 бр. САВТУ 3X95+50 MM2. От същата страна на 
моста по тротоара преминава кабелна линия средно напрежение 20 kV Встрани от моста над 
него преминава въздушна линия АС 5X70 MM2 ниско напрежение от стоманобетонен стълб 1 към 
стоманобетонен стълб 2. 

При строителството на новия мост тези кабелни линии е необходимо да бъдат съхранени 
и след изграждането на моста същите кабелни линии да бъдат прехвърлени в заложената тръбна 
мрежа в тротоарите на моста. 

За тази цел се предлага конструктивни елементи се които се укрепват: стоманените тръби 
с кабелите в пакет от двете страни на моста. Освобождават се тръбите от крепежните елементи 
към гредите на стария мост и се демонтират старите греди. 

Кабелната линия средно напрежение се освобождава от тротоара и се присъединява към 
кабелните линии НН в един пакет. 

Въздушната линия встрани от моста но принцип не пречи, но стоманенобетонен стълб 1 
попада в границите на строителство и се налага неговото демонтиране, какго и въздушната линя 
между стълб 2 и 3, През време на строителството връзката между двата стълба се осъществява 
временно с въздушна кабелна линия с кабел ШКТП 5x50 MM2 и два междинни временни стълба 
показани на чертежа 

Постоянната връзка между стълб 2 и стълб 3 ще се осъществи е кабел NAY2Y-J 5x95 мм2 
в изкоп през пъта и тротоара, през тръбната мрежа вградена в тротоара на новия мост и изкоп до 
стълб 2. До стълб 3 се монтира KPШ по стандарт на EVN, чрез който се разпредешят кабелните 
линии. 

Прехвърлянето на останалите силови кабели НН и СрН ще се осъществи като в тръбната 
мрежа се заложат съответните кабели, от двете страни на моста се изградят кабелни шахти Ш-З 
и Ш-4. където ще се извърши муфиране на кабелите с продълженията от двеге страни на моста. 
Трите кабела на линията СрН се изтеглят в една тръба. 

За съобщителните кабели от западната страна на моста се прилага същия начин за 
укрепването им и съхраняването им но време на строителството. Съществуващите кабелни 
шахти Ш-1 и Ш-2, състоянието им е следното: Шахта Ш-1 е сравнително добра, но е необходимо 
допълнително да се укрепи и да се постави нов капак. Шахта Ш-2 в момента е 50 см. над 
предвиденото тротоарно ниво и се налага нейното разрушаване и изграждане на нова пшхта на 
нивото на новия тротоар. 

Прехвърлянето на съобщителните кабели в тръбната мрежа на моста ще се осъществи 
като се заложат съответните кабели и същите се муфират в шахтите с продължаващите линии от 
двете страни на моста. 

Преди започване на каквато и да е работа но кабелните линии да бъдат уведомени EVN и 
VIVACОM тр.Смолян за съгласуване и обезопасяване. Изкопните работи в близост до кабелни 
линии и ел.съоръжения да се извършва при изключенонапрежение и в присъствието съответно 
на служители на EVN и VIVACОM  
 
 

VII. УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ. 
 
Уличното осветление се изгражда от двете страни на моста. Същото се изпълнява с 

декоративни чугунени или стоманенотръбни стълбове с двойна рогатка, с кълбовидни 
осветителни тела, с височина 3.50 м. от кота терен. Същите се определят от инвеститора. 
Стълбовете се разполагат на края на тротоара от към уличното платно по линия на мантинелата в 
началото, средата и края на моста през приблизително 13 м. 
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Електрозахранването на уличното осветление се осъществява от най- близкия 
стоманенобетонен стълб на електроразпределителна мрежа НН, както е показано на чертежа. 
Същото е съгласувано с обшивката фирма за поддръжка на уличното осветление. Захранващия 
кабел е от типа СВТ със сечение 3x6мм2 с възможност за захранване на уличното осветление в 
режим нощен и полунощен. 

