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Приложение № 1 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА 

СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ НА ОБЕКТ:  

 

„Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа в населени места, 

община Хисаря“ 

В обхвата на поръчката са включени следните обекти: 

Обект: „Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа в с. Старосел, 

община Хисаря“; 

Обект: „Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа в с. Красново, 

община Хисаря“; 

I. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

1. За дейностите в обхвата на услугата /строителен надзор по време на строителството, 

координатор безопасност и здраве, изготвяне на технически паспорт и окончателен 

доклад/: 

В изпълнение на своите задължения Изпълнителят упражнява строителния надзор върху 

строежите чрез екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит и 

технически компетентности, необходими за осъществяване на дейностите за оценяване на 

съответствието на конкретния проект и за упражняване на строителен надзор. Екипът трябва да 

отговаря на изискванията на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ. 

Изпълнителят следва изискванията на чл. 168 от ЗУТ, чийто обхват е, както следва: 

- отговорност за законосъобразно започване на строежа; 

- отговорност за пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството; 

- отговорност за изпълнението на строежите, съобразно одобрените инвестиционни 

проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ;  

-  отговорност за спазване на изискванията за здравословно и безопасни условия за труд в 

строителството; в тази връзка – определяне на правоспособно физическо лице от състава си за 

координатор по безопасност и здраве (КБЗ) за етапа на изпълнение на строежа, съгласно чл. 5, 

ал. 1, точка 2 от НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 

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

- КБЗ да изпълнява лично всички функции предвидени в НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. 

за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи. 

- отговорност за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на 

строителството;   

- отговорност за годността на строежа за въвеждане в експлоатация; 

- отговорност за оценка за достъпност на строежа от лица с увреждания; 

- отговорност за подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, 

необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно 

изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, за 

актове и протоколите, съставени по време на строителството; 
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- отговорност за уведомление при нарушаване на техническите правила и нормативи на 

регионалната дирекция за национален строителен надзор в 3-дневен срок от установяване на 

нарушението; 

- отговорност да изготвя окончателен доклад до възложителя, след приключване на 

строително - монтажните работи; 

- отговорност за щети, които са нанесени на възложителя и на другите участници във 

строителството и солидарна отговорност за щети, причинени от неспазване на техническите 

правила и нормативи и одобрените проекти.  

- обезпечаване на постоянно присъствие на свои представители на обекта за времето, през 

което се изпълняват строително монтажни работи. 

 

Освен това, изпълнителят е длъжен: 

1. Да следи за хода на изпълнение на СМР, съгласно графика на строителя, да 

оценява забавата и да определя какви мерки трябва да се вземат в това отношение. Съгласувано с 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да нарежда извършването на изменения в графика или да взема решения по 

такива изменения, предлагани от изпълнителя. 

2. Извършва необходимите проверки по чл. 169б, ал. 1 от ЗУТ на доставените на 

съответния строеж строителни продукти, които се влагат в строежите при тяхното обновяване, за 

да се осигури спазването на изискването на чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ, вкл. извършва проверки за 

съответствие на: техническите показатели на доставените строителни продукти с данните в 

представените от строителя сертификати и протоколи от контролните изпитания за влаганите в 

строежа материали и съоръжения и съответствието им с нормите на безопасност със заложените 

в инвестиционния проект технически показатели. 

3. Контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления реално 

извършените видове и количества СМР на строежа, които на съответния етап от изпълнение на 

проекта се удостоверяват от строителя с акт. След извършените проверки на място и установени 

съответствие, подписва акта; 

4. Да изисква провеждането само в негово присъствие и да контролира правилността, 

пълнотата и законосъобразността на всички функционални проби, пускови изпитания и пробна 

експлоатация, доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация. 

5. Контролира качеството на извършваните СМР и предотвратява с действията си по 

компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването на 

предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на строежа. 

6. Да контролира правилното водене на заповедната книга на строежа. 

7. Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по 

всяко приемливо време до документацията, свързана с извършените услуги, за извършване на 

проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора и след това. 

8. Да дава указания и да взема решения по въпроси, които не водят до изменение на 

проекта и са в обхвата на отговорностите на строителния надзор. 

9. Да контролира отстраняването на дефектите посочени от него или други контролни 

органи. При ненамеса на строителя за отстраняването им да информира писмено 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Дирекцията за национален строителен контрол. 

10. При нарушаване на строителните правила и норми да уведоми Дирекцията за 

национален строителен контрол. 

