
 
 

Приложение № 1 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 

„Текущ ремонт на улична мрежа на територията на община Мизия” по 3(три) 

обособени позиции: 

Обособена позиция №1: „Текущ ремонт на улична мрежа на територията на 

град Мизия” 

Обособена позиция №2: „Текущ ремонт на улична мрежа на територията на 

с.Софрониево” 

Обособена позиция №3: „Текущ ремонт на улична мрежа на територията на 

с.Войводово” 

  

Видовете дейности се възлагат с възлагателно писмо, изпратено от 

Възложителя до Изпълнителя, с което се уточняват конкретните обекти, видовете 

строително-ремонтни дейности, тяхното количество и срок за изпълнение. 

Изпълнението на всяка от строително-ремонтните дейности следва да бъде 

извършено в определения от възложителя срок.  
При необходимост от спешност, Изпълнителят трябва да може да организира 

изпълнението на определени ремонтни дейности в срок от 24 часа от  възлагането. 

 

І. Видове дейности: 

1)  Обособена позиция №1: „Текущ ремонт на улична мрежа на територията на 

град Мизия” 

№ Описание на СМР/СРР  
мерна 

ед. 

ед.цена  

лв.без ДДС  

1 

Фрезоване (технологично с цел осигуряване на минимални 

технологични дебелини на изравнителните пластове) на 

съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, 

натоварване, транспортиране на определено разстояние, 

разтоварване на депо. 

м2 

  

2 
Механизиран земен изкоп, включително натоварване и 

транспорт на депо до 5 км 
м3 

  

3 

Разваляне на бетонова настилка, включително натоварване, 

транспортиране на определено разстояние и разтоварване на 

депо 

м3 

  

4 

Разваляне на асфалтова  и трошенокеманна настилка, 

включително натоварване, транспортиране на определено 

разстояние и разтоварване на депо до 5 км 

м3 

  

5 
Разваляна на съществуващи бордюри, включително 

м   



 
 

натоварване и транспорт на депо до 5 км 

6 

Разваляна на съществуващ тротоар от бетонови плочи или 

естествен камък, включително натоварване на отпадъци и 

транспорт на депо до 5 км 

м2 

  

7 
Направа на ивичен изкоп за основи, включително натоварване 

и транспорт на депо до 5 км 
м3 

  

8 

Направа на ръчни кръпки с дебелина на до 6 см, включително 

изрязване с фугорезачка, разкъртване, почистване от 

отпадъци, подготовка на основата, полагане на битумен 

разлив за връзка и заливане на фугите с битумна паста. 

м2 

  

9 

Направа на машинни кръпки с дебелина 4 см, включително 

фрезоване, натоварване на фрезован материал, 

транспортиране на определено разстояние, разтоварване на 

депо до 3 км, полагане на битумен разлив за връзка и заливане 

на фугите с битумна паста. 

м2 

  

10 

Тампониране на дупки с различна дебелина, без изрязване с 

плътна смес тип А, включително подготовка и почистване на 

основата, полагане на битумен разлив и уплътняване.  

тон  

  

11 Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка  м   

12 

Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А", за 

износващ пласт с дебелина след уплътняването 5 см, съгласно 

ТС, включително всички свързани с това разходи. 

м2 

  

13 

Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А", за 

износващ пласт с дебелина след уплътняването 6 см, съгласно 

ТС, включително всички свързани с това разходи. 

м2 

  

14 Доставка и полагане на биндер за профилиране и изравняване тон    

15 
Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с 

различна ширина, съгласно изискванията на ТС. 
м2 

  

16 
Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с 

различна ширина, съгласно изискванията на ТС. 
м2 

  

17 

Доставка и полагане на пътна основа от несортиран трошен 

камък, включително всички свързани с това разходи, в това 

число подготовка  и уплътняване на основата  

м3 

  

18 
Направа на бетонова настилка с дебелина до 20 см, без 

армиране 
м3 

  



 
 

19 
Изработка и монтаж на армировка, обикновена и средна 

сложност от стомана АIII 
кг 

  

20 Направа на кофраж за стени с дебелина до 20 см, линеен м2   

21 Доставка и полагане на бетон клас C16/20  м3   

22 Доставка и полагане на PVC тръба ф50 за  барбакан м   

23 

Доставка и полагане на тротоар от вибропресовани бетонови 

плочи 40/40/5 см, на цименто - пясъчна основа, включително 

подготовка и уплътняване на основата 

м2 

  

24 

Доставка и полагане на бордюри 18/35/50, включително 

укрепване с бетон С12/15, подготовка на основата и фугиране 

с цименто-пясъчен р-р 

м 

  

 

2) Обособена позиция №2: „Текущ ремонт на улична мрежа на територията на 

с.Софрониево” 

№ Описание на СМР/СРР  мерна ед. 
ед.цена  лв. без 

ДДС  

1 

Фрезоване (технологично с цел осигуряване на минимални 

технологични дебелини на изравнителните пластове) на 

съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, 

натоварване, транспортиране на определено разстояние, 

разтоварване на депо. 

м2   

2 
Механизиран земен изкоп, включително натоварване и 

транспорт на депо до 5 км 
м3   

3 

Разваляне на асфалтова  и трошенокеманна настилка, 

включително натоварване, транспортиране на определено 

разстояние и разтоварване на депо до 5 км 

м3 

  

4 

Направа на ръчни кръпки с дебелина на до 6 см, включително 

изрязване с фугорезачка, разкъртване, почистване от отпадъци, 

подготовка на основата, полагане на битумен разлив за връзка и 

заливане на фугите с битумна паста. 

м2   

5 

Направа на машинни кръпки с дебелина 4 см, включително 

фрезоване, натоварване на фрезован материал, транспортиране 

на определено разстояние, разтоварване на депо до 3 км, 

полагане на битумен разлив за връзка и заливане на фугите с 

битумна паста. 

