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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
към покана с изх. № 5 от 27.04.2015г. относно избор на изпълнител на обществена поръчка за строителство 
по реда на Глава VIII „ а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И 
МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА И УКРЕПИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИE 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН” 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  
„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ 
РАБОТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДПОРНА 
СТЕНА И УКРЕПИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИE НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”. 
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Обособена позиция № 1 – Изпълнение на строителни и 
монтажни работи на обект: Подпорна стена на ул. 

Гимназиална № 16, гр. Смолян, до жилищна сграда на 
сем. Николови. 

 
 
 

І. ОПИСАНИЕ НА НАСТОЯЩЕТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЕКТА, УСЛОВИЯ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ВЗЕТИ 
ПРЕДВИД. 
 
ПРЕДМЕТ: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ: 
Обособена позиция № 1 – Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: 
Подпорна стена на ул. Гимназиална № 16, гр. Смолян, до жилищна сграда на сем. 
Николови. 
 
1.СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ. 
Вследствие на срутищни процеси има пропадане и изнасяне на насипен материал под 
фундаментите на подпорната стената от каменна зидария с дължина 45 м  под улицата, в 
резултат на проливни дъждове и ерозия. Стената в отделни участъци с обща дължина около 18 
м е частично разрушена и силно деформирана.Улицата е застрашена от пропадане и цялостно 
прекъсване и функциониране.Тя е единствената връзка на живущото население по нея и 
единствения път за достъп до гробищния парк на квартал Райково. 
Предвидените в проекта дейности са за изграждане на стаманобетонови подпорни стени на 
мястото на съществуващата, силно компрометирана подпорна стена от каменна зидария, 
укрепваща пътното платно на ул. Гимназиална, кв.Райково, гр.Смолян.   
За обекта има разрешение за строеж № 96 от 23.07.2013 г. 
Строежът е IV категория съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „а“ от ЗУТ. 
 
2. ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ. 
Подпорната стена е ъглова, монолитна, стоманобетонова с дължина 45 м и височина от 3,5-4м. 
Изпълнява се на етапи, с цел запазване движението по улицата. В първия етап се разрушават най-
засегнатите участъци на съществуващата подпорна стена и се изграждат нови предвидени в проекта, 
през секции с дължина 3-5 м (секции 1, 3, 5 и 7). В следващия етап се изграждат останалите. 
За запазване на минимална широчина на улицата от 2,5 м и съществуващата канализация се предвижда 
укрепване на изкопите. 
Всички стени са разделени на секции с дължина от 3,00 м до 10,00 м и деформационни фуги 3-4 м. 
Дренажния пакет, барбакани, хидроизолацията и обратния насип зад стената се изпълняват съгласно  
чертеж „Типов напречен профил на подпорна стена“ от техническия проект. 
Предвиден е монтаж на  предпазен метален парапет. 
            
 
ІІ. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. 
 
1.ВИДОВЕ РАБОТИ. 
Видове работи – основни дейности: 
• Изкопни работи; 
• Подложен бетон; 
• Кофражни работи; 
• Армировъчни работи; 
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• Бетонови работи; 
• Обратен насип; 
• Възстановяване на улицата и отводнителни мероприятия по нея; 
• Направа на метален парапет. 
 
2.ТРАНСПОРТ, ТОВАРЕНЕ, РАЗТОВАРВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. 
Изпълнителят по договора за строителство е отговорен за транспортирането, съхранението, 
полагането и изпитването на материалите съгласно съответните български стандарти, 
предписанията на производителя/доставчика на материалите и предписанията на проектанта. 
Изпълнителят  е длъжен да планира снабдяването с материалите по такъв начин, че да може да 
изпълнява задълженията си по договора, включително изграждането, поддръжката и управлението 
на складови бази. 
Изпълнителят носи пълна отговорност за охраната на строителния обект, както и на материалите, 
съоръженията и оборудването, които са вложени или съхранявани от него до получаване на 
Разрешение за ползване.  
  
3. НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 
Подпорната стена ще се изпълнява по следната принципна технология: 
• Изпълнението на стоманобетоновите конструкции трябва да се извършва съгласно  

технологичните изисквания посочени в проектите и съобразно изисквания на съответните 
нормативи и стандарти.  