11. Да спре работите по строежа до отстраняване на констатираните пропуски и нарушения. 
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12. Да участва в комисии за провеждане на единични, 72-часови проби и комплексни 

изпитания съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството. 

13. Изготвя технически паспорт за обекта по реда на Наредба №5 от 2006 г. за техническите 

паспорти на строежите в необходимия обхват и съдържание. преди въвеждането му в 

експлоатация. 

14. Изготвя окончателен доклад до възложителя, съгласно изискванията на ЗУТ, след 

приключване на СМР. При изпълнение на задълженията по настоящата обществена поръчка, 

Изпълнителят следва да представи на Възложителя окончателен доклад по смисъла на чл. 168, 

ал. 6 от ЗУТ за въвеждане на съответния строеж в експлоатация. 

15. Да изпълнява и други задължения, неупоменати изрично по-горе, но предвидени в 

българското законодателство и/или изискванията на програмата. 

16. Да участва при съставяне на констативния акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ (констативен акт 

обр.15), с който се удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрения инвестиционен 

проект, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и ал.3 

ЗУТ и условията на сключения договор; 

17. Да окаже съдействие на Възложителя, след завършването на строежа, да изготви искане 

и окомплектова необходимата документация, съгласно чл.4, ал.2 от Наредба №2/31.07.2003 г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 

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

въвеждането на строежите в експлоатация; 

18. Своевременно да окомплектова цялата необходима документация по време на 

строителния процес – актове, протоколи, изпитвания и измервания, сертификати за вложени 

материали, декларации за съответствие и др. Своевременно да информира възложителя за 

липсващи документи, както и оказване на съдействие за тяхното набавяне; 

19. Да участва при заверката на екзекутивната документация и следи за предоставянето ѝ 

на съответните органи, при несъществени отклонения от съгласуваните проекти, съгласно 

чл.175, ал.2 ЗУТ и да носи отговорност за правилното ѝ окомплектоване; 

20. Да подписване на всички междинни и окончателни актове и протоколи, издадени по 

време на строителството и необходими за оценка на качеството на изпълнените работи; 

21. Да изисква присъствието на авторския надзор по съответните части на одобрения 

инвестиционен проект на обекта по време на изпълнение на строително-монтажните дейности. 

Предписанията на проектанта за точното спазване на одобрените проекти, свързани с авторското 

му право върху тях, се вписват в заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите 

участници в строителството (чл.162, ал.2 и ал.3 ЗУТ). 

22. Проверка на изпълнените СМР по количества и цени, и подписване на протоколи за 

приемане на изпълнените СМР, изготвени от Изпълнителя; 

23. Контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на строително- 

монтажните дейности, в съответствие със Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона 

за управление на отпадъците и наредбите към тях. 

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, изпълнителят 

следва да спазва изискванията на: 

 Закон за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото 

прилагане; 

 Закон за устройство на територията и актовете по прилагането му; 

 Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. 
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 Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни 

продукти в строежите на Република България (Обн., ДВ., бр. 14 от 20 февруари 2015 г.) в сила от 

01.05.2015 г.  

 Всяка друга относима нормативна уредба по изпълнение на дейностите, предмет на 

настоящата поръчка. 

Забележка: Изпълнителят следва да съгласува с Възложителя всяко свое решение и/или 

предписание и/или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-

стойностните сметки за осъществяваните СМР.  

 

2. Описание на подлежащите на изпълнение на СМР: 

Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета "Строителство" от ЗУТ и 

започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен 

обект. 

Разрешение за строеж се издава от съответната общинска администрация и при представяне 

на техническа документация с оценено съответствие. 

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се определят от 

изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в тези указания за 

изпълнение. 

Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната компетентност) 

изпълнява СМР за всеки обект/група от обекти в съответствие с издадените строителни книжа, 

условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ. 

По време на изпълнението на СМР лицензиран консултант строителен надзор (чл. 166 от 

ЗУТ), въз основа на сключен договор за всеки обект/група от обекти, упражнява строителен 

надзор в обхвата на договора и съобразно изискванията на чл. 168 от ЗУТ. 

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация 

(приемане) на СМР, 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.  

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с 

изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в 

строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в 

България и в Европа. 

