
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на общински пътища с две 

обособени позиции : 

обособена позиция 1 : път PDV 1213 Първомай-Б. река-Православен-Драгойново-

Буково; участък Бяла река-Православен  

обособена позиция 2 : път PDV 1213 Първомай-Б. река-Православен-Драгойново-

Буково; участък Първомай-Бяла река  

Въведение 

Настоящият раздел, част от цялостната документация за обществената поръчка, 

представлява подробна техническа спецификация, която ще се прилага при 

изпълнението на СМР на обекта, предмет на поръчката. 

При изпълнение на строителството ще се използват материали и изделия, 

отговарящи на действащото законодателство. 

За изпълнени ще се считат само видове и количества СМР, изработени с 

необходимото качество. 

В рамките на обществената поръчка ще се извърши : 

-доставка на необходимите материали, изделия, елементи и оборудване, продукти, 

които са в съответствие с Наредбата за съществените изисквания към строежите и 

оценяване съответствието на строителните продукти; 

-изпълнение на СМР;  

-изработване на изпълнителска документация; 

-всички необходими действия, свързани със здравословните и безопасни условия 

на труд и опазване на околната среда; 

-отстраняване на проявени дефекти в рамките на гаранционните срокове, 

определени с договора за строителство; 

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка ще осъществява функциите на 

строител по смисъла на чл. 163 от ЗУТ, като извърши всички необходими дейности в 

съответствие с одобрения инвестиционен проект. 

1. Описание предмета на поръчката  

за обособена позиция 1 : строеж : Рехабилитация на общ път PDV 1213 

Първомай-Б. река-Православен-Драгойново-Буково; участък Бяла река-Православен 

км 0+200 км 1+379   

Съгласно одобрения инвестиционен проект и наличното Разрешение за строеж № 

77/24. 07. 2018 г., ще се изпълнят СМР по част Пътна . 

Габаритът на пътя е 8 метра и включва : пътно платно 6,00 м- с две ленти по 3,00 

м; банкети ляво и дясно по 1,00 м. 

СМР ще се изпълняват в габарита на съществуващото трасе. Съществуващото 

положение се характеризира с наличие на дупки с дълбочина до 6 см, набраздявани и 

пукнатини, на места пропадане на основата на пътя, а в други участъци липсва 



асфалтобетоново покритие. Банкетите са обрасли с тревна растителност, а канавките 

затлачени от наноси. 

На този етап ще се извършат СМР по частично стабилизиране на пътя в отделни 

участъци, с цел нормална проводимост за МПС. Не се предвижда, изпълнение на 

видовете и количества СМР, предвидени в инвестиционния проект и отнасящи се до 

банкетите и отводнителните канавки, както и до прилежащите съоръжения на пътя-

водостоци. В обсега на канавките и банкетите ще се извършат само дейности по 

почистването им-там, където изцяло е възпрепятствано отводняването на пътя. На 

определени места по трасето, където пропадането създава неудобства на МПС, ще се 

изпълни нова пътна конструкция от трошено-каменна фракция, след направа на 

съответните изкопни работи. В локализирани участъци се предвижда изпълнение на 

фрезоване на съществуващата настилка. Предвижда се полагане на неплътна асфалтова 

смес в обработените места. Отделно от това е необходимо да се изкърпят 

съществуващите локализирани дупки по трасето на пътя. 

В обработваните участъци, ще се изпълнят : земни работи-изкопно-насипни, вкл 

трошенокаменна настилка, както и асфалтови работи по полагане на неплътна смес, по 

видове и количества, както следва : 

1 
Изкоп за пътна конструкция, вкл всички свързани с това разходи и 

извозване до 10 км 
м3 580 

2 
Направа на основа от трошен камък фракция 0-75 за пътна 

конструкция 
м3 725 

3 Направа на битумен разлив за връзка м2 1800 

4 Полагане на асфалтобетон неплътна смес т 280 

5 Фрезоване на съществуваща настилка и извозване до 10 км м2 350 

6 Изкърпване дупки с дълб до 6 см м2 120 

7 Разваляне асфалтобетонова настилка м2 1450 

8 
Почистване банкети, вкл извозване на неподходящ материал до 10 

км 
м3 110 

9 
Почистване канавки, вкл извозване на неподходящ материал до 10 

км 
м3 70 

 

за обособена позиция 2 : строеж : Реконструкция на общински път PDV 1213 

Първомай-Б. река-Православен-Драгойново-Буково; участък Първомай-Бяла река (от 

табела край гр. Първомай до табела начало с. Бяла река)  

Съгласно одобрения инвестиционен проект и наличното Разрешение за строеж № 

48/21. 07. 2016 г., ще се изпълнят СМР по част Пътна . 

Габаритът на пътя е 9 метра и включва : пътно платно 6,50 м- с две ленти по 

3,25 м; банкети по 1,25 м. 

Ще се изпълнят всички, предвидени съгласно инвестиционния проект,пътни 

работи по отделни участъци от цялата дължина на пътя, които към момента се намират 

в най-лошо експлоатационно състояние. 

