
  

 

 
 
 

 
 Техническа спесификация 

 
 
 

1. Предмет на поръчката 

 

        Предметът на обществената поръчка, възлагана от Община Белово е:   

Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по проект на Община Белово – 

„Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа – гр. Белово “, включващ 

следните подобекти: 

 

 Подобект №1:  „Основен ремонт на водопроводна мрежа по бул. Юндола“ с обща дължина 

1691 лин.м. 

 Подобект №2:  „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа “Главен клон I “ 

и „Разпределителен клон I-1“ с бща дължина 2355,00 лин.м 

 ГЛАВЕН КЛОН І „  и „РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН КЛОН І-1 ЗА БИТОВА КОНСУМАЦИЯ“  В 

ОБЩ ИЗКОП: от ул. “Раковица“ след п.т.10, до „Шахта СК и РН“ на паркинга с бул. 

„Освобождение“ и ул.“ Климент Охридски“ и по ул.“ Климент Охридски“ до О.К.168 на 

ул.“Тодор Каблешков“ 

 

Подобект №3: „ Реконструкция на Главен клон II” 

Начало ОТ 190 на ул.“Орфей“ по ул.“Иван Вазов“ през ОТ 192, ОТ 128, ОТ 124, ОТ 111, ОТ 

89, ОТ 87 – край ОТ 84 ул.“Юндола“ с обща дължина 1016,00 м. 

Главен клон II – Lоб. = 1016,00 м.   

 

Подобект №4: „Реконструкция на Главен клон III” 

Начало ул.“Свети Влас“ ОТ 119 – ОТ 209 ул.“Родопи“ – ОТ 208 ул.“Георги Бенковски“ – ОТ 

208 ул.“Алеко Константинов“ орез ОТ 207, ОТ 532, ОТ 204 – ОТ 193 ул.Априлско въстание“ – 

край ОТ 192 ул.“Иван Вазов“ с обща дължина 545,50 м. 

Главен клон III – Lоб. = 545,50 м. 

 

Подобект №5: „Реконструкция на Второспепенни водопроводни клонове” 

Водопровод по ул." Кл. Охридски", ул. "Т. Каблешков", ул. "Иван Вазов"; Водопровод по ул. 

"Хр. Ботев"; Водопровод по ул. "Орфей"; Водопровод по ул. "Чавдар Войвода"; Водопровод 

по ул. "Освобождение";  Водопровод по ул. "Кокиче"; Водопровод по ул. "Раковица"; 

Водопровод по ул. "Вл. Георгиев"; Водопровод по ул. "Иван Вазов"; Водопровод по ул. "поп 

М. Радулов"; Водопровод по ул. "Г. Бенковски"; Водопровод по ул. "Васил Левски"; 

Водопровод по ул. "Барон Хирш";  Водопровод по ул. "Родопи"; Водопровод по ул. "Алеко 

Константинов"; Водопровод по ул. "Априлско въстание";  

                                 

Второстепенни клонове – Lоб.=11 324м.  

 

 

 



 

2. Техническо описание на обектите 

Подобект№1: „Основен ремонт на водопроводна мрежа по бул. „Юндола“:  

Целта е да се направи реконструкция в най-критичните участъци на съществуващия 

водопровод и обхваща: 

Подмяна на улична водопроводна мрежа по бул.,,Юндола,, с обща дължина 1538 метра 

и участък от 87 метра по бул.,,Освобождение“ с подмяна на всички СВО.  

Тръби  Ф 140мм; PN10 – 845м. 

Тръби Ф110мм; PN10 – 478м. 

Тръби Ф 90мм; PN10 – 368м. 

Предвидени са отклонения към всички пресечки със съществуващи водопроводи и се 

монтират СК на връзката, а на тези без водопроводи се оставя чакащ , затапен 

участък.Реконстукцията се проектира според нормативните изисквания. Към част 

,,Водоснабдяване,, са изготвени и части ,,ПБЗ,, и ,,ПБ,.. Предвиждат се 12 броя наземни 

ПХфи80, разположени на не повече от 150 м. един от друг. 

Подобект№2: „:  „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа “Главен 

клон I “ и „Разпределителен клон I-1“:  
- „ГЛАВЕН КЛОН І “ И „РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН КЛОН І-1 ЗА БИТОВА 

КОНСУМАЦИЯ“  В ОБЩ ИЗКОП: начало:ул. "Раковска" след о.т.10 през о.т. 19 о.т.530, о.т. 

486, о.т.30; паркинг; о.т. 486 ул."Климент Охридски" през о.т. 70, о.т. 71 - о.т. 168, ул. "Тодор 

Каблешков" през о.т. 146, о. т. 155 о.т. 135- о.т. 133 ул. "Орфей" през о.т. 186, о.т. 185 - край 

:същ. шск на бул. "Освобождение" след о.т. 249 – връзка със съществуващ водопровод Ø160.    

 

Обхват реконстукцията:  

Главен клон І  - Lоб. = 2355,00 м:  

                                            Ø225 PЕ за РN10 - 378,50 м;  

                                            Ø200 РЕ за PN10 -  896,00 м; 

                     Ø160 РЕ за PN10 -  1080,50 м; 

 

Два разпределителни клона за битова консумация І-1 - Lоб. = 1274,50 м: 
                                            Ø110 PЕ за РN10 - 983,50 м; 

                                            Ø90   PЕ за РN10 - 193,00 м;  

                                            Ø63   PЕ за РN10 -   98,00 м 

Главен клон I -Първата част на Главен клон I РЕ Ø225 за PN 10 e от захранващ водопровод  

Ø300 от напорен резервоар 1000м
3
 след точка 10 на ул. „Раковица“, през съществуващата 

шахта в паркинга ул. „Раковица“ - бул. „Освобождение“ - ул.“ Климент Охридски“ до О.Т.168 

на ул.“Тодор Каблешков“. В участъка  след точка 10 на ул. „Раковица“ до съществуващата 

шахта в паркинга ул. „Раковица“ - бул. „Освобождение“ - ул.“ Климент Охридски“ клона 

преминава транзитно, като на него са монтират само необходимите пожарни хидранти.         

В шахтата: 

-    след СК се прави  връзка със съществуващ клон  РЕ Ø160 към  бул. „Освобождение“;  

-    след СК и регулатор на налягане - /РН/ захранване  с РЕ Ø90 за PN 10 на  

разпределителен клон за питейно-битови нужди по ул. „Раковица“ до п.т.10; 

-    след СК и регулатор на налягане - /РН/ се захранва с РЕ Ø110 и Ø90за PN 10  

разпределителен клон за питейно-битови нужди по ул.“ Климент Охридски“ до О.Т.168 на 

ул.“Тодор Каблешков“. Втората част на Главен клон I РЕ за PN 10 Ø200 е от шахтата по  ул.“ 

Климент Охридски“ до О.Т.168 на ул.“Тодор Каблешков“.  В участъка  клона преминава също 

транзитно, като на него са монтират само необходимите пожарни хидранти.          



 

Водоснабяването на зоната и в момента е с два допълнителни разпределителни клона за 

питйно-битови нужди, но от етернитиви тръби Ø80 и Ø80, а регулирането на налягането в 

шахтата към отделните клонове е ръчно със СК-ове. 

 

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ КЛОНОВЕ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ НУЖДИ: 

 „ОТ ШАХТА СК ДО П.Т. 10 НА УЛ. РАКОВИЦА“ И  

„ОТ ШАХТА СК ДО О.Т.168 НА УЛ. ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ 

Съгласно Наредба № 2 / актуализирана към 19.04.2005 г. - за проектиране, изграждане и 

експлоатация на водоснабдителни системи:  

- Чл.22. Максималното налягане във водопроводната мрежа на населените места е  

Рмакс. = 0,6 МРа = 60,00м. 

