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1. Предметът на настоящата обществена поръчка е „Основен, текущ ремонт, 
реконструкция и поддържане на обекти на пътната инфраструктура на 
територията на Район Триадица - СО“. 

 

2. Анализ на транспортно-комуникационната система 
Транспортно-комуникационната система в административните граници на Район 

Триадица - СО обхваща уличната мрежа, отделни линии на обществения транспорт, 
пешеходното и велосипедно движение и паркирането на МПС. Основната цел на тази 
система е да осигури бързо, удобно и безопасно движение на автомобили, пешеходци, 
велосипедисти и масов градски транспорт, като същевременно се намали влиянието на 
вредни условия върху здравето и живота на населението - шум, вибрации, отработени 
газове от автомобилите и др. 

Почти всички улици към момента имат необходимия габарит на платното за 
движение и тротоарите в съответствие с техния клас, съгласно Наредба № РД-02-20-2 от 
20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на 
урбанизираните територии. 

Основните проблеми на част от уличната мрежа се изразяват в следното: 

- незадоволително състояние на пътните настилки; 

- уличната настилка и прилежащата ѝ инфраструктура в кварталните пространства се 
характеризира с напуквания и не добре ремонтирани кръпки, а на места са оформени 
дупки. Настилките са износени и подлежат на ремонт и възстановяване, а отделни 
участъци са с изтекъл амортизационен срок и се нуждаят от рехабилитация. Основните 
повреди са компрометирана основа, дупки, кръпки, единични пукнатини, мрежовидни 
пукнатини и износване на настилката. На места съществуващите тротоари и бордюри са в 
лошо състояние, с променлива височина; 

- безразборно паркиране по десните ленти за движение, често пъти дори двуредово, 
както и върху тротоарите; 

- липса на достатъчен брой паркоместа за индивидуалния автомобилен транспорт, 
както и осигуряване на свободни улични платна за другите участници в движението; 

- трудна проходимост на тротоари поради малката им ширина и разположената в тях 
дървесна растителност, която е достигнала своята пределна възраст и е в силно влошено 
състояние,  поради което представлява опасност за хората, съществуващия сграден фонд, 
както и за мрежите на техническата инфраструктура; 

- липса на достъпна среда  за хората с увреждания съгласно Наредба № РД-02-20-2 
от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на 
елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и 
съоръженията. 

 

3. Описание на дейностите, предмет на възлагане в обхвата на обществената 
поръчка 

В изпълнение на възлагането, предмет на провежданата обществена поръчка, 
определеният Изпълнител следва да извърши строително-ремонтни работи, включващи 
комплекс от планирани и икономически ефективни дейности, свързани с извършването на 
основен ремонт (рехабилитация), реконструкция, текущи ремонти и поддържане (текущо, 
превантивно и аварийно-възстановителни работи при аварийни ситуации), както на 
отделни компрометирани участъци от уличната мрежа на територията на Район Триадица 
- СО, така и на основни елементи, принадлежности и съоръжения към нея – тротоари, 
бордюри, пешеходни алеи и др., с цел удължаване на техния експлоатационен срок, които 
дейности в обобщен вид, без определянето им да е изчерпателно, са следните: 

(1) основен ремонт и реконструкция на обекти от пътната и улична мрежа, пътни 
съоръжения, паркинги, елементи и принадлежности на пътната инфраструктура;  

(2) текущ ремонт на обекти от уличната мрежа, осъществяван чрез отстраняване на 
повреди по пътното платно, възстановяване на разрушени тротоари, бордюри, 
отводнителни съоръжения в отделни участъци, ремонт на различни разрушения – дупки, 
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пукнатини, обрушени ръбове и др., отстраняване на деформации – вълни, коловози и 
други неравности, ремонт и запълване на фуги и др.; 

(3) ремонт, реконструкция и поддръжка на обекти на уличното и парково 
осветление;  

(4) аварийни ремонти на обектите, изброени в предходните точки (при 
необходимост); 

(5) полагане на системни грижи за осигуряване на целогодишна нормална 
експлоатация на съответната улица, както и дейности, които имат за цел да осигурят 
техническото състояние на улиците, съоръженията и принадлежностите към тях в 
съответствие с действащите нормативни актове; 

(6) осигуряване от страна на определения Изпълнител на необходимия човешки и 
технически ресурс (работна ръка, техника, механизация, съоръжения и материали) за 
изпълнението на строителните дейности;  

(7) отстраняване на всички неподходящи материали, почистване на обекта и всички 
свързани с това предвидими и непредвидими работи за приключване на строителството. 

 

!!! ВАЖНО: 

Гореизброените групи дейности са идентифицирани на база инвестиционните 
намерения на Възложителя, предвид което така предоставените данни имат за цел 
да послужат на Потенциалните Изпълнители в настоящия вътрешен конкурентен 
избор, единствено като ориентировъчни и по никакъв начин не обвързват Район 
Триадица - СО с възлагането им. 

Предвид предполагаемостта (липса на конкретна определеност) на точните 
количества, дълбочини на дупките и дължини на уличната мрежа и прилежащите 
съоръжения и принадлежности, подлежащи на ремонт, реконструкция и 
възстановяване, извършването на отделните дейности ще се осъществява за всеки 
конкретен случай след получаване на възлагателно писмо от Възложителя, с 
подробно описани в съдържанието му точни количества, местонахождение на 
обекта, срок за започване на изпълнението и срок за завършване, при съблюдаване 
стойностните граници на максимално определения финансов ресурс, посочен в 
Раздел I, т. 6. от Поканата за представяне на оферти по чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП. 

Конкретните строителни дейности ще се изпълняват от избрания 
Изпълнител по списък и приоритет, определени от Възложителя във 
възлагателното писмо. 

 

4. Приложима нормативна уредба 
При изпълнението на дейностите от обхвата на възлаганата обществена поръчка 

следва да бъдат съобразявани като минимум посочените по-долу нормативни актове и 
стандарти, които поставят технически, технологични и/или други изисквания към 
дейностите, предмет на строителна интервенция.  

Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в 
съответствие с изискванията на действащото европейско и национално законодателство. 
При строителството задължително трябва да се спазват следните основни нормативни 
актове:  

- Закон за устройство на територията;  

- Закон за движението по пътищата; 

- Закона за пътищата; 

- Закон за опазване на околната среда;  

- Закон за управление на отпадъците;  

- Закон за техническите изисквания към продуктите;  

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;  
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- Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на 
строителя;  

- Правилник за прилагане на Закона за пътищата; 

- Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;  

- Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти;  

- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството;  

- Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на 
строителни продукти в строежите на Република България;  

- Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. за планиране и проектиране на 
комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии. 

- Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 год. за поддържане и текущ ремонт на 
пътищата;  

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

- Наредба №2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка; 

- Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци; 

- Наредба №РД-02-20-10/5.07.2012 г. за условията за изграждане или монтиране 
върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за 
ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях; 

- Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;  

- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали 
за безопасност и/или здраве при работа;  

- Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар;  

- Наредба №8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна 
безопасност при експлоатация на обектите;  

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали от 05.12.2017 г.; 

- Наредба за градската среда на Столична община, вкл. и приложение №8 към нея: 
„Стандарти за настилки в пешеходните пространства“; 

- Технически правила и изисквания за поддържане на пътища на Национална 
агенция „Пътна инфраструктура“ от 2009 г.; 

- Техническа спецификация на Агенция „Пътна инфраструктура“ от 2014 г.; 

- Други нормативни актове, относими към предмета на възлаганите обекти, 
подлежащи на различни строителни интервенции. 

 

С отчитане изискванията на неизчерпателно изброените по-горе нормативни актове, 
съответният строеж трябва да бъде изпълнен по начин, че да не представлява заплаха за 
хигиената или здравето на населението и за опазването на околната среда при: 

- отделяне на отровни газове; 

- наличие на опасни частици или газове във въздуха; 

- излъчване на опасна радиация; 

- замърсяване или отравяне на водата или почвата; 

- неправилно отвеждане на отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци;  

- наличие на влага в части от строежа или по повърхности във вътрешността на 
строежа. 
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5. Основни видове строителни интервенции, предмет на възлагане 
Поддържането на пътищата/улиците е дейност по осигуряване на необходимите 

условия за непрекъснато, безопасно и удобно движение по тях и предпазване от 
преждевременното им износване. Дейностите по поддържането на пътищата/улиците, в 
зависимост от целите, които Възложителят се стреми да реализира с изпълнението на 
настоящата обществена поръчка, се подразделят на:  

- основен ремонт (рехабилитация); 

- реконструкция; 

- текущ ремонт; 

- превантивно поддържане;  

- текущо (рутинно) поддържане; 

- аварийно-възстановителни работи при аварийни ситуации. 
 

5.1. Основен ремонт/рехабилитация 
Основният ремонт (рехабилитацията) обхваща изпълнението на комплекс от 

ремонтни работи, които имат за цел да възстановят експлоатационното състояние на 
улицата/пътя. При основния ремонт се извършва частично възстановяване и/или частична 
замяна на конструктивни елементи, основни части и съоръжения, както и строително-
монтажни работи, с които първоначално вложени, но амортизирани материали, 
конструкции и конструктивни елементи се заменят с други видове. 

При основния ремонт се възстановяват носимоспособността, равността и 
сцепителните качества на пътната настилка, сигурността на пътните съоръжения, 
ефективното действие на отводнителните съоръжения, вертикалната сигнализация и 
хоризонтална маркировка, предпазните съоръжения и др., с което се цели осигуряване на 
безопасността на движението и удължаване на експлоатационния живот на улицата/пътя. 
При основния ремонт могат да се изпълняват нивелетни и частични ситуационни 
изменения на трасето, уширение на пътното платно и др., когато те не излизат от рамките 
на ограничителната (сервитутна) ивица на улицата/пътя. Дейностите по основния ремонт 
включват:  

- възстановяване на окопи, дренажи и други отводнителните съоръжения;  

- коригиране и изместване на съществуващата пътна ос в отделни участъци с лоша 
ситуация, нивелета или видимост;  

- стабилизиране на свлачища и срутища; 

- усилване и/или уширяване на пътната настилка с подмяна на отделните ѝ 
конструктивни пластове при необходимост; 

- оформяне на надвишения и уширения в хоризонтални криви;  

- ремонт на съществуващи мостове, с оглед привеждане на габарита и 
товароносимостта им до нормативите, съответстващи на класа на пътя и изискванията на 
движението;  

- възстановяване на стари подпорни стени, защитни, укрепителни и други 
регулиращи съоръжения;  

- възстановяване на озеленяването и културно оформяне на улицата/пътя. 
 

2.5. Реконструкция  
Реконструкцията на улица/път, е дейност, която се извършва при необходимост от 

преустройство на елементите на пътя, при запазване на основното направление на 
съществуващото трасе. При реконструкцията се извършва промяна на конструктивни 
елементи, основни части, съоръжения и инженерни мрежи, включително и изпълнението 
на нови такива, когато пътната ос се коригира, или при допълнително възникнала 
необходимост, с което се увеличават устойчивостта на земното тяло, носимоспособността 
на пътната настилка и товароносимостта и габарита на мостови съоръжения. При 
реконструкцията се извършва промяна и на геометрични елементи на пътя - трасе, 
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габарит, радиуси на хоризонтални и вертикални криви, надлъжни и напречни наклони и 
др., която дейност се извършва при необходимост от преустройство на елементите на 
улиците, тротоарите и пътищата, при запазване на основното направление на 
съществуващото трасе.  

 

5.3. Текущ ремонт 
Текущият ремонт включва работите, свързани с отстраняването на локални повреди 

вследствие нормалната експлоатация на улицата/пътя и на повреди по уличната/пътната 
настилка, пътните съоръжения и принадлежности, с които не се променят конструкцията 
и техническите характеристики на платното за движение, като включва следните основни 
видове дейности: 

- постоянен контрол върху експлоатационното състояние на елементите на 
улицата/пътя, пътните съоръжения и принадлежности; 

- почистване и отстраняване на отделни малки повреди по земното платно; 

- почистване и/или възстановяване на разрушени отводнителни съоръжения - окопи, 
риголи, улеи и дренажи в отделни участъци; 

- почистване на уличното/пътното платно и ремонт на отделни разрушения - дупки, 
пукнатини, обрушени ръбове и др.; 

- отстраняване на отделни деформации - вълни, коловози и други неравности; 

- запълване на закрити фуги на пътни съоръжения; 

- почистване на водостоци, мостове и техните отвори от кал, лед, наносни материали 
и др.; 

- отстраняване на отделни повреди по конструкцията на уличното/пътното платно, 
връхните конструкции, лагерите, долното строене и речното корито; 

- почистване на малки свлачища, срутища и наноси; 

- окосяване, подравняване, профилиране и оформяне на банкети; 

- окосяване на откоси, на ограничителни и разделителни ивици, на площадки за 
отдих и други тревни площи; 

- запълване и укрепване на откоси на отделни места; 

- почистване и/или възстановяване на берми, „джоб“ стени и други укрепващи 
съоръжения; 

- боядисване на стоманени конструкции на мостове, парапети, предпазни огради, 
елементи на пътни знаци и др.; 

- възстановяване на хоризонталната маркировка; 

- поставяне на нови или подмяна на отделни повредени пътни знаци, предпазни 
огради и направляващи стълбчета, както и поставяне на допълнителни такива при 
необходимост; 

- почистване и отстраняване на отделни повреди по крайпътни площадки, чешми, 
паметници, беседки и други обекти на крайпътното обзавеждане; 

- поддържане на крайпътните насаждения - окопаване, пръскане, оформяне на 
короните, варосване и др., както и подмяна на отделни повредени и изсъхнали насаждения 
с нови. 