 

II. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТA НА СМР, ПОДЛЕЖАЩ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР: 

„Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа в с. Старосел, община 

Хисаря“; 

Предмет на настоящото проектно предложение включва подмяна на част от Главен клон ІІ и 44 

второстепенни водопроводни клонове Главен клон ІІ – 569 м, второстепенни клонове – 5, 6, 7, 9, 

10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 26”, 27, 28, 29, 31, 60, 63, 65, 61, 62, 69, 70, 71, 72, 73, 

74, 77, 79, 82, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 80, 87, 101. 

 Общата дължина на водопроводната мрежа, която ще бъде подменена с настоящия етап е                     

14 225,10 м. 

С възстановяване на настилката  в скална почва             3 037,58 м 

Без възстановяване на настилката в скална почва 1 450,43 м 

С възстановяване на настилката в земна почва             6 779,41 м 

Без възстановяване на настилката в земна почва   2 957,68 м 
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ОБЩО:       14 225,10 м 

Възстановяването на пътните настилки се отнася само за зоните на уличното платно, засегнати 

от изкопните работи за подмяна на водопродната мрежа и прилежащите съоръжения. 

 

Съоръжения по водопроводната мрежа. 

Сградни отклонения - към всеки имот е предвидено да се пусне водопроводно сградно 

отклонение от  РЕ-HD ф 32 или 1”. Към административните и някои по-големи сгради – 

културния дом, общината, фурната и дома за стари хора , сме предвидили отклонения от   РЕ-

HDф63 или 2”, които осигурявта захранване на сградите с Q пп = 2,5 л/сек вътрешен пожар.  

Всички сградни отклонения са предвидени до границата на дворната  регулация. Там, където 

имотите не са застроени, след тротоарния спирателен кран,  отклонението се затапва. След 

застрояването му ще се продължи до имота. На застроените имоти предвиждаме изпълнение на 

сградно отклонение със тротоарен спирателен кран и превключване към съществуващата 

площадкова мрежа на имота. Всички сградни отклонения са предвидени с дължина по 8м. – 4м. 

до тротоарен спирателен кран и 4м. до граница на имота, с цел да излезнат извън сервитута на 

пътя, и след възстановяване на уличната и тротоарна настилка да не се копае за водопроводни 

отклонения.  

Вид на тръбите 

Всички водопроводи и фасонните части към него ще се изпълнят от тръби полиетилен-висока 

плътност РЕ-НD тип полиетилен РЕ100 за налягане РN10 или SDR17 на челна заварка съгласно 

европейска норма EN12201-2.  

Начин на изпълнение 

Изпълнението на водопроводната мрежа да следва приложения надлъжен и напречен профил за 

отделните участъци. Водопровода ще се положи по съществуващи улици с различна настилка. 

Тръбите PE- HD ще се полагат върху пясъчна възглавница с дебелина 10 см. Обратния насип до 

25см над темето на тръбата ще се изпълни от пясък. Следва обратен насип от подходящ материал 

до поддържащия слой на съответната настилка уплътнени през 20 см. до Е0 = 45 МРа. 

Асфалтовите настилки на второстепенната улична мрежа на селото се възстановяват за средно 

движение. Те ще се изпълнят от 4 см. плътен асфалтобетон, 4 см. неплътен асфалтобетон,  6 см. 

битуминизиран трошен камък, 45см. несортиран трошен камък.   Предвижда се възстановяване 

на уличната настилка след завършване на всички изкопни и монтажни работи. Задължително да 

се уплътнява пясъка около тръбите, за да се избегнат последващи деформации. Монтажът на 

тръбите да се изпълни съгласно инструкцията на фирмата производител. На местата където ще се 

разкъртва настилката се предвижда възстановяването и в първоначалния и вид. 

Чупките по трасето ще се изпълняват с фасонни части, а там където те са по-малки от 300 - чрез 

огъване на тръбата с необходимия радиус. На чупките са предвидени опорни блокове. Върху 

тръбите ще се положи детекторна лента за водопровод. 

При изпълнението на обекта следва да се имат предвид всички налични подземни съоръжения 

(водопроводи, ел. кабели, телефонизация и др.). преди започване на строителството. 

Възложителя да изясни и съвместно със специализираните дружества да отложи на строителя 

всички налични проводи от инженерната инфраструктура в обхвата на трасето на водопровода. 

При извършване на СМР да се запазят експлоатационните характеристики на подземните 

комуникации.  