В  п.т.10 на ул.“Раковица“, в съществуващата шахта със СК и в О.Т.168 , максималното 

статично хидравлично налягане  съгласно  чертеж „Надлъжен профил Главен клон I“ - лист 

1/2 е Нмакс. = 67,00м. , Нмакс.= 81,44 м.и Нмакс.=77,78м. 

В момента високото максимално налягане в този участък е причина за многогодишните 

аварии в този участък. Ако в шахтата се намали  Нмакс.= 81,44м. На Главен клон I в критичната 

точка във края му няма да се осигури  нормативното Рмакс. = 60,00м.     

За осигуряване на само за питейно-битова консумация на участъка съгласувано с „В и К“ 

гр. Белово и Община Белово предвиждам подмяна на съществуващите два разпределителни 

клона само за битова консумация и посредством регулатор  на налягане /РН/ намаляване на  

максималното налягане до Рмакс. = 60,00м.  

Двата разпределителни клона само за питейно-битова консумация са с обхват: 

 „От съществуваща шахта до п.т.10” с PE DN Ø90 и „От съществуваща шахта до ОТ168“  с 

PE Ø110 и PE Ø90. Те ще захранват само СВО за прилежащите УПИ. 

СЪЩЕСТВУВАЩА ШАХТА СЪС СК-ОВЕ.В съществуващата шахта се предвижд  

подмяна на всички фасонни части и СК. Предвижда се нов СК за Главен клон I по ул.“ 

Климент Охридски“; СК  и регулатор на налягане /РН/ на отклонението за двата  

разпределителни клона за питейно-битови нужди. Монтажният план на шахтата със СК-ове е 

даден в чертеж „Монтажен план“ лист 1/3 „възел 5“.  

СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНИ ОТКЛОНЕНИЯ /СВО/.Разпределението на водата към 

сградите ще става , чрез сградни водопроводни отклонения,които ще се изпълнят от 

полиетиленови тръби  (PE-RC).  

ИЗПЪЛНЕНИЕ-Главния клон I и двата разпределителни клона за питейно-битови нужди се 

полагат успоредо  в общ изкоп, като разпределителните клонове се полагат по-високо от 

Главния клон I за осигуряване пресичането на сградните водопроводни отклонения /СВО/ и 

Главен клон I.Представен е детайл през общия изкоп за водопроводите.  

 

Подобект №3: „ Реконструкция на Главен клон II” 

Начало ОТ 190 на ул.“Орфей“ по ул.“Иван Вазов“ през ОТ 192, ОТ 128, ОТ 124, ОТ 111, ОТ 

89, ОТ 87 – край ОТ 84 ул.“Юндола“  

Главен клон II – Lоб. = 1016,00 м.   

                          Ø110 ПЕВП  1016,00 м 

  

Подобект №4: „Реконструкция на Главен клон III” 

Начало ул.“Свети Влас“ ОТ 119 – ОТ 209 ул.“Родопи“ – ОТ 208 ул.“Георги Бенковски“ – ОТ 

208 ул.“Алеко Константинов“ орез ОТ 207, ОТ 532, ОТ 204 – ОТ 193 ул.Априлско въстание“ – 

край ОТ 192 ул.“Иван Вазов“  

Главен клон III – Lоб. = 545,50 м. 

    Ø140  ПЕВП  318,00 м; 

                                               Ø125   ПЕВП 227,50 м;  

 

 



 

Подобект №5: „Реконструкция на Второспепенни водопроводни клонове” 

Водопровод по ул." Кл. Охридски", ул. "Т. Каблешков", ул. "Иван Вазов"; Водопровод по ул. 

"Хр. Ботев"; Водопровод по ул. "Орфей"; Водопровод по ул. "Чавдар Войвода"; Водопровод 

по ул. "Освобождение";  Водопровод по ул. "Кокиче"; Водопровод по ул. "Раковица"; 

Водопровод по ул. "Вл. Георгиев"; Водопровод по ул. "Иван Вазов"; Водопровод по ул. "поп 

М. Радулов"; Водопровод по ул. "Г. Бенковски"; Водопровод по ул. "Васил Левски"; 

Водопровод по ул. "Барон Хирш";  Водопровод по ул. "Родопи"; Водопровод по ул. "Алеко 

Константинов"; Водопровод по ул. "Априлско въстание"; 

                                 

Второстепенни клонове – Lоб.=11 324м. 

 

     Ø355 PЕ за РN10 – 1590,00 м;  

                                              Ø140 РЕ за PN10 -  366,00 м; 

                       Ø90 РЕ за PN10 -  9368,00 м; 

 

 СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНИ ОТКЛОНЕНИЯ /СВО/. 

Разпределението на водата към сградите ще става , чрез сградни водопроводни 

отклонения , които ще се изпълнят от полиетиленови тръби  (PE-RC). Диаметъра на тръбите 

се избира да е ф63/10 или ф32/10атм.  

 

Чрез реконструиране на вътрешната водопроводна мрежа ще се преустановят непрекъснатите 

аварии и ще се намалят до минимум загубите на питейна вода в участъка. Конкретните цели 

на проекта са : 

-Да се довърши подмяната на уличната водопроводна мрежа в проблемния участък. 

-Да се предвидят необходимите ПХ, съгласно строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар. 

При извършване на СМР ще бъдат открити и отстранени всички незаконно ползващи 

вода потребители и незаконни включвания, ако има такива. 

Улицата по която преминава водопроводната мрежа е асфалтирана, и е част от 

републиканската пътна мрежа. Предвижда се разрушаване на съществуващата улична 

настилка и последващото й възстановяване, с обратен насип от пясък, баластра, 

битумизиран трошен камък и 8см двупластова асфалтова настилка. Връзките между 

водопроводните тръби са на челна заварка. 

Преди засипването на тръбите същите да се изпитат за водоплътност и да се 

дезинфекцират. До ЗОсм над теме тръба се засипва, подбива и трамбова ръчно, с почва без 

камъни, след което се поставя сигнална лента с метална детекторна нишка над водопровода и 

се насипва на пластове през ЗОсм с механизирано уплътняване. 

В участъците на полагане на новия водопровод в линеен траншеен изкоп: 

-  Дълбочината на траншеята е Н=1.70м ,съгл. надлъжния профил. 

-  ширината на готовия изкоп трябва да бъде такава, че да остане свободно пространство 

от двете страни минимум 20см. 

-  дъното на изкопа трябва да бъде добре уплътнено, подравнено и покрито с 1 Осм 

пясък. В случай, че теренът е съставен от частици с едрина по-малка от 0,1 мм, се извършва 

само уплътняване и подравняване на дъното. 

-  след полагането на тръбата отгоре и отстрани тя се покрива с минимум ЗОсм пласт от 

песъклива почва, подбита и уплътнена ръчно. По-нататъшното запълване на изкопа се 



 

извършва с обратния насип, трамбован механично на пластове с дебелина максимум ЗОсм. 

-  трасето на водопровода е успоредно на остта на улицата на 1,0м от тротоара. 

-  СМР в траншеи с вертикални стени без укрепване се извършват веднага след 

изкопаването им. 

-  СК с охранителна гарнитура се монтират /съгласно чертежите/ 

Шапката на охр. гарнитура се замонолитва в пътната настилка, а при липса на такава в 

бетонов блок 50/50/20см на нивото на терена. 