В обработваните участъци, описани по-горе, ще се изпълнят видове СМР : 

земни работи-изкопно-насипни, вкл трошенокаменна настилка, както и асфалтови 

работи, по видове и количества, както следва :  



1 
Изкоп за пътна конструкция, вкл всички свързани с това разходи и 

извозване до 10 км 
м3 769 

2 
Направа на основа от трошен камък фракция 0-75 за пътна 

конструкция 
м3 865 

3 Направа на битумен разлив за връзка м2 2372 

4 Полагане на асфалтобетон неплътна смес т 370 

5 Фрезоване на съществуваща настилка и извозване до 10 км м2 450 

6 Изкърпване дупки с дълб до 6 см м2 150 

7 Разваляне асфалтобетонова настилка м2 1922 

8 
Почистване банкети, вкл извозване на неподходящ материал до 10 

км 
м3 274 

9 Несортиран трошен камък за банкети 0-40 м3 228 

9 
Почистване канавки, вкл извозване на неподходящ материал до 10 

км 
м3 80 

 

 

Необходимо е по време на изпълнение на строителството, изпълнителят да 

осигури и изпълни изцяло за своя сметка всички дейности, отнасящи се до техника по 

безопасност и здравословни условия на труд, както и обезопасяване/временна 

сигнализация по време на строителството с цел осигуряване ритмичност на движение 

на МПС по пътя. 

С оглед качественото изпълнение предмета на настоящата обществена 

поръчка, в изискуемия обхват и съдържание, Възложителят поставя изисквания за 

организацията на качественото изпълнение предмета на поръчката, гарантираща 

предложения срок за реализиране на строежа, конкретизирани, като изисквания за 

съдържание на Техническото предложение, както следва : 

Изисквания за съдържание на Техническото предложение 

Неразделна част от Техническата оферта, на всеки участник, е направеното 

предложение за изпълнение предмета на поръчката. Предложението следва да отразява 

виждането/разбирането на участника по отношение на организацията на работа за 

постигане целите на договора и следва да съдържа описание на:  

•организацията за изпълнение на дейностите, вкл подготвителни и 

заключителни, предвидени от участника, с цел качествено и срочно изпълнение на 

предмета на строителството; 

•технологичната последователност и взаимообвързаност между отделните 

дейности и видовете СМР, в рамките на предложения - от участника, срок за 

изпълнение предмета на поръчката, с посочване на начало и край на всяка дейност;  

•организация на разпределението на ресурсите за всеки вид дейност/СМР от 

предмета на поръчката: трудови; материални; техника/механизация ;  

•организацията и мерките, предлагани от участника, за осигуряване на 

качеството на строителството; 

•организацията и мерките, предлагани от участника за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд, вкл и пожарна безопасност; 

 •организацията и мерките, предлагани от участника по предаване и приемане на 

обекта и отчитане на строителството. 



Към Предложението се представя линеен график за изпълнение на обекта, в 

който е необходимо да бъдат обхванати всички видове СМР със съответните им 

количества, вкл. подготвителни и заключителни дейности, необходими за качественото 

изпълнение предмета на поръчката.  

За всеки вид СМР, в графика, е необходимо да се посочи : брой и квалификация 

на звеното-работници; необходимата механизация/техника и 

продължителност/времетраене  в кал дни.   

Предложението и линейния график следва да обосновават предложения от 

участника срок за изпълнение на поръчката. В противен случай офертата се отстранява. 

Участник, чийто линеен график не отговаря на посочените по-горе изисквания 

и/или не съответства на техническата спецификация или нормативен документ, 

уреждащ строителните процеси, се отстранява.  

Забележка : Участник, чието Предложение и/или линеен график показват 

вътрешна несъвместимост и/или противоречие по отношение на предложеното 

разпределение на ресурси; организация и технологична последователност, и/или др., 

както и в която има наличие на текстове, отнасящи се до други обществени поръчки 

и/или други Възложители се отстранява от по-нататъшно участие. 

Участник, чието Предложение и/или линеен график има липсващи елементи-

посочени по – горе, се отстранява от по-нататъшно участие. 

Допустимо е в процеса на работа да бъдат използвани т.нар. в общостроителната 

практика „заменителни таблици“, в случай, когато количеството на даден вид работа е 

в посока на намаление/увеличение спрямо упоменатото по-горе. Промяната се доказва 

и удостоверява от съответните длъжностни лица на Изпълнителя, Възложителя и 

Строителния надзор. Непредвидените СМР, ако е приложимо, включват както 

нововъзникнали, така и видове и количества СМР в посока на увеличение и/или 

намаление спрямо упоменатите по-горе. 

 

2. Приложимо законодателство, документи, стандартни и норми 

При изпълнение на задълженията си, Изпълнителят следва да съблюдава спазва 

изискванията на действащото законодателство и в частност : 

-Закон за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по 

неговото прилагане; 

-Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по 

неговото прилагане; 

-Правилник за изпълнение и приемане на СМР; 

-Наредба № 2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в 

РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и 

строителни обекти; 

-Наредба № 3 към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството; 

-Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд в строителството; 

-Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд на работните места при използване на работното оборудване; 



-Наредба № 3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, 

хигиена на труда и противопожарна охрана; 

-Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасността на труда и 

противопожарна охрана; 

 -Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали, 

както и всички неупоменати, по-горе, нормативни документи, имащи отношение 

към процеса на строителството. 

Използването на метрични мерни единици е задължително за всички строителни 

работи и доставки. Всички документи се изготвят на български език. Когато 

документите се представят в електронен вид, то те следва да бъдат във формат 

MSWORD /MSEXCEL 

3. МАТЕРИАЛИ 

Всички материали и заготовки, които ще се вложат в строителството трябва да са 

нови и неизползвани. Не се допуска влагането на материали втора употреба. 

Те трябва да отговарят на изискванията на Наредбата за съществените изисквания 

и оценяване съответствието на строителните продукти. 

Материалите, които отговарят на други признати стандарти и които осигуряват в 

достатъчна степен равностойностно или по-високо качество, от предвидените в 

споменатите стандарти, се приемат със съгласието на Възложителя. 