Кабела се укрепва по стълба, като последните 2 м. до земята кабела се изтегля в метална 
тръба. Понататък кабела се полага в изкоп по трасе показано на чертежа. Изкопа е с дълбочина 
0,8 м. и широчина 0,4 м. Кабела се полага върху подложка от пясък или ситно пресята пръст 0,10 
м. под и над кабела. За сигнализация на кабела в изкопа на около 30 см. над кабела се поставя 
сигнална лента „Внимание” оцветена в жълто. Същата служи за символична защита на кабела 
при направа на изкопни работи. При пресичането на улицата изкопа е с дълбочина 1,10 м. и 
кабела се изтегля в метална тръба положена на дъното на изкопа. Преминаването на кабела през 
моста се осъществява в РVС тръби положени в тротара. 

Захранващия кабел отива до всеки стълб и се изтегля до клемната плоча, където се 
осъществяват връзките към осветителните тела на стълба. На всяка кламна плоча е монтиран 
автомативен прекъсвач 10А. От клемната плоча до осветителните тела се изтегла кабел СВТ 
3x2,5мм2.  

За защита от поражение на електрически ток при непряк допир всички метални стълбове 
се присъединяват към заземителна инсталация чрез заземителна шина 40/4, положена успоредно 
със захранващия кабел. Заземлението се извършва в зелената площ в близост до 
стоманенобетонния стълб от където се свързва захранването. Преходното съпротивление не 
трябва да превишава 10 ома.  

Преди пускане на ел.захранването на обекта в експлоатация да се измери 
съпротивлението на заземяване, както и изолационното съпротивление на кабелите. 

Всички пресичания на кабела с други съоръжения да става в тръби. 
 
 
VIII. ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО И ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗА ОТБИВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО. 
 
Временната организация на движението по време на строителството е разработена при 

спазване на изискванията на Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и 
безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и 
улиците. 

Настоящият проект за ВОД, след реализацията му, има за цел:  
1. Да информира участниците в пътното движение за особеностите и опасностите, 

възникнали в пътния участък и изменените пътни условия. 
2. Да въвежда режим на движение, който осигурява безопасно преминаване през пътния 

участък. 
Пътните знаци за въвеждане на временна организация на движение са съгласно 

Приложение 2 на Наредба 3. Те трябва да отговарят на изискванията на БДС 1517 “Знаци пътни. 
Форма, размери, символи, цветове и шрифтове”. Предвижда се знаците да се поставят на 
устойчиви срещу преобръщане стойки. 

Настоящата ВОД следва да осигури безопасността при извършване на СМР на 
обекта(маневриране и заставане в работно положение на бетонпомпата и бетоновозите), както и 
товарно-разтоварни работи във връзка с извършването на всички останали СМР. При всички 
случаи, когато е нужно временно спиране на движението по улица “Братан Шукеров”, 
изпълнителят е длъжен да подсигури регулировчици , оборудвани със сигнални предпазни 
жилетки, стоп - палки и радиостанции) за безопасното и безаварийно пропускане на 
автомобилното движение. 

Предвижда се поставянето на пътни знаци А23 и В2 преди и след зоната на 
непосредственото извършване на СМР.(Виж схемата за ВОД). Предвижда се също така 
поставянето на ограничителна табела С3.1 и сигнална лента на колчета покрай зоната на 
непосредствено извършване на строително - монтажни работи. 

Тъй като при извършване на СМР за изпълнение на моста, движението по ул. “Братан 
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Шукеров” се прекъсва, се предвижда движението до ж. к. “Петровица” да се отбие по следния 
маршрут: Кръстовището при пазара Устово - по ул. “Васил Райдовски” - отклонение при 
“Топливо” , през моста - бившия ЗКЕ “Комуна” - ж. к. “Петровица” и обратно. За регулиране на 
движението по отбивния маршрут се предвижда поставянето на табела с надпис “МОСТЪТ ЗА 
Ж.К. “ПЕТРОВИЦА” В РЕМОНТ” преди кръстовището за пазара Устово, както и следните 
пътни знаци: Б2 - при отклонението за “Топливо”, В18, В26, Б5 и Б6 (съществуващи на място), 
Б5 - преди стръмния участък, посока бившия ЗКЕ “Комуна”, Б6 - след стръмния участък, посока 
към моста при “Топливо”. 