-  нестандартни фасонни парчета правени от стомана се допускат по изключение и се 

полагат само с надеждна антикорозионна изолация и то, със знанието на инвеститора и 

експлоатацията. 

-  изпитване на водопровод се извършва съгласно "Правилник за извършване и приемане 

на строителните и монтажните работи", не по-рано от 24часа след направа на връзките. Преди 

изпитването насипът трябва да е 50см. Пробното налягане е: 

Рпр.=Рраб.+5atm=9 atm 

 

Изпитването се извършва по следният начин: 

Налягането постепенно се повишава до изпитателното и се подържа такова /чрез 

помпане/ в продължение на 10мин. Ако видими дефекти не се прояват-водопроводът е 

издържал изпитването на якост. Помпането се прекратява и в следващите 30мин. налягането 

не бива да спадне повече от 0,1 atm - изпитване на водоплътност. Не се допуска изпитване при 

температура под 0°С. За извършеното изпитване се съставя протокол. 

Водопроводът да се дезинфекцира с хлорен разтвор с концентрация на активен хлор 

50мг/литър. Разтворът трябва да престои във водопровода 24часа. След дезинфекцията 

водопроводът се промива с чиста вода и се вземат проби за бактериологичен анализ на водата. 

За извършената дезинфекция се съставя протокол. 

Дезинфекционен разтвор се получава от: 

-хлорна вар и вода в отношение 250 гр.хл.вар/1мЗ вода 

 -домакинска белина 5%-1л. белина/ 1мЗ вода 

 

3. Техническа спецификация 

 

Техническите спецификации, на които трябва да отговарят строителните продукти, 

влагани в строежите, се определят чрез посочване на европейски технически спецификации, 

Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни 

признати национални технически спецификации. Изпълнителят е длъжен да ги спазва според 

посочените в проекта конкретни за обекта видове работи. 

Настоящите технически спецификации определят стандартите за изпълнение на работите 

предмет на договора, както и измерването на количествата работи извършени от изпълнителя 

по време на изпълнението на договора.  

Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в 

съответствие с изискванията на българските нормативи, посочени по-горе /т.2/  

 

3.1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ПРЕДВИДЕНИТЕ РАБОТИ: 

 

3.1.1. Качество на материалите за строителния процес. 

 

Всяка доставка на материали на строителната площадка трябва да бъде 

придружена със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти, 

спецификации или одобрени мостри и каталози. Материалите трябва да бъдат внимателно 

съхранявани до влагането им в обектите. 



 

Всички произведени продукти или оборудване, които ще бъдат вложени в 

работите трябва да бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, 

придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива. 

Всички продукти, които ще се вложат следва да са годни и да притежават 

съответните декларации на производителя и указания за приложение. 

Строителните продукти се считат годни за употреба, ако отговарят на следните 

технически спецификации: 

 Стандарт - български /БДС/ или еквивалентен ;  

 Стандарт - европейски /ЕК/ или еквивалентен; 

 Стандарт - въведения като български, съответен европейски стандарт /БДС EN/ или 

еквивалентен  

Всички материали трябва да бъдат изпитани и одобрени преди използването им. 

Като минимум българските стандарти и разпоредби трябва винаги да бъдат спазвани. Други 

международно приети стандарти и разпоредби могат да бъдат използвани само ако: 

 са в по-голяма степен или еднакво стриктни, сравнени със съответните български 

стандарти и разпоредби; 

 за съответния случай не съществуват приложими български стандарти и разпоредби. 

Използването на други официални стандарти, осигуряващи еднакво или по-

добро качество в сравнение със стандартите и разпоредбите уточнени в настоящата тръжна 

документация, могат да бъдат приети след предварителна проверка от възложителя и 

писменото му одобрение. В този случай изпълнителят трябва да представи цялата необходима 

информация в съответствие с инструкциите на възложителя. В случай, че възложителят 

сметне, че стандартите и разпоредбите, предложени от изпълнителя, не гарантират същото 

или по добро качество, изпълнителят е задължен да приложи стандартите и разпоредбите, 

посочени в настоящата тръжна документация. 

Ако изпълнителят желае да предостави материали или да извърши действия в 

съответствие с друг национален стандарт или международна спецификация, той трябва да 

предаде пълни подробности от предложението си в писмен вид на възложителя заедно с 

издържан превод на български език. 

 

 

 

3.1.2. Качество на изпълнението на отделните видове работи 

 

Строителят носи отговорност по чл. 163, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на 

територията /ЗУТ/ за качеството на изпълнението на отделните видове работи, както и за 

изпълнението на строежа съгласно одобрените проекти. 

Контрол на качеството на изпълнението на отделните видове работи се 

упражнява от лицето упражняващо строителен надзор и от представител на възложителя. 

Предвидените за изпълнение строително-монтажни работи се изпълняват 

съгласно изискванията на чл.169 от Закона за устройство на територията. 

Документирането на извършените строително-монтажни работи се осъществява 

съгласно изискванията на чл.170, ал. 1 от ЗУТ. 

Документите по приемане и оценяване на качеството на извършените 

строително-монтажни работи се съставят и подписват от изпълнителя, инвеститорския 

контрол и лицето упражняващо строителен надзор. 

 

3.2. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

 

Всички материали и съоръжения, влагани в обектите трябва да бъдат нови продукти. 

Използвани материали и съоръжения няма да бъдат приети. Изпълнителят ще подготви 



 

подробни работни схеми и графици, включително и график на закъснение, в случаите, когато 

това е необходимо за изпълнение на дейността, като същите ще бъдат предоставени на 

възложителя за одобрение. 

Изпълнителят трябва да съобрази работните планове и графици с метеорологичните 

условия технологичните изисквания и спецификата на строителния обект. 

 

 

Мерни единици: работите се измерват в единици както е посочено в позициите на 

договорните Количествени сметки /линейни метри, квадратни метри, кубични метри, бройки и 

др./ Позиции, уточнени като комплект ще бъдат измерени в единична мярка включваща 

всички специфични компоненти и аксесоари. Работите или части от работа предмет на 

измерване и плащане са съгласно текста на позициите в Количествената сметка и трябва да 

бъдат напълно завършени с всички слоеве, компоненти, аксесоари и др. Смята се, че 

изпълнителят е включил в единичните си цени всички помощни работи, материали и операции 

необходими за изпълнение и завършване на работите.  

Измерване на извършените работи. Промени в количествата на работите и нови 

видове работи. Количествата на извършените работи при изпълнението на строителството по 

този договор ще бъдат измерените действително извършени в процеса на изпълнение на 

договора количества. Количествата посочени в Количествено-стойностната сметка са 

предварителни количества и няма да бъдат приемани като действителни количества 

изпълнени работи от изпълнителя при работата му по договора. Представители на 

изпълнителя и възложителя ще определят чрез измерване на обекта действителните 

количества на извършените работи и стойността на тези количества работи ще бъде изплатена 

на изпълнителя в съответствие с условията на договора. Измерването на изпълнените работи 

ще става в присъствието на представител на изпълнителя и лицето упражняващо строителен 

надзор на обекта. За датата и часа на измерването възложителят ще уведомява предварително 

изпълнителя. Ако изпълнителят не осигури присъствието на свой представител при 

измерването ще се приеме, че той е съгласен с направените измервания и ще бъдат изплатени 

измерените и одобрени от възложителя количества работи. Всякакво изпълнение на обекта на 

допълнителни количества и нови видове строително-монтажни работи ще става след 

предварителна писмена обосновка от страна на изпълнителя и изрично писмено разрешение 

на възложителя. Документи по измерването на извършените видове работи. Документи за 

допълнителните количества и видове работи. След измерването, количествата на извършените 

работи се доказват със следните документи:  

 Актове за скрити работи; 

 Подробна количествена сметка за изпълнените работи; 

 Копия от заповедите в заповедната книга на обекта; 

 Копия от проектната документация /чертежите/ с нагледно отбелязани извършените 

работи ако е предоставена такава;  

 Корекционни сметки с отбелязани отпадащи и допълнителни количества строително - 

монтажни работи и нови видове работи за отчетния период; 

 

Гаранционен срок и отстраняване на дефекти, появили се по време на нормалната 

експлоатация на обекта: При поемането на гаранциите, изпълнителят да спази минималните 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 

обекти регламентирани в Наредба №2 /31.07.2003г., целящи осигуряване нормалното 

функциониране и ползване на завършените строителни обекти и отстраняване на скритите 

дефекти след приемането им и въвеждане в експлоатация. 

