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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

за изпълнение на обект: 

 

„Реконструкция на спортна инфраструктура в УПИ I, кв. 56, кад. № 501.752 по 

одобрен кадастрален и регулационен план на  гр. Мизия“  
 

 

І. Общи положения 

 

Настоящата техническа спецификация е изготвена във връзка изпълнение на СМР, 

включващ обект: 

 „Реконструкция на спортна инфраструктура в УПИ I, кв. 56, кад. № 501.752 

по одобрен кадастрален и регулационен план на  гр. Мизия“ 

 

Основната цел на проекта е да се подобри жизнената среда, условията за живот и 

инфраструктурата за  и възстановяване и спорт в град Мизия. Обекта представлява 

Реконструкция на спортна инфраструктура в УПИ I, кв. 56, кад. № 501.752 по одобрен 

кадастрален и регулационен план на  гр. Мизия и предвижда изпълнение на следните 

дейности: 

 
 Фрезоване на стара асфалтова настилка, натоварване и транспорт 

 Напръскване с емулсия за свързване на стар и нов асфалт 

 Полагане на плътен дребнозърнест асфалтобетон с дебелина 4 см. 

 Изграждане на бордюри по периферията 8/16/50 

 Pазчертаване на игрища за волейбол и баскетбол 

 Направа на бетонови фундаменти   на спортно оборудване  

 Доставка и монтаж на табло за осветление 

 Доставка на стоманено тръбен стълб с височина 7м общо 8,2м (ф108/89/60) 

 Изграждане и монтаж на осветителни  тела  по електро проект  

 
 

Съществуващо положение 

Предмет на настоящата поръчка е реконструкция на спортни игрища: едно за футбол 

на малки врати и едно комбинирано за баскетбол и баскетбол и волейбол.  

Ще се направи основен ремонт, който включва нова настилка и оборудване . 
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Обекта е терен с трайна настилка с площ 1500 м2, намиращ се в двора на ОУ “Цанко 

Церковски”  в гр.Мизия.  

Терена е равен, свободен от постройки.   

 

Предвидени   дейности 

Изготвен е проект, които е разработен въз основа на задание  на инвеститора при 

спазване на  минималните изисквания  , както и нормите на наредба  № 7  за ПНУТ  и ЗУТ. 

Подробна информация за планираните количества и видови работи на строежа: 

№ Наименование Мярка Количество 

  СМР - игрища     

        

  Игрища за волейбол и баскетбол     

1 

Фрезоване на стара асфалтова настилка, 

натоварване и транспорт  м2 754,00 

2 

Напръскване с емулсия за свързване на стар и нов 

асфалт м2 754,00 

3 

Полагане на плътен дребнозърнест асфалтобетон с 

дебелина 4 см. м2 754,00 

4 Изграждане на бордюри по периферията 8/16/50 м 110,00 

5 Pазчертаване на игрища за волейбол и баскетбол бр. 2,00 

6 

Направа на бетонови фундаменти   на спортно 

оборудване  бр. 6,00 

        

  Игрище за футбол      

1 

Фрезоване на стара асфалтова настилка, 

натоварване и транспорт  м2 800,00 

2 

Напръскване с емулсия за свързване на стар и нов 

асфалт м2 800,00 

3 

Полагане на плътен дребнозърнест асфалтобетон с 

дебелина 4 см. м2 800,00 
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4 Изграждане на бордюри по периферията 8/16/50 м 120,00 

5 

Доставка и полагане на  настилка (изкуствена 

трева) м2 800,00 

6 Pазчертаване на игрище за минифутбол бр. 1,00 

7 

Направа на бетонови фундаменти   на спортно 

оборудване  бр. 2,00 

        