• Преди започване на строителството техническите изпълнители и строителните 
работници да бъдат запознавани с изискванията на правилниците и разпоредбите при 
изпълнението на различните видове строително-монтажни работи. 

• При изпълнение на  изкопи в скални почви чрез взривяване  същите да  се изпълняват с 
намалено количество взрив с цел опазване на околната среда и предотвратяване на 
евентуални срутищни и свлачищни процеси; 

• При пресичане на предвидените за изпълнение съоръжения с елементи на техническата 
линейна инфраструктура като силно токови, слабо токови, оптични и др. кабели и проводи, 
своевременно да бъдат информирани собствениците или представители на 
експлоатационните дружества и строителството да продължава след съответните 
съгласувателни процедури, а когато е необходимо и в присъствието на представител на 
съответното експлоатационно дружество; 

• След засипване и уплътняване на насипа се извършва възстановяване на нарушените терени. 
 
4. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. 
Предвидените за изпълнение СМР се извършват съгласно изискванията на чл.169, ал.1 от 
Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на техническия проект. Документирането на 
извършените СМР се осъществява съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството и чрез протоколи за изпълнени строително-монтажни 
работи, в които се отразяват видовете работи, количества и единични цени. В строежа да се 
влагат само строителни продукти, в съответствие на съществените изисквания към строежите и 
да имат оценка на съответствието съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, 
съответно на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на 
строителните продукти. 
За изграждането на проектираната подпорна стена трябва да се имат предвид и спазват 
следните основни изисквания: 
• Проектираната подпорна стена се изпълнява в съответствие с одобрения Технически проект, 

Нормативните актове и документи в строителството; 
• При даването на строителна линия е желателно участие на проектанта на обекта; 
• Всяко намерение за промяна на проекта трябва да се съгласува с проектанта по надлежния 

ред; 
• Стриктно спазване на „Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни 
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работи“ (ПИПСМР) в съответните раздели (земни работи, монтажни работи, бетонови 
работи и др.) 

• Спазване на проектните изисквания, стандарти и изисквания на фирмите-доставчици 
относно: транспорт, съхраняване, инсталиране, хидравлично изпитване, фундиране, 
засипване и т.н. Да се изискват съответните сертификати за съответствие; 

• Необходимо е преди започване строителството на обекта да се извърши уточняване и 
отлагане на местоположението на съществуващите подземни съоръжения в обхвата на 
стените. Това следва да се реализира от службата по подземен кадастър при Община Смолян 
с участието и на съответните специализирани ведомства (ЛКС, НЕК, БТК, ВиК и др.). При 
извършването на СМР да се запазят експлоатационните характеристики на подземните 
комуникации; 

• Земните работи следва да се извършват в съответствие с ПИПСМР – Раздел І „Земни работи 
и земни съоръжения”;  

• Влаганите материали и изделия, използвани при изпълнението на обекта трябва да 
отговарят по вид, тип и качество на изискванията на проекта и на съответните 
стандартизационни документи. Не следва да се допуска използването на материали и 
изделия без сертификат за качество и с неизвестна технология за приложението им; 

• Изпълнението на строително-монтажните работи трябва да се съгласува със съответните 
органи на Община Смолян и КАТ за безконфликтна организация на движението по време на 
строителството при съблюдаване изискванията на Наредба №3/16.08.2010 г. „За временната 
организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни 
работи по пътищата и улиците“.  

Изпълнителят на обекта,  предмет на поръчката е длъжен преди започване на строителството и 
по време на самото строителство да вземе необходимите мерки за осигуряване на 
безопасността, хигиената на труда и пожарната безопасност при извършването на СМР. 
 
5. ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО (ВОБД). 
Изпълнителят следва да изготви част: „Временна организация и безопасност на движението” за 
своя сметка, като за всеки конкретен случай се прилага съответната схема, съгласно Наредба 
№3 „За временната организация и безопасност на движението при извършване на строителни и 
монтажни работи по пътищата и улиците“ (ВОБД).  
Пътните знаци следва да бъдат втори типоразмер по БДС 1517:2006 „Пътни знаци.Размери и 
шрифтове“ и да са съгласно Приложение №2 от наредба №3. 
Временните знаци се поставят на преносими стойки, устойчиви срещу преобръщане от вятър. 
Те се поставят преди започване на строителните работи и се отстраняват веднага след тяхното 
окончателно завършване. Пътните знаци за въвеждане на ВОБД,  следва да отговарят на 
минималните светлотехнически изисквания съгласно Приложение № 5 на Наредба №3 за 
ВОБД. 
Нощем надлъжното ограждане да се сигнализира с постоянни или мигащи светлини или по друг 
подходящ начин, предложен от изпълнителя. 
Лицата, които извършват СМР в обхвата на пътя, трябва да носят отличителен знак (С12) 
„Облекло с ярък цвят и светлоотразителни ленти”. 
Пътните знаци на постоянната сигнализация, които не съответстват на временната, трябва да се 
отстранят или да се покрият с непрозрачен калъф или фолио с черен или сив цвят. 

 
6. 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 изграждане на подпорната стена 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 изпълнителят трябва да вземе съответните мерки за 
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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.  

 
7. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА, ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПОЖАРНА 
БЕЗОПАСНОСТ. 
При изпълнение на строителството стриктно да се спазва Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 
строителни и монтажни работи. При изпълнението на обекта изпълнителят трябва да 
съблюдават строго действащите нормативни документи по БХТПБ. С оглед характера на 
строителните и предстоящите за изпълнение дейности и операции се налага осигуряването на 
лични предпазни средства и специално работно облекло. Допуснатите до работа на площадката 
на обекта строителни машини трябва да притежават паспорти и съответните инструкции по 
БХТПБ. 

 
 

ІII. СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ. 
 

Изисквания: 
• Бетон: 

o Подложен бетон - бетон клас В10 с дебелина 10см под фундамента; 
o Бетон за фундаменти -  бетон клас В25/Rв = 14,5 Мра; 
o За стени - бетон клас В25/Rв = 14,5 Мра/; 
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• Стомана: 
o Стомана за фундаменти – СтАIII-N с Rs=375 MPA и  СтАI –Ф с Rs=225 MPA; 
o Стомана  за стените -  СтАIII-N с Rs=375 MPA  и СтАI –Ф с Rs=225 MPA. 

Доставените материали, необходими за изпълнението на обекта, трябва да отговарят на всички 
изисквания на техническия проект и да бъдат придружени със: 
• Сертификати за качество и да отговарят на европейските стандарти; 
• Заверено копие от сертификат за съответствие на строителния продукт издаден от 

оторизирано лице по Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяването на 
съответствието на строителните продукти (НСИСОССП). 

Всички материали, които ще се влагат в обекта, трябва да са нови, със съответното качество, 
подходящи за целта и не трябва да имат дефекти. Материалите следва да са в съответствие с 
Наредба от 2006 г. за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 
строителните продукти, както и с настоящите технически спецификации.  
Докато не е получено одобрението на Строителния надзор няма да бъдат поръчвани никакви 
материали или извършвани строителни дейности. Такова одобрение не освобождава 
изпълнителя от неговите задължения и отговорности по договора за изпълнение. 
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. 
 
 
IV. 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 
Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на 
Изпълнителя. 
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 договора за изпълнение, изпълнителя ще носи 
отговорност за всички разходи, свързани с разрешаването на или защитата при тези искове.  
Преди да изиска проверка на завършените работи изпълнителят  трябва да извърши нужното 
почистване и възстановяване, което се изисква при предаването на завършения обект, в 
съответствие с целите и смисъла на тези спецификации. 

 
3. ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА. 
Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати 
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. 
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Изпълнителят трябва веднага да подаде сигнал за тревога на местните власти и Възложителя, в 
случай че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, в следствие на 
разположени резервоари за гориво или подобни опасни средства или устройства. За да 
предотврати появата на пожар или експлозия, Изпълнителят трябва да упражнява предпазни 
мерки за безопасност и трябва да се придържа към всички инструкции, издадени от местните 
власти и Възложителя.   

 
4. ОПАЗВАНЕ НА ДЪРВЕТАТА И ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ. 
Без одобрението на Възложителя, на Изпълнителя не е разрешено да премахва, премества  или 
реже 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. 