Изпълнителят трябва да уведоми предварително за източниците на материали, 

които възнамерява да ползва и да предостави представителни проби за изпитване, за да 

може да увери, че същите са подходящи. Материал, чиито източник не е бил 

предварително одобрен, няма да бъде използван.  

Всички материали трябва да имат декларация на производителя в съответствие с 

Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието 

на строителните продукти. 

Видовете изпитвания на материалите, необходими за тяхното класифициране са 

посочени в таблица 3103.1. 

                                                                                                            таблица  3103.1. 

Физико - механични показатели Нормативни документи 

 

Водно съдържание 

БДС 644 

СД CEN ISO/TS 17892-1 

Зърнометричен състав СД CEN ISO/TS 17892-4  БДС EN 933-1 

Съдържание на частици преминали 

през сито 0,063 mm 

СД CEN ISO/TS 17892-4 

БДС EN 933-1 

 

Показател на пластичност 

“Норми за проектиране на пътища”, 

Приложение№16 и 

Приложение№17 

Съдържание на заоблени зърна БДС EN 933-5 

Съдържание на водоразтворими соли БДС EN 1744-1, 

БДС 11301 



Съдържание на органични примеси БДС EN 1744-1, 

БДС 11302 

Съдържание на обща сяра БДС EN 1744-1 

 

Видовете лабораторни и полеви изпитвания, доказващи достигнатите стойности на 

земно-механичните показатели (изпитванията за плътност и носимоспособност), са 

посочени в таблица 3103.2. 

                                                                                                             таблица 3103.2. 

Земно - механични показатели и методи 

на изпитване 

 

Нормативни документи 

Максимална плътност на скелета 

 при оптимално водно съдържание 

БДС 17146 

БДС EN 13286-2 

Стойност на Калифорнийския показател 

за носимоспособност CBR 

БДС EN 13286-47 

Методика за определяне на показателя 

CBR на строителни почви и неорганични 

зърнести материали в лабораторни условия 

Определяне на стойността на 

постигнатата плътност на място на 

строителни почви : 

 

метод "режещ пръстен" БДС 647 

“пясъчно-насипен” метод 

 

Методика за определяне на 

обемната плътност на строителни 

почви на място чрез заместващ пясък 

 

чрез радиоизотопни плътномери БДС 15133, БДС 15557 

Определяне на стойността на 

постигнатата на място 

носимоспособност и степен на 

уплътняване на 

строителни почви по метода "натискова 

плоча" 

БДС 15130 

Забележка : 

БДС EN 13286-2 и БДС EN 13286-47 се прилагат за несвързани почви и за почви, 

обработени с хидравлично свързващи вещества. 

ОСНОВНИ ПЛАСТОВЕ ОТ СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ, НЕОБРАБОТЕНИ 

СЪС СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА 

Общи положения 

Този раздел на Спесификацията обхваща изпълнението на основни пластове, 

необработени със свързващи вещества, включени в конструкцията на пътната настилка. 

Тези  пластове се полагат направо върху земното легло на настилката, когато то се 

състои от кариерен материал , баластра или прахов чакъл и пясък (от групи А-1, A-2-4 и 

А-2-5) на груповата класификация на почви и смеси от почви и зърнести материали и 

върху подосновен пласт, когато то е свързани почви (от групи А-2-5, А-2-6, А-4, А-5, 

А-6 и А-7 на горепосочената класификация), дребен пясък от група А-3 или е в скален 

изкоп. Разделът включва изискванията към материалите, които ще се използват, 

необходимата механизация,  rзвършването на всички дейности, свързани с 

изграждането на тези пластове и контрола при изпълнението им. 

Общи изисквания към скалните материали 



Използваните материали за изграждане на основни пластове, необработени със 

свързващи вещества трябва да съответстват на изискванията на БДС EN 13242 +A1/NA 

и могат да бъдат: скален материал с подбрана зърнометрия, нефракциониран скален 

материал и изкуствен и рециклиран скален материал. 

Общите технически изисквания към материалите за основни пластове, необработени 

със свързващи вещества са дадени в таблици 4202.1.1, 4202.1.2 и 4202.1.3. 

Материалът трябва да бъде чист и свободен от органични примеси, глина, свързани 

частици и други неподходящи материали. 

При изграждане на автомагистрали и пътища I-ви клас за основни пластове, 

необработени със свързващи вещества трябва да се използва скален материал с 

подбрана зърнометрия, отговарящ на изискванията на табл.4202.1.1. 

За изграждане на останалите класове пътища може да се използват и нефракционирани 

и изкуствени и рециклирани скални материали, които да отговарят на изискванията, 

посочени в табл.4202.1.2 и 4202.1.3. 

Нефракциониран скален материал 

Нефракционираният скален материал трябва да отговаря на изискванията, посочени в 

табл. 4202.1.2. 

                                                                                                      Таблица 4202.1.2 

 

N 

по 

ред 

 

 

Наименование на 

показателя 

 

 

Изм  

Ед 

 

Нормативен 

документ,съгласно 

който трябва да се  

 

Стойност в зависимост от 

категорията на движение 

 

 

    проведе 

изпитването 

много леко, 

леко и средно 

тежко и много 

тежко 

1 Мразоустойчивост след 

5 цикъла третиране с 

магнезиев сулфат, 

стойност на 

допустимата 

загуба по маса на 

материала 

 

 

 

% 

 

БДС EN 1367-2 

 

не по-голяма 

от 35 

 

не по-голяма 

от 25 

 

2 Устойчивост на 

дробимост чрез 

коефициента Лос 

Анжелос 

 БДС EN 1097-2 не по-голяма 

от 50 

 

не по-голяма 

от 40 

 

3 Съдържание на фина 

фракция (частици с 

диаметър, по-малък от 

0,063 mm) 