  Електро     

  Oсветление     

1 Трасиране на кабелна линия м 260,00 

2 

Направа на изкоп  0,8/0,4 м със зариване и 

трамбоване  в почва 3 категория м 260,00 

3 

Подготовка на подложка и полагане на сигнална 

лента м 260,00 

4 Доставка и монтаж на кабелен канал м 10,00 

5 

Укрепване на излазна   ПВЦ тръба ф 50 мм към 

стена ( от изкопа до ТО на 2 бр.кабели) м 4,00 

6 Доставка кабел СВТ 3 х 6 мм2  м 10,00 

7 Доставка на кабел СВТ 3х4мм2 м 330,00 

8 Доставка на кабел СВТ 3х2.5мм2 м 100,00 

9 Полагане на кабел в кабелен канал м 10,00 

10 Полагане на кабел в изкоп м 280,00 

11 Изтегляне на кабел в монтирани тръби и стълбове м 150,00 

12 Доставка ТО (табло осветление) по схема с IP-67 бр. 1,00 

13 Монтаж на ТО на стена бр. 1,00 

14 Изпитване на кабел НН бр. 2,00 

15 

Доставка и монтаж в съществуващо табло на 

автоматичен предпазител 40А бр. 1,00 

16 

Доставка на стоманено тръбен стълб с височина 7м 

общо 8,2м (ф108/89/60)  бр. 12,00 

17 Изправяне на стълбове  бр. 12,00 
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18 

Доставка дребна стоманена консктрукция и направа 

на конзоли за монтаж на прожекторите бр. 12,00 

19 

Доставка и монтаж на кабелна  кутия  за вграждане 

в стълб с по 1 броя предпазители по 6 А -1Р крива 

D бр. 12,00 

20 Укрепване гофрирана тръба ф 29 мм към стлбовете м 36,00 

21 Доставка на  LED прожектор 1х100W – IP-65-67 бр. 12,00 

22 

Монтаж на LED прожектор на стоманена 

конструкция бр. 12,00 

23 

Доставка на заземителен кол плътен помеднен ф 

17,2 мм – 1,5 м бр. 26,00 

24 Набиване на заземителни колове бр. 26,00 

25 Доставка на поцинкована шина 40х4 мм м 26,00 

26 Суха разделка на кабел СВТ 3 х 6 мм2 бр. 2,00 

27 Суха разделка на кабел СВТ 3 х 4 мм2 бр. 12,00 

28 Суха разделка на кабел СВТ 3 х 2,5 мм2 бр. 12,00 

29 

Свързване проводник към съоръжение с медна 

кабелна обувка 6 мм2 с доставка на обувките бр. 6,00 

30 

Свързване проводник към съоръжение с медна 

кабелна обувка 4 мм2 с доставка на обувките бр. 36,00 

31 

Свързване проводник към съоръжение с ухо 2,5 

мм2 бр. 36,00 

32 

Доставка и монтаж на жълтозелен проводник 6 мм2 

за заземяване клемни кутии  м 6,00 

33 

Измерване на преходното съпротивление на 

заземител бр. 13,00 

 

 

 

 



 
                      
 
 
 
 
 

 
                     ОБЩИНА МИЗИЯ, гр.Мизия, обл. Враца, ул. „Г.Димитров” № 25-27, 

               Кмет 20-12, Централа 23-15, факс 21-38, е-mail:  obshtinamizia@gmail.com   
 

 

 

Проект BG06RDNP001-7.007-0078 „Реконстукция на спортна инфраструктура в УПИ I, кв. 56, кад. № 
501.752 по одобрен кадастрален и регулационен план на  гр. Мизия“, финансиран чрез 
Административен договор за предоставяне на БФП № BG06RDNP001-7.007-0078-С01/ 08.05.2019 г. от 
08.05.2019 г. по Програма за развитие на селските райони 2014- 2020 г., съфинансирана от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ 
 
  

5 

II. Основни изисквания по време на строителството 

1. Предвидените за изпълнение СМР са съгласно изискванията на чл. 169, ал. 1 от ЗУТ 

и на технически проект.  

2. Документирането се осъществява съгласно Наредба  3/31.07.2003г., за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството и чрез протоколи за извършени 

СМР, в които се отразяват видовете работи, количества и единични цени.  

3. Преди да започне строителството техническият персонал и работниците трябва да 

бъдат запознати с приложимите правила и норми на работи при извършване на 

различните строително-монтажни дейности.  

4. В строежите да се влагат само строителни продукти в съответствие на съществените 

изисквания към строежите и да имат оценка на съответствието съгласно Закона за 

техническите изисквания към продуктите и Наредбата за съществени изисквания и 

оценяване на продуктите. Влаганите материали и изделия трябва да отговорят по 

вид, тип и качество на изискванията на проекта и на съответните стандартизационни 

документи. 