 

Опазване на околната среда: Изпълнителят е задължен, съгласно чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ 

да изпълнява строително-монтажните работи съгласно нормативните изисквания за опазване 



 

на околната среда, вкл. защита от шум, недвижимите паметници на културата и природните 

ресурси. Твърдите отпадъци се депонират на регламентираните сметища. Изпълнителят да се 

съобрази с изискванията на Закона за управление на отпадъците /ЗОУ/ ДВ бр.86/2003 г. 

 

Безопасни и здравословни условия на труд при изпълнение на строителните работи. 

Всички наредби, инструкции и други законови документи засягащи трудовата и здравна 

безопасност на работниците, касаещи изпълнението на работите на настоящия обект са 

задължение на изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да осигури работно облекло и лични 

предпазни средства, като ги съобрази със спецификата на работите изпълнявани от различните 

работници. Изпълнителят следва да инструктира работниците и служителите според 

изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. При използване 

на машини и съоръжения на обекта, работниците трябва да бъдат инструктирани за работата с 

тях. Не се допуска с машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. 

Всички движещи се части на машините трябва да бъдат добре закрепени, покрити и 

обезопасени. Електрическите машини трябва да бъдат заземени. Съгласно чл.9 и чл.10 на 

Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на строителни и монтажни работи е разработен план за безопасност и 

здраве задължителен за изпълнителя. За обекта има подробна разработка ПБЗ и ЗБУТ. 

 

3.4. ОБХВАТ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ 

 

Конкретната цел на настоящата обществена поръчка е подобряване на техническата 

инфраструктура. За постигането на тази цел са изработени технически/работни инвестиционни 

проекти, окомплектовани във всички проектни части. Всички операции се изпълняват при 

спазване всички указания, дадени в тази спецификация, текстовата и графична част на 

проектите.  

 

1. Строително-монтажни работи  

1.1. Земни работи: 

Строително-монтажните работи трябва да се подготвят, изпълняват, проверяват и 

приемат в съответствие с предписанията в проектната документация и приложимите наредби 

и други нормативни актове в Република България. В случай на работи, за които липсват 

нормативни документи с изисквания за изпълнение и приемане, ще се спазват изискванията, 

посочени в проектната документация, инструкциите на производителя на оборудването и 

материалите (където е приложимо) и стандартите, обичайни за бранша. При необходимост,  

Строителният надзор ще дава указания относно правилата за изпълнение и приемане на 

работите. 

При изпълнението на СМР трябва стриктно да се спазват изискванията на: 

 ПИПСМР раздели приемане, земни работи, изпитване и др. 

 Плана за безопасност и здраве 

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. 

Изкопни работи 

„Изкопните работи” представляват изкопни работи на материали от различно естество, 

според изискванията за извършване на работата. Механизацията и строителните методи 

трябва да са одобрени от Строителния надзор. 



 

Изкопните работи трябва да се извършват в съответните линии, нива, размери и 

дълбочини, както е указано в чертежите или в Спецификацията, или според нарежданията на 

Строителния надзор. 

Изкопните работи в близост до съоръженията на БТК, електроразпределително 

дружество– кабели 20 КV и кабели НН – да се извършват изцяло ръчно и в присъствието на 

техен упълномощен представител. Нанесените щети на последните ще бъдат възстановявани 

от Изпълнителя. В случай, че по време на изкопните работи Изпълнителят открие 

непредвидени в проектите кабели или маркировки следва незабавно да уведоми съответното 

представителство на експлоатиращото ги дружество. Всички пресичания и приближавания до 

съоръжения на електроразпределително дружество следва да се осъществяват съгласно 

съответните наредби. 

Изкопните работи в обхвата на пътните настилки за ВиК съоръженията се извършват 

внимателно без поврежданията на останалата част на настилката от незасегнатото от проекта 

пътно платно. Асфалтобетоновите покривки се изрязват предварително с фреза /диамантина/ и 

полученият материал се депонира отделно с цел повторното му използване. 

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

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

други имоти. Изпълнителят трябва да предостави временни решения, даващи временен подход 

на пешеходците и превозните средства, според нуждите и съгласно нарежданията на 

Строителния надзор. Целият изкопен материал трябва да бъде струпан по начин, който не 

застрашава работата на наетия персонал или трети страни, и ще се избягва препречването на 

тротоари, алеи и други. До приключване на работата, хидрантите под налягане, капаците на 

кранови шахти и кранови кутии трябва да бъдат достъпни. 

За да обезпечи хората с нужната безопасност и защита, Изпълнителят трябва за своя 

сметка да набави прегради, светлини, предупредителни сигнали, предпазни заграждения, 

пешеходни пресечки над изкопите в съответствие с други части от спецификацията. 

За предотвратяване свличането на траншейните стени или за защита на прилежащите 

инфраструктури, изкопните работи трябва да са съответно укрепени. 

*Участниците трябва да предвидят всички разходи за изпълнението на тези 

дейности в предложението си, като елемент от единичните цени на СМР, включени в 

приложените Количествени сметки. 

Излишни изкопни работи 

Като „Излишни изкопни работи” се определят изкопите извън строителните линии, 

както е посочено в Чертежите. Изпълнителят няма право на никакви допълнителни 

заплащания за такива излишни изкопни работи или обратното им засипване, освен в случаите, 

когато тези изкопи са наредени от Строителния надзор. 

Където се извършат излишни изкопни работи, то Изпълнителят трябва да засипе 

надвишения обем с одобрен материал за обратен насип, до плътност, определена за този 

материал, според инструкциите на Строителния надзор за всеки случай по отделно. 

В случай на срутване на изкоп, в следствие на непредвидими причини, това ще се счита 

за излишна изкопна работа. Изпълнителят също така е отговорен да възстанови изравняването 

на съществуващите или възстановените пътища, улици и тротоари, които са нарушени от 

подобни непредвидими причини. 

*Участниците трябва да предвидят всички разходи за изпълнението на тези 

дейности в предложението си, като елемент от единичните цени на СМР, включени в 

приложените Количествени сметки. 

Отводняване на изкопи 

Изпълнителят за своя сметка ще поддържа изкопите сухи, независимо от източника. 

Водата, която не трябва да попада в изкопите, трябва да бъде отстранена от Изпълнителя чрез 

непрекъснато водочерпене или по начин, одобрен от Строителния надзор. 



 

Обратен насип и излишен изкопен материал 

Само с одобрението на Строителния надзор и проектанта, излишният изкопен материал 

може да се използва за обратна засипка. 

Излишният изкопен материал трябва да се отстрани за сметка на Изпълнителя. 

*Участниците трябва да предвидят всички разходи за изпълнението на тези 

дейности в предложението си, като елемент от единичните цени на СМР, включени в 

приложените Количествени сметки. 