При строителството до се съблюдава необходимата техника на безопасност съгласно проекта за 

безопасност и здраве който е неразделна част от проектната разработка. 
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„Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа в с. Красново, община 

Хисаря“ 

Водопроводната мрежа е предвидено да се изпълни от тръби PEHD с клас на налягане PN10 на 

челна заварка. Заварките да се изпълняват с подходяща апаратура, която да гарантира 

минимална възможност за грешки. Предвидено е водопроводът да бъде положен на минимална 

дълбочина с покритие над темето на тръбите 1.50 м. 

Спирателните кранове по трасетата са така разположени, че да се отделят при повреда не 

повече от 2-3 квартала и така, че да не се изключват повече от 5 ПХ. Спирателни кранове са 

предвидени при отклоняването и включването от и към главни водопроводи на 

разпределителните клонове. 

Оразмерителните водни количества са определени по броя на жителите в края на 

експлотационния период. 

Ситуационното разположение на водопроводната мрежа е дадено в чертеж: "План на 

водопроводната мрежа" М 1:2000. 

Минималният допустим диаметър на тръбите за уличната мрежа е 90мм PEHD - /Чл.584 от 

ПСТН/ и 63мм - където кварталът е с малко жители и няма изисквания за противопожарни 

нужди. 

Схема на водопроводната мрежа 

След подробен оглед, анализ, информация от местни жители, кметство и геодезическо 

заснемане, се разработи технологическата схема за водоснабдяване на с.Красново - улична 

водопроводна мрежа. 

Водопроводът от съществуващия водоем до регулационната линия на селото не се предвижда за 

подмяна. 

Главен клон I, отделящ се от хранителния тръбопровод и захранващ с вода източната част на 

селото, ще се изпълни с тръби PEHD ф200мм с дължина около 425 м и ф110 с дължина 920 м. 

Главен клон II е по съществуващото трасе на стария етернитов водопровод и започва от 

сондажните кладенци за водоснабдяване, играе роля на тласкател и ще бъде изпълнен от тръби 

PEHD ф160 с дължина около 370 м. 

Главен клон III е предвиден да захранва красновските бани, върви по трасето на съществуващия 

етернитов водопровод и ще се изпълни от тръби PEHD Ф 200 мм с дължина около 1140 м. 

Главен клон IV захранва северната част на селото и ще бъде с Ф110 мм идължина около 1215 м. 

Подробни данни за главните тръбопроводи и отклонени ята, както и съоръженията и арматурата 

по тях, ще могат да се видят в приложените чертежи и детайли към техническия проект. 

Второстепенните клонове (64 броя) с обща дължина около 11750 м. 

 

Сградните водопроводни отклонения са 587 броя с обща дължина около 4230 м. 

Общата дължина на засегнатата водопроводна мрежа е около 20 050 м . 

Всички водопроводи настоящия проект са от PEHD/100 и 10 Мра. 

Тези тръби са с отлични физико-механични характеристики: 

- Пълна липса на корозия. Полиетиленът е лош проводник, поради което не се 

наблюдават пробиви по причина на блуждаещи токове. 

- Липса на налепи благодарение на отличната гладкост на вътрешните 

стени. 

- Висока механична якост; 

- По-голяма пропускателна способност; 
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- Бърз монтаж. Поради тяхната лекота и гъвкавост, тръбите от PEHD позволяват да се 

реализира чувствителна икономия в себестойността на транспорта, полагането и монтажа. 

Съгласно съществуващата практика, всички новоизграждащи се водопроводи се полагат от 

страна на по-гъсто населената част на дадена улица, на 1,50 м от бордюра. 

На приложените надлъжни профили са нанесени оразмерителните параметри на всеки 

водопроводен участък, коти и дълбочини на полагане на водопровода. Средната дълбочина на 

полагане е 1,70 м при спазване изискванията за минимално покритие 1,50 м над темето на 

тръбата. 

Транспорт 

При транспорта на тръбите, плоскостите, върху които те се разполагат не трябва да имат 

грапавини. Най-добре е при товарене и разтоварване на тръбите да се използват широки ремъци 

от синтетични материали. 

Ако товарно-разтоварните работи се извършват ръчно да не се допуска надраскване на тръбите 

и прегазването им от транспортни средства. 

Изпълнение и изпитване на водопровода 

Изпълнение 

Водопроводната мрежа ще се изпълни от PEHD тръби е клас на налягане PN 10. 

 

Изпитване плътността на тръбопровод от полиетилен висока плътност 

Изпитването и приемането се извършва съгласно ПИПСМР- раздел външни мрежи и 

съоръжения за водоснабдяване, канализация и топлоснабдяване. 