м2   



 
 

6 

Тампониране на дупки с различна дебелина, без изрязване с 

плътна смес тип А, включително подготовка и почистване на 

основата, полагане на битумен разлив и уплътняване. 

тон   

7 

Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А", за 

износващ пласт с дебелина след уплътняването 5 см, съгласно 

ТС, включително всички свързани с това разходи. 

м2   

8 

Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А", за 

износващ пласт с дебелина след уплътняването 6 см, съгласно 

ТС, включително всички свързани с това разходи. 

м2   

9 Доставка и полагане на биндер за профилиране и изравняване тон   

10 
Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с 

различна ширина, съгласно изискванията на ТС. 
м2   

11 
Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с 

различна ширина, съгласно изискванията на ТС. 
м2   

12 

Доставка и полагане на пътна основа от несортиран трошен 

камък, включително всички свързани с това разходи, в това 

число подготовка  и уплътняване на основата 

м3   

 

3) Обособена позиция №3: „Текущ ремонт на улична мрежа на територията на 

с.Войводово” 

№ Описание на СМР/СРР  мерна ед. 
ед.цена  лв. без 

ДДС  

1 

Фрезоване (технологично с цел осигуряване на минимални 

технологични дебелини на изравнителните пластове) на 

съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, 

натоварване, транспортиране на определено разстояние, 

разтоварване на депо. 

м2   

2 
Механизиран земен изкоп, включително натоварване и 

транспорт на депо до 5 км 
м3   

3 

Разваляне на асфалтова  и трошенокеманна настилка, 

включително натоварване, транспортиране на определено 

разстояние и разтоварване на депо до 5 км 

м3 

  



 
 

4 

Направа на ръчни кръпки с дебелина на до 6 см, включително 

изрязване с фугорезачка, разкъртване, почистване от отпадъци, 

подготовка на основата, полагане на битумен разлив за връзка и 

заливане на фугите с битумна паста. 

м2   

5 

Направа на машинни кръпки с дебелина 4 см, включително 

фрезоване, натоварване на фрезован материал, транспортиране 

на определено разстояние, разтоварване на депо до 3 км, 

полагане на битумен разлив за връзка и заливане на фугите с 

битумна паста. 

м2   

6 

Тампониране на дупки с различна дебелина, без изрязване с 

плътна смес тип А, включително подготовка и почистване на 

основата, полагане на битумен разлив и уплътняване. 

тон   

7 

Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А", за 

износващ пласт с дебелина след уплътняването 5 см, съгласно 

ТС, включително всички свързани с това разходи. 

м2   

8 

Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А", за 

износващ пласт с дебелина след уплътняването 6 см, съгласно 

ТС, включително всички свързани с това разходи. 

м2   

9 Доставка и полагане на биндер за профилиране и изравняване тон   

10 
Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с 

различна ширина, съгласно изискванията на ТС. 
м2   

11 
Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с 

различна ширина, съгласно изискванията на ТС. 
м2   

12 

Доставка и полагане на пътна основа от несортиран трошен 

камък, включително всички свързани с това разходи, в това 

число подготовка  и уплътняване на основата 

м3   

 

 
ІІ. Изисквания към изпълнението. 

 

         Техническите спецификации, на които трябва да отговарят строителните продукти, 

влагани в строежите, се определят чрез посочване на  европейски техническите 

спецификации , Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, 

или еквивалентни признати национални технически спецификации. 

При строителството и ремонта на улици следва да се прилагат Технически спецификации 

на Агенция “Пътна инфраструктура“, одобрени през 2014г. и Технически правила и 

изисквания за поддържане на пътища” изготвени от Национална Агенция “Пътна 

инфраструктура”, одобрени през 2009 год. 

 



 
 

Въвеждане на временна организация на движението 

Изпълнителят трябва да създаде необходимата временна организация на движението 

около строителната площадка при стриктно спазване на изискванията на Закона за 

движение по пътищата и действащата нормативна уредба. Това не освобождава 

Изпълнителя от неговата отговорност по отношение на вида, качествата и укрепването на 

използваните сигнални средства, както и времето за тяхното поставяне и отстраняване от 

уличният участък. 

 

1. Основа /направа или  ремонт/ на  пътни и улични настилки 

         Основата от трошен камък се изпълнява с дебелина съответстваща на 

съществуващата. Трошеният камък трябва да отговаря на БДС EN 13043:2005+AC:2005 

и се полага върху суха и ненарушена  основа на пътното легло. Уплътняването се извършва 

с валяк. 

 

2. Битумен разлив 

            Преди полагане на асфалтовата смес, върху добре почистена и обезпрашена основа и 

запълнени пукнатини до 3мм се нанася бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив при 

разход от 0.25 кг/м2 до 0.7 кг/м2. Битумна емулсия трябва да бъде в съответствие с БДС EN 

13808:2013/NA:2017 и „Техническа спецификация 2014г.” на АПИ. 

 

3. Асфалтобетонова настилка 

              Асфалтобетоновата настилка при ремонтни работи и изкърпване на настилките се 

изпълнява с плътна смес,  а при необходимост от изравнителен пласт се полага неплътна 

смес. Асфалтобетоновата смес трябва да отговаря на БДС EN 13108-1:2006/NA:2017 и на 

„Техническа спецификация 2014г.” на АПИ. 

             Производството и полагането на асфалтова смес не се допуска при температура на 

околната среда по-ниска от 5°С, нито при валежи от дъжд или върху мокра основа. 

Вложените асфалтобетонови смеси се придружават с необходимите документи, 

удостоверяващи съответствието с нормативните изисквания. 

           Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на 

сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване 

(покриване). Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно почистена преди 

натоварване с асфалтова смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от 

замърсяване и десортиране.  