Ще се възстанови настилката от моста при “Топливо” до края на стръмния участък преди 
бившия ЗКЕ “Комуна”. Ширината на платното за движение от края на моста при “Топливо” до 
началото на стръмния участък е 6 м, а след това до края на стръмния участък преди бившия ЗКЕ 
“Комуна” - 4 м с две отбивки за разминаване посочени в чертежа. Ще се изпълни и отводнителна 
решетка. 

Мероприятия по безопасност, хигиена на труда и пожарната безопасност 
Организацията на строителната площадка и на работните места да осигурява безопасност 

на всички лица, свързани с изпълнение на СМР, безопасен и удобен достъп на строителните 
машини и превозни средства, както и на безопасно преминаване на МПС . 

Освен набелязаните по-горе мероприятия, да се спазват изискванията в посочените по 
долу правилници и наредби и такива, имащи отношение към строителството: 

• Правилник по безопасността на труда при строително-монтажни работи –  
Д-02-001/1982г, изм. ДВ бр.4/13.01.1998г; 

• Правилник за извършване и приемане на строителните и монтажни работи; 
• Правилник по безопасност на труда при товаро-разтоварни работи от 1971г; 
• Правилник по безопасността на труда при заваряне и рязане на метал от 1978г; 
• Наредба № 3 за ползване на преносими стълби - ДВ бр.28 от1976г; 
• Противопожарни строително-технически норми от 1978г; 
• Инструкция за пожарната безопасност при извършване на заваръчни и др. огневи 

работи - ДВ бр.90/67г; 
• Наредба за осигуряване на безопасни и хигиенни условия на труд - ДВ бр.43/68г; 
• Наредба № 16 от 23.07.2001 г. за временната организация на движението при 

извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците; 
• Наредба № 31 за повдигателни съоръжения - ДВ бр.33/81г; 
• Наредба № 6 за общите изисквания и задължения за осигуряване на безопасността при 

трудовата дейност - ДВ бр.75/96г.  
• Наредба № 3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена 

на труда и противопожарната охрана от 14.05.1996г;  
• Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана 

- ДВ бр.77/95г 
 
 

IX. „ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА ВРЕМЕННО ПОДПИРАНЕ НА 
ВИСОКОВОЛТОВИ ЕЛ.КАБЕЛИ И НАПОРНИ ТРЪБОПРОВОДИ”. 

 
Проекта предвижда временно подпиране и укрепване на преминаващите проводи по 

моста през времето на разрушаване и отново изграждане на моста. Това се налага поради 
невъзможността от преместване на тези проводи на друго място извън площадката на моста или 
икономическата нецелесъобразност това да се извърши. 

По моста преминават следните проводи: 
А/ От страна „ВТОК“: 
- в 4 бр. стоманени тръби ф 150 преминават 5 оптични кабела; 
- в 2 бр. стоманени тръби ф 150 преминават 3 бр. слаботокови съобщителни кабели 400”+ 
200”+ 10” ; 
- в 2 бр. стоманени тръби ф 300 преминават 2 бр. напорни тръбопроводи ф 180 РЕВП ; 
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А/ От страна „ОТТОК“: 
- в 2 бр. стоманени тръби ф 150 преминават 2 кабела НН (185 мм2+95 мм2) ; 
- в тротоара преминава в тръби кабел СН - 20 KV; 
Временното подпиране и укрепване на тези проводи се очертава да се извърши в 3 групи, 

очертаващи 3 линии на подпиране, преминаващи непосредствено по трасето им. Значителното 
странично преместване на проводите е затруднено от липсата на аванс. Минимално странично 
изместване ще бъде възможно в ограничен размер едва след разкриване устоите на двата бряга с 
цел да се изместят трасетата на проводите, попадащи в обхвата на надлъжните греди. 
Преминаването на кабелите през гардбастовите стени да стане в стоманени тръби, осигуряващи 
достатъчен отвор за свободно преминаване. 