Проби на материал за обратна засипка 

За всеки клас материал, който ще се влага за обратна засипка, по избор на Строителния 

надзор, трябва да се вземат представителни мостри, които трябва да се използват за целите на 

пробите. Пробите трябва да се извършват за сметка на Изпълнителя. 

По време на обратна засипка, според изискванията на Строителния надзор, трябва да се 

вземат проби, за да се определи плътността на уплътнената засипка. Ако плътността е по-

малка от определеното, трябва да се направи допълнително уплътняване и не трябва да се 

поставя никакъв добавъчен материал, докато не се постигне задоволителна плътност, както на 

положения преди това пласт материал. Ако уплътняването все още е незадоволително, 

материалът за обратна засипка трябва да бъде отстранен до 150 mm от нивото на последното 

успешно уплътняване. Допълнителното уплътняване трябва да се извършва, докато се 

постигнат успешни проби. Пробите за плътност трябва да се извършват по указанията на 

Строителния надзор и са за сметка на Изпълнителя.  

 

*Участниците трябва да предвидят всички разходи за изпълнението на тези 

дейности в предложението си, като елемент от единичните цени на СМР, включени в 

приложените Количествени сметки. 

Изкоп на траншеи 

Траншеите за подземни тръбопроводни мрежи, шахти и камери трябва да се изкопаят 

по линиите и ъглите или котите, както е показано в чертежите или както нареди Строителния 

надзор и проектанта. 

Ширината на изкопите за тръбопроводи, шахти и други подземни структури, трябва да 

са както е посочено в чертежите. Откосите на изкопите трябва да бъдат, както са посочени в 

чертежите с детайлното напречно сечение за полагане на тръбопроводи. Изпълнителят трябва 

да включи в цената на своята оферта всички разходи, дадени в съответните части на 

количествената сметка. 

Преди да започне изкопа на канали, Изпълнителят трябва да маркира точно трасето на 

тръбопроводите, и съвместно с Строителния надзор и проектанта да проучи естественото ниво 

на терена по продължение на тръбопроводното трасе. След съгласуване със Строителния 

надзор, тези нива трябва да формират основата за измерванията. 

Изпълнителят трябва да опазва и укрепва в тяхната първоначална позиция всички 

подземни инфраструктури, като други тръби и кабели. В случай че се налага промяна на 

проекта за тръбопровода или да се премести някоя съществуваща подземна инфраструктура, 

Изпълнителят трябва да предостави всички необходими проекти и одобрения. Всички разходи 

за проект и получаване на разрешения за промяна трябва да се считат за включени в офертата 

на Изпълнителя като елемент от единичните цени на СМР, включени в приложените 

Количествени сметки. 

Траншейните изкопи трябва да се изкопаят до такава дълбочина, както се изисква по 

чертежите. Размерът на каналните изкопи трябва да бъде в достатъчен не само да побира 

тръбите и подложния материал, но също така да има място за укрепването на страните и в 

случай на нужда да се използва кофраж. 

Настилките трябва да бъдат отсечени и премахнати напълно до ширината указана в 

проекта, като това трябва да се извърши по начин, който трябва да остави незасегнати 

съседните повърхности и всякакви други инсталации трябва да останат по местата си. 



 

Краищата на настилката, която е оставена на място, трябва да са отсечени, равни, с вертикално 

лице и да следват линията. 

Камъни, дънери или всякакви други нежелани материали, които се срещат на 

изкопното дъно трябва да бъдат отстранявани. 

*Участниците трябва да предвидят всички разходи за изпълнението на тези 

дейности в предложението си, като елемент от единичните цени на СМР, включени в 

приложените Количествени сметки. 

Дъното на изкопа трябва да се засипе с уплътнен пясъчен слой, указан в чертежите. 

Изкопните работи за водопровода няма да започват, докато всички необходими 

материали за тръбопровода не са на площадката на съответния участък. 

Неподходящият материал на дъното на изкопа трябва да се замени с уплътнен пясък 

или баластра. Засипката трябва да бъде положена и изградена в хоризонтални пластове, като 

всеки слой не трябва да е по-дълбок от 150 mm. Всеки пласт трябва изцяло да се уплътни чрез 

механична трамбовка. След завършване на изкопните работи Изпълнителят трябва да уведоми 

Строителния надзор и проектанта. Не трябва да се полагат тръбите, докато не се одобри 

дълбочината на изкопа. Ако се спира работата - цялостно или само в даден участък и изкопът 

трябва да остане открит за 10 или повече работни дни, то по заповед на Строителния надзор 

Изпълнителят трябва да запълни този канал или част от него и временно да възстанови 

настилката за своя сметка. Такъв участък или част от него няма да се отваря отново, докато 

Изпълнителят не е готов да премине към монтирането на тръбите. Когато изкопният материал 

временно се съхранява върху тревни площи, то след завършване на работата те трябва да 

бъдат възстановени в първоначалното си състояние. 

*Участниците трябва да предвидят всички разходи за изпълнението на тези 

дейности в предложението си, като елемент от единичните цени на СМР, включени в 

приложените Количествени сметки. 

Обратна засипка на канали 

Трябва да се спазват изискванията на българските стандарти. Не трябва да се извършва 

обратна засипка, докато от изкопа не се отстранят всички отломки и други ненужни 

материали. Каналите трябва да се засипват без забавяне, но не преди тръбите и съоръженията 

да бъдат проверени и одобрени от Строителния надзор. 

Преди извършване на обратната засипка в участъците, където има съоръжения на 

експлоатационни дружества, Изпълнителят трябва да уведоми съответното представителство 

на фирмата с цел осъществяване на проверка и замервания. 

След като тръбите и прилежащите им съоръжения са монтирани и одобрени, 

първоначалният засипен материал трябва да се положи съгласно нормативните изисквания, 

съобразени с вида на тръбите .        

Обратната засипка трябва да се извършва на пластове, както е определено, и по начин, 

който не нарушава изравняването, нивелацията или стабилността на тръбите. Обратната 

засипка трябва да се извършва само с одобрени материали. При обратната засипка материалът 

трябва да се полага едновременно на приблизително една височина от двете страни на тръбите 

и съоръженията. Страничното засипване трябва да се извършва внимателно и в пластове не 

по-дебели от 20 сm. Съгласно инструкциите от БДС-EN 1610:2003 – Изграждане и изпитване 

на канализационни системи; БДС EN 805:2004 – Водоснабдяване. Изисквания към системите и 

елементите извън сгради;  БДС EN 1508:2004 – Водоснабдяване. Изисквания към системите и 

съставните части на резервоарите за вода.  

Всеки пласт поотделно трябва ръчно да се уплътнява до суха плътност не по-малка от 

95% от максималната, за тръбопровод под съществуващи пътища и до 90% - където 

тръбопроводът не е изложен на трафик от превозни средства. Тестове трябва да се извършват 

по места, както е указано от Строителния надзор и на примерни интервали средно на 150 m – 

250 m. 



 

Останалата засипка до земното ниво трябва да се положи и уплътни на пластове не по-

дебели от 20 см. Не трябва да се използват тежки съоръжения за трамбоване в рамките на 40 

см над горната стена на тръбите. 

Трябва да се обърне внимание и да се гарантира, че тръбите са укрепени стабилно в 

основата и в никакъв случай не трябва да се допуска контакт с големи камъни, стърчащи скали 

или други твърди предмети. Материалът за подложката трябва да бъде положен по такъв 

начин, че да осигурява свободно монтажно разстояние под най-ниската част на всяка тръбна 

свръзка. 