 

5.4. Превантивно поддържане 
Превантивното поддържане представлява планирана икономически ефективна 

стратегия за съхраняване на настилките, пътните съоръжения и принадлежности, 
удължаване на техния експлоатационен живот и повишаване на удобството и 
безопасността на пътуващите. Тя се прилага при настилки и съоръжения в добро 
състояние, значителен остатъчен експлоатационен живот и включва дейности, насочени 
към намаляване на ефекта от стареенето и износването на материалите и конструкциите. 

Превантивното поддържане включва следните основни видове дейности: 
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- затваряне на повърхностни пукнатини по настилката;  

- полагане на нов износващ пласт на покритието (пренастилане) на трошенокаменни, 
паважни, асфалтови и бетонови настилки;  

- стабилизиране на банкети (по механичен или химичен способ);  

- укрепване на откоси - биологично, с готови стоманобетонни елементи, със 
стоманена мрежа, с геотекстилни материали и др.;  

- провеждане на периодични оздравителни дейности по конструкцията на пътните 
съоръжения;  

- провеждане на периодични оздравителни дейности по конструкцията на пътните 
принадлежности (пътни знаци, предпазни огради, парапети, предпазни мрежи, 
осветителни инсталации и др.). 

 

5.5. Текущо поддържане 
Текущото (рутинно) поддържане представлява планирана ежедневна дейност, която 

има за цел да осигури състояние на улицата/пътя, пътните съоръжения и принадлежности, 
съответстващо на прието ниво на обслужване. Към текущото поддържане се отнасят и 
дейностите, свързани с отстраняването на единични повреди и деформации по елементите 
в обхвата на улицата/пътя, пътните съоръжения и принадлежности и предотвратяване на 
по-нататъшното им развитие.  

 

5.6. Аварийно-възстановителни работи 
Аварийно-възстановителните работи при аварийни ситуации се извършват с цел 

възстановяване на минимално ниво на обслужване след възникване на аварийни ситуации 
- тежки пътно транспортни произшествия, снежни бури, заледявания, свлачищни явления, 
срутвания, изравяния, разрушение на мостови съоръжения и др., с оглед осигуряване на 
безопасността на движението и предпазване на елементите на пътя и пътните съоръжения 
от по-сериозни повреди. Превантивната дейност, координацията и ръководството на 
аварийно-възстановителните работи в района на бедствието се регламентират от Закона за 
защита при бедствия и свързаните с него нормативни актове. 

 

5.7. Гаранционно поддържане 
Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с 

договора за възлагане на обществената поръчка. 
 

6. Технологични изисквания към изпълнението на основните видове 
строително-ремонтни работи, подлежащи на възлагане 

 

6.1. Основа от трошен камък (направа или ремонт) на пътни и улични 
настилки 

Трошенокаменните настилки се строят като самостоятелни такива и като основа на 
подобрени и трайни настилки. Нормалният напречен наклон на тази настилка е  3 ~ 4 %, 
на банкетите – 5%, на пътното легло – 4%. 

 

 
Трошеният камък трябва да отговаря на БДС ЕN 13043:2005+АС:2005 или 

еквивалентен/ни и да се придружава с декларация за съответствие.  
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Полага се върху суха и ненарушена основа на пътното легло. Трошенокаменната 
настилка се полага в пътното легло направо върху почвата, върху пясъчен слой или върху 
основен калдъръм. Уплътняването се извършва с валяк.  

 
6.2. Асфалтови настилки 
Общи положения при настилки с асфалтови покрития  

Всички асфалтови работи следва да се изпълняват в съответствие с Техническа 
спецификация 2014 г. на АПИ или еквивалентни изисквания.  

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят на БДС EN 13108-1:2006/NA:2017 -
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 1: Асфалтобетон и стандартите за 
изпитване на горещи асфалтобетонови смеси или еквивалентен/ни. 

 

 Преасфалтирането на улици, включва следните строителни дейности: 
почистване на съществуващия пътен участък, фрезоване на настилката, почистване на 
повърхността на пътната настилка.  

След фрезоването, пътното платно се оглежда за необходимостта от предварителни 
ремонти на основата/изкърпване на дълбоки дупки или слягания в настилката, наличието 
на мрежовидни пукнатини или единични пукнатини, за които е необходимо извършването 
на предварителен ремонт - кръпки в настилката или запълване на пукнатините с битумна 
паста, изкърпване и усилване на компрометирани участъци.  

При необходимост следва да се извърши и нивелетно коригиране на съществуващата 
асфалтова настилка, пренареждане или полагане на нови бордюри върху бетонова основа, 
битумен разлив за връзка на пластовете стар и нов асфалтобетон, преасфалтиране с плътна 
асфалтобетонова смес, обработка на контактните фуги между стара и новоположена 
настилка. 

 

 При ново асфалтиране (полагане асфалт върху основа за улици) се включват 
следните операции: подравняване на земното легло, полагане на бордюри върху бетонова 
основа, планиране и заздравяване на земната основа със слой трошен камък, изграждане 
на нови или коригиране нивото на РШ и/или ДШ.  

Преди полагането на неплътен асфалтобетон за основа, трошенокаменната настилка 
се подравнява, почиства се от земни почви и кал, органични примеси и други замърсители 
от какъвто и да е характер, проверява се дали е достигнато необходимото ниво на 
настилката, за да се спази регулата на съществуващите и новоположени бордюри, 
уплътнява се до необходимите показатели, което се установява с изпитване на 
уплътнението чрез натискова плоча.  

След геодезическата проверка на основата от несортиран трошен камък се прави 
първи битумен разлив за връзка по описаната по-горе технология и се полага пласт от 
неплътен асфалтобетон за основа.  

След приемане на положената настилка от неплътен асфалтобетон се прави втори 
битумен разлив за връзка и се полага износващия пласт от плътна асфалтобетонова смес. 

 

 При изпълнение на единични изкърпвания на компрометирана асфалтобетонова 
настилка (направа на кръпки) се изпълняват следните видове СРР: очертаване на 
компрометирания участък, изрязване на кръпката с фугорезачка, почистване от 
натрошения материал, почистване на основата, продухване със сгъстен въздух на 
основата, битумен разлив за връзка, полагане на плътна асфалтобетонова смес, при 
необходимост на два пласта, уплътняване на кръпката, обработка на контактните 
фуги между стар и нов асфалтобетон. 

 

Направата  на покрития от горещи асфалтобетонови смеси по правило се извършва 
при сухо време и температура на въздуха над 5°С.  

Когато сигурността на движението и опасността от увеличаване на разрушенията 
налагат ремонтни работи да се извършват и при неподходящи климатични условия, е 
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необходимо при настъпването на подходящо време за работа да се направи оглед на тези 
места и при необходимост да се извърши допълнителен ремонт.  

Видът и обемът на ремонтните работи и технологията на тяхното извършване се 
определят в зависимост от типа на покритието, характера на повредите, интензивността на 
движението, наличните материали, машини, местни условия и др.  

Преди провеждането на ремонтните работи е необходимо да се изяснят причините за 
появяването на повредите и да се вземат мерки за тяхното отстраняване. Специално 
внимание трябва да се обърне на отводняването на уличното платно и подобряването на 
водотоплинния режим на земната основа.  

Необходимо е дейностите по текущото поддържане да се извършват на подходящи 
участъци и с оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на 
един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък трябва да е 
сигнализиран съгласно изискванията на Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната 
организация и безопасността на движението при извършване на строителни и 
монтажни работи по пътищата и улиците.  

Механизираното извършване на работите по текущото поддържане на асфалтовите 
покрития трябва да се осъществява с помощта на специализирани пътно-ремонтни 
машини.  

В случаите, в които ремонтните работи обхващат малка площ и не е необходимо 
навлизането по дълбочина в настилката, най-често използваните машини са компресор за 
почистване, ръчна пръскачка за битумна емулсия и фугорезачка. Възможно е да бъдат 
използвани и други машини, извършващи същите видове работи.  

При ремонтни работи на по-големи площи и по дълбочина на настилката могат да се 
използват и големи пътностроителни машини – булдозери, грейдери, челни товарачи и др.  

За уплътняване на положените материали се използват двубандажни валяци с тегло 
до 8 т., пневматични валяци, малки ръчни вибрационни валяци, вибрационни плочи и др.  

При избора на уплътняващата техника се държи сметка за вида на положения 
материал и технологията на работа.  

 

 Основните дейности по текущото поддържане на асфалтовите настилки на 
платното за движение са:  

- почистване на повърхността им от прах, кал, свободни каменни материали, 
клони, остатъчни материали от зимното поддържане и др.; 

- почистване на повърхността им от разливи на масло, битум и други течности, 
опасни за настилката и участниците в движението;  

- ремонт на мрежовидни пукнатини, обхващащи цялата конструкция на 
настилката; 

- ремонт на единични пукнатини и пукнатини от обемни изменения; 

- ремонт на пукнатини в близост до ръба на настилката, по надлъжната фуга и 
породени при хлъзгане на настилката; 

- изкърпване на дупки;  

- възстановяване на ускорено износване на покритието;  

- отстраняване на коловози и напречни вълни; 

- напречни вълни и изтласкване;  

- ремонт на слегнали места и издути части на настилката;  

- ремонт на места с избил битум на повърхността на настилката (изпотяване).  
 

Почистването от прах, кал и други дребни материали се извършва механизирано и 
в зависимост от замърсяването се извършва чрез метене, миене или комбинирано. 
Особено внимание трябва да се отделя на системното почистване на настилката в 
участъците, където се вливат странични улици от по-нисък клас.  
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Ремонтът на мрежовидни пукнатини, обхващащи цялата конструкция на 
настилката, включва цялостно премахване на разрушения и замърсен материал до здраво 
и възстановяване на отстранените пластове чрез:  

- асфалтови смеси;  

- пропитка с битумна емулсия;  

- използване на армировка от геосинтетични материали: геомрежи или 
геокомпозитни материали.  

Когато ремонтът се извършва с използването на горещи или студени асфалтови 
смеси се спазва следната технологична последователност:  

(1) Очертава се правилна правоъгълна фигура с две от страните, успоредни на оста 
на пътя, включваща повредената зона и поне по 10 см. от здравото покритие в страни от 
напуканата повърхност. Връзката на ремонтирания участък към старата настилка е от 
отвесно отрязана (фрезована) с прави ъгли стара асфалтова настилка с минимална 
дебелина от 4 см. 

(2) Изрязва се очертаната фигура с пневматичен къртач, подходяща резачка или 
фреза (за по-големи участъци) и се отстранява материала, 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) Изгражда се дрениращ пласт, в случай че причината за преовлажняването е в 
инфилтрацията на подпочвените води;  

(5) Напръскват се или се намазват вертикалните стени на дупката с разредена 
бавноразпадаща се катионна или анионна битумна емулсия в количество 0,25 ÷ 0,75 kg/м2, 
като се застъпи минимум 5 см от старата настилка. 

(6) Препоръчва се така подготвената дупка да се запълни по цялата дълбочина с 
гореща или студена асфалтова смес. При използване на горещи асфалтови смеси, 
запълването на дупката до дълбочината на горния пласт на покритието се изпълнява с 
пореста асфалтова смес за долен пласт на покритието, а останалата част с плътна 
асфалтова смес за горен пласт на покритието. Разпределянето на сместа се извършва от 
краищата към средата, за да се гарантира добра връзка между старата и новата настилка. 
Ако липсва достатъчно количество гореща или студена асфалтова смес, запълването на 
дупките на дълбочина до асфалтовите пластове може да се извърши с баластра или 
трошен камък, които са използвани за изграждането на основата. 

Направата  на покрития от горещи асфалтобетонови смеси не трябва да се извършва 
при температура на въздуха по-ниска от +5°С, нито при валежи от дъжд или върху мокра 
основа. Асфалтовите смеси, доставени на местополагането, трябва да имат температура не 
по-ниска от +130°С, а при студено време - не по-ниска от +150°С. 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 2014 г. на АПИ или еквивалентни изисквания.  

Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на 
сместа от атмосферни влияния както по време на транспортиране, така и при 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, 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. 

Студените асфалтови смеси трябва да са произведени от натрошени каменни 
фракции, трошен пясък и разреден битум. Количеството на разредения битум трябва да 
бъде в границите от 4,2 до 4,8 тегловни части на 100 части минерален материал. 
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(7) При запълването на дупките трябва да се държи сметка и за намаляване 
дебелината на асфалтовия пласт след уплътняване. 

(8) Уплътняването се извършва на пластове, ако дупката е по-дълбока от 10 cм., като 
всеки пласт се уплътнява с вибрационна плоча, ръчен вибрационен валяк, а при по-големи 
ремонтни площи и с обикновен валяк със стоманени бандажи. 

(9) При уплътняване на покритието, при първото преминаване на валяка напред и 
назад, бандажа му трябва да застъпва не повече от 15-20 cм. от кръпката при ръба. Същото 
се повтаря и в другата посока, за да се осигури добра връзка в ръбовете;  

(10) Проверява се равността на кръпката.  