             При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде в 

температурните граници 14°С от температурата на работната рецепта. Ако значителна част 

от доставената смес в машината не отговаря на изискванията, или в сместа има буци, трябва 

да се прекъсне асфалтополагането до вземането на необходимите мерки за спазване на 

изискванията в „Техническа спецификация 2014г.” на АПИ.  

           Транспортирането на сместа до обекта се извършва с покрити с брезент транспортни 

средства, като времето за транспортиране на сместа не трябва да бъде повече от 45 минути. 

Общото време за транспорт и полагане на асфалтовата смес не трябва да превишава 60 

минути. 

             Уплътняването на положената асфалтова смес се извършва с валяци /бандажни и 

пневматичен/, които трябва да се движат бавно и с равномерна скорост, при спазване 

изискванията  за уплътняване на асфалтовите настилки.  



 
 

             При машинно цялостно преасфалтиране  на големи участъци (по-големи от 500 м2 

за един участък), по преценка на Възложителя, на посочени от него места и в негово 

присъствие, Изпълнителят взема  сондажни ядки за лабораторно изпитване.    

              Недостъпните места за уплътняване с валяк се уплътняват ръчно. 

              При изпълнение на ремонтни работи на настилката не са допустими   неравности по 

фугата между съществуваща и новоположена асфалтова настилка, които влошават 

транспортно-експлоатационните качества на улиците и пътищата.   

 

 

 

Технологията за изкърпване със засичане на настилката: 

1. Очертава се правилна правоъгълна фигура с две от страните, успоредни на оста на пътя, 

включваща повредената зона и поне по 10 cm от здравото покритие в страни от напуканата 

повърхност;  

2. Очертаната фигура се с изрязва фугорезачка и материала се отстранява с пневматичен 

къртач, докато се стигне до здрав пласт. Отстраняването на материала, в зависимост от 

големината на повредената повърхност става с лопата или механизирано с товарачна 

машина;  

3. Добре оформената дупка се почиства грижливо от несвързан материал с помощта на 

метли, телени четки и сгъстен въздух;  

4. Напръсква се основата и вертикалните стени на кръпката с разредена бавноразпадаща се 

катионна или анионна битумна емулсия в количество 0,25 ÷ 0,75 kg / m2;  

5. Така подготвената кръпка се запълва по цялата дълбочина с гореща асфалтова смес при 

завършен разпад на битумната емулсия. Разпределянето на сместа се извършва от краищата 

към средата, за да се гарантира добра връзка между старата и новата настилка. При 

запълването на кръпката трябва да се държи сметка и за намаляване дебелината на 

асфалтовия пласт след уплътняване. Сместа се подравнява с помощта на дървено гребло. 

6. Уплътняването се извършва с валяк със стоманени бандажи и пневматичен валяк. При 

уплътняване на покритието, при първото преминаване на валяка напред и назад, бандажа 

му трябва да застъпва не повече от 15-20 cm от кръпката при ръба. Същото се повтаря и в 

другата посока, за да се осигури добра връзка в ръбовете. 

7. Заливане фугите с битум. 

 

Подготовката на кръпките на по-големите участъци може да се изпълни и чрез фрезоване, 

като задължително началото и края на фрезованите участъци се изрязват с фугорез за 

получаване на вертикални стени на кръпката. 

 

4. Ремонт на тротоарни настилки 

              Полагането на нови или подмяната на съществуващи тротоарни настилки се 

изпълнява с тротоарни плочи отговарящи на стандарт БДС EN 1339:2005/NA:2013, на 

пясъчна основа или на полусух цименто-пясъчен разтвор 1:1. Положената настилка се 

уплътнява с ръчно трамбоване. В зоните на уличните кръстовища се изпълняват понижения 

на тротоарите, с оглед осигуряване на достъпна среда за лица в неравностойно положение. 

  

5. Разрушаване на настилки 
            Ако е необходимо, се разрушават и се премахват съществуващи пътни настилки, 

тротоари, бордюри и огради, включително изкопаване, натоварване, транспортиране, 

разтоварване и складиране на материалите на депо. 



 
 

6. Обратен насип 
Материалът за обратната засипка трябва да отговаря на следните технически изисквания:  

1) Максимален размер на зърната - не е по-голям от 75 mm;  

2) Фракция, преминаваща през сито 0,075 mm - не повече от 15 % по маса;  

3) Коефициент на разнозърност (d60/d10) - не по-малък от 10;  

4) Отклонение от оптималното водно съдържание, съгласно БДС 17146 - 3%.  

 

 

7.  Механизиран изкоп  
           Изпълнителят трябва да използва за извършване на изкопните работи такава 

механизация и такива методи на работа, които да отговарят на изискванията на 

материалите, подлежащи на изкопаване. Той е отговорен за поддържането на качествата на 

подходящите материали така, че когато те бъдат вложени в насипа и уплътнени, същите ще 

бъдат в съответствие с изискванията на тази спецификация.  

          Преди започване на изкопните работи Изпълнителят трябва да освободи зоната за 

работа от всички свободно течащи води.  

          Съществуващите напоителни канали трябва или да се спрат със съгласието на 

заинтересованите власти или да се вкарат в отвеждащи тръби, или да се изолират по друг 

начин.  

          При извършване на изкопните работи трябва да бъде гарантирано максималното 

отводняване на изкоп по всяко време. Изпълнителят е задължен да изгради такива временни 

водоотводни съоръжения, които да гарантират бързото отвеждане на повърхностните и 

течащи води извън зоната на обекта. Изпълнителят трябва да осигури, монтира, поддържа и 

експлоатира такива помпи и оборудване, които могат да осигурят нивото на водите под 

това на основите на постоянните работи за разпредения срок.  

          Превозването на изкопаните материали до мястото на насипване или депониране 

трябва да продължи, докато на това място има достатъчен капацитет и достатъчно 

работеща, разстилаща и уплътняваща механизация, или не приключи съответния вид 

работа.  