Изпълнителят трябва да поддържа определените нива за засипка. След засипването им, 

Изпълнителят трябва да поддържа повърхностите в задоволително състояние по време на 

договора. След засипка, нормалното слягане трябва да се покрие с материал от същия клас и 

да се поддържа до изискваното ниво. Ако подобно слягане е значително и се дължи на лоша 

засипка, то Изпълнителят трябва отново да извърши изкопни работи до нужната дълбочина и 

засипе отново канала, както се изисква от стандартите. Ако строителният надзор смята, че 

Изпълнителят не спазва посочените изисквания, то той може да забрани по-нататъшни 

изкопни работи, докато не се удовлетворят изискванията. 

*Цялото управление, транспортиране, първоначална обратна засипка, засипване, 

уплътняване на слоевете, работи и материали свързани със завършване изграждането на 

тръбопровода или шахтата се считат за включени в Офертата на Изпълнителя, като 

елемент от единичните цени на СМР, включени в приложените Количествени сметки. 

Материал за засипка 

a) Основна засипка. 

Да се изпълни съобразно заложеното в проекта.  

б) Засипка в пътни участъци и други повърхности. 

Разрушените повърхности на пътища, улици и тротоари трябва да бъдат възстановени в 

първоначалната си дълбочина, както е показано в чертежите или както разпореди Строителния 

надзор. 

в) Първоначална засипка 

За първоначална засипка на канали трябва да се използва материал, предписан в 

проекта.  

г) Подложка под тръба 

Трябва да се спазват изискванията, според стандартите. Подложният материал трябва 

да се заложи в съответствие с техническия/работния проект. Тестовете за плътност трябва да 

се извършат в съответствие с препоръките на Строителния надзор. 

*Участниците трябва да предвидят всички разходи за изпълнението на тези 

дейности в предложението си, като елемент от единичните цени на СМР, включени в 

приложените Количествени сметки. 

Шахти 

Материалите и изграждането на шахтите трябва да бъде в съответствие със 

спецификациите и според чертежите на работния проект. 

Уплътняване 

Уплътняването се изразява в проценти и във всички случаи се отнася за оптималната 

суха плътност. В случай че изискванията за уплътняване не са спазени от Изпълнителя, всички 

засегнати работи в следствие на това (вкл. засипен материал, заложени тръби и подложен 

материал) трябва да се отстранят и възстановят за сметка на Изпълнителя. 

Укрепване на изкопи 

Стените на изкопите се укрепват според вида на почвата, в която са направени и в 

съответствие с даденото за това решение в работните проекти. Задължително укрепване се 

извършва в случаите, когато долното ниво е в подпочвени води или мястото е ограничено и не 

позволява направата на скосени стени.  



 

Всички разходи, свързани с изкопите, ще се считат за включени в офертата на 

Изпълнителя, като елемент от единичните цени на СМР, включени в приложените 

Количествени сметки.  

Укрепване съществуващи подземни инфраструктури 

Към предложената цена Участникът следва да предвиди укрепването на телефонни, 

оптични кабели, кабели ниско и високо напрежение и др., както и други тръби, които ще се 

пресекат при изкопните работи. 

По дължина на отделните участъци основното трасе на новопроектираните 

тръбопроводи‚ както и сградните отклонения‚ пресичат различни видове кабели високо и 

ниско напрежение‚ оптични и телефонни кабели, както и други тръби.  

За тези пресичания с подземни комуникации‚ изкопните работи за водопроводите 

задължително да се извършват на ръка. 

*Участниците трябва да предвидят всички разходи за изпълнението на тези 

дейности в предложението си, като елемент от единичните цени на СМР, включени в 

приложените Количествени сметки. 

1.2. Кофражни работи, армировъчни и бетонови работи: 

Преди започване на тези строителни работи техническия ръководител на обекта е 

длъжен да предвиди необходимите мерки, осигуряващи безопасното им изпълнение и 

предпазващи работниците от вредни въздействия, затова е необходимо да се спазват най-

стриктно изискванията, дадени в раздел I на глава VII от Правилника. 

Трябва да се има предвид следното: 

а/ Полагането на бетоновата смес да става след приемането на кофража и арматурата от 

контролните органи. 

б/ Подаването на кофраж и арматура с въжета и тел е забранено. 

в/ Забранява се оставянето на неукрепен кофраж. 

г/ Преминаването на хора и превозването на ръчни колички върху кофраж, монтирана 

арматура или прясно излят бетон да става само по стабилно поставени дървени пътеки, 

осигуряващи безопасно движение. 

д/ Полагането и вибрирането на бетона в самостоятелни и дълбоки конструктивни 

елементи да се извършва от безопасни работни площадки. 

е/ Забранява се ползването на кюбели, на които капаците не се затварят плътно или 

нямат сигурно окачване. 

ж/ Забранява се изпускането на бетона от кюбела от височина по-голяма от 1м от место 

полагането му без използването на улей или хобот. 

з/ Изсипването на бетона от кюбела да става след установяването му в покой. 

и/ Почистването или ремонта на бетоносмесителните барабани да става само при 

изключено електричество и пневматично захранване и поставянето на надпис:"Не включвай!". 

к/ Забранява се вземането на проби направо от смесителя. 

л/ Забранява се почистването на бетоносмесителя или на елементи от него по време на 

работа, както и заставането около отворите и решетките му. 

1.2.1. Кофражни работи: 

Кофражните работи трябва да осигуряват проектните размери и очертанията на 

бетонните и стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и втърдяване на бетонната 

смес. За целта те трябва да бъдат с неизменяеми размери, достатъчна якост и коравина. 

За изправното състояние на скелето и укрепването на кофража трябва да се следи 

непрекъснато в процеса на бетонирането и да не се допуска по-голямо натоварване от 

изчислителното. При забелязване на недопустими деформации или изместване на отделни 

елементи незабавно трябва да се вземат съответни мерки. 

1.2.2. Армировъчни работи: 



 

Армировката предвидена по проекта ще се заготвя в производствено-техническа база. 

Армировката се монтира в количества и конфигурация съгласно работните чертежи. 

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

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

минимално допустимите;  

 Осигуряване на покритие на армировъчни пръти с бетон не по-малки от минимално 

допустимите; 

 Точно разполагане на армировката в съответствие с армировъчните планове; 

Осигуряване при бетониране на стабилност и устойчивост на армировъчните скелети и на 

прътите в тях; 

 Армировката се полага след като кофражът е почистен и приет; 

 Преди полагането армировката се почиства от кал, лед, сняг, ръжда, масла и други 

замърсявания; 

 Преди полагане на бетона трябва да се монтират всички необходими закладни части; 

 Завършените армировъчни и заваръчни работи се приемат от компетентни и 

правоспособни технически лица, съгласно действащите строително технически правила и 

норми. 

1.2.3. Бетонови работи: 

Преди полагането на бетонната смес се почиства кофража и армировката, съставя се 

акт за приемане на кофража, скелето и армировката, почиства се и се навлажнява старият 

пласт бетон, навлажнява се или се смазва кофражът. 

Приготвянето на бетонната смес и разтворите ще се извършва в бетонови възли. 

Транспортът до обекта ще се осъществява с автобетон смесители. При полагането на 

бетонната смес, същата да не се пуска от голяма височина, тъй като това довежда до 

разслояване на бетона, големи динамични натоварвания върху стените на кофража, смачкване 

на армировката. За бетонирането да се използва автобетонпомпа. 