% БДС EN 933-1 не по-голямо 

от 12 

 

не по-голямо 

от 7 

 

4 Коефициент на плоски 

зърна 

% БДС EN 933-3 не по-голям 

от 50 

 

не по-голям 

от 40 

 

5 Коефициент на 

формата 

% БДС EN 933-4 не по-голям 

от 55 

не по-голям 

от 40 

6 Съдържание на 

натрошени или 

отчупени 

зърна 

% БДС EN 933-5 

 

- 

 

не по-малко 

от 50 

 

7 Съдържание на % БДС EN 933-5 не по-голямо не по-голямо 



напълно заоблени зърна от 50 от 30 

 

8 Пясъчен еквивалент % БДС EN 933-8 не по-малък 

от 25 

не по-малък 

от 30 

9 Граница на протичане % “Норми за 

проектиране на 

пътища”, 

Приложение№16 

не по-голяма 

от 25 

 

не по-голяма 

от 25 

 

10 Показател на 

пластичност 

 

% “Норми за 

проектиране на 

  пътища”, 

Приложение№17 

не по-голям 

от 6 

 

не по-голям 

от 6 

 

11 Калифорнийски 

показател 

за носимоспособност 

CBRслед 

4-дневно киснене на 

почвени проби, 

уплътнени до плътност, 

равна на 98 % от 

максималната 

обемна плътност на 

скелета, съгласно БДС 

EN 13286-2 (CBR min) 

% БДС EN 13286-47 не по-малък 

от 50 

 

не по-малък 

от 80 

 

12 Съдържание на обща 

сяра   

% БДС EN 1744-1 не по-голямо 

от 1 

не по-голямо 

от 1 

 

Скалните материали, използвани за изпълнение на основни пластове, необработени със 

свързващи вещества трябва да бъдат с непрекъсната зърнометрия и да притежават 

висока плътност и добра носимоспособност. 

Техническите изисквания към тях трябва да отговарят на тези, дадени в таблици 

4202.1.1, 4202.1.2 и 4202.1.3. 

Зърнометричен състав на скалните материали с подбрана зърнометрия 

Зърнометричният състав на скалните материали с подбрана зърнометрия трябва да 

отговаря на граничните условия, дадени в таблици 4202.2.1.1, 4202.2.1.2, 4202.2.1.3 и 

4202.2.1.4 при изпитване, извършено съгласно БДС EN 933-1.                                                                                                  

 

                                                                                                   Таблица 4202.2.1.1 

Фракция 

mm 

 

Отвор на 

ситата, mm 

63 31,5 16 8 4 2 1 

 

 

 

   0-63 

Преминали 

количества 

в% 

100 

- 

 

85 

55 

 

65 

35 

 

50 

22 

 

40 

15 

 

35 

10 

 

20 

0 

 

  100 

- 

85 

55 

68 

35 

60 

22 

47 

16 

40 

9 

35 

5 

  100 

   - 

90 

50 

75 

30 

60 

20 

45 

13 

35 

8 

25 

5 

 

                                                                                                       Таблица 4202.2.1.2 



Фракция 

mm 

Отвор на 

ситата, mm 

56 31,5 16 8 4 2 1 

 

  0-56 

Преминали 

количества в 

% 

100 

- 

 

85 

55 

 

65 

35 

 

50 

22 

 

40 

15 

 

35 

10 

 

20 

0 

  100 

- 

85 

55 

68 

35 

60 

22 

47 

16 

40 

9 

35 

5 

  100 

- 

90 

50 

75 

30 

60 

20 

45 

13 

35 

8 

25 

5 

 

                                                                                                                                                                                                      

Таблица 4202.2.1.3 

Фракция 

mm 

 

Отвор на 

ситата, 

mm 

45 22,4 11,2 5,6 2 1 0,5 

 

  0-45 

Преминали 

количества 

в% 

100 

- 

 

85 

55 

 

65 

35 

 

50 

22 

 

40 

15 

 

35 

10 

 

20 

0 

 

  100 

- 

85 

55 

68 

35 

60 

22 

47 

16 

40 

9 

35 

5 

  100 

- 

90 

50 

75 

30 

60 

20 

45 

13 

35 

8 

25 

5 

 

                                                                                                     Таблица 4202.2.1.4 

Фракция 

mm 

Отвор на 

ситата,mm 

40 20 10 4 2 1 0,5 

   

   0-40 

Преминали 

количества в 

% 

100 

- 

 

85 

55 

 

65 

35 

 

50 

22 

 

40 

15 

 

35 

10 

 

20 

0 

0-40  100 

- 

85 

55 

68 

35 

60 

22 

47 

16 

40 

9 

35 

5 

0-40  100 

- 

90 

50 

75 

30 

60 

20 

45 

13 

35 

8 

25 

5 

Зърнометричен състав на нефракциониран или на изкуствен и рециклиран скален 

материал 

Максималният размер на зърната на нефракционирания или на изкуствения или 

рециклиран скален материал трябва да бъде както на скалния материал с подбрана 

зърнометрия. 

Зърнометричният състав на нефракционирания и на изкуствения и рециклиран скален 

материал трябва да отговаря на изискванията на табл. 4202.2.2.1, 4202.2.2.2, 4202.2.2.3 и 

4202.2.2.4. 