           Излишният подходящ материал, и всичкият неподходящ материал трябва да бъдат 

складирани на депа, осигурени от Възложителя.  

           При извършване на изкопните работи не се допуска смесване на подходящ с 

неподходящ материал.  

            Изпълнителят трябва да изпълнява изкопните работи по начин, който да гарантира 

целостта на откосите. При срутване на откоси, всички получени щети с хора, машини и 

оборудване са за негова сметка.  

            Изкопите за основи, канали и окопи трябва да бъдат укрепени през цялото време на 

изкопните работи. Обшивките и другите укрепвания на изкопа трябва да бъдат свалени при 

напредването на обратна засипка. 

            Изкопите, изискващи обратна засипка, трябва да останат открити само за 

необходимия минимален период.  

            Изкопът може да бъде спрян на всеки етап от изпълнението му, като се осигури 

пласт, оставен над котата на земното легло като защита срещу замръзване и преки 

атмосферни влияния, чиято дебелина да бъде определена за всеки индивидуален случай, 

като тази дебелина не трябва да бъде по-малка от 0,3 m. 

 

8. Транспортиране на асфалтовите смеси  



 
 

             Необходимо е да се осигури достатъчна производителност на асфалтосмесителя, 

достатъчен брой транспортни средства и подходящи условия на складиране така, че 

необходимите количества смес да бъдат доставяни за осъществяване на непрекъснато 

полагане на асфалтовите смеси. Каросерията на превозните средства трябва да бъде 

напълно почистена преди натоварване със смес. Сместа се превозва така, че да бъде 

предпазена от замърсяване и десортиране.  

              Транспортните средства трябва да бъдат експедирани за строителната площадка по 

такъв график и разпределение, че всички доставени смеси да бъдат положени на дневна 

светлина.  

               Доставянето на сместа трябва да се извършва с еднаква скорост и в количества, 

съобразени с капацитета на оборудването за асфалтополагане и уплътняване.  

              Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на 

сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване 

(покриване).  

               При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде в 

температурните граници 14°C от температурата на работната рецепта. Ако значителна част 

от доставената смес в машината не отговаря на изискванията, или в сместа има буци, трябва 

да се прекъсне асфалтополагането до вземането на необходимите мерки за спазване на 

изискванията в „Техническа спецификация 2014г.” на АПИ.  

               Транспортирането на сместа за дрениращо пътно покритие до обекта се извършва с 

покрити с брезент транспортни средства, като времето за транспортиране на сместа не 

трябва да бъде повече от 45 минути. Общото време за транспорт и полагане на асфалтовата 

смес за дрениращо покритие не трябва да превишава 60 минути 

 

9. Полагане на асфалтови смеси 
              Оборудването за полагане на асфалтовите смеси трябва да бъде в съответствие с 

„Техническа спецификация 2014г.” на АПИ. Сместа трябва да бъде полагана върху 

предварително одобрена повърхност и само когато атмосферните условия са подходящи, и 

в съответствие с „Техническа спецификация 2014г.” на АПИ. Ако положената смес не 

отговаря на изискванията, трябва да бъде бракувана.  

            Сместа трябва да бъде положена по такъв начин, че да се намали до минимум броя 

на надлъжните фуги. По правило само една надлъжна фуга е разрешена, но се допуска 

включването и на втора асфалтополагаща машина.  

              Ако по време на полагането, асфалтополагащата машина неколкократно спре 

поради недостиг на смес или асфалтополагащата машина престои на едно място за повече 

от 30 мин. (независимо от причината), трябва да се изпълни напречна фуга в съответствие с 

„Техническа спецификация 2014г.” на АПИ. Полагането трябва да започне отново, когато е 

сигурно, че полагането ще продължи без прекъсвания и когато са пристигнали поне четири 

пълни транспортни средства на работната площадка.  

              Всеки асфалтов пласт трябва да бъде еднороден, изграден по зададените нива и 

осигуряващ след уплътняването, гладка повърхност без неравности (вдлъбнатини и 

изпъкналости) и в уточнените толеранси. За започване изграждането на следващия 

асфалтов пласт е необходимо предния положен пласт да бъде изпитан и одобрен в 

съответствие с изискванията на „Техническа спецификация 2014г.” на АПИ. Когато 

конструктивната дебелина на един асфалтов пласт налага той да бъде положен на повече от 

един пласт, работата по втория трябва да започне веднага след полагане, уплътняване и 

охлаждане на първия пласт. Понякога, може да трябва почистване на готовия пласт и 

нанасяне на разлив за връзка.  



 
 

             Напречните фуги между отделните пластове трябва да бъдат разместени поне на 2 

m. Надлъжните фуги трябва да бъдат разместени поне на 200 mm.  

             Използването на автогрейдери и ръчно разстилане на асфалтовата смес не се 

позволява с изключение на местата, в които е невъзможно да се работи с 

асфалтополагащата машина.  

             Асфалтовата смес трябва да отговаря на всички условия свързани с нивото, 

дебелината на пласта и нейната хомогенност.  

             Асфалтополагащите машини трябва да могат да работят с греда с дължина 9 m или с  

предварително опъната и нивелирана стоманена корда.  

              При полагане на асфалтови смеси за дрениращо пътно покритие полагането трябва 

да се извършва по цялата ширина на пътното платно без надлъжна фуга. При големи 

ширини полагането може да се извърши с няколко едновременно работещи 

асфалторазстилача (полагане горещо на горещо). Когато това не е възможно, поради 

наличие на движение, постигането на добра връзка между двете ленти на полагане се 

постига чрез нагряване на граничната зона на положената вече лента. Площите на 

надлъжните и напречните фуги не трябва да се мажат с битум, тъй като това би 

възпрепятствало отвеждането на водата, проникнала в дрениращия асфалтов пласт.  