 
 

V. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ, КОИТО СА СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
ПОРЪЧКАТА И ПРЕДСТАВЛЯВАТ УСЛОВИЕ, СЛЕДСТВИЕ ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ 
КЪМ НЕГО: 
 
Изисквания: 
• Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа, в 

това число своевременно съставяне на необходимите актове и протоколи по Наредба № 3 
от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от 
министъра на регионалното развитие и благоустройството, и завеждане на дневник на 
обекта /заповедна книга за строежа – прошнурован/а, прономерован/а и узаконен/а, 
който/която да е на разположение на всички контролни органи при поискване през целия 
срок на изпълнение на договора. 

• Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите 
спецификации строителни материали и продукти, които не е допустимо да са втора 
употреба. 

• Осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно строителство, 
складиране на материали и техника в случаите, когато същите са извън територията, върху 
която се изгражда строежа. 

• Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания. 
• Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация. 
• Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му 

в експлоатация. 
• Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през 

гаранционните срокове. 
 
 

VI. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА. 
 

Строителството следва да се осъществи  в съответствие с видове и количества строителни и 
монтажни работи съгласно приложени за обособената позиция количествена сметка и 
инвестиционен проект. 
 
Приложение: Количествена сметка и инвестиционен проект изпълнение на поръчката в 
частта на обособената позиция. 
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Обособена позиция № 2 – Изпълнение на строителни и 
монтажни работи на обект: Възстановяване на укрепително 

съоръжение на пътя Смолян - Мугла при км 21+350. 
 
 
 

І. ОПИСАНИЕ НА НАСТОЯЩЕТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЕКТА, УСЛОВИЯ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ВЗЕТИ 
ПРЕДВИД. 
 
ПРЕДМЕТ: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ: 
Обособена позиция № 2 – Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: 
Възстановяване на укрепително съоръжение на пътя Смолян - Мугла при км 21+350. 
 
1.СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ. 
Вследствие на пропаднала ламела на съществуваща бетонова стена  и пропадане на скат към 
пътното платно, включително и под асфалтовата настилка, е застрашен от прекъсване път 
Смолян-Мугла  в участъка  при км 21+350. 
Общата дължина на пропадналият участък е 15-20м. Пропадането на деформираната ламела ще 
доведе до разрушаване на пътното платно до оста на пътя и невъзможността от ползването му, 
поради малката ширина.  
При движение на превозни средства в непосредствена близост до пропадането от динамичните 
натоварвания на същите е възможно изцяло пропадане на пътното платно и пътнотранспортни 
произшествия. 
Преди изпълнението на стената трябва да се премахне съществуващата подпорна стена с 
дължина 10,25 м, тъй-като е силно компрометирана и с подкопани основи. Същата е негодна и е 
невъзможно запазването й. 
Предвижда се  изграждането на  стена  с  дължина 22,50 м. Същата е под пътното  платно  на 
общински път SML 2240 /ІІІ-866/ Смолян - Мугла при км 21+350. При строителството на 
стената ще се засегне част от пътното  платно. 
Строежът е III категория съгласно чл.137, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗУТ. 
 
2. ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ. 
Предвижда се изграждане на армирана подпорна стена с дължина 22,50 м, която следва да се 
изпълни на 7 секции. Стената е проектирана като ъглова с разтоварваща конзола. Височината на 
стената е от 503 до 580 см над цокълна фуга. Стената е проектирана на секции с вертикални 
деформационни фуги между секциите /ламели във фундаменти/ с ширина на фугите 3 см . 
Фугите се обработват със стиропор с дебелина 3 см. За достигне до здраво речно корито се 
изчистват речните наслаги. Предвидено е фундиране в скални почви, като  цокълната фуга на 
стената е на дълбочина 1,00 м от откритото здраво речно корито. Основата се просича на 
стъпала  и се набиват  анкери № 20.  Изпълнението на анкерите включва пробиване в скалата на 
отвори с дължина 50 см и диаметър ф 26 мм, набиване на анкерите и шприцване на отворите с 
циментов разтвор М100 за осигуряване на бетоново покритие на анкера. Полагането на 
подложния бетон се изпълнява, като се спазват наклоните на фундаментите. При разлика  в 
нивата на фундиране, по-голяма от показаната, същата се преодолява с подложен бетон - клас 
7,5 на стъпка 2:1. Армирането и бетонирането на фундамента за една секция е без прекъсване. 
Армирането  и бетонирането на стената от една ламела е без хоризонтални фуги освен 
„цокълна” и „фуга при разтоварваща конзола”. Бетоново покритие на армировката е 4 см. 
Бетонът се вибрира, докато от него престанат да излизат въздушни мехурчета. Обратният насип 
зад стената:  ръчно реден камък и от скална почва с ъгъл на  вътрешно триене f = 35о и обемно 
тегло =  2,00 т/ м3. Предвидена е хидроизолация /двукратно обмазване с битум/, обратен насип 
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от ръчно реден камък и скална почва,   и барбакани на един ред над основи и два реда над 
конзола.  Изкопа да се  приеме от проектанта конструктор и инж. геолог.  Предвидено е 
изпълнение на  шапка с бетон В 15, върху която се монтира еластичната ограда.         
 
 
ІІ. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. 
 
1.ВИДОВЕ РАБОТИ. 
Видове работи – основни дейности: 
• Изкопни работи; 
• Кофражни работи; 
• Армировъчни работи; 
• Бетонови работи; 
• Обратен насип; 
• Асфалтови работи; 
• Направа на стоманена еластична ограда. 

 
2.ТРАНСПОРТ, ТОВАРЕНЕ, РАЗТОВАРВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. 
Изпълнителят по договора за строителство е отговорен за транспортирането, съхранението, 
полагането и изпитването на материалите съгласно съответните български стандарти, 
предписанията на производителя/доставчика на материалите и предписанията на проектанта. 
Изпълнителят  е длъжен да планира снабдяването с материалите по такъв начин, че да може да 
изпълнява задълженията си по договора, включително изграждането, поддръжката и управлението 
на складови бази. 
Изпълнителят носи пълна отговорност за охраната на строителния обект, както и на материалите, 
съоръженията и оборудването, които са вложени или съхранявани от него до получаване на 
Разрешение за ползване.  
 
3. НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 
Подпорната стена по ще се изпълнява по следната принципна технология: 
• Изпълнението на стоманобетоновите конструкции трябва да се извършва съгласно  

технологичните изисквания посочени в проекта и съобразно изисквания на съответните 
нормативи и стандарти; 

• Преди започване на строителството техническите изпълнители и строителните 
работници да бъдат запознавани с изискванията на правилниците и разпоредбите при 
изпълнението на различните видове строително-монтажни работи; 

• При изпълнение на  изкопи в скални почви чрез взривяване  същите да  се изпълняват с 
намалено количество взрив с цел опазване на околната среда и предотвратяване на 
евентуални срутищни и свлачищни процеси; 

• При пресичане на предвидените за изпълнение съоръжения с елементи на техническата 
линейна инфраструктура като силно токови, слабо токови, оптични и др. кабели и проводи, 
своевременно да бъдат информирани собствениците или представители на 
експлоатационните дружества и строителството да продължава след съответните 
съгласувателни процедури, а когато е необходимо и в присъствието на представител на 
съответното експлоатационно дружество; 

• След засипване и уплътняване на насипа се извършва възстановяване на нарушените терени. 
 
4. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. 
Предвидените за изпълнение СМР се извършват съгласно изискванията на чл.169, ал.1 от 
Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на техническия проект. Документирането на 
извършените СМР се осъществява съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството и чрез протоколи за изпълнени строително-монтажни 
работи, в които се отразяват видовете работи, количества и единични цени. В строежа да се 
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влагат само строителни продукти, в съответствие на съществените изисквания към строежите и 
да имат оценка на съответствието, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, 
съответно на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на 
строителните продукти. 
За изграждането на проектираната подпорна стена трябва да се имат предвид и спазват 
следните основни изисквания: 
• Проектираната подпорна стена се изпълнява в съответствие с одобрения Технически проект, 

Нормативните актове и документи в строителството; 
• При даването на строителна линия е желателно участие на проектанта на обекта; 
• Всяко намерение за промяна на проекта трябва да се съгласува с проектанта по надлежния 