5. Не се допуска използването на материали и изделия без сертификат за качество и с 

неизвестна технология за приложението им. 

6. Проектираният обект трябва да се изгради в съответствие с одобрения проект, 

нормативните актове и документи в строителството. Всяко намерение за промяна на 

проекта трябва да се съгласува с проектанта по надлежния ред. 

7. Изпълнителят е длъжен преди започване на строителството и по време на 

извършаване на строителството да вземе необходимите мерки за осигуряване на 

безопасността, хигиена на труда и пожарната безопасност при извършване на СМР. 

 

III. Изисквания към материалите 

 

1. Доставените материали, необходими за изпълнение на обекта трябва да отговарят на 

всички изисквания на техническия проект и да бъдат придружени със сертификат за 

качество ISO 9001 и да отговарят на европейските стандарти. Заверено копие от 

сертификат за съответствие на строителните продукти, издадено от оторизирано лице 

по смисъла на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване 
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съответствието на строителните продукти, в сила от 01.01. 2007г, приета с 

Постановление 325 от 06.12.2006 г.  

2. Всички материали, които ще се влагат в строителството трябва да са нови, със 

съответното качество, подходящи за изпълнение на дейностите и не трябва да имат 

дефекти.  

3. Снабдяването с материалите трябва да е планирано съобразно сроковете и дейностите 

в линейния график  за изпълнение. Заедно с посоченото, следва да се осигури 

поддръжка и управление на складови бази.  

4. Изпълнителят по договора носи цялата отговорност по охрана на строителния обект и 

материалите, съоръженията и оборудването, които са вложени или съхранявани от 

него.  

 

IV. Транспорт, товарване, разтоварване и съхранение на материалите 

 

Изпълнителят по договора е отговорен за дейностите по транспортиране, товарене, 

разтоварване и съхранение на материалите, които ще се вложат в строителните дейности. 

Изпълнителят е отговорен за полагането и изпитването на материалите съгласно 

съответните български стандарти, предписанията на производителя /доставчика и 

предписанията на проектанта.   

 

V. Описание на мерките за опазване на околната среда 

 

Изпълнителят на обекта е длъжен преди започване и по време на строително-

монтажните работи да вземе необходимите мерки за опазване на околната среда. Основната 

причина за замърсяване на околната среда  са изкопните работи, при което засяга терените. 

Забранява се безконтролното складиране, разпиляване и изоставяне на строителни 

материали и машини, арматури и др.  

Съгласно българското законодателство използването на бетонови изделия (тръби), 

бетонови смеси и асфалтови смеси става само от предприятия, които притежават лиценз за 

извличането и производството им.   

 

VI. Безопасност на труда, здравословни условия на труд и безопасност  
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Преди започване на строителството следва да се спазва следното: 

Съгласно изискванията на Наредба №2 от 22март 2004г- за минималните изисквания 

за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, трябва да се 

възложи и изготви самостоятелна част: План за безопасност и здраве. 

1. Техническото ръководство да се запознае с цялостния работен проект и 

специалните мерки по ТБТ. 

2. Всички работници да бъдат предварително инструктирани и запознати с 

Правилника по ТБТ. 

VII. Общи изисквания за пожарна и аварийна безопасност 

 

На територията на строителната площадка мероприятията по пожарната и аварийна 

безопасност се организират, съгласно изискванията на Наредба Iз – 1971 от 29.10.2009г. за 

строително технични правила и норми за осигуряване на безопасност при пожари. 

       Организация за ПАБ на строителната площадка отговаря на правилата и нормите за 

пожарна безопасност като обект  в експлоатация. 

 

 На строителната площадка да има противопожарно табло, обзаведено с преносими 

пожарогасители, прахови и с въглероден двуокис. След приключване на работното 

време обекта да се оставя в пожаробезопасно състояние. 

 При забелязване на отклонения от нормалните условия на труд незабавно да се 

докладва на техническия ръководител за тяхното отстраняване. 