Когато ремонта се извършва с използването на пропитки с битумна емулсия, се 
спазва технологична последователност, която до полагането на материалите за ремонт е 
същата, както посочената по-горе при използването на горещи или студени асфалтови 
смеси. Последващите ремонтни операции включват:  

- разстилане в оформената дупка на каменна фракция с размер 8 (12) ÷ 16 (20) мм. 
на ниво 1 до 2 cм. под повърхността на пътната настилка; 

- уплътняване на положената фракция – с ръчни трамбовки при малки дупки (до 
1,50 м2) и с валяци - при по-големи; 

- разлив на битумна емулсия до нивото на положената фракция, така че тя да 
бъде цялостно покрита с емулсия без излишък (да няма по повърхността слой от 
битумна емулсия); 

- останалата празна недозапълнена част от дупката се запълва с каменна фракция 
3 (4) ÷ 8 (12) мм., след което тя се валира до избиване на емулсията на повърхността и 
до нейното разпадане (промяна на цвета ѝ от кафяв на черен).  

 

Пренастилане на асфалтови настилки  

Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието 
или повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.  

Възстановяването на покритието се прилага, когато то е напълно или частично 
износено и се извършва чрез:  

- полагане на ново покритие от асфалтови пластове; 

- възстановяване на покритието на място по горещ начин;  

- възстановяване на покритието на място чрез студено рециклиране;  

- направа на повърхностна обработка.  

Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове, старото покритие се 
ремонтира като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се 
напречния му профил и се почиства от прах, кал и други замърсявания.  

Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при 
полагането на покритие от асфалтови пластове са същите, както при ново строителство и 
трябва да са съобразни с техническите изисквания, посочени в БДС EN 13108-
1:2006/NA:2017 или еквивалентни и част Асфалтови пластове в Техническа спецификация 
2014 г. на АПИ или еквивалентни.  

 

Ремонтът на единичните пукнатини и на пукнатините от обемни изменения, в 
зависимост от широчината им се състои в запълването им с:  

- битумна емулсия – при широчина на пукнатината до 3 мм.; 

- битумни материали за уплътняване на пукнатини или пропитка, изпълнена със 
специализирана техника – при широчина на пукнатината над 3 мм.  

Препоръчва се да се работи при сухо и хладно време. През горещите летни месеци е 
необходимо да се работи сутрин, докато пукнатините са най-широко отворени.  

Когато пукнатините са с широчина до 3 мм., запълването им се извършва с катионна 
бързоразпадаща се битумна емулсия, като предварително пространството около 
пукнатината и самата пукнатина се почистват добре с помощта на телени четки, железни 
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шишове и сгъстен въздух. За запълването на пукнатините може да се използват и ръчни 
лейки.  

Когато пукнатините са с широчина над 3 мм, запълването им се извършва с битумни 
материали за уплътняване на пукнатини или пропитка, като предварително 
пространството около пукнатината и самата пукнатина се почистват добре с помощта на 
телени четки, железни шишове и сгъстен въздух. Запълването може да се извърши с 
лейка, ако се използва асфалтова паста или със специализирана машина, ако се изпълнява 
пропитка.  

Затварянето на повърхностните пукнатините по настилката се извършва 
посредством запечатка с разредена битумна емулсия, асфалтови пасти и други подходящи 
материали, разработени на базата на термомодифицирани битуми.  

Ремонтните работи се извършват при сухо време, температура на въздуха над 5°С на 
сянка и включват следните технологични процеси:  

(1) Изчистване на повърхността на настилката от несвързани и слабосвързани 
каменни зърна, кал, прах и други замърсявания.  

(2) Извършване на равномерен разлив на студените или горещи ляти материали в 
количество 0,45÷0,70 kg/m2 в зависимост от текстурата на покритието. Разливите могат да 
бъдат един или два, с оглед на по-доброто проникване на свързващото вещество.  

След разлива е целесъобразно движението да се спре за около 4 часа. Ако това е 
невъзможно, скоростта се ограничава до 30 km/h и участъка се сигнализира за опасност от 
хлъзгане.  

Използваните материали трябва да отговарят на изискванията на:  

- БДС EN 13108-1:2006/NA:2017 или еквивалентни и Техническа спецификация 
2014г. на АПИ или еквивалентно/и - за катионна битумна емулсия;  

- БДС EN 14188-1:2005 или еквивалентни – за горещи ляти материали за уплътнение;  

- prБДС EN 14188-2:2017 или еквивалентни – за студени материали за уплътнение. 

Когато за ремонта се използва пропитка е необходимо да се спазва следната 
технологична последователност:  

- откритата повърхност се почиства добре с помощта на вграден в машината 
компресор.  

- грундира се с битумна емулсия в количество 0,25 ÷ 0,75 кг/м2.  

- дупката се запълва със смес от битумна емулсия и каменна фракция, подавани под 
налягане от специализирана машина.  

- върху повърхността се разпръсква фракция 5/8 мм или 4/8 мм, която не е 
необходимо да се уплътнява.  

Ивицата образувана на повърхността на настилката от материала, с който се 
запълват пукнатините се почиства грижливо от натрупания битум и се поръсва със сух 
пясък или каменно брашно, за да се предотврати отнасянето му от движението.  

Използваната за запълване битумна емулсия трябва да отговаря на изискванията на 
БДС EN 13108-1:2006/NA:2017 или еквивалентни за бързоразпадаща се катионна битумна 
емулсия.  

Материалите за изпълнението на пропитката са бързоразпадаща се битумна емулсия, 
която трябва да отговаря на изискванията на БДС EN 13108-1:2006/NA:2017 или 
еквивалентни и каменни фракции с размери 5/8 мм. и 4/8 мм., които трябва да отговарят 
на БДС EN 13043:2005+AC:2005. 

 

Ремонтът на пукнатини в близост до ръба на настилката се извършва при 
следната технологична последователност:  

- отстранява се първопричината на повредата като се подобри преди всичко 
ефективността на отводняването; 

- възстановява се нивото на банкета и откосите. Оформя се ръба на настилката с 
помощта на дървена греда или бордюри; 
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- изчиства се настилката в зоната на повредата, като се обръща особено внимание на 
пукнатините. За почистването се използват телени четки, метли, шишове и сгъстен 
въздух; 

- пукнатините се запълват; 

- прави се разлив на разредена битумна емулсия за връзка в количество 0,25 ÷ 0,75 
кг/м2.  

- повдига се нивото на слегналия ръб чрез полагане на гореща или студена асфалтова 
смес. Обръща се особено внимание на доброто оформяне на ръба на настилката. 
Положената смес се уплътнява с ръчен вибрационен валяк или с валяк със стоманени 
бандажи с тегло 6-8 т; 

- равността се проверява с лата.  

При ремонта на пукнатините в близост до ръба на настилката се използват горещи 
или студени асфалтови смеси, които трябва да отговарят съответно на БДС EN 13108-
1:2006/NA:2017 или еквивалентни, на Техническа спецификация 2014 г. на АПИ или 
еквивалентно/и за плътна асфалтова смес или за студени асфалтови смеси за текущ 
ремонт на асфалтови настилки.  

За разлив за връзка се използва разредена с вода в съотношение 1:1 бавно разпадаща 
се битумна емулсия, която трябва да отговаря на БДС EN 13108-1:2006/NA:2017 или 
еквивалентен - за катионна битумна емулсия или Техническа спецификация 2014 г. на 
АПИ или еквивалентно/и - за анионна битумна емулсия, които се съхраняват в складови 
цистерни или варели.  

Отворените пукнатини по надлъжната фуга могат да се класифицират в два вида:  

- отворена надлъжна фуга без странични пропуквания;  

- отворена надлъжна фуга със странични пропуквания.  

Ремонтът на отворена надлъжна фуга без странични пропуквания се извършва като 
повърхността на ремонтирания участък се почиства от несвързани или слабосвързани 
каменни материали, кал, прах и други замърсявания, след което се извършва полагане на 
тънко асфалтово покритие. Възможно е и използването на готови самозалепващи се ленти 
с полимермодифициран битум.  

Ремонтът на отворена надлъжна фуга със странични пропуквания се извършва чрез 
фрезоване и запълване на ремонтирания участък с дребнозърнести плътни асфалтови 
смеси, при следната технологична последователност:  

- отстранява се повредената част от покритието, като се оформя правилна 
правоъгълна фигура с две страни, успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се 
използва пътна фреза с работна широчина 0,50 м. или 1 м., или фугорезачка;  

- откритата повърхност се почиства добре със сгъстен въздух или телени четки.  

- запълват се евентуалните пукнатини в по-долните пластове с бавно разпадаща се 
битумна емулсия или асфалтова паста и се прави разлив на разредена бавно разпадаща се 
битумна емулсия за връзка в количество 0,25 ÷ 0,75 кг/м2.  

- разстила се асфалтова смес. Когато липсва подходяща механизация, разстилането 
може да се изпълни и ръчно. За да се осигури добра връзка между старата и новата 
настилка, то се извършва от краищата на ремонтираната площ към средата.  

- сместа се уплътнява с валяк с тегло 6÷8 т. или ръчен вибрационен валяк. 
Валирането се извършва от краищата към средата, като при първото преминаване на 
валяка бандажите застъпват не повече от 15÷20 cм. от ремонтираното място. 
Уплътняването на сместа трябва да се завърши преди температурата ѝ да спадне под 90°С.  

За ремонт на отворени надлъжни фуги без странични пропуквания се използват 
бързо разпадаща се катионна битумна емулсия, отговаряща на изискванията на БДС EN 
13108-1:2006/NA:2017 или еквивалентни и каменни фракции с номинален размер 5/8 мм. 
или 4/8 мм. с физико-механични показатели, отговарящи на изискванията на Техническа 
спецификация 2014 г. на АПИ или еквивалентно/и.  

При ремонта на отворени надлъжни фуги със странични пропуквания се използват 
горещи и студени асфалтови смеси, които трябва да отговарят съответно на БДС EN 
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13108-1:2006/NA:2017 или еквивалентни или Техническа спецификация 2014 г. на АПИ -  
част „Смеси асфалтови студени за текущ ремонт на асфалтови настилки“, разредена бавно 
разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно БДС EN 13108-1:2006/NA:2017 или 
еквивалентни - за катионна битумна емулсия или Техническа спецификация 2014 г. на 
АПИ или еквивалентно/и - за анионна битумна емулсия и асфалтова паста съгласно 
Технически правила и изисквания за поддържане на пътища на НАПИ от 2009 г. 

 

Ремонтът на пукнатините поради хлъзгане се състои в отстраняването на 
повърхностния пласт от повреденото място до там, до където слепването между 
асфалтовите пластове е добро и се прави възстановяване на отстранения пласт.  

Ремонтните работи се извършват при следната технологична последователност:  

- отстранява се повредената част от настилката, като се оформя правилна 
правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се 
използва пътна фреза с работна широчина 0,50 м. или 1 м., или фугорезачка;  

- изрязаната площ трябва да обхване поне 30 cм. от здравата настилка. Откритата 
повърхност се почиства с телени четки и сгъстен въздух; 

- прави се разлив на разредена бавно разпадаща се битумна емулсия за връзка в 
количество 0,25 ÷ 75 кг/м2; 

- в оформената дупка се полага гореща или студена асфалтова смес, така че след 
уплътняването тя да бъде на едно ниво с околното покритие; 

- положеният материал се разстила с дървено гребло и се подравнява с дървена лата;  

- уплътняването се извършва с ръчен вибрационен валяк или с валяк със стоманени 
бандажи с тегло 6 ÷ 8 т. 

При този ремонт се използват горещи и студени асфалтови смеси, които трябва да 
отговарят съответно на БДС EN 13108-1:2006/NA:2017 или еквивалентни и Техническа 
спецификация 2014 г. на АПИ или еквивалентно/и.  

 
Ремонтът на дупки по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения 

материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи 
асфалтови смеси, студени асфалтови смеси или пропитки с бързоразпадаща се катионна 
битумна емулсия.  

 

Ремонтът на дупки чрез запълване с горещи асфалтови смеси се извършва при 
следната технологична последователност:  

- отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя ситуационно в 
правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция 
може да се използва пътна фреза с работна широчина 0,50 м. или 1 м., или фугорезачка. 
Връзката на ремонтирания участък към старата настилка е от отвесно отрязана 
(фрезована) с прави ъгли стара асфалтова настилка с минимална дебелина от 4 см; 

- почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух или телени четки; 

- запълване на евентуалните пукнатини в по-долните пластове с бавно разпадаща се 
битумна емулсия или асфалтова паста и извършване на плътен разлив на разредена, бавно 
разпадаща се битумна емулсия за връзка в количество 0,25 ÷ 0,75 кг/м2, като се обмаже 
добре връзката със старата настилка и минимум 5 см. извън ремонтирания участък; 

- разстилане на асфалтовата смес.  

Когато липсва подходяща механизация, разстилането може да се изпълни и ръчно. 
За да се осигури добра връзка между старата и новата настилка, то се извършва от 
краищата на ремонтираната площ към средата;  

- уплътняване на сместа с валяк с тегло 6 ÷ 8 т. или ръчен вибрационен валяк. 
Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на 
валяка бандажите застъпват не повече от 15 ÷ 20 см. от ремонтираното място. 
Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата ѝ да спадне под 90°С;  
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- връзката на ремонтирания участък със старата настилка се залива (обмазва) с 
битумна емулсия и се обработва с каменно брашно.  

В посочения ремонт се използват горещи асфалтови смеси, които трябва да 
отговарят съответно на БДС EN 13108-1:2006/NA:2017 или еквивалентни, на Техническа 
спецификация 2014 г. на АПИ или еквивалентно/и и на Технически правила и изисквания 
за поддържане на пътищата” на АПИ от 2009 г. 