ред; 
• Стриктно спазване на „Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни 

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

• Спазване на проектните изисквания, стандарти и изисквания на фирмите-доставчици 
относно: транспорт, съхраняване, инсталиране, хидравлично изпитване, фундиране, 
засипване и т.н. Да се изискват съответните сертификати за съответствие; 

• Необходимо е преди започване строителството на обекта да се извърши уточняване и 
отлагане на местоположението на съществуващите подземни съоръжения в обхвата на 
стените. Това следва да се реализира от службата по подземен кадастър при Община Смолян 
с участието и на съответните специализирани ведомства (ЛКС, НЕК, БТК, ВиК и др.). При 
извършването на СМР да се запазят експлоатационните характеристики на подземните 
комуникации; 

• Земните работи следва да се извършват в съответствие с ПИПСМР – Раздел І „Земни работи 
и земни съоръжения”; 

• Влаганите материали и изделия, използвани при изпълнението на обекта трябва да 
отговарят по вид, тип и качество на изискванията на проекта и на съответните 
стандартизационни документи. Не следва да се допуска използването на материали и 
изделия без сертификат за качество и с неизвестна технология за приложението им; 

• Изпълнението на строително-монтажните работи трябва да се съгласува със съответните 
органи на Община Смолян и КАТ за безконфликтна организация на движението по време на 
строителството при съблюдаване изискванията на Наредба №3/16.08.2010 г. „За временната 
организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни 
работи по пътищата и улиците“. 

Изпълнителят на обекта,  предмет на поръчката е длъжен преди започване на строителството и 
по време на самото строителство да вземе необходимите мерки за осигуряване на 
безопасността, хигиената на труда и пожарната безопасност при извършването на СМР. 
 
5. ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО (ВОБД). 
Организацията на движението по време на строителство и необходимата сигнализация  се 
изпълнява, съгласно изготвения проект по част: „Временна организация и безопасност на 
движението“. 
Пътните знаци следва да бъдат втори типоразмер по БДС 1517:2006 „Пътни знаци.Размери и 
шрифтове“ и да са съгласно Приложение №2 от наредба №3. 
Временните знаци се поставят на преносими стойки, устойчиви срещу преобръщане от вятър. 
Те се поставят преди започване на строителните работи и се отстраняват веднага след тяхното 
окончателно завършване. Пътните знаци за въвеждане на ВОБД,  следва да отговарят на 
минималните светлотехнически изисквания съгласно Приложение № 5 на Наредба №3 за 
ВОБД. 
Нощем надлъжното ограждане да се сигнализира с постоянни или мигащи светлини или по друг 
подходящ начин, предложен от изпълнителя. 
Лицата, които извършват СМР в обхвата на пътя, трябва да носят отличителен знак (С12) 
„Облекло с ярък цвят и светлоотразителни ленти”. 
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Пътните знаци на постоянната сигнализация, които не съответстват на временната, трябва да се 
отстранят или да се покрият с непрозрачен калъф или фолио с черен или сив цвят. 
 
6. 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 изграждане на подпорната стена 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 изпълнителят 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.  
 
7. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА, ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПОЖАРНА 
БЕЗОПАСНОСТ. 
При изпълнение на строителството стриктно да се спазва Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 
строителни и монтажни работи. При изпълнението на обекта изпълнителят трябва да 
съблюдават строго действащите нормативни документи по БХТПБ. С оглед характера на 
строителните и предстоящите за изпълнение дейности и операции се налага осигуряването на 
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лични предпазни средства и специално работно облекло. Допуснатите до работа на площадката 
на обекта строителни машини трябва да притежават паспорти и съответните инструкции по 
БХТПБ. 
 
 
ІII. СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ.         
 