При полагането на бетона да се спазват следните общи правила: 

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

формите, точността и проектното разположение на армировката; 

 Непрекъснато да се следят качествата на бетонната смес по отношение на клас, 

еднородност, консистенция и други; 

 При възникнали деформации в кофража, бетонирането да се преустанови незабавно 

и всички елементи на кофража да се върнат в проектното им положение; 

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

това се случи, размитият бетон се отстранява; 

 В горещо и слънчево време положеният бетон трябва да се защити, за да се намали 

сасъхването и появата на пукнатини; 

 Следи се за запазване на проектното положение на закладните части; 

 Не се допуска бетониране при минимални температури в денонощието по ниски от 

+5 °С. При бетониране при по ниски температури да се използват пластификатори и добавки, 

съгласно предписанията на проектанта; 

 Не се допуска образуването на работни фуги в конструктивните елементи при 

полагането на бетоновата смес. За да се осъществи монолитно полагане на бетона е 

необходимо всеки следващ пласт бетон да се положи преди да е завършил процесът на 

свързване на долния пласт. 

Уплътняването на бетона ще се извършва с иглени вибратори и повърхностни 

вибратори, в зависимост от конструктивния елемент. След полагане на бетона се изпълняват 

следните изисквания: 



 

 Поддържа се топло-влажен режим, с който се осигурява правилно и нормално 

формиране структурата на бетона и повишаване на якостта му; 

 Предпазва се недостатъчно втвърдения бетон от удари, сътресения и други 

механични въздействия; 

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

бетона с армировката; 

Забранява се движението на хора и монтажните работи преди бетонът да е набрал 

необходимата нормативна якост. 

1.3. Монтажни работи: 

1.3.1. Тръбопроводи: 

Монтирането на тръбопроводите да се изпълни съгласно изискванията заложени в 

техническите/работните проекти и ръководствата за транспортиране, съхранение и монтаж на 

заводите производители. При несъответствия да се спре строителството и да се уведоми 

строителния надзор и проектанта за даване на решение. 

1.3.2. Оборудване: 

Монтажа на фитинги, арматури, шахтово, помпено и друго оборудване се извършва 

съгласно изискванията на проектите и ръководствата за транспортиране, складиране и монтаж 

на избраните доставчици. При несъответствия да се спре строителството и да се уведоми 

строителния надзор и проектанта за даване на решение. 

1.3.3. Сглобяеми стоманобетонни пръстени за входни части на шахти: 

Входните части на шахтите ще се изпълняват от сглобяеми стоманобетонни пръстени. 

Пръстените ще се доставят на обекта посредством  автотранспорт. Транспортното положение 

на пръстените трябва да бъде вертикално, което е еднакво с проектното положение, и по този 

начин се избягва опасността от счупване по време на транспорт. Доставените на обекта 

пръстени ще се складират на предвидените за това места. 

  Монтажът на отделните пръстени ще се извърши,  така че да се гарантира  тяхната  

постоянна устойчивост и стабилност на цялата изграждаща се ревизионна шахта. Към 

монтажа на пръстените се пристъпва след завършване и приемане на изкопа и основата на 

шахтата. Свързването между отделните пръстени трябва да гарантира водоплътността на 

системата тръба шахта.  

Монтажът на стоманобетоновите пръстени трябва да се извършва по начини и в 

последователност, осигуряващи: 

 Устойчивост и неизменяемост на монтирания пръстен за всички етапи на монтажа; 

 Монтажът на всеки следващ пръстен трябва да започва след като долния пръстен е 

окончателно монтиран и стабилизиран; 

 След монтажа на даден пръстен и след изпълнение на фугирането се допуска 

направата на обратен насип за да се стабилизират монтираните вече пръстени; 

 Не се допуска освобождаването на даден пръстен от куката на монтажното средство 

преди същият да бъде постоянно или временно укрепен; 

 При монтажа на сглобяемите пръстени стриктно да се спазват изискванията за 

здравословни и безопасни условия на труд. 

1.4. Възстановяване на участъци с трайна настилка 

Структурата на участъците с трайна настилка трябва да бъде същата като 

първоначалната. Повърхността трябва да бъде изравнена. Възстановителните дейности трябва 

да се извършват в две фази в участъци с трафик. 

Временното възстановяване се извършва, спазвайки спецификацията за обратна 

засипка. Трябва да се използва подобна на оригиналната настилка от асфалт или друга, според 

инструкциите на Консултанта/Строителния надзор. 



 

Тази настилка трябва да се уплътнява на пластове до първоначалното ниво на пътния 

участък. Изпълнителят трябва да е отговорен за седмичната поддръжка на временните 

възстановени участъци, които трябва да са на нивото на първоначалния път, добавяйки 

материал, поливане с вода и уплътняване според нуждите. 

1.4.1.  Възстановяване на асфалтобетоново покритие: 

Асфалтобетонното покритие, с конструкция съгласно проекта, се изпълнява от 

асфалтобетонни смеси, отговарящи на изискванията в БДС 4132 или еквивалент. 

Направата на покритие от горещи асфалтобетонни смеси се извършва при температура 

на въздуха не по-ниска от +5°С. Не се  допуска полагането на асфалтови смеси при дъжд и 

върху мокра, заледена и заскрежена повърхност. Температурата на сместа, доставена на 

местополагането, да е не по-ниска от 150°С, полагането и уплътняването на сместа се извършва 

бързо и без прекъсване. Съществуваща настилка, която се използва за основа трябва да бъде 

ремонтирана, а при разлика в напречния профил се полага изравнителен пласт от порьозна 

асфалтова смес. Повърхността, върху която се полагат асфалтовите смеси, трябва да е 

почистена от прах, кал и други замърсявания. Почистването се извършва с метални четки, 

метли и чрез продухване с въздушна струя под налягане от 0,3 до 0,5 атм. Преди полагане на 

асфалтобетонната смес, за осигуряване на връзка между покритието и основата, върху 

почистената основа се прави предварителен разлив с битум или битумен грунд. 

Полагането на асфалтовите смеси се извършва машинно с асфалтополагач. 

Допуска се и ръчно полагане, но само на малки обекти или участъци, с одобрението 

на Строителния надзор и Възложителя. Дебелината на асфалтовия пласт, положен и 

уплътнен с вибрационната дъска на асфалторазстилача трябва да е с 15-20% по-голяма от 

проектната, а при ръчно полагане с 25-35%. При направа на асфалтови настилки в участъци от 

пътя с надлежен наклон по-голям от 4% посоката на полагане и валиране на пластовете е от 

долу на горе. За осигуряване на по-добра връзка на съседни пластове в работни фуги ръбът 

на по-рано положения пласт се загрява и се покрива с гореща смес на ивица 15-20 см. В 

този случай валирането се извършва при  температура до 100°С на положената смес. 

Валирането става най-малко с два валяка - лек 4-6 т и тежък 8-10 т. Валирането започва с 

лекия валяк, непосредствено след полагането на сместа с 4-6 минавания в точка и 

продължала с тежкия валяк до окончателно уплътняване с 10-20 минавания в точка. При 

работа с виброваляк уплътняването започва без вибрация с 2-3 минавания и завършва с 

вибрации от 3-6 минавания в точка. Полагането и уплътняването на сместа в студено време 

се извършва интензивно и без прекъсване. 

Недостъпните за валяка места се уплътняват с механична или ръчна метална трамбовка, 

така че следите от удара на същата да се покриват с 1/3 от следата. 

Уплътняването продължава до пълното изчезване на следите на трамбовката. 

Движението по готовото асфалтобетонно покритие се пуска най-рано 2 часа след неговото 

окончателно уплътняване. 