 

Ремонтът на дупки чрез запълване със студени асфалтови смеси се извършва при 
спазване на следната технологична последователност:  

- оформяне на ремонтирания участък с фугорез. Отстраняване на повредената част 
от настилката, като се оформя ситуационно в правилна правоъгълна фигура с две страни 
успоредни на оста на пътя. Връзката на ремонтирания участък към старата настилка е от 
отвесно отрязана (фрезована) с прави ъгли стара асфалтова настилка с минимална 
дебелина от 4 см.; 

- почистване на повърхността със сгъстен въздух или телени четки;  

- ако сезона е подходящ се прави разлив на разредена, бавно разпадаща се битумна 
емулсия за връзка в количество 0,25 ÷ 0,75 кг/м2;  

- разстилане на асфалтова смес ръчно от краищата към средата, за да се осигури 
добра връзка между старата и новата настилка;  

- уплътняване на сместа с валяк с тегло 6 ÷ 8 т., ръчен вибрационен валяк или 
вибрационна плоча.  

За ремонта се използват студени асфалтови смеси, които трябва да отговарят на 
Технически правила и изисквания за поддържане на пътищата” на АПИ от 2009 г., 
разредена бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно БДС EN 13108-
1:2006/NA:2017 или еквивалентни - за катионна битумна емулсия или Техническа 
спецификация 2014 г. на АПИ или еквивалентно/и  - за анионна битумна емулсия.  

 

Ремонтът на дупки чрез запълване с пропитка с битумна емулсия включва 
технологии, аналогични на тези чрез запълване със студени асфалтови смеси, като 
последващите ремонтни операции включват:  

- разстилане в оформената дупка на каменна фракция с размер на зърната 10 (15) ÷ 
20 (25) мм. на ниво 1 ÷ 2 cм. под повърхността на пътната настилка; 

- уплътняване на положената фракция – с ръчни трамбовки при малки дупки (до 1,50 
м2 ) и с валяци – при по-големи.  

- разлив на битумна емулсия до нивото на положената фракция, така че тя да бъде 
цялостно покрита с емулсия без излишък (да няма по повърхността слой от битумна 
емулсия).  

- останалата недозапълнена част от дупката се запълва с каменна фракция 3 (5) ÷ 10 
(15) мм., след което тя се валира до избиване на емулсията на повърхността и до нейното 
разпадане (промяна на цвета ѝ от кафяв на черен). При появата на значително количество 
битум на повърхността, по нея се посипва отново от същата фракция за поемането му;  

- ремонтът завършва с изпълнение на повърхностна обработка с битумна емулсия и 
равнозърнеста каменна фракция върху изпълнената пропитка.  

Ремонтът трябва да се извършва при температура на въздуха не по-ниска от +5°С. Не 
се работи по време на дъжд, тъй като водата измива емулсията от каменните фракции.  

След завършване на ремонтните работи, движението се пуска при намалена скорост 
до 50 km/h, като ограничението се премахва на следващия ден.   

За свързващо вещество се използва бързо разпадаща се битумна емулсия за разлив 
съгласно БДС EN 13108-1:2006/NA:2017 или еквивалентни - за катионна битумна емулсия 
или Техническа спецификация 2014 г. на АПИ или еквивалентно/и  - за анионна битумна 
емулсия, която се съхранява в складови цистерни на емулсионни инсталации или във 
варели.  
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Използват се каменни фракции с размери 10 (15) ÷ 20 (25) мм. и фракция 3 (5) ÷ 10 
(15) мм. Максималното зърно на използваната първа фракция не трябва да бъде по-едро от 
половината дълбочина на оформената дупка. Механичните показатели на използваните 
каменни фракции трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 13043:2005+AC:2005. 

 

Видът на ремонтните работи при отстраняване на коловози се определя в 
зависимост от причините за тяхното появяване. Най-често тези причини са:  

- липса на достатъчна носимоспособност на настилката;  

- доуплътняване на асфалтовите пластове.  

Когато коловозите са се образували поради липса на достатъчна носимоспособност 
на настилката, е необходимо след запълването им да се положи подходящо оразмерен 
усилващ пласт.  

В случай, че коловозите са се образували вследствие на доуплътняване на 
асфалтовите пластове (обикновено след първия горещ период), е необходимо да се изчака 
(ако това е възможно) да завърши процеса на доуплътняването на пластовете, т.е. докато 
престане увеличаването на дълбочината на коловозите.  

Коловозите се ремонтират по два основни способа:  

(1) чрез предварително фрезоване на повредената площ;  

(2) чрез запълване.  
 

Ремонтът чрез предварително фрезоване на повредената площ се извършва при 
следната технологична последователност:  

- отстраняване на повредената част на настилката, като се оформя правилна 
правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. Връзката на ремонтирания 
участък към старата настилка е от отвесно отрязана (фрезована) с прави ъгли стара 
асфалтова настилка с минимална дебелина от 4 см. За тази операция може да се използва 
пътна фреза с работна широчина 0,50 м. или 1 м. или фугорезачка;  

- почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух и телени четки;  

- запълване на евентуални пукнатини в по-долните пластове с бавно разпадаща се 
битумна емулсия или асфалтова паста и извършване на разлив за връзка на разредена 
бавно разпадаща се битумна емулсия в количество 0,25÷0,75 кг/м2;  

- разстилане на асфалтова смес, устойчива на образуването на коловози.  

Когато липсва подходяща механизация, разстилането може да се направи ръчно, 
като се извършва от краищата към средата, с оглед осигуряването на добра връзка между 
старата и новата настилка;  

- уплътняване на сместа с валяк с тегло 6÷8 т. или ръчен вибрационен валяк. 
Валирането трябва да започва от краищата към средата, като при първото преминаване на 
валяка бандажите застъпват не повече от 15÷20 см. от ремонтираното място. 
Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата ѝ да спадне под 90°С.  

Изискванията към използваните материали в посочения ремонт са както следва:  

(1) При запълване с пропитка се използва бързо разпадаща се катионна битумна 
емулсия, която трябва да отговаря на изискванията на БДС EN 13108-1:2006/NA:2017 или 
еквивалентни и каменни фракции с номинален размер 5/8 мм. или 4/8 мм. с физико-
механични показатели, отговарящи на изискванията на Техническа спецификация 2014 г. 
на АПИ или еквивалентно/и.  

(2) Разливът за връзка се изпълнява с бавно разпадаща се битумна емулсия, съгласно 
БДС EN 13108-1:2006/NA:2017 или еквивалентни - за катионна битумна емулсия или 
Техническа спецификация 2014 г. на АПИ или еквивалентно/и  - за анионна битумна 
емулсия. 

 

Ремонтът на напречни вълни и изтласквания по настилката се извършва при 
следната технологична последователност:  
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- отстраняване на повредената част от настилката, като се оформят правилни 
правоъгълни фигури с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се 
използва пътна фреза с работна широчина 0,50 м. или 1 м. или фугорезачка; 

- почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух или телени четки; 

- запълване на евентуални пукнатини в по-долните пластове с бавно разпадаща се 
битумна емулсия или асфалтова паста и извършване на разлив на разредена бавно 
разпадаща се битумна емулсия за връзка в количество 0,25÷0,75 кг/м2;  

- разстилане на асфалтова смес.  

Когато няма подходяща механизация, разстилането може да се изпълни и ръчно, 
като се извършва от краищата към средата, за да се осигури добра връзка между старата 
настилка и новата смес;  

- уплътняване на сместа с валяк с тегло 6 ÷ 8 т. или ръчен вибрационен валяк. 
Валирането започва от краищата към средата, като при първото преминаване на валяка 
бандажите застъпват не повече от 15 ÷ 20 см. от ремонтираното място. Уплътняването на 
сместа трябва да завърши преди температурата ѝ да спадне под 90°С.  

При ремонта на слегналите места по настилката се използват същите материали и 
технологии на изпълнение на ремонтните работи, както при ремонта на коловозите.  

 

Ремонтът на издутите части на настилката се предопределя от причините, 
довели до появата на тези деформации. Най-често тези причини са вложените в земната 
основа неподходящи (обемноизменящи се) почви. Наличието на вода в тях и нейното 
замръзване води до набъбване на земната основа, а от там и до издуване на цялата 
конструкция на пътната настилка.  

Ремонтът включва:  

(1) Отстраняване на всички конструктивни пластове на деформираната част от 
настилката (включително и неподходящите обемноизменящи се почви от земната основа) 
до здрав материал;  

(2) Запълване на оформилата се дупка с подходящ материал (най-добре е да се 
извърши с асфалтова смес по цялата дълбочина), като при това се обърне особено 
внимание на уплътняването на долните пластове. За целта могат да се използват 
виброплочи, малки вибрационни валяци или ръчни трамбовки; 

(3) Обезпечаване на ефективно отводняване на земното платно.  
 

Ремонтът на местата с избил битум на повърхността на настилката 
(изпотяване) зависи от количеството на избилия битум и се извършва чрез:  

(1) Разстилане на горещ едрозърнест пясък или фракции, които да попият излишния 
битум, без да се отстранява засегнатата площ; 

(2) Отстраняване на засегнатата площ и ремонт с асфалтови смеси; 

(3) Отстраняване на засегнатата площ и ремонт с битумна емулсия и каменна 
фракция.  

Ремонтът се извършва при следната технологична последователност:  

(1) Почистване на повърхността на покритието;  

(2) Разстилане на естествен или трошен пясък в количество 5÷8 кг/м2 на местата, 
където е избил битум. Преди разстилането минералния материал се загрява предварително 
до 160-170°С; 

(3) Уплътняване на материала с ръчен вибрационен валяк или вибрационна плоча 
веднага след неговото разстилане; 

(4) Измитане на несвързаните зърна след изстиването на минералния материал;  

(5)  Повтаряне на тези операции ако избилия битум не се попие. 

При посочения ремонт се използва естествен или трошен пясък в съответствие с 
БДС 15783:1983.  
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6.3. Полагане или ремонт на бордюри    
 

Бордюрът се използва за регулиране на разлики в нивата на трасето, оформяне на 
отделни зони за полагане на настилка (включително и за отделяне на пешеходни алеи и 
зелени площи), предотвратяване на наранявания и рушене на ръба на уличното платно. 
Конструктивната роля на бордюра е да създаде стабилен борд, който задържа настилката 
на място и предотвратява разпиляването и разрушаването ѝ в краищата на полето. 

Полагането на нови или подмяната на съществуващи бордюри се изпълнява с 
бордюри от естествени каменни материали (гранит) в съответствие с БДС EN 1343:2006 
или еквивалентно/и и бетонови изделия в съответствие с БДС ЕN 1340:2005/АС:2006 или 
еквивалентно/и и БДС ЕN 206 – 1/NA:2008 или еквивалентно/и, бетонов разтвор C 10/12 в 
съответствие с БДС ЕN 206 – 1/NA:2008 или еквивалентно/и и БДС 9673-84 или 
еквивалентно/и - за външно павиране. 

Характерни за територията на София са каменните бордюри. Съществуват много 
запазени каменни бордюри не само в историческия град и в рамките на защитените 
територии на недвижимо културно наследство, но и в периферните квартали. Поради 
високата си устойчивост и добра визия следва да бъдат запазени. Необходимо е обаче 
каменните бордюри да се обработят така, че да придобият правилна форма с цел по-добро 
лягане върху основата и по-стабилна връзка със съседните елементи и настилки. 
Необходимо е също повърхността им да бъде текстурирана против подхлъзване. 

Бетонните бордюри се произвеждат в различни форми и размери, което улеснява 
преходите при понижаване, завои и други. Използването на такива елементи зависи от 
всяка специфична ситуация и е силно препоръчително. 

Всички бордюри трябва да отговарят на определени технически изисквания и да са 
съвместими визуално и функционално с настилката и останалите елементи от уличното 
пространство. Необходимо е да отговарят на следните общи изисквания: 

- да са устойчиви на предвижданите натоварвания на мястото, където ще бъдат 
положени; 

- да отговарят на действащите национални стандарти за качество (БДС EN); 

- да не създават условия за подхлъзване при стъпване върху тях – повърхността им 
да е с устойчивост на приплъзване минимум 45º; 

- повърхността на видимата част на бордюрите да е устойчива на износване и да не 
се излъсква с времето; 

- да са устойчиви на въздействията на околната среда – на мраз и на третиране с 
размразяващи вещества; 

- да са дълготрайни и да стареят добре във времето; 

- да са лесни за поддръжка, почистване и ремонт. 
 

Правила за изграждане на бордюри 

Бордюрът е конструктивен елемент и е необходимо да бъде устойчиво фундиран за 
земната основа. В противен случай бордюрът ще се наклони, измести или дори отлепи 
(ако не е вкопан). Дълбочината на вкопаване зависи от ситуацията и натоварването – дали 
върху бордюра ще стъпват хора или ще преминават автомобили, както и от широчината на 
бордюра – при широки и ниски бордюри, шансът за преобръщане е нищожен. 

Бордюрните елементи се свързват посредством сглобка или челно с фуга. С цел 
единното конструктивно действие на бордюрните елементи е препоръчително да се 
използват такива със сглобки. Тази препоръка е от особена важност ако се използват 
сравнително малки елементи (50-80 см.). Във всички случаи, между отделните елементи 
се оставя фуга с широчина между 5 и 8 мм., която се запълва с цименто-пясъчен разтвор.  