Всяка линия на подпиране и укрепване е стояща, напълно независима и се състои от 
следните конструктивни елементи: 

- Фундаменти ; 
- Вертикални стойки; 
- Главна носеща греда; 
- Носещи вилки; 
1. Фундаментите са с размери 200/200/25. Изпълняват се от стоманобетон по възможност 

върху скална основа, която се очертава да бъде на неголяма дълбочина. Задължително се 
анкерират в скала, като дълбочината на анкериране е не по-малка от 50 пъти диаметъра на 
анкера. Замонолитката на анкерите да се изпълни с бързовтвърдяващи се разтвори във водна 
среда по рецепта от лицензирана лаборатория. Бетон за фундамента клас С25/30, стомана В500В. 

2. Вертикалнйте стойки са стоманени и се състоят от две части - долна и горна -
телескопична. 
Долната част на стойката се изпълнява от стоманена тръба ф245/7 с дължина по мярка 

от място. Връзката с фундамента се осъществява чрез долната база по конструктивните проекти. 
За пространствената устойчивост на Стойката се монтират 3 бр.подкоси, които трябва да се 
облицоват с водоустойчив шпертплат за да не задържат клони и наноси, създаващи условия за 
подприщване на водата. 

За долна част на стойката могат да се ползват инвентарни кофражни стойки от 
съчленени 4 бр. тръбни профили, но допълнени откъм „втока“ с пета тръба за оформяне на 
острие, осигуряващо обтекаемостта на стойката ; 

Горната част на стойката се изпълнява от телескопична стойка за кофраж с променлива 
дължина преценена на място. В двата края на телескопичната стойка се оформят бази за 
стъпване към долната част и горе за стъпване на главната носеща греда; 

3. Главните носещи греди са от кутиеобразен профил 150/150/6 или 200/150/7 с дължини 
съобразно показаната в графичната част на проекта схема за разчленяване на същата. 
Закрепването на същите към горната част на Стойките ще стане с прикрепващи планки и 
заваръчни шевове.  

4. Носещите вилки се изпълняват от квадратен стоманен профил 60/60/4 на заварка по 
посочените размери в графичната част. Поставят се през 150 см върху главната носеща греда. 
Закрепването е със заваръчни шевове 4 мм, непрекъснати по контакта на съединяваните 
елементи. В крайните клонове в надлъжна посока вертикалите се укрепват с диагонали на 
стоманена решетка с профили 40/20/3. Проводите се полагат върху напречна греда 60/60/4 или 
по-голяма, като плътно се прилепва към проводите, полагайки ги върху подложки от 
автомобилни гуми или други подобни еластични и изолиращи материали. 

След изпълнението на квадрите по устои и стълба се коригират местата на проводите 
така, че да попаднат в пространството между надлъжните греди. 

Окончателното окачване на проводите може да стане след отливане на пътната плоча, 
преди набирането на проектната якост на бетона. Същото да се изпълни чрез закрепване с шайби 
и гайки на носещите греди към замонолитените шпилки на окачващите рамки. След 
окончателното закрепване временната носеща конструкция се демонтира. 
ВРЕМЕННОТО И ПОСТОЯННО УКРЕПВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПРОВОДИ ДА 
СЕ ИЗПЪЛНИ СЛЕД ИНФОРМИРАНЕ И СЪГЛАСУВАНЕ С ЕКСПЛОАТАЦИОННИ 
ДРУЖЕСТВА, СОБСТВЕНИЦИ НА ПОСОЧЕНАТА ИНФРАСТРУКТУРА !!! 
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X. ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. 
 