Основни съоръжения по тръбопроводите 

Въздушник 

По четирите главни клонове на водопроводната мрежа се предвиждат комбиниране 

автоматични въздушници, чиято цел е обезвъздушаване на тръбната мрежа. 

Шахти изпускатели за отточен терен 

Предвижда се по водопроводната мрежа, на местата на преминаване под реките и деретата. 

Служат за изпускане на питейната вода при направа на водни проби и отстраняване на аварии. 

Преминаване под реки и дерета 

Преминаването под реките и деретата е решено да става с бетонен кожух, положен на 50см под 

дъното на реката. Кожухът се изпълнява от бетон клас С16/20. 

Сградни водопроводни отклонения, временни връзки 

В настоящата разработка се предвижда подмяната на всички съществуващи сградни 

водопроводни отклонения, както и инсталирането на сградни отклонения към незастроените 

парцели в обсега на зададения контур от селото. За целта, при изпълнението на съответния 

второстепенен клон, представител на общината следва да даде указания за местоположението 

на отклонението, захранващо не застроения парцел. За инсталирането на сградните 

водопроводни отклонения е приложен чертеж, с необходимите връзки и елементи. Всички 

сградни водопроводни отклонения са с диаметър 1"/. Съединяването на водопроводните 

отклонения и полиетиленовите тръби се осъществяват посредством бързи връзки. 

Както отбелязахме в частта за цялата мрежа по-горе, за да се избегне преустановяването на 

подаване на вода по време на изпълнение на реконструкцията, предвиждаме да се направи 

захранване на консуматорите по временна връзка от тръби PEHD ф63. На този временен 

водопровод се инсталират сградни отклонения и спирателни кранове, свързващи временния 

водопровод със съответния консуматор. Временният водопровод се обеззаразява и промива, 

преди всяко включване в експлоатация. 
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Опорни блокове 

При изпълнението на тръбопроводите, в местата на чупките и на отклоненията, 

предвиждаме опорни блокове, които да укрепват тръбопровода, като поемат динамичните сили, 

появяващи се при експлоатацията на мрежата. Опорните блокове предвиждаме да се изпълнят 

от бетон клас С12/15. 

 

Работа в непосредствена близост и при пресичане на подземни комуникации 

При изграждането на второстепенните клонове, неизбежно ще се пресичат останалите 

комуникации от инфраструктурата на населеното място. Преди започване на изкопните работи, 

следва участъка да се съгласува с основните служби електроснабдяване и СТТС за точното 

определяне на електропроводи и съобщителни кабели, както и с ВиК за канализацията. Ако в 

района на селото има изградена канална, кабелна или интернет мрежи, същите следва също да 

съгласуват конфликтните точки. 

В зоната на съществуваща инфраструктура, изкопните работи да се извършват ръчно и 

съответните комуникации да бъдат укрепвани. Над тръбопровода предвиждаме да се полага 

сигнална лента за маркирането му и предотвратяване на аварии при ремонтни дейности. 

ПРИЛОЖИМИ СТАНДАРТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВЪЗЛАГАНИТЕ РЕМОНТНИ И 

РЕХАБИЛАТАЦИОННИ РАБОТИ 

 

Доколкото не противоречат на конкретно определени изисквания в одобрения 

инвестиционен проект (когато е приложимо за възлагания обект) и/или нормативно 

въведени изисквания, независимо от момента на въвеждането им, строително – 

монтажните работи следва да бъдат изпълнени при съблюдаване на следните стандарти 

и технически изисквания към изпълнение на отделните видове работа. 

 

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите 

Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, 

ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с 

качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни 

материали. 

 Земни работи 

 Действащи стандарти: 
БДС 676-85 - Почви строителни. Класификация 

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

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

съдържание. 

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

плътност. 

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

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

свойства. 