 

10.  Уплътняване на асфалтови смеси 
           Оборудването използвано за уплътняване на асфалтовите смеси трябва да отговаря 

на изискванията на „Техническа спецификация 2014г.” на АПИ. Поне три валяка ще бъдат 

необходими по всяко време за една асфалтополагаща машина: един самоходен пневматичен 

и два бандажни валяка. Допълнителни валяци могат да се използват от Изпълнителя 

толкова, колкото са необходими за осигуряване на определената плътност на асфалтовия 

пласт и нормираните характеристики на повърхността. Работата на валяците трябва да бъде 

непрекъсната и ефективна.  

             Веднага след полагането на асфалтовата смес, повърхността трябва да бъде 

проверена и ако има неизправности, те трябва да бъдат отстранени изцяло.  

За предпазване от полепване на асфалтовата смес по бандажите на валяците, те трябва да 

бъдат достатъчно овлажнявани, без да се допуска излишно количество вода. След 

уплътняването на надлъжните фуги и крайните ръбове, валирането трябва да започне 

надлъжно, от външните ръбове на настилката и постепенно да напредва към оста на пътя.            

При сечения с едностранен напречен наклон, валирането трябва да започне от по-ниската 

страна към по-високата страна, със застъпване на всяка предишна следа с поне половината 

от широчината на бандажа на валяка.  

             Валяците трябва да се движат бавно с равномерна скорост и с двигателното колело 

напред, в непосредствена близост до асфалтополагащата машина. Скоростта им не трябва 

да надвишава 5,0 km/h за бандажните валяци и 8,0 km/h за пневматичните валяци.  

Линията на движение на валяците и посоката на валиране не трябва да се променя 

внезапно. Ако валирането причини преместване на сместа, повредените участъци трябва да 

бъдат незабавно разрохкани с ръчни инструменти и възстановени до необходимото ниво 

преди материала да бъде отново уплътнен.  

             Не се допуска спирането на тежко оборудване и валяци върху не напълно уплътнен 

и изстинал асфалтов пласт.  

            Когато се полага в една широчина, първата положена лента ще бъде уплътнявана в 

следния ред:  

а) Напречни фуги  

б) Надлъжни фуги  



 
 

в) Външни ръбове  

г) Първоначално валиране, от по-ниската към по-високата страна  

д) Второ основно валиране  

е) Окончателно валиране  

Когато се полага в ешалон, една ивица с широчина от 50 до 100 mm от ръба, до 

който полага втората асфалтополагаща машина, трябва да бъде оставен неуплътнен. 

Крайните ръбове трябва да се уплътнят най-късно 15 минути след полагането. Особено 

внимание трябва да се обърне при изпълнението на напречните и надлъжните фуги във 

всички участъци.  

а) Напречни фуги  

Напречните фуги трябва да бъдат внимателно изградени и напълно уплътнени, за да се 

осигури равна повърхност на пласта. Фугите трябва да бъдат проверявани с лата, за да се 

гарантира равност и точност на трасето. Фугите трябва да бъдат оформени в права линия и 

с вертикални чела. Ако фугата бъде разрушена от превозни или други средства, трябва да се 

възстанови вертикалността на челата и те да се намажат с битумна емулсия, преди 

полагането на нова асфалтова смес. За получаване на пълно уплътняване на тези фуги, 

положената асфалтова смес срещу фугата, трябва да бъде здраво притисната към 

вертикалния ръб с бандажния валяк. Валякът трябва да стъпи изцяло върху уплътнената 

вече настилка, напречно на оста, като бандажите застъпват не повече от 150 mm от 

новоположената смес при напречната фуга. Валякът трябва да продължи работа по тази 

линия, премествайки се постепенно с 150 mm до 200 mm, докато фугата се уплътни с 

пълната широчина на бандажа на валяка. 

 б) Надлъжни фуги  

Надлъжните фуги трябва да бъдат уплътнени непосредствено след уплътняване на 

напречните фуги. Изпълняваната лента трябва да бъде по съществуваща линия и наклон и 

да има вертикален ръб. Материалът, положен на граничната линия, трябва да бъде плътно 

притиснат към ръба на изпълнената вече лента. Преди уплътняването едрите зърна от 

асфалтовата смес трябва да бъдат внимателно обработени с гребло и отстранени. 

Уплътняването трябва да се извършва с бандажен валяк.  

Бандажът на валяка трябва да минава върху предишно изпълнената лента, като застъпва не 

повече от 150 mm от прясно положената смес. След това валяците трябва да работят за 

уплътняването на сместа успоредно на надлъжната фуга.  

Уплътняването трябва да продължи до пълното уплътняване и получаването на добре 

оформена фуга.  

Когато надлъжната фуга не се изпълнява в същия ден, или е разрушена от превозни и други 

средства през деня, ръба на лентата трябва да бъде изрязан вертикално, почистен и намазан 

с битумна емулсия преди полагането на асфалтовата смес за следващата лента.  

Надлъжните фуги на горния пласт трябва да съвпадат с маркировъчните линии на 

настилката.  

в) Външни ръбове  

Ръбовете на асфалтовия пласт трябва да бъдат уплътнени едновременно или веднага след 

валирането на надлъжните фуги.  

Особено внимание трябва да се обърне на укрепването на пласта по цялата дължина на 

ръбовете.  

Преди уплътняването, асфалтовата смес по дължина на неподпрените ръбове, трябва да 

бъде леко повдигната с помощта на ръчни инструменти. Това ще позволи пълната тежина 

на бандажа на валяка да бъде предадена до крайните ръбове на пласта.  

г) Първоначално уплътняване  



 
 

Първоначалното уплътняване трябва да следва веднага след валирането на надлъжните 

фуги и ръбовете. Валяците трябва да работят колкото е възможно по-близо до 

асфалтополагащата машина за получаването на необходимата плътност и без да се допусне 

нежелано разместване на сместа. Не трябва да се допуска температурата на сместа да падне 

под 120°C преди приключването на първоначалното валиране. Ако първоначалното 

валиране се извършва с бандажен валяк, той трябва да работи с двигателното колело към 

полагащата машина. Пневматични валяци също могат да бъдат използвани.  