Изпълнителят на обекта е длъжен преди започване на строителството и по време на 

самото строителство да вземе необходимите мерки за опазване на околната среда, за осигуряване 
на безопасността, хигиената на труда и пожарната безопасност при извършването на СМР.
 Основната причина за нарушаване на околната среда при изпълнение на строителните 
дейности са изкопните работи, което неминуемо засяга терените, в които се извършва. Забранено 
е безредното складиране, разпиляване и изоставяне на строителни материали и машини –  
арматури, развалени строителни машини и др.  

При изпълнение на строителните дейности изпълнителите трябва да вземе съответните 
мерки за намаляване на потенциалните отрицателни въздействия на околната среда:  

• за зареждане с гориво-смазочните материали се използват най-близко разположените 
автобази;  

• при евентуално генериране на опасни отпадъци се сключва договор с фирма, която има 
лиценз за тяхното третиране; 

• за ограничаване на въздействието основно в работната среда и върху населението е 
необходимо да се предприемат съответните мерки: оросяване, контрол върху 
техническото състояние на механизацията и транспорта; 

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

• против утечки на масла се извършва ежесменен контрол на техническото състояние на 
машините; 

• за битово-фекалните води се използват съществуващи или химически тоалетни; 
• за предотвратяване замърсяване на почвите се извършва контрол на строителната 

механизация и транспортните коли. Транспортните средства се измиват на определените 
за тази цел места; 

• транспортните коли се покриват; 
• организацията на строителство да изключва активиране на срутища; 
• в случай на необходимост - извършването на взривните работи става по специален 

проект, без разлет, за запазване на прилежащата растителност; 
• унищожаването на дървесна растителност и храсти да бъде във възможните минимални 

размери, след съгласуване с компетентния орган; 
• съгласно българското законодателство при извършване на строителни работи за 

откриване на археологически находки се информира АИМ, строителството временно се 
спира и се взема съответното решение за тяхното съхранение; 

• използваните машини и агрегати се поддържат в добро техническо състояние; 
• ауспусите на транспортните и строителни машини се снабдяват с шумозаглушители; 
• да не се допуска работа на празен ход на транспортните и строителни машини. 

Съгласно българското законодателство използването на инертни материали, бетонови 
смеси и асфалтови продукти става само от предприятия, които притежават съответния лиценз за 
извличането и производството им. 

Всички действия по опазване на околната среда трябва стриктно да се контролират от 
инвеститорския контрол и от независимия строителен надзор на обекта.  

 
 

XI. СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ. 
 
Изисквания: 

            1. Бетон 
    - Клас бетон по БДС EN 206-1/NA 
    - Клас бетон С30/37 - (B35) – за пътна плоча и тротоарен блок  
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    - Клас бетон С25/30 - (B30) – за преходни плочи гардбаластрови стени, устои, стълбове           
    - Клас бетон С20/25 - (B25) – за фундаментни устои, стълб и крила  
    - Клас бетон С12/15 - (B15) – за подложен бетон под фундаментите           
    - Клас на водоплътност W0,8  на бетона за тротоарен блок С30/37 (B35)  и   
мразоустойчивост F150 с добавка FIBERMESH. 

    - Всички бетони да бъдат със сулфатоустойчив цимент. 
2. Армировка съгласно  
    - БДС 9252:2007 – В500В   
    - БДС 4758:2008 – В235   
3.Стомана S235J2G4 – за стоманена конструкция за временно укрепване на 
високоволтови ел.кабели и напорни водопроводи. 
 - Електроди Е 42 

4. Асфалтобетон  
    - Асфалтобетон АС 12,5 износване А  50/70 /плътна  смес за горен пласт 24 кг/м2/1см. 