 

                                                                                                    Таблица 4202.2.2.1 

Фракция 

Mm 

 

Отвор на 

ситата, 

mm 

63 31,5 16 8 4 2 1 

0-63 Преминали 

количества в 

% 

100 

- 

 

90 

50 

 

75 

30  

 

60 

15 

- 35 

0 

 

- 

 



                                                                                                       Таблица 4202.2.2.2 

Фракция 

Mm 

 

Отвор на 

ситата, 

mm 

56 31,5 16 8 4 2 1 

0-56 Преминали 

количества 

в% 

100 

- 

 

90 

50 

 

75 

30 

 

60 

15 

 

- 35 

0 

 

- 

 

                                                                                                        

                                                                                                      Таблица 4202.2.2.3 

Фракция 

Mm 

 

Отвор на 

ситата, 

mm 

 

45 22,4 11,2 5,6 2 1 0,5 

 

0-45 Преминали 

количества 

в% 

100 

- 

 

90 

50 

 

75 

30 

 

60 

15 

 

- 35 

0 

 

- 

 

   

                                                                                                      Таблица 4202.2.2.4 

Фракция 

Mm 

 

Отвор на 

ситата, 

mm 

40 20 10 4 2 1 0,5 

 

0-40 Преминали 

количества в 

% 

100 

- 

 

90 

50 

 

75 

30 

 

60 

15 

 

- 35 

0 

 

- 

 

Избор на източник на материал 

Изпълнителят трябва да изследва и да избере източник на материал, който да използва 

за направа на основните пластове от скални материали, необработени със свързващи 

вещества. 

Трябва да се извърши опитно смесване и изпитване на получената смес по 

показателите, посочени в таблици 4202.1.1, 4202.1.2 или 4202.3. и 4202.2.1.1, 4202.2.1.2, 

4202.2.1.3, 4202.2.1.4, 4202.2.2.1, 4202.2.2.2, 4202.2.2.3 или 4202.2.2.4 и се провери дали 

материала за пътната основа от избрания източник отговаря на тази спесификация. 

Разходите, свързани с избора на източника на материал са за сметка на Изпълнителя. 

Складиране и съхранение на материалите 

Процедурите при складиране не трябва да влошават качеството на складирания 

материал, както и да допускат внасяне на чужди материали в депото или купчината. 

Материалът трябва да се складира върху твърда, чиста повърхност, като купчините 

трябва да са не по-високи от 5 m. 

Оборудване 

За изграждане на основни пластове скални материали, необработени със свързващи 

вещества трябва да се използва следното оборудване: 

1) автосамосвали за доставка на материала; 

2) при изпълнение на основни пластове на автомагистрали и пътища I клас трябва да се 

използва полагаща машина( асфалтополагач ), с работна широчина не по-малка 2,5 m; 

3) автогрейдер с регулируем нож за разстилане и профилиране, с минимална мощност 

73,5 кW; 

4) вибрационен самоходен валяк с тегло, не по-малко от 7 t; 



5) автоцистерна с греда с дюзи за разпръскване на вода под налягане за оросяване на 

материала до достигане на оптимална влажност; 

6) тежък статичен валяк с тегло, не по-малко от 11 t, като теглото на използваните 

валяци се определя в зависимост от дебелината на уплътнявания пласт и вида на 

материала, който ще се използва. 

Изграждане на основните пластове от скални материали, необработени със 

свързващи вещества 

Преди да започне изграждането на основните пластове, необработени със свързващи 

вещества земното легло или подосновния пласт на настилката трябва да бъдат 

подготвени така, че да отговарят на изискванията в таблица 4105.1. 

Ограничения при изграждането 

Основните пластове, необработени със свързващи вещества трябва да се изграждат 

само тогава, когато атмосферните условия не увреждат качеството на завършените 

пластове. 

Всички участъци, които са увредени от неблагоприятни атмосферни влияния през 

която и да е фаза на строителството трябва да бъдат напълно разрохкани, наново 

профилирани, оформени и уплътнени в съответствие с изискванията на тази 

спесификация, без каквото и да е допълнително заплащане от Възложителя. 

Последователност на технологичните операции при изпълнение на основни 

пластове с автогрейдер 

Материалът за основен пласт се доставя с автосамосвали и се разтоварва върху 

предварително уплътнения подосновен пласт или земно легло на настилката 

равномерно по цялата широчина с помощта на автогрейдер. Уплътняването се 

извършва със статични или със статични и вибрационни валяци при оптимално водно 

съдържание, до достигане на проектната плътност, която трябва да е не по-малко от 98 

% от максималната обемна плътност на скелета, определена в лабораторни условия, 

чрез уплътняване по модифициран Проктор, съгласно БДС EN 13286-2. 

Допустими дебелини на уплътнения пласт в зависимост от размера на зърната и 

вида на уплътнителните машини 

Допустимите дебелини на изпълнените пластове от зърнести минерални материали, 

необработени със свързващо вещество в зависимост от размера на зърната и вида на 

уплътнителните машини са дадени в таблица 4204.4. 

 

                                                                                                      Таблица 4204.4 

N по 

ред 

 

 

Вид уплътнителни 

машини 

 

Размер на зърната, 

mm 

дебелина на 

уплътнения 

пласт, cm 

 

1 Статични валяци не по-голям от 63 от 8 до 15 

2 Статични и вибрационни 

валяци 

не по-голям от 63 от 15 до 30 

 Предпазване и поддържане на изпълнени пластове 

Изпълнителят трябва да предпазва и поддържа изпълнения пласт за своя сметка, докато 

се положи следващия. Поддържането трябва да включва незабавни ремонти на повреда 

или дефекти, които могат да се получат на пласта, и това трябва да се извършва толкова 

често, колкото е необходимо, с оглед запазването му в добро състояние. Ремонтите 

трябва да се правят по начин, който да осигури възстановяването на повърхността. В 

случаите, когато полагането на следващия пласт не се предвижда веднага след 

изпълнението на основния пласт, той трябва да бъде подходящо обработен с битумна 

емулсия, в количество до 1,5 kg/m2. 