1. Строителят разработва и утвърждава инструкции за: 

 Безопасно извършване на огневи работи и други пожароопасни дейности, 

включително зоните и местата за работа; 

 Пожаробезопасно ползване на отоплителни, електронагреватели и други 

електрически уреди; 

2. Строителят издава заповед за: 

 Назначаване на нещатна пожаротехническа комисия; 

 Определяне на разрешените и забранените места за пушене; 

3. Подръчни противопожарни уреди и съоръжения на строителната площадка: 
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 Се зачисляват на лица, определени от техническия ръководител за отговорници 

по ПАБ, на който се възлагат контрола и отговорността за поддържане и 

привеждане в състояние на годност на тези уреди и съоръжения; 

 Периодично се проверяват от техническия ръководител, като резултатите се 

отбелязват в специален дневник; 

 При подаване на сигнал за аварийно положение, техническият ръководител или 

определеното от него лице незабавно взема следните мерки; 

 По най-бърз и безопасен начин евакуира всички работещи; 

 В случай на пожар или авария, свързана с последващи пожари, незабавно 

уведомява съответните органи за ПАБ; 

 Прекратява извършването на всякакви работи на мястото на авария и в съседните 

застрашени участъци от сгради или съоръжения; 

 Изключване напрежението, захранващо всякакъв вид оборудване в аварийния 

участък; 

 Предприема действия и дава нареждания за незабавно прекратяване на работата и 

напускане на работните места; 

 Организира ликвидиране или локализиране на пожара или аварията чрез 

използване на защитни и безопасни инструменти и съоръжения;  

 Поставя дежурна охрана на входовете и изходите на строителната площадка; 

 Не възобновява работата, докато все още е налице сериозна и непосредствена 

опасност; 

    

       Строителят отменя аварийното положение след окончателно премахване на 

причините за аварията, при възможност за нейното повторение, разпространение или 

разрастване, както о при условие, че са взети всички необходими мерки за пълното 

обезопасяване на лицата и средствата при възстановяване на работата. 

        При допускане на трудова злополука, стриктно да се спазват изискванията на 

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, 

обнародвана в ДВ бр. 6/2000г. 

4. Действия за локализиране на пожара: 
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 Гасене на пожара чрез преносими уреди 

 След пристигане на службата за ПАБ, същата се информира за евакуацията и за 

извършените действия по пожарогасенето. 

 

При изпълнение на строително-монтажните работи на обекта, строителството ще се 

изпълнява в съответствие с всички части на одобрения инвестиционен проект, като 

изпълнителят ще ги съблюдава стриктно във всичките им проектни части. 

 

 

ВАЖНО !!! 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 и чл. 49 от ЗОП да се счита добавено "или 

еквивалент" навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени 

български стандарти, които въвеждат европейски стандарти; европейски технически 

оценки; общи технически спецификации; международни стандарти; други 

стандартизационни документи, установени от европейски органи по стандартизация, или 

когато няма такива - чрез български стандарти, български технически одобрения или 

български технически спецификации, отнасящи се до проектирането, метода на изчисление 

и изпълнение на строителството, както и до използването на стоките; технически 

одобрения или спецификации или други технически еталони по чл. 48, ал.1 от ЗОП, както и 

когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или 

производство. 

Изключение са случаите, когато чрез модел, марка, тип или по друг начин Възложителя 

индивидуализира собственото му съоръжение, за което са предназначени доставките или 

услугите, предмет на поръчката. 

Ако някъде в техническата спецификация и/или документацията за участие има посочен: 

конкретен стандарт, модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., 
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възложителя на основание чл. 50, 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. 

Еквивалентността се доказва по реда на чл. 52 от ЗОП. 

 

Доколкото не противоречат на конкретно определени изисквания в одобрения 

инвестиционен проект и/или нормативно въведени изисквания, независимо от 

момента на въвеждането им, строително – монтажните работи следва да бъдат 

изпълнени при съблюдаване на следните стандарти и технически изисквания към 

изпълнение на отделните видове работа. 

 

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. 

 Земни работи 

 Действащи стандарти: 

БДС 676-85 - Почви строителни. Класификация 

БДС 2761-86 - Почви строителни. Физически свойства. Определяне и означение. 

БДС 644-83 - Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на водното 

съдържание. 

БДС 646-81 - Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на специфичната 

плътност. 
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БДС 647-83 - Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на обемната 

плътност. 

БДС 8992-84 - Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на 

компресионните свойства. 

БДС 14783-79 - Почви строителни. Метод за лабораторно определяне  

БДС 8004-84 – Почви строителни. Определяне на обща деформация. 