д) Второ (основно) уплътняване  

Пневматични валяци или бандажни валяци, описани в „Техническа спецификация 2014г.” 

на АПИ, трябва да бъдат използвани за основното уплътняване. Основното уплътняване 

трябва да следва първоначалното, колкото е възможно по-скоро и докато положената смес е 

все още с температура, която ще осигури необходимата плътност. Валяците трябва да 

работят непрекъснато, докато цялата положена смес не бъде напълно уплътнена. Промяната 

посоката на движение на валяците върху още горещата смес е забранено.  

е) Окончателно уплътняване  

Окончателното уплътняване трябва да бъде извършено с бандажен или пневматичен валяк в 

зависимост от приетата схема на пробния участък.  

Окончателното уплътняване трябва да бъде изпълнено докато материала е все още 

достатъчно топъл за премахване на следите от валяка.  

Всички операции по уплътняването трябва да се изпълняват в близка последователност.  

На места, недостъпни за работа със стандартни валяци, уплътняването трябва да бъде 

извършвано с ръчни или механични трамбовки от такъв вид, че да осигурят необходимата 

плътност.  

          След окончателното уплътняване се проверяват равността, нивата, напречните 

сечения, плътността, дебелината и всички неизправности на повърхността, надвишаващи 

допустимите толеранси и всички места с дефектна текстура, плътност или състав трябва да 

бъдат коригирани.  

           Уплътняването на дрениращ асфалтов пласт се извършва с тежки стоманено-

бандажни валяци, работещи без вибрации.  

ж) Контрол на движението при дрениращо пътно покритие  

           Трябва да се вземат мерки за отстраняване на всякакъв вид транспорт до пълното 

охлаждане на новоположения пласт, като движението се пуска най-рано 24 часа след 

полагане 

 

11.  Битумен разлив за връзка 
           Разреденият битум трябва да бъде средносгъстяващ се тип и трябва да отговаря на 

изискванията . Количеството битумен материал, което ще се нанася, трябва да бъде от 0,15 

до 1,5 kg/m2.  

              Пясъкът за покриване на разлива, ако се изисква трябва да се състои от чист 

естествен пясък и трябва да отговаря на изискванията .  

             Първият разлив не трябва да се нанася когато температурата на атмосферната среда 

е по-ниска от 5°C, или когато вали, има мъгла, сняг или други неподходящи 

метеорологични условия.  

           Работната температура, при която се полага разредения битум трябва да бъде от 60°C 

до 85°C. 

            Непосредствено преди полагане на първия битумен разлив, всичкия свободен 

материал, прах и други свободни материали трябва да се премахнат от повърхността с 

механична четка от одобрен тип и/или компресор, както се изисква. Всички места, 



 
 

показващи отклонения над допустимите или места с вдлъбнатини или слаби места, се 

поправят чрез разрохкване, премахване или добавяне на одобрен материал, повторно 

оформяне и уплътнение до предписаната плътност, като в този случай не се изисква 

измитане, или издухване на  повърхността. След приемане на повърхността, се полага 

битумния разлив. Когато, повърхността върху която ще се полага първия битумен разлив е 

много суха и/или прашна, то тя трябва да се напръска слабо и равномерно с вода, 

непосредствено преди нанасянето на битумния материал за улеснението проникването на 

битума. Битумния материал не трябва да се полага, докато не изчезнат следите от водата на 

повърхността. 

  

12. Полагане на бордюри. 

Полагането на нови бордюри се изпълнява с бордюри от естествени каменни 

материали в съответствие с БДС EN 1343:2013 и бетонови изделия в съответствие с БДС 

ЕN 1340:2005/АС:2006, бетонов разтвор С 12/15(В15) в съответствие с БДС EN 

206:2013+A1:2016/NA:2017и БДС EN 13791:2019. Бордюрите се полагат върху пресен 

бетон, нареждайки се в прави или криви участъци. Фугите между тях се запълват с 

циментов разтвор, след като се провери правилното им положение и тяхното ниво чрез 

нивелация. 

 

13. Настилка от тротоарни плочи 

Минимални изисквания към тротоарни плочи: 

- устойчивост на замразяване и размразяване със соли минимален клас 3, загуба на маса 

след изпитване по-малко или равно на 1 кг./ кв.м. / БДС EN 1338/; 

- якост на огъване- минимум клас 3- 4 мегапаскала; 

- устойчивост на изтриване- минимум клас 3, по-малко или равно на 23 мм; 

Материалите за настилка да са с деклариран и гарантиран произход, да съответстват на 

стандартите: 

БДС EN 1341:2013 – плочи от естествени скални материали за външно павиране. 

 БДС EN 1340:2005 – за бетонни бордюри за настилки 

БДС EN 1339:2005/NA:2013– за бетонови плочи за настилки. 

 

14.Армировъчни работи 

Всички типове стомана трябва да бъдат доставени от фирми с валидни сертификати 

за разрешение, издадени за производството и изработката на арматурна стомана. 

Материали 

Спазват се следните стандарти: 

БДС 4758-84-Стомана горещо валцувана за армиране на стоманобетонни 

конструкции. 

БДС 5267-74 -Стомана студеноприщипната за армиране на стоманобетонни 

конструкции. 