мазут/  
    - Асфалтобетон АС 20 бин. 50/70 /неплътна смес за дол.пласт 24 кг/м2/1см  мазут/ 
5 Хидроизолационна мембрана 
 -двупластова битумна мембрана с обща дебелина 1,0см за газопламъчно полагане на 
базата на полимер модифициран битум , която да отговаря на изискванията на  
техническа спесификация АПИ /2014 г и    издържаща на температура 165 градуса – за 
директно полагане на асфалтобетон и експлоатационни показатели в съответствие с 
Регламент /ЕС/ № 305/1011, 

6. Кабели, проводници и други  електро материали  
           Използваните електо материали следва да стандартизирани от „ЕВН България Елект / 
Електроразпределение „ ЕАД  
 

Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени със сертификат за 
произход и декларация за съответствието на строителния продукт с указания за 
прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен 
представител, подписана и подпечатана от производителя или негов представител – 
(съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване 
съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.). 
Материалите, които ще използва изпълнителят, следва да отговарят на минималните 
изисквания за качество на БДС EN или еквивалентно. Прилагането на други стандарти и 
шифри е възможно само ако гарантират същото или по-високо качество от визираните. 

 
 

XII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ. 
 
1. ОБЩО. 
От самото начало и до завършването на работата на обекта, Изпълнителят ще носи 

отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си работа, 
материали и оборудване. 

 
2. ЗАЩИТА НА  СОБСТВЕНОСТТА. 
Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна или 

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

Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на 
Изпълнителят, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на 
Изпълнителят. 

Изпълнителят ще възстановява всички площи и вещи повредени или нарушени от техните 
действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена вреда върху собственост, 
в резултат на работата по този Договори, Изпълнителят ще носи отговорност за всички разходи, 
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свързани с разрешаването на или защитата при тези искове.  
Преди да изискат проверка на завършените работи Изпълнителят  трябва да извърши 

нужното почистване и възстановяване, което се изисква при предаването на завършения обект, в 
съответствие с целите и смисъла на тези спецификации. 

 
3. ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА. 
Изпълнителян трябва да предприема всички необходими превантивни мерки, за да 

предотвратят избухването на пожар на работната площадка или в съседни на подобектите 
сгради и пр. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на 
евентуален пожар. Не се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки. 

Изпълнителят трябва веднага да подава сигнал за тревога на местните власти и 
Възложителя, в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, в 
следствие на разположени резервоари за гориво или подобни опасни средства или устройства. 
За да предотврати появата на пожар или експлозия, Изпълнителят трябва да упражняват 
предпазните мерки за безопасност и трябва да се придържат към всички инструкции, издадени 
от местните власти и Възложителя.   

 
4. ОПАЗВАНЕ НА ДЪРВЕТАТА И ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ. 
Без одобрението на Възложителя на Изпълнителят не е разрешено да премахват, 

преместват  или режет каквито и да са дървета. Защитата на всички съществуващи дървета и 
тревни площи, които се намират в района на работите, е отговорност на Изпълнителя. Ако има 
ненужно унищожени или повредени дървета или тревни площи, то Изпълнителят трябва да 
замени повреденото или унищожено дърво и/или зелена площ с ново, което да е равностойно 
или с по-добро качество и характеристики. 
 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: ЗА СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛИ, ПРОДУКТИ, 
ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБОРУДВАНЕ, УСТРОЙСТВА И 
ДРУГИ КОМПОНЕНТИ С ПОСОЧЕН ПРОЦЕС, ТИП, МОДЕЛ, ТЪРГОВСКА МАРКА, 
ПРОИЗХОД ИЛИ ПРОИЗВОДСТВО В НАСТОЯЩИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ 
СПЕЦИФИКАЦИИ И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ СЪГЛАСНО ЧЛ.32, АЛ.2 ОТ ЗОП 
ДА СЕ ЧЕТЕ „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО“. 

 
Приложение: Количествена сметка за обекта и инвестиционен проект. 

 
Изготвили:  
Директор на дирекция „СИиОС“: 

 

/положен подпис/ 

/инж. Васка Караджова/ 

Гл. Специалист в дирекция „СИиОС“: 
 

/положен подпис/ 

/Ружка Илчева/ 
 

 
 
Съгласувал, 

Заместник-кмет:� /положен подпис/ 

                  /инж. М. Цекова/  