 Бетонни работи 

Влаганите бетони и изискванията към тях се определят от следните стандарти:  

БДС 505-84 Бетон обикновен. Методи за изпитване 

БДС 3816-84 Бетон. Безразрушителен метод за определяне вероятната якост на натиск чрез 

повърхностната твърдост 

БДС 4718-84 Смеси бетонни. Технически изисквания 

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

БДС 7268-83 Бетон. Класификация и основни технически изисквания 

БДС 7269-84 Бетон. Контрол и оценка на плътността, водонепропускливостта и 

мразоустойчивостта 

БДС 7416-87 Бетон клетъчен. Методи за изпитване 

БДС 9673-84 Бетон. Контрол и оценка на якостта 

БДС 12770-75 Бетони огнеупорни. Класификация. Технически изисквания. Методи за 

изпитване 

БДС 12705-75 Бетон. Метод за анализ на корозирал бетон 

БДС 14068-77 Бетон видим. Класификация и технически изисквания 

БДС 14707 – 87 Бетон. Влагозадържащи покрития. Технически изисквания и методи за 

изпитване 
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БДС 15013-80 Бетон. Безразрушителен импулсен ултразвуков метод за определяне на 

вероятната якост на натиск 

БДС 16533-86 Защита от корозия в строителството. Защитни свойства на бетона към 

стоманената армировка. Методи за изпитване  

БДС 16966-89 Бетони. Общи изисквания към провеждането на изпитвания на 

корозионна устойчивост 

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

БДС EN 678:2000 Определяне на плътността в сухо състояние на автоклавен газобетон 

БДС EN 679:2000 Определяне на якост на натиск на автоклавен газобетон 

БДС EN 680:2001 Определяне на съсъхването на автоклавен газобетон 

БДС EN 989:2001 Определяне на поведението на връзките между армировка и 

автоклавен газобетон при изпитване с удар 

БДС EN 990:2003 Методи за изпитване за корозионна защита на армировката в 

автоклавен газобетон и бетон с леки добавъчни материали и отворена структура 

БДС EN 992:2000 Определяне на плътността в сухо състояние на бетон с леки добавъчни 

материали и отворена структура 

БДС EN 1351:2000 Определяне на якост на опън при огъване на автоклавен газобетон 

БДС EN 1352:2000 Определяне на статичния модул на еластичност при натиск на 

автоклавен газобетон или бетон с леки добавъчни материали и отворена структура 

БДС EN 1353:2004 Определяне на влага в автоклавен газобетон  

БДС EN 1354:2000 Определяне на якост на натиск на бетон с леки добавъчни материали и 

отворена структура 

БДС EN 1355:2000 Определяне на деформации при пълзене при натиск на автоклавен 

газобетон или бетон с леки добавъчни материали и отворена структура 
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БДС EN 1521:2001 Определяне на якост на опън при огъване на бетон с леки добавъчни 

материали и отворена структура 

БДС ЕN 12350-1:2001 Изпитване на бетонна смес. Част 1: Вземане на проби 

БДС ЕN 12350-2:2001 Изпитване на бетонна смес. Част 2: Изпитване на слягане 

БДС ЕN 12350-3:2001 Изпитване на бетонна смес. Част 3: Изпитване по Vebe 

БДС ЕN 12350-4:2001 Изпитване на бетонна смес. Част 4: Степен на уплътняване 

БДС ЕN 12350-5:2001 Изпитване на бетонна смес. Част 5: Определяне на разстилането 

чрез стръскване 

БДС ЕN 12350-6:2001 Изпитване на бетонна смес. Част 6: Плътност 

БДС ЕN 12350-7:2001 Изпитване на бетонна смес. Част 7: Определяне на 

съдържанието на въздух. Методи с налягане 

БДС ЕN 12390-1:2002 Изпитване на втвърден бетон. Част 1: Форма, размери и други 

изисквания за пробни тела и кофражни форми 

БДС ЕN 12390-2:2002 Изпитване на втвърден бетон. Част 2: Изготвяне и отлежаване 

на пробни тела за изпитване на якост 

БДС ЕN 12390-3:2003 Изпитване на втвърден бетон. Част 3: Якост на натиск на 

пробни тела и други изисквания за пробни тела и кофражни форми 

БДС ЕN 12390-4:2002 Изпитване на втвърден бетон. Част 4: Якост на натиск. 