Недопустимо е бордюрните елементи да се монтират като се допират – това е 
предпоставка за счупвания и деформации поради температурни разширения. Препоръчва 
се през около 20 м. да се оставят разширителни фуги с широчина 10 мм, които се запълват 
с подходящ еластичен материал в цвят подобен на този на повърхността на бордюра. 
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Връзката между бордюра и пешеходната настилка зависи от самата настилка. При 
настилка от плочи или павета, фугата се запълва както фугите между плочите и паветата. 

 

 
 

За преход между тротоар и платно за движение, дълбочината на бордюра трябва да е 
минимум 25 cм., мерено от нивото на тротоара. Бордюрът се полага върху подравнена 
основа от земновлажен бетон клас C16/20 XF2. След полагане и подравняване, бордюрът 
задължително се замонолитва от двете си страни с бетон клас C16/20 XF2 с по-високо 
водно съдържание от бетона за основата, с цел по-добро оформяне на откоса. За да се 
осигури достатъчна устойчивост на бордюрите, е необходимо височината на 
замонолитване да е минимум 1/3 от цялата им височина. Видимата част на бордюра – 
регулата – не може да надвишава 15 см. Не се допускат каменни бордюри с наклонени 
регули. Ръбът на бордюра (каменен и бетонен) трябва да е скосен (с фаска) или заоблен. 
При преизползване на каменните бордюри е необходимо те да бъдат обработени така, че 
да изпълняват правилно функциите си. 

Бордюрите без сглобка се коригират като страничните им повърхности се 
изравняват, така че връзката със съседния бордюр да е с фуга не по-голяма от 8 мм. 
Всички бордюри, използвани в една отсечка, следва да имат еднаква обща височина и да 
стъпват на едно ниво под земята.  

При много излъскани от времето елементи се препоръчва обработка на повърхността 
против подхлъзване (бучардисване). 

При установяване на различни по широчина бордюри в рамките на една отсечка от 
тротоара са възможни два варианта: коригиране на съществуващите или подмяна на 
различните.  

При наличие на бетонни бордюри в отсечка с каменни, бетонните се подменят с нови 
(или преизползвани стари) каменни със същия размер и вид като съществуващите. 

 
6.4. Паважни настилки 
Настилките от плочи или павета могат да бъдат положени върху основа от трошен 

камък или върху бетонна основа.  

Полагането върху основа от трошен камък предполага несвързано полагане на 
настилката върху пясъчно легло и фугиране с несвързан материал (основно пясък). 
Наличието на бетонна основа в повечето случаи изисква залепване и фугиране с материал 
на циментова или смолиста основа. 
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Ремонт на настилки с паважно покритие  

Върху настилките с паважно покритие под действието на движението и природните 
фактори най-често възникват следните разрушения и деформации;   

- подувания и пропадане на отделни павета и участъци с размери от няколко павета 
до няколко квадратни метра;  

- образуване на коловози, успоредни на оста на пътя, обхващащи в напречна посока 
две-три павета; 

- напречни вълни и пропадания, перпендикулярни на оста на пътя; 

- разрушения на отделни участъци, при които се нарушава връзката между 
каменните блокове, а подложния слой се изхвърля на повърхността;  

- разместване на крайните павета, съпроводено с разместване или разрушаване на 
бордюрните камъни;  

- разреждане на паветата и увеличаване на фугите между тях;  

- разрушения на отделни камъни или заобляне (излъскване) на ръбовете им и др.  

Към текущото поддържане на паважните покрития се отнасят основно работите, 
свързани с ремонта на хлътванията и разместванията на отделни каменни блокчета, както 
и отстраняването на причините, които ги пораждат. При необходимост се подменят и 
отделни разрушени павета или такива с обрушени или излъскани ръбове.  

Ремонтните работи могат да се обособят в две основни групи:  

(1) ремонт на повреди по настилката, свързани с деформации на земното легло – 
пропадания, подувания, коловози, напречни вълни и др. и 

(2) ремонт при разреждане и разместване на павета и увеличаване на фугите между 
тях, свързани с недостатъчната стабилност на бордюрите и банкетите.  

Ремонтните по т. (1) включват следната технологична последователност:  

- участъкът, подлежащ на ремонт, се почиства от прах и кал, подложният пясък и 
каменните блокчета се изваждат, като последните се складират по размери; 

- основният пласт (най-често трошенокаменна настилка) се изравнява с трамбован 
дребняк (фракция 4/12) при малки локални хлътвания или се отстраняват всички пластове 
до земното легло, като нездравата почва се заменя с подходяща – чакълеста, пясъчна или 
баластра;  

- полагат се и се уплътняват подходящо нови основни пластове, които трябва да 
бъдат от същия вид материал, от който са изградените в съседните здрави участъци; 

- полага се нов подложен пясъчен слой, който се подравнява и уплътнява;  

- каменните блокчета се пренареждат, като се полагат в пясъчния слой така, че да се 
издигат с 2÷3 cm над нивото на съществуващата настилка и леко се трамбоват; 

- на повърхността се разпръсква фракция 8/12/÷16/20/, която с метли се вкарва в 
празнините между блокчетата; 

- повторно се трамбоват паветата с механизирани трамбовки с маса 25÷30 кг. 
Уплътняването се извършва от крайните редове павета към средните и следва начина на 
тяхното нареждане (право, диагонално или сегментно); 

- повторно се разпръсква фракция 4÷8/12/ с последващо трамбоване, докато нивото 
на ремонтирания участък остане около 1,0 cm над нивото на съществуващата настилка (с 
оглед на допълнителното доуплътняване от движението); 

- засипване на ремонтираните участъци със слой от едър пясък с дебелина 1,5÷2,0 
cм., който се размита, за да се запълнят фугите между паветата; 

- при по-голяма площ на ремонтирания участък се допуска след разпръскването на 
дребната фракция да се извърши уплътняване с тежък валяк.  

Използваните материали при ремонтните работи трябва да отговарят на 
изискванията на БДС EN 13043:2005+AC:2005 или еквивалентно/и и БДС EN 
12620:2002+A1:2008 или еквивалентно/и. 

Ремонтните работи по т. (2) обхващат:  
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- ремонт и стабилизиране на банкетите; 

- подравняване и подобряване на устойчивостта на бордюрните камъни; 

- пренареждане на разместените паважни блокчета.  
 

6.5. Полагане или ремонт на тротоарни настилки 
Полагането на нови или подмяната на съществуващи тротоарни настилки се 

изпълнява с вибропресовани тротоарни изделия в съответствие с БДС ЕN 
1339:2005/AC:2006 или еквивалентно/и, на пясъчна основа или на полусух цименто-
пясъчен разтвор 1:1. Положената настилка се уплътнява с ръчно трамбоване.  

При изпълнение на СРР на тротоарни настилки (различни от асфалтобетон) при 
пресичанията (подземни паркинги, гаражи, дворове и прочие) е необходимо да бъде 
изпълнявано на земновлажна замазка с дебелина 6 cм. 

При ремонтни дейности на цели участъци на тротоари (от пресечка до пресечка) е 
необходимо да се рекордират съществуващите гранитни бордюри, ако регулата не е в 
границата от 10-15 cм. и бордюрите не са в права. В случай на бетонови бордюри, същите 
следва да бъдат подменени с нови. 

При изпълнение на локални ремонти по тротоарните настилки е необходимо да се 
отделят с пътна ивица 25/10/50 „стара“ настилка, ако изпълняваната настилка е различна 
по вид. Ивицата се замонолитва със земновлажен бетон и се поставя на нивото на 
настилката. 

При изпълнение на ремонтни дейности по тротоари с бетонови плочи същите следва 
да бъдат изпълнени на цименто-пясъчна замазка по цялата дължина на ремонтирания 
участък с дебелина 6 cм. 

При изпълнение на ремонтни дейности по тротоарните настилки, земните работи се 
изпълняват в следната последователност: изкопните работи се изпълняват на дълбочина 
от макс. 20 cм., насипните работи се изпълняват на дебелина макс. 20 cм. В случаите, в 
които е обективно доказана необходимостта пред Възложителя, чрез лицето упражняващо 
инвеститорски контрол се допуска надвишение. 

Изпълнението на кривата на завоя на тротоара при наличие на бетонови бордюри 
трябва да бъде с фуга, която е не по-голяма от 2 см. Всички фуги между бордюрите се 
изпълняват с флексово лепило с цел по-голяма трайност. 

При изпълнение на тротоарна настилка с асфалтобетон е необходимо същата да бъде 
изпълнена с дебелина мин. 5 см. Ако се налага технологично прекъсване при асфалтиране 
на тротоара и се получава напречна фуга, е необходимо същата да бъде обработена с 
битумна паста. 

При започване на СРР по тротоарните настилки и констатиране на подземни 
комуникации, които възпрепятстват изпълнението на СРР, е необходимо да се състави 
констативен протокол с цел изясняване собствеността на комуникациите и предприемане 
на последващи действия. 

При изпълнението на СРР на тротоарните настилки е необходимо да се поставя 
легнала градинска ивица около дървета и цветарници, с цел обособяване на кашпи. При 
отделяне на тротоарна настилка от зелената площ се поставя градинска ивица, легнала 
монтирана с регула 5 cм. Всички бетонови градински ивици се замонолитват със 
земновлажен бетон. 

При изпълнение на СРР по тротоарните настилки и наличие на зелена площ, която е 
по-висока от тротоарната настилка, се изпълнява предпазна стена от пътни ивици 
залепени с флексово лепило с височина до 50 cм. над настилката. 

При изпълнение на СРР по тротоарните настилки тип „унипаваж“ или бетонови 
плочи е необходимо фугите да бъдат запълнени с кварцов пясък. 

При изпълнение на ремонтни работи по тротоарите, разкъртване на циментова 
замазка (в случаите, когато тя е налице) се признава само при извършването на локални 
ремонтни дейности по тротоара. При ремонтиране на тротоар от пресечка до пресечка и 
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по цялата му ширина, при машинно разваляне на настилката, разкъртване на циментова 
замазка (в случаите, когато е налице) не се признава. 

При извършване на машинни изкопни работи, независимо дали се изпълняват на 
пътното платно или на тротоара, натоварване на земни почви не се признава освен в 
случаите, в които по обективни причини се е наложило земните маси да се товарят от 
отвал. 

 

6.6. Стабилизиране на банкети  
При улици с интензивно или тежко и много тежко движение, при които има чести 

повреди на нестабилизирани банкети, е целесъобразно да бъде извършена стабилизация на 
банкетите. Най-често стабилизирането на банкетите се извършва чрез:  

(1) затревяване;  

(2) стабилизиране с горен пласт от трошен камък с подбран зърнометричен състав 
(минерал бетон);  

(3) стабилизиране с фрезован асфалтобетонов материал и кариерни отпадъци 
(стерили), обработени с полимерни химични добавки.  

При стабилизирането на банкети чрез затревяване е необходимо за долен основен 
пласт да се използва несортиран трошен камък, получен от скални материали от всички 
групи и класове, посочени в БДС EN 12670:2019 или еквивалент, без мергели, аргелите и 
други разпадащи се материали.  

 

6.7. Пешеходни алеи 
За изпълнение на пешеходните алеи се извършват следните дейности: 

- изкопаване, подравняване и уплътняване на земната основа; 

- полагане на бетонови бордюри върху фундамент от бетон; 

- направа на уплътнена носеща основа от несортиран трошен камък 0-45 или 0-63 - 
20см, Е=350МРа; 

- направа на основа от пясък фракция 0-2мм, d=5cм; 

- полагане на бетонови павета. 

Бетоновите павета се нареждат върху подложен пласт от пясък, фракция 0-2 мм. с 
дебелина 5 см. Нареждането се извършва в редове, започвайки от бордюра, като се 
съблюдават равността, праволинейността на редовете и правилната връзка на фугите.  

Реди се с размината фуга 5 мм. Фугите се запълват с пясък фракция 0-2 мм. 

На разстояние не по–голямо от 4,5 м се оставят и напречни разширителни фуги с 
ширина 15 мм, които се запълват с подходящ за атмосферните условия материал. 

Повърхността на пешеходните настилки се изпълнява с едностранен наклон от 2 – 
2,5%. 

При наличието на отклонения по–големи от допустимите се извършват съответните 
поправки. 

При приемането на основата и на пешеходното покритие се проверяват най-малко 
веднъж на 20 м. напречния и надлъжен наклон, ширината и равността. Допускат се 
следните отклонения: в ширината +10 мм, в напречния и надлъжния наклон + 0,5 %, а в 
равността на тротоарното покритие до 0,5 мм. междина под 4 м. лата. 

Пешеходните алеи се изпълняват с широчина не по-малка от 120 см., като на 
определени места, на не повече от 50 м., се осигурява място за разминаване на две 
инвалидни колички с широчина не по-малка от 180 см. Когато при извършване на основни 
обновявания и реконструкции не могат да бъдат спазени тези изисквания, по изключение,   
пешеходното пространство трябва да се изпълнява с широчина от 90 см, без препятствия. 

Надлъжният наклон на пешеходните алеи да бъде не по-голям от 5% (1:20), а 
напречният наклон - не по-голям от 1,5 (1:66) до 2,5 % (1:40). 
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6.8. Ремонт, реконструкция и поддръжка на обекти на уличното и парково 
осветление  

 
Изпълнение на пресичания, тръбна канална мрежа 

Изграждането на тръбна канална мрежа (пресичания) на улиците се извършва като 
се започне от кабелна шахта (съществуваща или нова) и се завърши в кабелна шахта 
(съществуваща или нова).  Броят на пресичанията и дължините ще бъдат уточнявани от 
Възложителя за всеки конкретен случай на възлагане. 