Не трябва да се допуска движение по необработен пласт. 

Допустими отклонения 

Общи положения 

Пластове, които не отговарят на посочените допустими отклонения трябва да бъдат 

поправени. При повърхностен ремонт на части от даден участък трябва да се осигури 

подходяща връзка между стария и новоположения материал. 

Готов за приемане участък( контролиран участък ) е този, в който материалът е 

положен и уплътнен в рамките на един ден и при изграждането на който са употребени 

постоянни материали. Когато работният процес изисква продължително време, 

участъкът за приемане трябва да бъде изпълнен максимум за два дни. 

 Отклонения на нивата на повърхността 

Допустими отклонения за нивата на повърхността на пласта: 

за 90 % от всички измервания за ниво( H 90 ) ± 15 mm 

за максимални измерени стойности( H max ) ± 20 mm 

Приеманият участък трябва да отговаря на изискванията, дадени за нива на 

повърхността, като не по-малко от 90 % от измерените нива на цялата повърхност да са 

в рамките на допустимо отклонение Н90 преди да са направени някакви корекции. 

Приеманият участък трябва да отговаря на изискванията, дадени за нива на 

повърхността, като не по-малко от 90 % от измерените нива на цялата повърхност да са 

в рамките на допустимо отклонение Н90 преди да са направени някакви корекции. 

Отделни точки, където котата на повърхността се отклонява с повече от допустимо 

отклонение Н max трябва да бъдат ремонтирани, за да влязат в рамките на допустимо 

отклонение Н90. 

Нивата на повърхността на приемания участък трябва да бъдат замервани в не по – 

малко от 20 точки. 

Широчина на пластовете 

Средната широчина на пластовете трябва да бъде не по-голяма от тази, показана на 

чертежите и никъде външният им ръб не трябва да бъде повече от 50 mm навътре от 

линиите, показани на чертежите. 

Броят на измерванията за приемания участък трябва да бъде не по- малък от 5. 

Отклонения на дебелината на пластовете 

Допустими отклонения за дебелина: 

за 90 % от всички измервания( D90 ) 21 mm 

за максимално измерената дебелина( D max ) 27 mm 

за средно измерената дебелина( D средно ) 5 mm 

Счита се, че пластът отговаря на определените изисквания за дебелина, ако преди да са 

направени корекции на дебелината, не по-малко от 90 % от всички направени 

измервания са не по –големи от определената дебелина минус допустимото отклонение 

D90 и средната дебелина на пласта за контролното сечение е не по - малка от 

определената дебелина на пласта минус допустимо отклонение D средно. 

Отделни точки, където действителната дебелина е по- малка от определената дебелина 

минус D max трябва да бъдат ремонтирани, за да попаднат в границите на D90. 

Броят на изпитванията за контролно сечение,трябва да бъде не по -малък от 5. 

 Отклонения на напречното сечение на пластовете 

Когато се извършва замерване с 3 м лата, перпендикулярно на оста, максималният 

просвет между повърхността на пласта и основата на латата трябва да бъде не повече от 

10 mm. 

Във всеки напречен профил разликата между котите, измерени на терена и котите, 

посочени в проекта трябва да бъде не повече от 20 mm. 

Броят на замерванията за контролното сечение, трябва да бъде не по-малък от 5. 



Когато се изпълняват два или три пласта, изискванията за наклон, дебелина, напречно 

сечение и равност се прилагат за горния пласт, като долният пласт           (долните 

пластове ) се изпълняват с достатъчна точност, за да може изпълнението на цялата 

конструкция да бъде в границите на допустимите отклонения. 

Степен на уплътняване 

Степента на уплътняване на основните пластове трябва да се проверява по метода 

“заместващ пясък”, съгласно “Методика за определяне на обемната плътност на 

строителни почви на място чрез заместващ пясък” или чрез натоварване с кръгла плоча, 

съгласно БДС 15130. 

Средната обемна плътност на скелета на място на уплътнен пласт трябва да бъде не по-

малка от 98 % от максималната обемна плътност на скелета, определена в лабораторни 

условия чрез уплътняване по мофифициран Проктор съгласно БДС EN 13286-2, като 

единичните стойности трябва да са не по-малки от 96 %. Средната стойност се 

определя от не по-малко от 5 измервания, извършени в произволни местоположения на 

контролното сечение. 

Обемната плътност на скелета на място трябва да бъде измерена съгласно “Методика за 

определяне на обемната плътност на строителни почви на място чрез заместващ пясък”. 

Когато степента на уплътняване се определя чрез натоварване с кръгла плоча, съгласно 

БДС 15130, стойността на отношението на модулите на деформация при втори и първи 

цикли на натоварване (E2/E1) за автомагистрали трябва да бъде не по-голямо от 

установеното на място за опитен пласт и не трябва да надвишава 2,0. Същата гранична 

стойност се отнася и за пътища с прогнозен трафик над един милион броя 

еквивалентни оразмерителни оси, а 2,2 за пътища с прогнозен трафик под един милион 

броя еквивалентни оразмерителни оси. 

Стойностите на модулите на еластичност, получени съгласно БДС 15130 не трябва да 

бъдат по-малки от 150 MPa за основни пластове, изпълнени от трошен камък и от 120 

MPa за основни пластове, изпълнени от баластра. 

Контрол на изпълнението 

Задължение на Изпълнителя е да извършва контрол на качеството на материалите, 

уплътнението на пластовете и на окончателната повърхност. 

Свойствата на материалите трябва да се проверяват преди използването им за 

изпълнение на строителните работи. 