Изисквания: 
• Бетон; 

o Подложен бетон- бетон клас В7,5/Rв=4.6 Mpa; 
o За основи и стена- бетон клас В25/Rв = 14,5 Мра/,с клас по мразоустойчивост F 75 и 

клас по водонепропускливост W 0,6; 
• Стомана: 

o стомана АІ/Rs = 225Мра/; 
o стомана АІІІ /Rs = 375 Мра/; 

• Асфалтобетон: 
o Асфалтобетон АС 12,5 изн. 50/70 /плътна  смес за горен пласт 24 кг/м2/1см. мазут/; 
o Асфалтобетон АС 20 бин. 50/70 / асфалтобетон-непл.смес за дол.пласт 24 кг/м2/1см  

мазут/. 
Доставените материали, необходими за изпълнението на обекта, трябва да отговарят на всички 
изисквания на техническия проект и да бъдат придружени със: 
• Сертификати за качество и да отговарят на европейските стандарти; 
• Заверено копие от сертификат за съответствие на строителния продукт издаден от 

оторизирано лице по Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяването на 
съответствието на строителните продукти (НСИСОССП). 

Всички материали, които ще се влагат в обекта, трябва да са нови, със съответното качество, 
подходящи за целта и не трябва да имат дефекти. Материалите следва да са в съответствие с 
Наредба от 2006 г. за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 
строителните продукти, както и с настоящите технически спецификации.  
Докато не е получено одобрението на Строителния надзор няма да бъдат поръчвани никакви 
материали или извършвани строителни дейности. Такова одобрение не освобождава 
Изпълнителя от неговите задължения и отговорности по този Договор. 
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. 
 
 
IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ. 

 
1. ОБЩО. 
От самото начало и до завършването на работата на обектите, 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. 
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Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на 
Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на 
Изпълнителя. 
Изпълнителя 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, Изпълнителя ще носи отговорност за 
всички разходи, свързани с разрешаването на или защитата при тези искове.  
Преди да изиска проверка на завършените работи Изпълнителят  трябва да извърши нужното 
почистване и възстановяване, което се изисква при предаването на завършения обект, в 
съответствие с целите и смисъла на тези спецификации. 
 
3. ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА. 
Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати 
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 подаде сигнал за тревога на местните власти и Възложителя, в 
случай че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, в следствие на 
разположени резервоари за гориво или подобни опасни средства или устройства. За да 
предотврати появата на пожар или експлозия, Изпълнителят трябва да упражнява предпазни 
мерки за безопасност и трябва да се придържа към всички инструкции, издадени от местните 
власти и Възложителя.   
 
4. ОПАЗВАНЕ НА ДЪРВЕТАТА И ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ. 
Без одобрението на Възложителя, на Изпълнителя не е разрешено да премахва, премества  или 
реже 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. 
 
 
V. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ, КОИТО СА СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
ПОРЪЧКАТА И ПРЕДСТАВЛЯВАТ УСЛОВИЕ, СЛЕДСТВИЕ ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ 
КЪМ НЕГО: 
 
Изисквания: 
• Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа, в 

това число своевременно съставяне на необходимите актове и протоколи по Наредба № 3 
от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от 
министъра на регионалното развитие и благоустройството, и завеждане на дневник на 
обекта /заповедна книга за строежа – прошнурован/а, прономерован/а и узаконен/а, 
който/която да е на разположение на всички контролни органи при поискване през целия 
срок на изпълнение на договора. 

• Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите 
спецификации строителни материали и продукти, които не е допустимо да са втора 
употреба. 

• Осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно строителство, 
складиране на материали и техника в случаите, когато същите са извън територията, върху 
която се изгражда строежа. 

• Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания. 
• Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация. 
• Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му 

в експлоатация. 
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• Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през 
гаранционните срокове. 

 
 

VI. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА. 
 

Строителството следва да се осъществи  в съответствие с видове и количества строителни и 
монтажни работи съгласно приложени за обособената позиция количествена сметка и 
инвестиционен проект. 
 
Приложение: Количествена сметка и инвестиционен проект изпълнение на поръчката в 
частта на обособената позиция. 
 
 
 
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 СЪГЛАСНО ЧЛ.32, АЛ.2 ОТ ЗОП ДА СЕ ЧЕТЕ „ИЛИ 
ЕКВИВАЛЕНТНО“. 
 
 

Изготвили:  
Директор на дирекция „СИиОС“: 

 

/положен подпис/ 
 /инж. Васка Караджова/ 

Юрисконсулт: 
 

/положен подпис/ 
/Симеон Велинов/ 

 