Навсякъде, където се налага унищожаване на пътна маркировка, тя следва да бъде 

възстановена. 

 

*Участниците трябва да предвидят всички разходи за изпълнението на тези 

дейности в предложението си, като елемент от единичните цени на СМР, включени в 

приложените Количествени сметки. 

1.4.2.  Възстановяване на бордюри и тротоарна настилка: 

Бордюрите - видими и скрити се поставят върху основа от бетон. Те се укрепват чрез 

запълване на фугите с цименто-пясъчен разтворили на фуга. Основата, върху която се полага 

бетона, трябва да бъде предварително подравнена и уплътнена до проектната плътност. Не се 

допуска полагане на бетона върху наводнена, замърсена и неуплътнена основа. Бордюрите се 

поставят върху пресния бетон ръчно. Те се нареждат в правите участъци, а в кривите-по 

шаблон с фуги не по-широки от 15 мм. Фугите се запълват с разтвор, след като се провери 



 

правилното положение на бордюрите и тяхното ниво чрез нивелация. След направата им се 

вземат мерки за предпазване от разместване до втвърдяването на бетона и разтвора. 

Тротоарните плочи се нареждат върху подложен пласт от цименто-пясъчен разтвор с 

дебелина най-малко 2 см или върху подложка от пясък. Нареждането се извършва в редове, 

започвайки от бордюра, като се съблюдават равността, праволинейността на редовете и 

правилната връзка на фугите. При нареждането на плочите между тях се остават фуги с 

ширина 5-6 мм, които се запълват с цименто-пясъчен разтвор. На разстояние не по-голямо от 

4,5 м се оставят и напречни разширителни фуги с ширина 15 мм, които се запълват с 

асфалтова паста след свързването на цименто-варовия и цименто-пясъчния разтвор.  

Успоредно с извършване на работите по изпълнението на всеки от подобектите, се 

изготвят съответните екзекутиви и цялата съпътстваща документация за предаването на 

обекта на Възложителя. 

 

*Участниците трябва да предвидят всички разходи за изпълнението на тези 

дейности в предложението си, като елемент от единичните цени на СМР, включени в 

приложените Количествени сметки. 

1.4.3.  Възстановяване на участъци без настилка 

След приключване изграждането на съоръженията, участъците, които са без настилка, 

трябва да бъдат изравнени. За финиширане на изравняването трябва да се използва подходящ 

изкопен материал. Окончателното изравняване трябва да е оформено според заповедите на 

Строителния надзор. 

*Участниците трябва да предвидят всички разходи за изпълнението на тези 

дейности в предложението си, като елемент от единичните цени на СМР, включени в 

приложените Количествени сметки. 

1.4.4. Възстановяване на участъци с озеленяване 

Това се отнася за участъци, където се преминава през зелени площи. 

Изпълнителят трябва да предостави необходимата работна ръка и материали за 

насипването на почва, посяването и засаждането, за да извърши леко озеленяване. Видът леко 

озеленяване, което трябва да се разсади в участъците без настилка, трябва да бъде съгласно 

нарежданията на Възложителя, строителния надзор и проектанта. 

Почвата, използвана за озеленяване, не трябва да съдържа камъни, бучки, растения, 

коренища и други външни предмети, които могат да навредят на растежа на растенията. 

Изпълнителят трябва да набави колчета и да огради местата, където се извършва 

озеленяването.Ако се възстановяват дървета, Изпълнителят трябва да изкопае дупките за 

дърветата до дълбочина, равностойна на три коренища плюс 500 mm. Диаметърът на всяка 

дупка трябва да е поне два пъти по-голям от размера на коренището. Трябва да се внимава 

дърветата да бъдат засадени във вертикална позиция. Преди засипването от дупките трябва да 

се отстранят всички отломки, камъни и подобни. Засипването трябва да се извърши с пръст, 

обогатена с торове.  

След засаждането и до частичното приключване на Договора Изпълнителят трябва да 

отговаря за предпазването и напояването на лекото озеленяване. 

*Участниците трябва да предвидят всички разходи за изпълнението на тези 

дейности в предложението си, като елемент от единичните цени на СМР, включени в 

приложените Количествени сметки. 

1.5. Възстановяване на геодезическите знаци 

Изпълнителят трябва, спазвайки Наредба №3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, 

създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, чл.40, да 

опазва геодезическите знаци, поставени на улиците или ако възникне необходимост от 

унищожаване на някои от тях, да уведоми службата по геодезия, картография и кадастър в 7-

дневен срок преди започване на строителните работи. 



 

Дейностите по възстановяване на унищожен или повреден геодезически знак са за 

сметка на Изпълнителя. Мястото, начинът, редът за възстановяване (преместване при 

необходимост) и приемането на геодезическия знак трябва да се съгласуват със службата по 

геодезия, картография и кадастър. 

*Участниците трябва да предвидят всички разходи за изпълнението на тези 

дейности в предложението си, като елемент от единичните цени на СМР, включени в 

приложените Количествени сметки. 

1.6. Работа със строителни машини 

За да се избегнат нещастни случаи и трудови злополуки по време на строителството е 

необходимо да се спазват най-строго: 

а/ Всички разпоредби и норми съгласно раздел 1-ви на глава IV от Правилника. 

б/ Забранява се товаренето на изкопна маса ако водача не е слезнал от кабината. 

в/ При свършване на работа, багерът се изтегля на безопасно от изкопа разстояние. 

г/ Забранява се извършването на изкопни работи под и в близост с ел. мрежи, ако 

разстоянието е по-малко от допустимото по нормите. 

д/ Забранява се навлизането на хора в обсега на действие на багера. 

е/ При преместването на багера от едно място на друго да се осигури необходимия 

подход и възможност за преместване, за да се избегне непредвидени аварии, респективно 

злополуки. 

ж/При проливни дъждове, гръмотевици и лоши атмосферни условия се спира работата 

на машината и изтегля обслужващият я персонал. 

з/ Забранява се работа с булдозер, изкачващ се по наклон по-голям от 25% и слизащ по 

по- голям от 35%. 

и/ При използването на подемно-транспортни машини и съоръжения да се спазват 

изискванията на раздел II от Правилника. 

к/ Забранява се на водачите на МПС при товарене с материали да остават в кабината. 

л/ След приключване на работа със строителните и транспортни машини, обслужващия 

персонал е длъжен да ги остави в състояние и на места, изключващи и най-малката 

възможност за непредвидени аварии. 

м/ Самоходните, прикачените и транспортни строителни машини, движещи се на 

територията и по пътищата на строителната площадка, трябва да отговарят на всички 

изисквания от Правилника за прилагане на закона за движение по пътищата, а водачите им да 

спазват най-стриктно този правилник. 

н/ Всички пътища, по които става движението в района на строителната площадка, 

трябва да бъдат обозначени с всички необходими пътни знаци и пътна маркировка. 

1.7. Завършване и почистване на строителната площадка 

Изпълнителят се счита за отговорен за завършването и почистването на целия 

строителен участък и други райони, които са използвани от него по време на работите, както е 

определено в настоящата спецификация или в спецификацията за тръбни работи. 

 

!!!Важно!!! В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено 

"или еквивалент" навсякъде, където в документацията и проектите по настоящата 

поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други 

технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска 

марка, патент, тип, произход или производство. 

Ако някъде в проекта или документацията за участие има посочен: конкретен модел, 

търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на 

основание чл. чл.50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с 

всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен 

начин на изискванията, определени в техническите спецификации и/или проектите. 



 

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на 

действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните 

проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на 

Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се 

допуска изпълнение с нестандартни материали. 
 

 