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

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

 Бетонни работи 

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

БДС 505-84 Бетон обикновен. Методи за изпитване 



  
 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 
 

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

повърхностната твърдост 

БДС 4718-84 Смеси бетонни. Технически изисквания 

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

БДС 7268-83 Бетон. Класификация и основни технически изисквания 

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

мразоустойчивостта 

БДС 7416-87 Бетон клетъчен. Методи за изпитване 

БДС 9673-84 Бетон. Контрол и оценка на якостта 

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

изпитване 

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

БДС 14068-77 Бетон видим. Класификация и технически изисквания 

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

изпитване 

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

вероятната якост на натиск 

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

стоманената армировка. Методи за изпитване  

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

устойчивост 

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

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

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

БДС EN 680:2001 Определяне на съсъхването на автоклавен газобетон 

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

газобетон при изпитване с удар 

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

газобетон и бетон с леки добавъчни материали и отворена структура 

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

материали и отворена структура 

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

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

газобетон или бетон с леки добавъчни материали и отворена структура 

БДС EN 1353:2004 Определяне на влага в автоклавен газобетон  

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

отворена структура 

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

газобетон или бетон с леки добавъчни материали и отворена структура 

БДС EN 1521:2001 Определяне на якост на опън при огъване на бетон с леки добавъчни 

материали и отворена структура 

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

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

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

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

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

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

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

въздух. Методи с налягане 

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

изисквания за пробни тела и кофражни форми 

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

пробни тела за изпитване на якост 

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

тела и други изисквания за пробни тела и кофражни форми 

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

Спецификация на машините за изпитване 

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

пробни тела 

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

на пробни тела 

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

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

вода под налягане 

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

проверка и изпитване на натиск 

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

разрушаване. Определяне големината на отскока 

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

конструкции 

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

изпитване 

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

инжектиране 

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

изисквания за обикновени инжекционни разтвори 

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

силициеви реакции в бетона  

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

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

контрола на съответствието на бетона  

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

бетонна смес  

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

разрушаване. Определяне на силата на изтръгване 

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

разрушаване. Определяне на скоростта на разпространение на ултразвуков импулс 

 Добавъчни материали за бетонни и стоманобетонни работи 

Добавъчните материали за бетонни и стоманобетонни работи да отговарят на следните 

нормативни документи: 

БДС 171-83 - Пясък за обикновен бетон. 



  
 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 
 

БДС 169-81 - Материали добавъчни за обикновен бетон. 

БДС 5659-75 - Пясък перлитов набъбнал. 

БДС 4528-74 - Сгурия за сгуробетон. 

БДС4604-87- Смеси от брашна минерални киселиноустойчиви за киселиноустойчиви разтвори 

и бетон 

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

съхранение и транспорт 

БДС 10038-72 Материали естествени трошени добавъчни за огнеупорен бетон 

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

оценка 

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

БДС 166-72 Добавки активни минерални към свързващите вещества 

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

Свързващи вещества: 

За приготвяне на бетон се използват следните хидравлични свързващи вещества:  

БДС 27-87- Портландцимент, шлакопортландцимент и пуцоланов портландцимент  

БДС 7267-77 Портландцимент сулфатоустойчив 

БДС 7390-87 Цимент нискотермичен 

БДС 8996-71 Портландцимент тампонажен 

БДС 12100-89 Портландцимент бял  

БДС 166-72 - Добавки активни минерални към свързващите вещества 

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

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

При приготвянето на бетоните се допускат добавки съгласно: 

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

Съставът на бетона се установява въз основа на изпитването на лабораторни бетонни 

проби, направени от същите материали (цимент, добавъчни материали и добавки), с които ще 

се работи на обекта като пробните тела се уплътняват до същата степен, до която се 

уплътнява бетонът на обекта. Трябва да се спазват следните стандарти : 

БДС 505-84 Бетон обикновен. Методи за изпитване 

БДС 4612-73 Сгуробетон 

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

БДС 9673-84 Бетон. Контрол и оценка на якостта 

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

изпитване 

БДС 14068-77 Бетон видим. Класификация и технически изисквания 

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

БДС EN 206-1:2002 

БДС EN 206-1:2002 / А1:2006 

БДС EN 206-1:2002 / А2:2006 

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

БДС EN 206-1:2002 / NA : 2008 

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

(НП) към БДС EN 206-1:2002 

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

изпитване 
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БДС 14068-1977 Бетон видим. Класификация и технически изисквания 

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

 Кофражни работи 

 Кофражните работи трябва да осигуряват проектните размери и очертанията на бетонните и 

стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и втърдяване на бетонната смес. За целта 

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

Дървеният материал за кофраж и скелета трябва да отговаря на следните стандарти: 

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

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

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

БДС 771-72 - Бичени материали от широколистни дървесни видове. Греди, бичмета и летви. 

БДС 16186-85 - Дъски от широколистни дървесни видове. 

БДС 17697-89 - Дъски от иглолистни дървесни видове. 

БДС 384-76 - Шперплат. 