Минималната честота на изпитванията, проведени от Изпълнителя трябва да бъде 

според таблица 4206.1. 

                                                                                                                                         

Таблица 4206.1  

Вид на изпитването Минимална честота на изпитването  

Материали:  
Изпитвания, споменати в табл.4202.1.1, 

4202.1.2 и 4202.1.3, ако не са споменати по 

-долу 

Определяне на показателите: 

“Зърнометричен състав“ , “Показател на 

пластичност” и “Пясъчен еквивалент” 

Стандартна плътност при оптимално 

водно съдържание и Калифорнийски 

показател за носимоспособност CBR 

При всяка промяна на източника и при 

всяка 

видима промяна на материала 

Едно изпитване на всеки 1000 m3 или при 

всяка промяна на източника или видима 

промяна на материала 

Едно изпитване на всеки 2500 m3 или при 

всяка промяна на източника или видима 

промяна на материала 

Показатели за контрол по време на 

строителството: 

Плътност на място 

Едно изпитване на всеки 1000 m2 

уплътнен материал 

Едно измерване на всеки 100 m( не по-



Коти на повърхността 

Дебелина 

Широчина 

малко от 3 точки в напречен профил ) на 

лента или банкет 

Едно измерване на всеки 100 m 

Едно изпмерване на всеки 100 m 

 

АСФАЛТОВИ ПЛАСТОВЕ 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ ЗА АСФАЛТОВИ РАБОТИ 

Едрозърнест скален материал 

Едрозърнест скален материал е тази част от скалния материал, която се задържа на сито 

2,0 mm. В състава на едрозърнестия скален материал влиза трошен естествен камък или 

претрошен чакъл. Натрошените зърна трябва да имат кубична и ръбеста форма. 

Зърнометрията трябва да бъде такава, че когато са комбинирани с други фракции в 

точни съотношения, получената смес да отговаря на изискванията на Спесификацията. 

Едрозърнестият скален материал се произвежда в трошачно-сортировъчна инсталация.  

Вземането на проби от едрозърнестия скален материал се извършва в съответствие с 

БДС EN 932-1 и БДС ЕN 932-2. Зърнометричният състав на едрозърнестия скален 

материал се определя в съответствие с БДС EN 933-1. Съдържанието на натрошени 

зърна, в % по маса, за износващи и долни пластове на покритието (биндери) трябва да 

бъде не по-малко от 100 %, а за асфалтови смеси за основни пластове - не по-малко 75 

%, когато се определя в съответствие с БДС EN 933-5. Едрзърнестият скален материал 

за асфалтови смеси за дрениращо пътно покритие, за износващ пласт сплит мастик 

асфалт и за износващ пласт тип А за категория на движение тежко и много тежко 

трябва да бъде от магмени скали. Изисквания към физико-механичните показатели на 

каменните фракции за асфалтови смеси: 

- коефициент на плоски зърна, в % по маса: за асфалтови смеси за дрениращо пътно 

покритие, за износващ пласт тип сплит мастик асфалт и за износващ пласт от 

асфалтобетон тип А при движение тежко и много тежко –не повече от 15; за износващ  

пласт от асфалтобетон тип А при движение средно, леко и много леко, за асфалтобетон 

тип Б и за износващ пласт тип В1 - не повече от 20; за долен пласт на покритието 

(биндер) –не повече от 20 ; за основен пласт - не повече от 25, когато изпитването е в 

съответствие с БДС EN 933-3. 

- коефициент на формата, в % по маса: за асфалтови смеси за дрениращо пътно 

покритие, за износващ пласт тип сплит мастик асфалт и за износващ пласт от 

асфалтобетон тип А при движение тежко и много тежко –не повече от 15; за износващ 

пласт от асфалтобетон тип А при движение средно, леко и много леко, за асфалтобетон 

тип Б и за износващ пласт тип В1 - не повече от 20; за долен пласт на покритието 

(биндер) –не повече от 20; за основен пласт - не повече от 25, когато изпитването е в 

съответствие с БДС EN 933-4. 

- съдържание на фина фракция (зърна с размери под 0,063 mm), в % по маса: за 

асфалтови смеси за дрениращо пътно покритие - не повече от 1,5; за износващ пласт от 

сплит мастик асфалт , за износващ пласт от асфалтобетон тип А и тип Б и за износващ 

пласт тип В1 - не повече от 2; за долен пласт на покритието (биндер) – не повече от 3; 

за основен пласт - не повече от 4, определено съгласно БДС EN 933-1; 

- мразоустойчивост (след 5 цикъла третиране с магнезиев сулфат), загуби в % по маса: 

- за износващ пласт - не повече от 18; за долен пласт на покритието (биндер) и за 

основен пласт - не повече от 20, определена съгласно БДС EN 1367-2; 

- устойчивост на дробимост, определена с коефициента Los Angeles, в % по маса: - за 

износващ пласт при тежко и много тежко движение - не повече от 25; 

-  за износващ пласт при движение средно, леко и много леко - не повече от 35;  



- за долен пласт на покритието (биндер) - не повече от 35; за основен пласт - не повече 

от 40, определена съгласно БДС EN 1097-2; 

- устойчивост на полируемост РSV: за асфалтови смеси за дрениращо пътно покритие, 

- за износващ пласт сплит мастик асфалт и за износващ пласт от асфалтобетон тип А 

- при тежко и много тежко движение - не по-малко от 50, когато изпитването е в 

съответствие с БДС EN 1097-8; 

- съвместимост между едри скални материали и битумни свързващи вещества за 

износващи пластове, в % запазена повърхност - не по-малко от 80, когато изпитването е 

в съответствие с БДС EN 12697-11 ,т.7, при по-малък процент запазена повърхност е 

необходимо да се използват добавки подобряващи сцеплението. 