От всяка партида армировка трябва да бъдат отбрани следните проби :-за външен 

оглед и измерване –5%, но не по-малко от 5 броя изделия.-За изпитване якостта на 

заваръчни съединения –три образеца 

.Резултатите от контролните измервания и огледа на армировката, а също от 

контрола на якостта на заварените съединения се отразяват в дневник.Изпълнение на 

армировъчните работи. Армировъчната стомана не трябва да бъде складирана 

непосредствено на земята, не трябва да бъде замърсена и трябва да бъде укрепена по такъв 



 
 

начин, че да се избегне деформация на прътите и мрежите. Не се допускат механични 

повреди 

 -армировката не трябва се третира грубо, да се пуска от високо, или да се удря и да 

се подлага на шоково натоварване.Не се допуска фасониране и огъване на армировката при 

температура по ниска от 5°С без позволение. Стоманата може да бъде загрявана до 

температура не по-висока от 100°С.  

Не се допуска повторното огъване на стоманените профили без позволение. 

Арматурното желязо трябва да бъде внимателно съхранявано, да не се хвърля от височина, 

както и да не причинява удари и механична повреда по време на използването му. По 

времето на изливане на бетона арматурното желязо трябва да бъде чисто и свободно от 

петна, ръжда, лед,масло и други материали, които могат да променят качествата му или пък 

сцеплението с бетона. Армировката трябва да се монтира в кофражните форми без каквито 

и да било повреди.Арматурното желязо трябва да бъде позиционирано /фиксирано/ с 

подходящи средства /фиксатори и др./ преди изливането на бетона и да бъде осигурено 

срещу преместване. Задължително при всички стоманобетонови елементи трябва да бъде 

осигурено необходимото бетоново покритие на армировката, като допустимите отклонения 

на бетоновото покритие не трябва да надвишават 5мм. Бетоновото покритие на 

армировката на дънната плоча е 5см за долната армировка и 3см за горната 

армировка.Разтоварването от превозните средства да се извършва от инструктиран и обучен 

арматурист, а складирането да изключва възможност от срутване. Забранено е връзването 

на кабели за армировката и стъпването върху нея. Придвижването на работниците да става 

по специално разположени пътеки от дървен материал. При работа задължително да се 

използват ръкавици и каски.Огъването и поставянето на армиращите стоманени пръти, 

както и самата стомана трябва да отговарят на БДС 4758-84, БДС 9257-77. 

 

Приемане на армировката 

Приемането на армировката трябва да бъде оформено с акт. Към акта трябва да 

бъдат прикрепени: 

-Заводските сертификати за основния метал и електродите или заменящите ги 

лабораторни анализи. 

-Протоколите от механичните изпитвания на носещата армировка. 

-Списък на заварчиците с посочване на номера на удостоверението на всеки, 

издадено от специализирана комисия.- 

 

15.Кофражни работи 

Изпълнението на кофража трябва да осигури поемането на постоянни и временни 

натоварвания без опасност за работниците и авария на конструкциите. Той трябва да 

осигури и предаването на действащите товари върху земната основа или вече изпълнени 

конструкции.Кофражът трябва да бъде изграден с точност и да бъде устойчив, с адекватни 

подпори, за да може положеният бетон да отговаря на изискваните размери. Излетите 

повърхности не трябва да имат усуквания и прегъвания, както и никакви прекъсвания, 

линии и ъгли.Кофражът трябва така да е подреден, че да може лесно да се демонтира без 

удари, разрушаване или увреждане. 

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.Дървеният материал за кофраж трябва да отговаря на следните стандарти: 

БДС 1568-73 –Греди обли от широколистни дървесни видове. 

БДС 1569-73 –Греди от обли иглолистни дървесни видове. 



 
 

БДС 427-90 -Материали фасонирани от иглолистни дървесни видове. Греди, бичмета 

и летви. 

БДС 771-72 -Бичени материали от широколистни дървесни видове.  

Греди, бичмета и летви. 

БДС 16186-85 -Дъски от широколистни дървесни видове. 

БДС 17697-89 -Дъски от иглолистни дървесни видове. 

БДС 384-76 -Шперплат.БДС EN 12390 Част 1: Форма, размери и други изисквания за 

пробни тела и кофражни форми. 

 

Подготовката, оразмеряването, сглобяването, ремонтирането и почистването на 

кофража да става по възможност извън строежа, но в границите на строителната площадка. 

Площадките за кофраж да се отводнят добре. При силен вятър да не се извършва 

декофриране. Допустими отклонения при изпълнението на кофражи: 

Отместване на осите на кофража от проектните: +/-10 мм; 

Отклонения във вътрешните размери на кофража: 5 мм. 

Декофрирането трябва да става без нараняване, увреждане или натоварване на 

излетия бетон. Отговорността за безопасното демонтиране, на която и да е част от кофража 

или подържащите елементи е изцяло на Изпълнителя. Декофрирането ще се извършва при 

спазване на следните условия: декофрирането на стените да се извърши при достигане на 

якост на натиск на бетона 2,5 МРа;  

 

16. Бетонови работи 

Производството и прилагането на бетоновите смеси трябва да отговарят на 

изискваният а на БДС 4718. Материалите за производство на бетон трябва да отговарят на 

следните стандарти: 

Добавъчни материали БДС 171-83 -Пясък за обикновен бетон. 

БДС 169-81 -Материали добавъчни за обикновен бетон. 

БДС 10589-79 Материали добавъчни плътни за бетон.  

Правила за доставяне, приемане, съхранение и транспорт. 

БДС 14298-77 Добавъчни материали за бетон и разтвори. Методи за статистически 

контрол и оценка. 

БДС 7457-74 Материали добавъчни за бетон –леки. Методи за изпитване. 

БДС 166-72 Добавки активни минерални към свързващите вещества. 

БДС 14069-84Добавки за бетон. Класификация и технически изисквания.Свързващи 

вещества За приготвяне на бетон се използват следните хидравлични свързващи вещества: 

БДС 27-87-Портландцимент, шлакопортландцимент и пуцоланов портландцимент. 

БДС 7267-77 Портландцимент сулфатоустойчив. 

БДС 7390-87 Цимент нискотермичен. 