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

в процеса на бетонирането и да не се допуска по-голямо натоварване от изчислителното. При 

забелязване на недопустими деформации или изместване на отделни елементи незабавно трябва 

да се вземат съответни мерки. 

 Армировъчни работи 

Материали 

Армировката на стоманобетонните конструкции трябва да се изработва и монтира в пълно 

съответствие с работните проекти. Заменянето на един вид армировъчна стомана с друг са 

разрешава само след съгласуване с проектанта. Това трябва да се отрази в екзекутивния чертеж 

и Заповедната книга. Стандарти и методи на изпитване. Армировъчната стомана трябва да 

отговаря на следните български държавни стандарти, освен ако не е указано друго по-нататък: 

• БДС EN 10080:2005 Стомани за армиране на бетон. Заваряема армировъчна стомана. 

Общи положения 

• БДС 4758:2008 - стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема 

армировъчна стомана В235 и В420; 

• БДС EN 10060:2005 - допустими отклонения в диаметъра на кръгли гладки пръти; БДС 

EN ISO 377:1999 - вземане на пробни образци; 

• БДС ISO 14284:2000 - вземане на проби за анализ на химическия състав; 

• БДС EN 10021:1995; БДС EN 10204:1995; БДС 17372:1995 - маркиране, опаковане и 

съпровождане; 

• БДС 9252:2007 - стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема 

армировъчна стомана В500  

• БДС 5267 - студено прищипната стомана за армиране на стоманобетонни 

конструкции.  

Материали (Армировка от гладка кръгла стомана, Армировка от стомана с периодичен 

профил, Армировъчни мрежи) 

От всяка партида армировка трябва да бъдат отбрани следните проби : 

- за външен оглед и измерване – 5%, но не по-малко от 5 броя изделия. 

- За изпитване якостта на заваръчни съединения – три образеца. 

Резултатите от контролните измервания и огледа на армировката, а също от контрола на якостта 

на заварените съединения се отразяват в дневник. 

 Асфалтови работи 

file:///H:/Old%20HDD%20IR/Local%20Settings/Local%20Settings/Standards_bg/30001-40000/31606.html
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Предложената смес трябва да отговаря на БДС 4132/90 за плътен и неплътен асфалтобетон или 

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

смес / Методи за изпитване БДС 4475- 83 / от акредитирана лаборатория. 

Използваните горещи асфалтови смеси да отговарят на изискванията на: 

 БДС EN13108 или на Техническата спецификация на “АПИ” съгласно БДС EN 13808, БДС EN 

14 188 –за плътна асфалтова смес. 

 СТАНДАРТИ ЗА ПЪТНИ НАСТИЛКИ 

При изпълнение на работи по пътни настилки следва да се съблюдават следните основни 

стандарти 

БДС 2880:1984 Брашно минерално за асфалтобетонни смеси 

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

БДС 9237:1971 Бункери за асфалтобетонни смеси. Вместимости 

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

параметри. Общи технически изисквания 

БДС 9546:1985 Асфалтополагащи машини 

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

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

БДС EN 13249:2002 Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани 

при използването им в строителството на пътища и други транспортни площи (с изключение на 

ж.п. строителство и асфалтови настилки) 

БДС EN 13482:2003 Каучукови маркучи и комплектувани маркучи за асфалт и битуми. 

Изисквания 

БДС EN 13880-11:2004 Горещо положени материали за уплътняване на фуги. Част 11: Метод за 

подготовка на асфалтови пробни тела, предназначени за функционално изпитване и за 

определяне на уплътняемостта на асфалтовата настилка 

БДС EN 13880-9:2004 Горещо положени материали за уплътняване на фуги. Част 9: Метод за 

изпитване за определяне на уплътняемост на асфалтови настилки 

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

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

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

БДС 8990:1971 Камък ломен за пътни основи 

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

БДС 171:1983 Пясък за обикновен бетон. Технически изисквания 

БДС 2271:1983 Пясък за строителни разтвори. Технически изисквания 

БДС 17143-90 Конструкции пътни. Основни технически изисквания и методи за изпитване 

БДС EN 12271-3:2004 Повърхностна обработка. Изисквания. Част 3: Количества и точност на 

разстилане на свързващи вещества и фракции 

БДС EN 12272-1:2004 Повърхностна обработка. Методи за изпитване. Част 1: Количества и 

точност на разстилане на свързващи вещества и фракции 

БДС EN 12272-2:2004 Повърхностна обработка. Методи за изпитване. Част 2: Визуално 

оценяване на дефекти 

БДС EN 12274:2004 Покрития тип слъри. 