 

Изисквания към елементите и последователността на изпълнение на тръбна 
канална мрежа 

- изкоп и възстановяване на основни пластове на пътна конструкция - извършване на 
напречни пресичания на пътното платно с минимална ширина на изкопа 1,2 м. При 
възстановяване на основните пластове трябва да бъде постигнат необходимия им профил 
и еластичен модул, в съответствие с класа на улицата; 

- двуслойно гофрирани тръби Ø160, Ø110, Ø 75, Ø 50 от PVC DN, които трябва да 
отговарят на клас на натоварване SN 8; 

- доставка и полагане на пясъчна възглавница под и над тръбите в зоната на 
тротоарите; 

- тръбите се свързват помежду си със застъпване или със съединителни муфи. 
Краищата на всяка тръба се обработват така, че да не представляват опасност за 
нараняване на външната обвивка на изтегления кабел; 

- при пресичане на пътна артерия, всяка тръба от системата следва да се отдели от 
съседните и от стените на изкопа посредством бетон съгласно действащата нормативна 
уредба; 

- върху залепените и подредени тръби от първия ред на тръбната система да се 
поставят дистанционни гребени; 

- върху тръбната канална мрежа на 10 см се полага PVC сигнална лента. 

Мерната единица за измерване изпълнението на тръбна канална мрежа е метър 
линеен (м.), пясъчна подложка и бетонов кожух - метър кубичен (м³). 

 

Кабелни шахти 
Изграждането на кабелните шахта следва да се извърши по представения за 

конкретния случай детайл в зоната на тротоара, след възлагане от страна на Възложителя. 

Изисквания към последователността на изпълнение на кабелна шахта 

- изкоп за кабелна шахта; 

- бетонова основа – 8 cм, бетон с клас на якост B 15. Класификацията на бетона 
трябва да бъде съгласно БДС EN 206-1; 

- несортиран трошен камък 8 cм.; 

- зидария от вибропресовани пътни ивици 10/25/50 cм.; 

- стоманобетонов борд с клас на якост в 15. Класификацията на бетона трябва да 
бъде съгласно БДС EN 206-1; 

- обратен насип от подходящ материал; 

- възстановяване на тротоарна настилка. 
 

Технически изисквания към LED уличните осветителни тела 

- Технология - светодиодна (LED); 

- Светлинен добив на светлинния източник ≥130 lm/W; 

- Захранващ блок - неразделна част от корпуса на осветителя и монтиран в него;  

- Корпус от лят под високо налягане алуминий; 
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- Степен на защита IP65 или по-висока; 

- Удароустойчивост IK08 или по-висока; 

- Механично разделяне на електрическата верига при отваряне на корпуса; 

- Тип монтаж - хоризонтален и вертикален; 

- Възможност за промяна ъгъла на окачване +10/-5 градуса или по-широк; 

- Индекс на цветопредаване Ra≥70; 

- Цветна температура от 3000К до 4000K; 

- Живот >60000 часа при L80B10; 

- Работна температура: -30÷45°C или в по-широк диапазон; 

- Фактор на мощността cos f≥0,90; 

- Захранване мин. в диапазона 170-240V, 50 Hz; 

- Термична защита на използваните светодиодни модули; 

- Осветителните тела да бъдат произведени според изискванията на стандартите ISO 
9001 и ISO 14001;  

- Да съответства на следните стандарти: EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2, 3-3, EN 
60598-1, EN 60598-2-3, EN 60529, EN 62262(50102), EN 61643 и EN 62471. 

 

Технически изисквания към LED парковите осветителни тела за основен ремонт, 
подмяна и новоизграждане 

- Технология - Светодиодна (LED);  

- Светлинен добив на светлинния източник ≥130 lm/W;  

- Излъчване само в долната полусфера; 

- Захранващ блок - неразделна част от корпуса на осветителя и монтиран в него; 

- Оптичната система - интегрална оптика с лещи върху светодиодите, разработена от 
UV-стабилизиран материал; 

- Корпус от лят под високо налягане алуминий; 

- Степен на защита IP65 или по-висока; 

- Удароустойчивост IK08 или по-висока; 

- Тип монтаж - вертикален; 

- Индекс на цветопредаване Ra≥70;  

- Цветна температура от 3000К до 4000K; 

- Живот >60000 часа при L80B10;  

- Работна температура -30 ÷45°C или в по-широк диапазон; 

- Фактор на мощността cos f≥0,90; 

- Захранване в диапазона 170-240V, 50 Hz; 

- Термична защита на използваните светодиодни модули; 

- Осветителните тела да бъдат произведени според изискванията на стандартите ISO 
9001 и ISO 14001; 

- Да съответства на следните стандарти: EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2, 3- 3, EN 
60598-1, EN 60598-2-3, EN 60529, EN 62262(50102), EN 61643 и EN 62471. 

 
Технически изисквания към натриевите улични осветителни тела 

- Корпусът на осветителното тяло да е метален, изработен от лят или дълбоко 
изтеглен алуминий, прахово боядисан или защитно елуксиран или неметален, изработен 
от UV- стабилизирана полимер; 

- Разсейвател: от термо-закалено стъкло или полиметилметакрилат (PMMA). 
Допуска се и от UV-стабилизиран поликарбонат, при поемане на гаранция от 
Изпълнителя, че няма да пожълтее или помътнее за срок от 10 години; 

- Оптична система (отражател): монолитен или ламелен, изработен от алуминий; 
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 - Да има възможност за автоматично разделяне от захранващата електрическа мрежа 
при отваряне на корпуса за ремонт и поддръжка; 

- Степен на защита на цялото тяло (в т.ч. оптична система и блок на пусково 
регулиращата апаратура – ПРА) - не по-нисък от ІР65; 

- Осветителните тела да бъдат произведени според изискванията на стандартите ISO 
9001 и ISO 14001; 

- Предлаганите осветителни тела да отговарят на изискванията на българските и 
международни стандарти: БДС EN 55015:2013, БДС EN 60598-1:2015, БДС EN 60598-2-
3:2003/A1:2011 и БДС EN 61547:2010. 

 

Технически изисквания към натриевите паркови осветителни тела 

- Корпусът на осветителното тяло да е метален, изработен от лят или дълбоко 
изтеглен алуминий, прахово боядисан или защитно елуксиран или неметален, изработен 
от UV- стабилизирана полимер; 

- Разсейвател: от термо-закалено стъкло или полиметилметакрилат (PMMA). 
Допуска се и от UV-стабилизиран поликарбонат, при поемане на гаранция от 
Потенциалния Изпълнител, че няма да пожълтее или помътнее за срок от 10 години; 

- Оптична система (отражател): монолитен или ламелен, изработен от алуминий; 

- Оптичната система и конструкцията да ограничават излъчването на светлина в 
горната полусфера с цел намаляване на светлинното замърсяване и подобряване на 
светло-техническите параметри; 

- Предлаганите осветителни тела да бъдат с възможност за директен монтаж, върху 
стълб; 

- Степен на защита на цялото тяло (в т.ч. оптична система и блок на пусково 
регулиращата апаратура – ПРА) - не по-нисък от ІР65; 

- Осветителните тела да бъдат произведени според изискванията на стандартите ISO 
9001 и ISO 14001; 

- Предлаганите осветителни тела да отговарят на изискванията на българските и 
международни стандарти: БДС EN 55015:2013, БДС EN 60598-1:2015, БДС EN 60598-2-
3:2003/A1:2011 и БДС EN 61547:2010. 

 

Технически изисквания към стълбовете за улично осветление:  

- Конусни или тръбни, метални, горещо поцинковани;  

- Механични параметри: дебелина на стената – в зависимост от необходимата 
височина според светло-техническия и конструктивния проект;  

- Ревизионна врата и клемна кутия на височина 0,6 м – 0,8 м от кота терен. 
Вратичката да се заключва (да не може да се отвори без инструмент или ключ) с цел 
предпазване от поражения от електрическия ток и от неоторизиран достъп; 

- Да съответстват на стандартите БДС EN ISO 1461:2009, EN 40–5 и EN 12767. 

Технически изисквания към електрическите табла (касети):  

- Метални, горещо или галванично поцинковани;  

- Неметални, изработени от UV- стабилизиран полимер; 

- Да има секция за търговско мерене с допълнителен щит със секретна ключалка; 

 - Заключване на таблото със секретен ключ, универсален за всеки подрайон (да има 
възможност за отключване на всички касети в подрайона с един ключ); 

- Таблата да отговарят на стандарт БДС EN 60439.  
 

Технически изисквания към ревизионните шахти 

- Зидани или монолитни, с вътрешен светъл отвор 600 мм х 900 мм съгласно 
изискванията на БДС 3649-74; 
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- Капаците на шахтите следва да са с размери  600 мм х 900 мм х 80 мм, на които 
капаци следва да има надписи „Столична община” и „Улично осветление”. Техническите 
спецификации на капаците предварително се съгласуват със Столична община. 

- Капаците на шахтите трябва да отговарят на изискванията на стандарт БДС EN 124. 
 

Правила за идентифициране и номериране на елементите и съоръженията  
на публичното осветление 

(1) Шрифт и размер на шрифта 

Цифрите с които трябва да се номерират съоръженията на публичното осветление 
трябва да са с шрифт Arial и трябва да се спазват следните размери и отстояния между 
тях: 

- Височина на цифрите – 30 мм; 

- Широчината на цифрите  - 20 мм; 

- Отстояние по вертикала (при номериране на стълбове) - 15 мм; 

- Отстояние по хоризонтала - 5 мм. 
 

(2) Боя и цвят на боята 

За надписването на съоръженията да се използва боя. Надписването да се извършва 
с боя с цвят близък до цвета на стълба, но лесно различим. Разрешените за използване 
цветове са: 

- черен – RAL 9011, 

- сив – RAL 9007, 

- син – RAL 5015, 

- бял – RAL 9010. 
 

6.9. Достъпност на средата 
Всички тротоари трябва да са обвързани в единна система за достъпна среда. 

При изпълнение на СРР по тротоарните настилки е необходимо да се изпълняват 
понижения на бордюрите в зоните на кръстовищата и при регламентирани пресичания на 
тротоара (подземни паркинги, гаражи, дворове и прочие) съгласно Наредба № РД-02-20-2 
от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на 
елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и 
съоръженията.  

С цел осигуряване на достъпна среда на хората в неравностойно положение е 
необходимо да се изпълняват „водещи ивици“ (направляващи плочи) по цялата дължина 
на тротоара, след съгласуване с Възложителя. В зона на кръстовище, при понижение е 
необходимо да бъдат поставени „тактилни плочи“, перпендикулярно на посоката на 
пресичането.  

Преходите от тротоари към пешеходни пътеки се изпълняват със скосяване на 
тротоарите с наклон не по-голям от 5% (1:20) при минимална широчина на скосяването 
120 см. до 0,5 см. височина на бордюра над пътното платно. Повърхността на скосяването 
трябва да осигурява безопасно придвижване на колички (инвалидни, детски, товарни и 
др.) като се забранява използването на подвижни, хлъзгави и трудни за преодоляване 
настилки на наклона. Настилката на скосяването да е контрастна - с цвят и релефност, 
различни от околните пространства. 

 

6.10. Земни работи 
Земните работи трябва да се изпълняват в пълно съответствие с указанията на  

Възложителя.   

Изкопните работи трябва да се извършат за оформяне на основа на улицата или за 
възстановяване на подпорни стенички и отводнителни канавки и канали, като широчината 
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на линейния изкоп се решава с оглед безпрепятствено разполагане на кофражните 
елементи (при необходимост). 

След оформянето на земното легло следва уплътняването на основата в съответствие 
с указания на проектанта. 

В този случай, ако естествения терен не е от почви, подходящи за изграждане на 
земно легло, той се отстранява и се заменя с подходящ материал по указания на място от 
Възложителя. 

По време на строителство трябва да се контролират ширината, нивото, напречния 
наклон, както и плътността на леглото. При установяване на отклонения по-големи от 
допустимите се правят своевременно съответни поправки. 

Откосите на изкопите се определят в зависимост от физическите свойства на почвата 
и съществуващите хидрогеоложки условия Уплътняването на насипите е желателно да се 
извършва в такъв годишен период, когато естественото водно съдържание на почвата се 
доближава най-много до оптималното. 

При ремонта на улицата е необходимо да се изпълни подготовка на открита земна 
основа - при необходимост и насипване в участъци със слягания, укрепване на терена, 
уплътняване на земната основа. 

В случай, че пътната настилка не се положи веднага върху приетото земно легло, 
всички евентуални повреди по него следва да се отстранят от Изпълнителя. Разкаляната и 
преовлажнена почва се премахва и се заменя с годна почва, която се подравнява и 
уплътнява наново. Разуплътнените места се уплътняват допълнително до постигане на 
проектната плътност. Деформираните и ерозирани места се попълват, подравняват и 
уплътняват. 

Стандарти: 

- БДС EN 16907-1:2019 Земни работи. Част 1: Принципи и общи правила; 

- БДС EN 16907-3:2019 Земни работи. Част 3: Строителни работи; 

- БДС EN 16907-5:2019 Земни работи. Част 5: Контрол на качеството. 
 

6.11. Кофражни работи 
Кофражните работи трябва да се изпълняват за възстановяване на подпорни 

стенички на пътното платно или за отводнителни съоръжения. 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 1568:1973 - Греди обли от широколистни дървесни видове, или еквивалент. 

БДС 1569:1973 - Греди от обли иглолистни дървесни видове, или еквивалент БДС 
427:1990 - Материали фасонирани от иглолистни дървесни видове. Греди, бичмета и 
летви, или еквивалент. 