БДС 166-72 -Добавки активни минерални към свързващите вещества.Водата за 

направата и поливане на бетон трябва да отговаря на изискванията на: 

Бетонът ще се приготвя в автоматичен бетонов център. Превозът на бетоновата смес 

ще става с автобетоновози, ротационен тип с барабан. Бетонът се полага в рамките на 90 

минути след производството му.Бетонът, който се влага, трябва да притежава сертификат. 

 В случай на липса на сертификат, трябва да се приложат документи от оторизирана 

лаборатория, които доказват качествата на бетона. В този случай Изпълнителят трябва да 

представи името на лабораторията на Строителния надзор във възможно най-кратки 

срокове, но задължително преди съставянето на пробните смеси или бетона за 

работа.Съставът на бетона се установява въз основа на изпитването на лабораторни 



 
 

бетонни проби, направени от същите материали (цимент, добавъчни материали и добавки), 

с които ще се работи на обекта като пробните тела се уплътняват до същата степен, до 

която се уплътнява бетонът на обекта.  

Трябва да се спазват следните стандарти:БДС 505-84 Бетон обикновен. Методи за 

изпитване. 

БДС 6387-82 Бетони с леки добавъчни материали. Методи за изпитване. 

БДС 9673-84 Бетон. Контрол и оценка на якостта. 

БДС EN 206-1:2002 Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и 

съответствие.Изпълнение на бетонови работи.  

Контролирането и определянето на якостта на бетона трябва да бъде направено на 

базата на якостта на натиск на 28-ия ден и съгласно БДС EN 206-1 чрез статистически 

метод, позволяващ сравнения между действителната бетонна якост и стандартната 

(контролирана) якост за съответен клас бетон, който трябва да се постигне. 

Преди да започне полагането на бетонната смес, трябва да се извърши следното: 

Състоянието на основата, върху която се излива бетонната смес, трябва да изключва 

възможността за измръзване на бетона в зоната на контакт.Бетонът трябва да се полага 

така, че да се избегне разслояването на материалите и изместването на армировката и 

кофража. Бетонът не трябва да се полага от височина по-голяма от 1,50 м. 

Почиства се кофражът и армировката. 

Непосредствено преди бетонирането се навлажнява или смазва кофражът. 

За осигуряване на нормални условия в началния период на втвърдяване на бетона 

трябва да се спазват следните изисквания: 

Положеният бетон да се предпазва от замърсяване и повреди.  

Работи, които водят до нарушаване на сцеплението между бетон и армировка не се 

допускат. 

Бетонът да се предпазва от бързо изсъхване, както и от удари, сътресения и други 

механични въздействия. 

Бетонът се уплътнява напълно по цялата дълбочина (докато въздушните мехурчета 

престанат да изскачат по повърхността), особено около армировката, залети с бетон вложки 

в ъглите на кофража и във фугите. Да се осигури сливането с предишните партиди, но да не 

се повредят съседни участъци от частично втвърден бетон. Да се използват механични 

вибратори от подходящ вид(ове) за всеки бетон. 

Когато се налага, вибрирането на бетона трябва да се съпровожда с ръчно 

уплътняване, за да се получи плътен бетон в ъглите и местата недостъпни за вибраторите. 

Веднага след полагането му бетонът да се защити от дъжд, от непосредствено 

слънчево въздействие и мраз.При температура на въздуха по-ниска от 5°С и по-висока от 

30°С, бетонови работи могат да се изпълняват само при наличие на съответни указания. 

Изпълнителят е длъжен след завършване на бетонирането да вземе мерки за предпазване на 

конструкцията от вредни последствия /засъхване, поява на пукнатини и др. /.Изливането на 

бетона няма да бъде позволена, когато температурата на въздуха е под минус 5 градуса по 

Целзий (-5°С) или когато това бъде забранено,като зимни условия ще се считат тези 

условия, при които средната дневна температура е под +5°С, а минималната дневна 

температура -под 0°С. Изпълнението на бетонни работи в зимни условия, когато средната 

денонощна температура на външния въздух е под + 5° С и минималната денонощна 

температура -под 0° С, трябва да се извършва при спазването на Инструкцията за 

извършване на бетонни и стоманобетонни работи при зимни условия. 

По времето на полагане на бетона всички повърхности, на които им предстои да 

влязат в досег с бетона трябва да бъдат чисти. 



 
 

Бетонът да отлежава във влажна среда.Движението на хора, монтирането на 

кофражи и опори върху положения бетон да се допуска, когато якостта му достигне най-

малко 15 кг/см2. 

Полагането на бетон в студено време се извършва при спазване на изискванията за 

бетониране при зимни условия. Предотвратява се повърхностното изпарение от бетона и 

при необходимост се покриват повърхностите веднага след уплътняването; Поддържане на 

температурата на повърхността над 5 °С по време на изискуемия период, но не по-малко от 

4 дни; Да се избягва висока температура и рязка смяна в температурата през първите 24 

часа след изливането, специално в горещо време; Да се избягват бързите промени в 

температурата през първите 7 дни след изливането.Бетонът се защитава и предпазва от 

повреди, включително: от дъжд, нащърбяване и други физически наранявания; за 

повърхности, които ще останат видими в готовите конструкции -от прах, петна, следи от 

ръжда и от други видове обезобразяване; от температурен шок, физически удар, 

претоварване, движение и вибрации; в студено време-от задържане на вода в отделни 

вдлъбнатини и др.под. и разширението им при замръзване. 

 

 

Екология 

      Изискванията по отношение на опазване на околната среда трябва да отговарят на 

всички нормативни актове и приложимото законодателството на Република България в тази 

област.  

 

 

ВАЖНО! 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал. 2 от ЗОП да се счита добавено „или 

еквивалентно/и“ навсякъде, където в документацията включително и проектите по 

настоящата поръчка са посочени стандарти, спецификации, технически оценки или 

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

марка, патент, тип, произход или производство. 

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

марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание 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 техническата спецификация. 

 

 