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

БДС EN 13036:2004 Повърхностни характеристики на настилката. Методи за изпитване. БДС 

EN 13285:2003 Несвързани смеси. Изисквания 

БДС EN 13286-1:2004 Несвързани и хидравлично свързани смеси.  

http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=12667
http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=13787
http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=17641
http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=17867
http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=17890
http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=35056
http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=51770
http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=19342
http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=26114
http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=28914
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http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=11543
http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=12321
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БДС EN 13880:2004 Горещо положени материали за уплътняване на фуги.  

БДС EN 14187-1:2004 Студено положени материали за уплътняване на фуги. 

 Битумизирана баластра 

Сцепление на минералния материал с битум за износващи пластове, в % запазена повърхност – 

не по- малко от 50, когато изпитването е в съответствие с БДС 11685-82 . 

Съдържанието на натрошени зърна, в % по маса за износващи и свързващи пластове трябва да 

бъде не по- малко от 100%, а за асфалтови смеси за основни пластове – не по- малко от 

75,когато се определя в съответствие с EN 933-5: 2000. 

Изисквания към физико-механичните показатели на каменните фракции за асфалтови смеси въз 

основа на методи за изпитване и вземане на проби в съответствие с EN 933-4: 2000, БДС 173 – 

87, БДС 172-83, AASHTO T 104 , AASHTO T 96 , BS 812. 

 Добавъчни материали - Трошен камък и чакъл  

Трошен камък и чакъл / включително този в състава на баластрите/ трябва да отговаря на 

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

БДС 15783-83 

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

характеристики. 

 Бордюри. 

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

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

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

неуплътнена основа. 

1.3. Бетоновите бордюри трябва бъдат произведени във вибропоресоващи инсталации за 

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

 Тротоарни плочи 

Полагането на нови или подмяната на съществуващи тротоарни настилки се изпълнява с 

тротоарни плочи в съответствие с БДС ЕN 1338, БДС ЕN 1339:2005/AC:2006, на пясъчна основа 

или на полусух цименто-пясъчен разтвор 1:1. Положената настилка се уплътнява с ръчно 

трамбоване. 

 
Б. Осигуряване на безопасност на строителната площадка. Пожарна безопасност на обекта: 

Плановете за безопасност и здраве и пожарна безопасност са предписан към изпълнението на проекта 

съгласно изискванията на нормативните уредби по БЗУТ и ЗЗБУТ и всички нормативни изисквания за 

безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност. При извършване на строително-монтажните 

работи да се спазват стриктно изискванията на: 

         - НАРЕДБА №Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при 

експлоатация на обектите. 

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), обн. 23.12.1997 год., изм. 

Дв бр.70/2004 год. 

- Наредба № 7/23.09.1999 год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд на работните места и при използване на работно оборудване; 

- Наредба № 3/19.04.2001 год. за минималните изисквания за безопасност при използване 

на ЛПС 

- Наредба № 3/14.05.1996 год. за инструктажа на работниците и служителите по БХТПО 

- Наредба № 4/02.08.1995 год. за знаците и сигналите за безопасност на труда и 

противопожарна охрана 

- Наредба №5/11.05.1999 год. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка 
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на риска 

- Правилник по безопасност на труда при товаро-разтоварни работи Д-05-00 

- Наредба за трудовите злополуки – ПМС-263/1993 год., изм. ДВ бр. 19/2002 год. 

- Противопожарни строително-технически норми и др. 
 

В. Строителни отпадъци: 

Във връзка с управлението на дейностите по отпадъците на територията на обекта, ще се 

извършва: 

- периодичен контрол за запазване на изискванията за разделно събиране на отпадъците; 

- проверка на състоянието на съдовете за съхраняване на отпадъците и почистване на 

евентуални замърсявания; 

- поддържане на отчетна информация за предаване на отпадъците; 

- осигуряване при необходимост на допълнителни договори с лица, които притежават 

разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за 

съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно наредбата за 

класификация на отпадъците; 

своевременно предаване на отпадъците за последващо оползотворяване или обезвреждане. 

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

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

посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически 

еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, 

тип, произход или производство. 

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

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

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

документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на 

изискванията, определени в техническите спецификации и/или проектите. 

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на 

действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните 

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

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

допуска изпълнение с нестандартни материали. 
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