БДС 771:1972 - Бичени материали от широколистни дървесни видове. Греди, 
бичмета и летви, или еквивалент. 

БДС 16186:85 - Дъски от широколистни дървесни видове. Размери и технически  
изисквания, или еквивалент. 

БДС 17097:1989 - Дъски от иглолистни дървесни видове. Размери и технически  
изисквания, или еквивалент. 

БДС EN 13377:2003 Готови дървени греди за кофраж. Изисквания, класификация и 
оценяване, или еквивалент. 

 

6.12. Армировъчни работи 
Армировката на стоманобетонните конструкции трябва да се изработва и монтира в 

пълно съответствие с указания на Възложителя по предложените от него типови детайли 
за възстановяване на подпорни стенички или оформяне на отводнителни канали. 

Армировъчна стомана: 

- клас В235 означ. с ф, Rs = 235 Mpa. 
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- клас В500 означ. с N, Rs = 500 MPa .                              

Трябва да се спазват следните стандарти: 

- БДС   4758:2008 - Стомани за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема   
армировъчна стомана В235 и В420 или еквивалент. 

- БДС 5267:1984 - Стомана студено прищипната за армиране на стоманобетонни 
конструкции, или еквивалент. 

- БДС EN ISO 2560:2020 - Заваръчни материали. Обмазани електроди за ръчно 
електродъгово заваряване на нелегирани и дребнозърнести стомани, или еквивалент. 

Възложителят извършва контролните измервания и огледа на армировката, а също и 
контрола на якостта на заварените съединения. 

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. 

 

6.13. Бетонови работи 
За бетонните и стоманобетонните конструкции се употребява обикновен бетон, 

съгласно действащите БДС EN 206-1/NA: 2008 или еквивалентно/и. Основният показател 
на бетона, който се използва е клас по якост на натиск В.  

Обикновеният бетон  се приготвя с плътни добавъчни материали (чакъл или трошен 
камък и естествен пясък) и ограничен обем на порите в циментовия камък след 
уплътняването, който се втвърдява при обикновени условия.  

Максималният размер на едрия добавъчен материал на бетона трябва да бъде не по-
голям от 1/3 от най-малкия размер на напречното сечение на елемента, не по-голям от 
половината дебелина на плочите. Добавъчните материали за бетона следва да отговарят на 
стандарт: EN 12620:2002 + А1:2008 или еквивалентно/и.  

За приготвяне на бетона се използва портландцимент. 

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

-  почистване на кофража и армировката; 

-  почиства се основата; 

-  почиства се и се навлажнява старият пласт бетон (премахва се циментната ципа) и 
се отстранява задържалата се вода по повърхността след навлажняването. 

Срокът, в който върху положения бетон може да се положи нов без оформяне на 
работна фуга се установява в зависимост от вида на цимента, състава на бетона, 
температурата на въздуха и др. и не трябва да е по-дълъг от 2 ½ часа. При прекъсване за 
повече от 2 ½ часа,  бетонирането може да продължи при спазване на всички изисквания 
за оформяне на работните фуги. 

По време на дъжд, положеният бетон трябва да се защити от пряко попадане на вода. 
Ако това се получи, размитият бетон се отстранява. 

За уплътняване на бетонната смес трябва да се използва вибриране. 

Декофрирането на носещия кофраж на стоманобетонната конструкция се допуска, 
когато якостта на бетона е достигнала следните стойности: 

- фундаменти - 50% от проектната марка; 

- плочи с отвор до 2 м - 50% от проектната марка; 

- за греди до 8 м и за плочи с отвор от 2 до 8 м – 70% от проектната марка; 

- за носещи конструкции с отвор по-голям от 8 м – 100%. 
 

6.14. Ремонт на съоръжения  
Ремонтът на парапети и еластични огради изисква изрязване и подмяна на 

повредените звена и заварки на нови такива. Ако ремонтираният парапет или ограда са 
корозирали се пристъпва към боядисване. Същото се извършва след цялостно почистване 
от прах, кал, напукана боя и др. Почистването се прави с телени четки, шпакли, 
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пясъкоструйни апарати и др. Повърхността се забърсва с парцали или конци, леко 
напоени с бензин и веднага се намазват с тънък пласт безир или друг подходящ грунд.  

Боята се нанася на два пласта. Вторият пласт се нанася след като първият 
окончателно е изсъхнал. Боите трябва да бъдат трайни и по възможност с по-светъл цвят. 
Боядисването се извършва при температура не по-ниска от 4ºС и не по-висока от 25ºС. 

 

6.15. Хоризонтална маркировка 
Хоризонталната маркировка се изпълнява в съответствие на изискванията на 

Наредба № 2/17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка и 
Техническа спецификация на АПИ от 2014 г. 

Материалите за пътна маркировка трябва да отговарят на следните стандарти: 

- Боя за пътна маркировка, термопластици и студен пластик: БДС EN 
1436:2007+А1:2009 или еквивалентно/и; 

- Материали за пътна маркировка. Експлоатационни характеристики на пътната 
маркировка: БДС EN  1871:2004- или еквивалентно/и.  

Материали за пътна маркировка. Физични характеристики: БДС EN 
14120:1977/Изменение 1:2003 или еквивалентно/и - Покрития лаковобояджийски. 
Изпитване на изтриваемост. 

- Стъклени перли и добавъчни материали, подобряващи сцеплението:БДС EN 
1423:2012/АС:2013 или еквивалентно/и - Материали за пътна маркировка. Допълнителни 
материали. Стъклени перли, добавъчни материали, подобряващи сцеплението, и смеси от 
тях. БДС EN 1424:2004+А1:2004 или еквивалентно/и - Материали за пътна маркировка. 
Предварително смесени стъклени перли. 

Боята за пътна маркировка, термопластиците, стъклените перли и добавъчните 
материали, които се използват за пътна маркировка трябва да бъдат подготвени за работа, 
съгласно изискванията и инструкциите на производителя. Не се допуска използването на 
боя, която е образувала трудно разбъркващи се утайки и ципи по повърхността. 

Пътното покритие трябва да бъде сухо и почистено от налична прах, замърсявания 
кал или други материи и остатъци от стара маркировка с недобра адхезия към 
асфалтобетоновата повърхност.  

Изпълнението на маркировката върху повдигнати пешеходни пътеки трябва да е 
съгласно с изискванията на Наредба № РД-02-20-10 от 05.07.2012 г. за условията за 
изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на 
други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях. 

Изпълнителят създава временната организация на движение за улиците, по които ще 
се полага пътната маркировка. 

 

7. Общи изисквания към изпълнението по ЗУТ. Строително-технически норми 
и правила. Общи изисквания към строежите и изисквания към строителните 
продукти 

 

7.1. Общи изисквания към изпълнението по ЗУТ 
Изпълнението на възлаганите строително-ремонтни работи се извършва в 

съответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ. 

Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната 
компетентност) изпълнява СРР в съответствие с издадените строителни книжа (при 
наличие на такива), условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ. 

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и приемане на СРР, при 
необходимост ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на 
съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове 
и протоколи по време на строителството.  
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7.2. Строително-технически норми и правила. Общи изисквания към 
строежите 

Техническото изпълнение на строително-ремонтните дейности трябва да бъде 
осъществявано в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, 
съответните Технически спецификации на вложените в строежа строителни продукти, 
материали и оборудване и добрите строителни практики. 

Ако в настоящия документ изрично не е цитиран конкретен стандарт, на който 
трябва да съответства определен строителен продукт, тогава за неговото определяне 
следва да бъдат прилагани действащите нормативни разпоредби, правила и нормативи.  

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде извършено в 
съответствие с изискванията на приложимата нормативна уредба, техническите 
спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване.  

Съгласно Наредба № РД-02-20-1/2015 г. за условията и реда за влагане на 
строителни продукти в строежите на Р. България, основните изисквания към строежите 
по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ са изискванията, при изпълнението на които се постига 
осигуряване на безопасността и здравето на хората и опазването на околната среда и 
имуществото.  

Съобразно чл. 169 от ЗУТ, Изпълнителят следва да изпълни строежа съгласно 
изискванията на нормативните актове и техническите спецификации в съответствие с 
основните изисквания към строежите за осигуряване на:  

- механично съпротивление и устойчивост;  

- безопасност при пожар;  

- хигиена, здраве и околна среда;  

- достъпност и безопасност при експлоатация;  

- защита от шум;  

- икономия на енергия и топлосъхранение;  

- устойчиво използване на природните ресурси.  

Изпълнителят е длъжен да извърши възложените дейности и да осигури работна 
ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо 
за изпълнение на строежа, с качество, съответстващо на БДС и БДС EN. Да съблюдава и 
спазва всички норми за предаване и приемане на СРР и всички други нормативни 
изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият е длъжен да ги 
отстранява за своя сметка до приемане на дейностите от страна на Възложителя и от 
съответните държавни институции. 

Изпълнителят е длъжен да осигурява и поддържа цялостно наблюдение на обекта, с 
което поема пълна отговорност за състоянието му и съответните наличности, до приемане 
на обекта от Възложителя.  

Обектът трябва да бъде изпълнен в завършен вид с готовност за въвеждане в 
експлоатация, като качеството на извършваните СРР следва да бъде в съответствие с 
всички действащи нормативни изисквания. 

 

7.3. Подготвителни дейности, временно строителство и временни съоръжения. 
Разчистване на строителната площадка 

Изпълнението на конкретно възложени в обхвата на договора СРР трябва да 
включват както осигуряването на цялото оборудване и работна ръка, но и изпълнението 
на всички дейности, свързани с премахването, почистването и/или преместването на 
съществуващи съоръжения, настилки, дървета, пънове, храсти, растителност и всички 
други пречки, отпадъци или неподходящи земни почви (при наличие на такива).  

При необходимост, Изпълнителят трябва да извърши всички изискуеми действия за 
получаване на нужните разрешителни от съответните административни органи за 
прекъсване, преместване или отстраняване на различни тръбопроводи, кабели, дренажни 
системи и други обслужващи или захранващи комуникации, намиращи се на или в 
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близост до строителната площадка. Изпълнителят поема всички разноски по 
инсталирането, работата и демонтирането на временните съоръжения. 

  

7.4. Санитарни съоръжения 
Изпълнителят трябва да осигури и поддържа временни санитарни съоръжения на 

обекта, за нуждите на работниците, извършващи възложените строителни дейности. 
Изпълнителят трябва да поддържа съоръженията в чист и хигиенен вид и да постави 
табели с предупреждения за запазване на обекта чист. Изпълнителят трябва да извърши 
всички необходими почистващи мероприятия, които могат да бъдат наредени от 
Възложителя с цел поддържане на изискуемите санитарно-хигиенни условия. 

 

7.5. Електроснабдяване 
Цялото електрозахранване за нуждите на съответния обект трябва да бъде осигурено 

от Изпълнителя. Всички временни електрически свързвания и инсталации са предмет на 
одобрение от Възложителя. Всички временни електрически свързвания и инсталации 
трябва да бъдат осигурени, построени и поддържани от Изпълнителя в съответствие с 
относимите законови разпоредби и при одобрението на инвеститорския 
контрол/строителния надзор (ако се налага такъв). 

 

7.6. Други дейности 
- Заемни депа и места за изхвърляне на строителни отпадъци и земни маси: 

Изпълнителят   е   отговорен   за   контролирането   на   всички   въпроси, касаещи 
експлоатацията на заемни депа и места за изхвърляне на строителни отпадъци и земни 
маси в съответствие с изискванията на Възложителя, Столична община и на 
компетентните органи. 

- Безопасност на движението и обществена безопасност: 

Изпълнителят трябва да осигури, изгради и поддържа такива пътни знаци, лампи, 
бариери, огради, сигнали за контрол на движението и други подобни мерки, които може 
да са необходими при каквато и да е строителна дейност, с цел осигуряване на 
безопасност както на всички лица на обекта, така и на гражданите по време на 
строителството, на които и да е временни работи, свързани с основните дейности, 
възложени с конкретното възлагателно писмо. 

Организацията на движението по време на строителството трябва да бъде 
съгласувана с органите на КАТ. 

Всички мерки за безопасност трябва да бъдат приети от Възложителя на място преди 
започването на каквато и да е строителна работа. 

Изпълнителят трябва да спазва всички ограничения по отношение на работното 
време, съобразно относимата нормативна уредба.   

- Пътни отклонения и достъп до собственост: 

Изпълнителят трябва да изгради временни обиколни пътища/подходи, там където 
работите пречат на съществуващите обществени или частни, или други пътища, които 
дават достъп до частна или обществена собственост. 

Временните отклонения трябва да бъдат осигурени при спазване на процедурите за 
пътната и обществена безопасност. 

Когато пътищата са използвани за строителен трафик, каквато и да е предизвикана 
щета трябва да бъде незабавно поправена за сметка на Изпълнителя. 

 

7.7. Временни ограждения 
При започване строителството на конкретен обект и по време на изпълнението на 

възложените му работи, Изпълнителят трябва да постави подходящи знаци за 
обозначаване на участъка, в който се изпълнява строителството, които да забраняват 
достъпа на външни хора в този участък. 
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7.8. Изисквания към строителните продукти и материали. Изисквания към 
доставката на материалите 

На обектите следва да бъдат доставяни само строителни продукти, които притежават 
подходящи характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, 
определени със съответните нормативни актове в строителството.  

Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение 
на строително-ремонтните работи е задължение на Изпълнителя.  