Спецификация на машините за изпитване 

БДС ЕN 12390-5:2002 Изпитване на втвърден бетон. Част 5: Якост на опън при 

огъване на пробни тела 

БДС ЕN 12390-6:2002 Изпитване на втвърден бетон. Част 6: Якост на опън при 

разцепване на пробни тела 

БДС ЕN 12390-7:2002 Изпитване на втвърден бетон. Част 7: Плътност на втвърден 

бетон 
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БДС ЕN 12390-8:2002 Изпитване на втвърден бетон. Част 8: Дълбочина на проникване 

на вода под налягане 

БДС EN 12504-1:2003 Изпитване на бетон в конструкции. Част 1: Ядки. Изрязване, 

проверка и изпитване на натиск 

БДС EN 12504-2:2003 Изпитване на бетон в конструкции. Част 2: Изпитване без 

разрушаване. Определяне големината на отскока 

БДС ENV 13670-1:2003 Изпълнение на бетонни конструкции. Част 1: Обикновени 

конструкции 

БДС ЕN 445:2000 Инжекционен разтвор за канали за напрягаща армировка. Методи за 

изпитване 

БДС ЕN 446:2000 Инжекционен разтвор за канали за напрягаща армировка. Технология 

на инжектиране 

БДС ЕN 447:2000 Инжекционен разтвор за канали за напрягаща армировка. Технически 

изисквания за обикновени инжекционни разтвори 

БДС CR 1901:2003 Регионални спецификации и препоръки за избягване на вредни алкало-

силициеви реакции в бетона  

БДС CR 12793:2003 Измерване дълбочината на карбонизация на втвърден бетон 

БДС CR 13901:2003 Използване на концепцията за фамилии бетони при производството и 

контрола на съответствието на бетона  

БДС CR 13902:2003 Методи за изпитване за определяне на отношението вода/цимент на 

бетонна смес  

БДС EN 12504-3:2005 Изпитване на бетон в конструкции. Част 3: Изпитване без 

разрушаване. Определяне на силата на изтръгване 

БДС EN 12504-4:2005  Изпитване на бетон в конструкции. Част 4: Изпитване 

без разрушаване. Определяне на скоростта на разпространение на ултразвуков импулс 
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 Добавъчни материали за бетонни и стоманобетонни работи  

Добавъчните материали за бетонни и стоманобетонни работи да отговарят на следните 

нормативни документи: 

БДС 171-83 - Пясък за обикновен бетон. 

БДС 169-81 - Материали добавъчни за обикновен бетон. 

БДС 5659-75 - Пясък перлитов набъбнал. 

БДС 4528-74 - Сгурия за сгуробетон. 

БДС4604-87- Смеси от брашна минерални киселиноустойчиви за киселиноустойчиви 

разтвори и бетон 

БДС 10589-79 Материали добавъчни плътни за бетон. Правила за доставяне, приемане, 

съхранение и транспорт 

БДС 10038-72 Материали естествени трошени добавъчни за огнеупорен бетон 

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 14069-84 Добавки 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 8996-71 Портландцимент тампонажен 

БДС 12100-89 Портландцимент бял  

БДС 166-72 - Добавки активни минерални към свързващите вещества 
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Водата за направата и поливане на бетон трябва да отговаря на изискванията на: 

БДС 636-86 - Вода за строителни разтвори и бетони. 

При приготвянето на бетоните се допускат добавки съгласно: 

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

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 4612-73 Сгуробетон 

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

БДС 9673-84 Бетон. Контрол и оценка на якостта 

БДС 12770-75 Бетони огнеупорни. Класификация. Технически изисквания. Методи за 

изпитване 

БДС 14068-77 Бетон видим. Класификация и технически изисквания 

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

БДС EN 206-1:2002 

БДС EN 206-1:2002 / А1:2006 

БДС EN 206-1:2002 / А2:2006 

Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие 

БДС EN 206-1:2002 / NA : 2008 

Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие. Национално 

приложение (НП) към БДС EN 206-1:2002 

БДС 12770-1975 Бетон огнеупорен. Класификация, технически изисквания и методи за 

изпитване 



 
                      
 
 
 
 
 

 
                     ОБЩИНА МИЗИЯ, гр.Мизия, обл. Враца, ул. „Г.Димитров” № 25-27, 

               Кмет 20-12, Централа 23-15, факс 21-38, е-mail:  obshtinamizia@gmail.com   
 

 

 

Проект BG06RDNP001-7.007-0078 „Реконстукция на спортна инфраструктура в УПИ I, кв. 56, кад. № 
501.752 по одобрен кадастрален и регулационен план на  гр. Мизия“, финансиран чрез 
Административен договор за предоставяне на БФП № BG06RDNP001-7.007-0078-С01/ 08.05.2019 г. от 
08.05.2019 г. по Програма за развитие на селските райони 2014- 2020 г., съфинансирана от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ 
 
  

17 

БДС 14068-1977 Бетон видим. Класификация и технически изисквания 

БДС EN 14487-1:2006 Торкретбетон. Част 1: Определения, изисквания и съответствие 

 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. 

Дървеният материал за кофраж и скелета 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. 

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. 

 Асфалтови работи 

Предложената смес трябва да отговаря на БДС 4132/90 за плътен и неплътен асфалтобетон 

или еквивалентен стандарт. Всяка партида се окачествява, чрез изпитване на 

file:///H:/Old%20HDD%20IR/Local%20Settings/Local%20Settings/Standards_bg/30001-40000/31606.html
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асфалтобетоновата смес / Методи за изпитване БДС 4475- 83 / от акредитирана 

лаборатория. 

Използваните горещи асфалтови смеси да отговарят на изискванията на: 

 БДС EN13108 или на Техническата спецификация на “АПИ - 2014” съгласно БДС EN 

13808, БДС EN 14 188 –за плътна асфалтова смес. 

БДС 2880:1984 Брашно минерално за асфалтобетонни смеси 

БДС 4551:1974 Паста асфалтова за заливане фуги на пътни настилки 

БДС 9237:1971 Бункери за асфалтобетонни смеси. Вместимости 

БДС 9519:1984 Инсталации за производство на асфалтобетонни смеси. Типове и основни 

параметри. Общи технически изисквания 

БДС 9546:1985 Асфалтополагащи машини 

БДС EN 12697 : 2006 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси.  

БДС EN 13108-1/NA:2009 Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. 

БДС 173:1987 Камък естествен за пътно строителство. Методи за изпитване 

БДС 2282:1983 Камък трошен за пътни основи и асфалтови покрития 

БДС 8989:1971 Камък трошен за пътни основи и настилки. Метод за изпитване на 

дробимостта 

БДС 8990:1971 Камък ломен за пътни основи 

БДС 15783:1983 Пясък за пътни настилки. Класификация. Технически изисквания 

БДС 171:1983 Пясък за обикновен бетон. Технически изисквания 

БДС 2271:1983 Пясък за строителни разтвори. Технически изисквания 

БДС EN 12697:2003 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. 

 Добавъчни материали - Трошен камък и чакъл  

http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=12667
http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=13787
http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=17641
http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=17867
http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=17890
http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=35056
http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=51770
http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=11757
http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=12331
http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=17420
http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=17422
http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=10043
http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=11543
http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=12321
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Трошен камък и чакъл / включително този в състава на баластрите/ трябва да отговаря на 

изискванията на БДС 2282-83. Пясъкът / включително този в баластрата/ трябва да 

отговаря на БДС 15783-83 

Битум – битумът трябва да бъде БВ 60 в съответствие с БДС 3942-83 или с аналогични 

характеристики. 

 Бордюри. 

1.1. Бордюрите да се поставят и нареждат върху основа от бетон 30/30 Клас В 12.5.  

1.2. Основата, върху която се полага бетонът, трябва да бъде предварително 

подравнена и уплътнена. Не се допуска полагането на бетона върху наводнена, замърсена и 

неуплътнена основа. 

1.3. Бетоновите бордюри трябва бъдат произведени във вибропоресоващи инсталации за 

тротоарни изделия и да отговарят на изискванията на БДС EN 1340:2006. 

 

 

Възложител: 

 

       Д-р Виолин Иванов Крушовенски 

Кмет на Община Мизия  
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