В строежите трябва да бъдат влагани материали, отговарящи на изискванията на 
българските и/или европейските стандарти, Българските държавни стандарти (БДС и БДС 
EN) и да съответстват на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за 
условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република 
България. Материалите трябва да се представят предварително на представител/и на 
Възложителя за одобрение. Възложителят одобрява всички материали, които ще бъдат 
влагани в строителството. 

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане трябва да са годни за 
предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в 
продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на 
съответните Технически спецификации и националните изисквания по отношение на 
предвидената употреба.  

В цената на строително-ремонтните работи, Изпълнителят следва да включи всички 
необходими материали, включително транспортни разходи за доставка, съхранение, 
вертикален и хоризонтален транспорт до мястото на влагане, добавки за подобряване на 
консистенцията против замръзване (при необходимост), всички необходими присъщи 
трудови операции, материали и консумативи за предпазване на извършените до момента 
СРР, предпазни средства, аксесоари, проверка на основата, временни репери, водачи, 
направа на противопожарни или дилатационни фуги.  

Изпълнителят трябва да уведоми предварително за източниците на материалите и 
изделията, които възнамерява да ползва и да предостави макет на мострите, за да може да 
увери Възложителя или лицето осъществяващо инвеститорски контрол, че същите са 
подходящи. Материал, чиито източник не е бил предварително одобрен, няма да бъде 
използван. Всички материали трябва да имат декларация от производителя. Предложените 
от Изпълнителя машини и оборудване, които се изискват за изпълнението трябва да бъдат 
одобрени от Възложителя.  

В строежа трябва да се влагат само строителни продукти, които осигуряват 
изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на 
Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 09.03.2011 г. за 
определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти 
и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО (Регламент (ЕС) № 305/2011), както следва: 
механично съпротивление и устойчивост на строителната конструкция и на земната 
основа при натоварвания по време на строителство и при експлоатационни и сеизмични 
натоварвания; безопасност в случай на пожар; хигиена, здраве и околна среда; достъпност 
и безопасност при експлоатация; защита от шум; икономия на енергия и топлосъхранение 
и устойчиво използване на природните ресурси. По смисъла на Регламент (ЕС) № 
305/2011 на Европейския парламент и Съвета за определяне на хармонизирани условия за 
предлагането на пазара на строителни продукти:  

- „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен 
и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито 
експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на 
строежите по отношение на основните изисквания към строежите;  

- „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен 
производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва 
да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;  

- „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния 
продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;  
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- „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава 
експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, 
изразени като ниво, клас или в описание.  

Всички елементи, детайли, материали и съоръжения, осигурени за влагане в 
строежите, според изискванията на настоящата Техническа спецификация трябва да бъдат 
нови продукти. Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадката 
или в складовете на Изпълнителя трябва да е придружена от декларации, съставени по 
реда на Регламент (ЕС) № 305/2011, респ. на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. Материали 
и строителни продукти, които не покриват и не удовлетворяват якостните изисквания и 
имащи дефекти като изкривявания, отчупвания, пукнатини, както и елементи, имащи 
отклонения от проектните геометрични размери извън нормативно допустимите такива не 
се допускат за влагане в строежа, контролът за което е в отговорност на лицето в състава 
на Изпълнителя, назначено за контрол върху качеството на изпълнение на строителството 
и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените 
изисквания за безопасност. Използвани материали и съоръжения няма да бъдат приети за 
влагане.  

Всички произведени продукти или оборудване, предназначени за влагане в строежа, 
трябва да бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, фасонни 
части, придружени с инструкции за експлоатация и поддръжка, когато са приложими 
такива. Не се допуска подмяна/замяна на един вид материал като вид, геометрични 
размери и физико-механични характеристики с друг материал без одобрение от 
Възложителя. Същото се отнася и за отделни промени на детайли и технология на 
изпълнение.  

Възложителят или упълномощени от него лица могат по всяко време да проверят 
съответствието на влаганите материали и техните технически параметри. Проверката 
може да бъде осъществена на място, чрез оглед и проверка на придружаващите 
документи, така и чрез вземане на мостра от избрания материал и проверката му в 
акредитирана лаборатория.  

В допълнение и независимо от изискванията, въведени с цитираните  нормативни 
актове и настоящата Техническа спецификация, за неуредените в тях хипотези и/или при 
липса на конкретна регламентация в друг приложим акт, при подготовката на офертите, 
респективно при изпълнение на договора следва да се съобразят и спазват следните 
правила:  

1. Когато за определен в настоящата Техническа спецификация продукт (в това 
число и използваните за производството му материали) липсва продуктово съответствие с 
конкретно определен български, европейски или международен стандарт, то за 
„еквивалентно” и съответстващо на изискванията на настоящето възлагане следва да се 
приеме онова продуктово съответствие (стандарт, техническо одобрение, еталон и др.), 
което покрива не по-малки от тук заложените изисквания и за което е удостоверено по 
безспорен начин, че се отнася до определените от Възложителя работни характеристики и 
функционални изисквания. 

2. В случай, че при влизане в сила на изменения и/или допълнения в съществуващ 
и/или приемане на нов приложим нормативен акт (законов или подзаконов), същото 
доведе до противоречие и /или несъответствие между настоящата спецификация и така 
установените регламенти в съответния акт, специфицираните в настоящия документ 
изисквания се променят във вида и съобразно реда, установен в конкретния нормативен 
акт.  

3. При възникване на хипотеза на изменения в установените към момента на 
одобрение на настоящата спецификация стандарти, евентуална тяхна отмяна и/или 
приемане на нови приложими стандарти, технически одобрения, еталони и др. по 
отношение на конкретен вид строителни работи, продукти или материали, изискванията в 
тази спецификация се променят съобразно и в съответствие с нормативно установените 
изисквания към допълнените, изменени или новоприети стандарти. В зависимост от етапа 
на обществената поръчка, при евентуално сбъдване на посочената хипотеза, както 
Потенциалните Изпълнители (на етап възлагане на обществената поръчка), така и 
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избраният Изпълнител (на етап изпълнение на договора) са длъжни да приведат 
предлаганите от тях продукти и материали, респективно – влаганите при строителството 
такива, в съответствие с така променените спецификации и изисквания. 

Всяка доставка на строителната площадката и/или в складовете на Изпълнителя на 
строителни продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, 
трябва да има СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за 
съответствие и от указания за прилагане/инструкции за експлоатация, изготвени на 
български език. 

Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, 
посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за 
безопасност на български език. Декларациите са: 

1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент 
(ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато 
за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена 
Европейска техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни показатели 
на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“; 

2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е 
обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При 
съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася 
маркировката „СЕ“; 

3) декларация за съответствие с изискванията на обекта, когато строителните 
продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за 
влагане в един конкретен обект. 

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални 
изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са 
определени. 

 
8. Други изисквания 
 
8.1. Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на 

труд  
По време на изпълнение на строително-ремонтните работи, Изпълнителят трябва да 

спазва изискванията на Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и 
на всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и 
хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и 
експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, 
които се намират на строителната площадка. 

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните актове по 
безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други 
свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически 
нормативни актове за строителство. 

 

8.2. Изисквания относно опазване на околната среда 
При изпълнение на строително-ремонтните работи, Изпълнителят трябва да 

ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка. 

След приключване на възложените му СРР, Изпълнителят е длъжен да възстанови 
строителната площадка в първоначалния ѝ вид - да изтегли цялата си механизация, 
невложени материали и да остави площадката чиста от отпадъци, а околното пространство 
възстановено в първоначален вид. 

Изпълнителят носи отговорност за спазване на всички изисквания по опазване на 
околната среда от неблагоприятни въздействия по време на изпълнението на СРР.  

Изпълнителят следва да изработи План за безопасност и здраве и План за 
управление на строителните отпадъци, в които да идентифицира неблагоприятни 
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въздействия върху околната среда, съществуващите съоръжения и населението и да 
предвиди мерки за ограничаването им до нива, които са допустими според нормативните 
актове или по-ниски. Изпълнителят следва да обърне внимание на следните аспекти:  

- недопускане на замърсяване с прах извън оградените предели на строителната 
площадка, като за тази цел Изпълнителят трябва да разполага на обекта със средства за 
покриване на източници на прах или кал в случай на неблагоприятни атмосферни условия;  

- недопускане на замърсяване на уличното платно от работещите на обекта 
транспортни средства и строителна механизация, като за целта се предвидят мерки за 
почистване на транспортните средства и механизацията, преди напускането на обекта, от 
характерните за обекта замърсявания. Изпълнителят също така ще бъде отговорен 
транспортните средства на неговите доставчици да пристигат на обекта в добро състояние 
и без да предизвикват замърсяване на улици и пътища; 

- ограничаване на шума от изпълняваните работи, чрез подходящо ограждане, 
използване на подходящи технологии и механизация и подходящо планиране на шумните 
дейности за определени часове на деня; 

- управление на строителните отпадъци според предписанията на нормативните 
актове, вкл. подходящо събиране и текущо извозване на отпадъците от строителната 
площадка.  

Ако по време на извършване на СРР, Изпълнителят открие наличие на опасни 
материали (азбест или други), следва да изготви план за отстраняването им, съгласно 
действащата нормативна уредба.  

 

8.3. Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното 
изпълнение 

Възложителят може по всяко време да инспектира изпълнението на възложените 
дейности, да контролира технологията на изпълнение и да дава указания за отстраняване 
на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на 
изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено 
изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в 
договора. 

Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните 
работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат 
съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания. 

 

8.4. Контрол на качеството. Проверки и изпитвания 
Изпълнителят е длъжен да осигури контрол на качеството на влаганите материали и 

контрол при изпълнение на СРР, чрез внедрените в добрата практика методи. 

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на 
упълномощени представители на Възложителя. 

Изпитванията и измерванията на извършените строително-ремонтните работи следва 
да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи. 

Текущият контрол от Изпълнителя на строителството следва да се извършва по 
начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение. 

 

8.5. Текущ контрол по време на строителния процес 
Осъществява се от техническите експерти на Район Триадица - СО в качеството му 

на Възложител и инвеститорски контрол, който ще осъществяват контрол по изпълнение 
на договора чрез проверки на място. 

Постоянният контрол върху изпълнението на СРР по време на целия строителен 
процес от започването до предаване на обекта за експлоатация ще се осъществява 
относно: 

- съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с 
възложеното конкретно строителство; 
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- съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с офертата на 
определения Изпълнител и др. 

При отчитане на изпълнените работи, Изпълнителят изготвя подробни ведомости за 
изпълнените видове СРР. 

 

8.6. Определяне места за депониране 
За всеки конкретен обект, Възложителят ще определя площадки за депониране на 

земни маси, наноси и фрезовани строителни отпадъци.   
 

8.7. Неблагоприятни атмосферни условия 
Не се разрешава използването на замръзнали материали, както и поставянето им 

върху замръзнали или заскрежени повърхности. 

Изпълнителят трябва да вземе съответните предпазни мерки за предпазване на 
работния обект от последствията от внезапно влошаване на времето, замръзване и 
преждевременно изсъхване. 

 

8.8. Съставяне на актове и протоколи съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството 

След подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка, Изпълнителят 
следва да създаде организация за изготвяне и подписване на протоколи, актове и всякаква 
друга документация, отразяваща изпълняваното строителство, като съобщава писмено на 
Възложителя и отговорните технически лица от негова страна за подписване на 
документите. 

Изпълнителят следва своевременно да уведомява останалите участници в 
строителния процес относно готовността си за съставяне на протоколи и други документи, 
придружени с необходимите сертификати и декларации за съответствие и 
експлоатационни показатели на доставените материали и документация за оборудването. 

 

8.9. Строителна документация 
Изпълнителят трябва да изготвя и съхранява надеждно и прегледно всички 

необходими документи, доказващи изпълнените от него работи, извършено закупуване на 
суровини и материали, наемането на работна ръка и механизация, спазването по всяко 
време на приложимите нормативни изисквания към механизацията, персонала, 
организацията на работите на обекта, счетоводството и контрола и др. 

Изпълнителят е длъжен, съвместно с инвеститорския контрол да създава текуща 
информация за ежедневните условия за реализиране на строежа - температура, влажност и 
валежи, наличност на работна ръка и механизация, наличност на техническо ръководство. 

Изпълнителят е длъжен да организира и извърши разработване и одобряване на 
вътрешни графици и документи по организацията на изпълнение, съгласуването им с 
отговорните инстанции до получаване на правата за извършване на дейността. 

Изпълнителят трябва да съобрази работните планове и графици с метеорологичните 
условия, технологичните изисквания и спецификата на конкретно възложения му 
строителен обект. 

 

!!! ВАЖНО:   

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48, ал. 2 от ЗОП, следва да се счита 
добавено „или еквивалентно/и“ навсякъде, където в настоящата Техническа 
спецификация или в Таблицата с видовете дейности (Приложение №1) са посочени 
стандарти, спецификации, технически оценки или одобрения, както и ако са 
посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или 
производство. 

Ако някъде в настоящата Техническа спецификация или в Таблицата с 
видовете дейности (Приложение №1)  има посочен: конкретен модел, търговска 
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марка, тип, патент, произход, производство или др., Възложителят ще приеме всяка 
оферта, когато Потенциалният Изпълнител докаже с подходящи средства, 
включително чрез доказателствата, разписани в чл. 52 от ЗОП, че предложеното от 
него решение удовлетворява по еквивалентен начин изискванията, определени от 
техническите спецификации. 