- абсорбция на вода, в % - не повече от 2 за всички асфалтови пластове, определена 

съгласно БДС EN 1097-6. 

Дребнозърнест скален материал 

Дребнозърнест скален материал е тази част от скалния материал, която преминава през 

сито 2,0 mm. Дребнозърнестият скален материал се състои от естествен пясък и/или 

трошен пясък и трябва да има такъв зърнометричен състав, че когато е комбиниран с 

други фракции в точни съотношения, получената минерална смес да отговаря на 

изискванията на Спесификацията. 

За източник на естествен пясък трябва да се счита пресевната инсталация, от която е 

доставен. 

Трошеният пясък трябва да бъде произведен в трошачно-сортировъчна инсталация от 

натрошаването на чист, едър трошен камък, и не трябва да съдържа плоски и 

продълговати зърна. Вземане на проби от дребнозърнестия скален материал се 

извършва в съответствие с БДС EN 932-1 и БДС ЕN 932-2. Зърнометричният състав на 

дребнозърнестия скален материал се определя в съответствие с БДС EN 933-1. 

Дребнозърнестият скален материал, влизащ в състава на асфалтовите смеси, трябва да 

отговаря на следните изисквания: 

- пясъчен еквивалент, в %: за естествен пясък - не по-малък от 50, за трошен пясък – не 

по-малък от 60, определен съгласно БДС EN 933-8. 

- мразоустойчивост (след 5 цикъла третиране с магнезиев сулфат), загуби в % по маса: 

- за износващ пласт - не повече от 18; за долен пласт на покритието (биндер) и за 

основен пласт - не повече от 20, определена съгласно БДС EN 1367-2; 

Отделни депа от материали, които съдържат повече от 10 % по маса дребозърнест 

материал (<2,0 mm), трябва да бъдат изпитани за "пясъчен еквивалент". 

Асфалтовите смеси за дрениращо пътно покритие и сплит мастик асфалтът се 

изпълняват само с трошен пясък, за всички останали асфалтови смеси се допуска 

използване съотношение на трошен към естествен пясък по-голямо или равно от 1:1. В 

асфалтовите смеси за износващ пласт и долен пласт на покритието (биндер) 

съдържанието на естествен пясък в общата минерална смес не трябва да надхвърля 20 

тегловни %. 

Минерално брашно 

Минералното брашно, влизащо в състава на асфалтовите смеси се състои от фини 

частици получени от ситно смлян варовик в съответствие с БДС EN 13043. То трябва да 

бъде добре изсушено и да не съдържа буци и да има зърнометричен състав, отговарящ 

на изискванията дадени в таблица 5103.3.1.                                                                                      

                                                                                                        Таблица 5103.3.1. 

Размер на ситото, mm Минимален процент преминало 

количество,по маса 

2,0 100 

0,125 85-100 



0,063 75-100 

Минералното брашно не трябва да съдържа вредни фини примеси и трбва да има 

стойност на метиленово синьо, в g/kg –не повече от 10, определена съгласно с БДС EN 

933-9. Като минерален пълнител може да се използва и портландцимент, който трябва 

да отговаря на изискванията на БДС EN 197-1. 

Хидратна вар 

Хидратна вар може да се използва като минерален пълнител и трябва да отговаря на 

изискванията дадени в БДС EN 459-1. 

Хидратната вар се съхранява под подходящ покрив защитена от атмосферното влияние, 

тя трябва да бъде достатъчно суха, за да се изсипва свободно при обработка. Партидите 

от този материал трябва да бъдат използвани в същата последователност, както са 

доставени за асфалтовите работи. 

Запасите, складирани на обекта повече от 3 месеца или изложени на влага не трябва да 

бъдат използвани за асфалтовите работи. 

Свързващи вещества 

Битумът за производство на асфалтовите смеси съгласно тази Спесификация трябва да 

бъде вискозен пътен битум категория 50/70, както е специфицирано в таблица 5103.5.1 

или полимер-модифициран,категория ПмБ 25/55-55 за долен пласт на покритието 

(биндер) и категория ПмБ 45/80-65 за износващ пласт, съгласно БДС EN 14023, както е 

специфицирано в таблица 5103.5.2. 

За подобряване устойчивостта на асфалтовите смеси на пластични деформации и 

коловози е необходимо използването на специални битуми / битуми с добавки 

повишаващи температурата на омекване на битума/ и полимермодифицирани битуми. 

Те трябва да се използват както следва: 

- за автомагистрали и пътища с интензивност на движението над 3000 ОА/ден с т/ос –да 

се използва полимермодифициран битум в двата пласта / биндер и износващ/, с 

изключение в обхвата на аварийните ленти; 

- при пътища с надлъжни наклони до 4,5 % и еднопосочна интензивност на движението 

от 100 до 550 ОА /ден с 11,5 т/ос да се използва специален битум с добавка само в 

износващия пласт, а при еднопосочна интензивност от 550 до 3000 ОА/ден в двата 

пласта (износващ и биндер). 

 - при пътища с участъци с надлъжни наклони над 4,5 % и еднопосочна интензивност 

на движението от 65 до 420 ОА/ден с 11,5 т/ос да се използва специален битум с 

добавка само в износващия пласт, а при еднопосочна интензивност от 420 до 3000 

ОА/ден в двата пласта (износващ и биндер).   

                                                                         

                                                                                                         Таблица 5103.5.1. 

  

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И 

 

Категория 

50/70 

  

Методи на 

изпитване 

  не по- 

малко 

от 

не по- 

повече 

от 

 

1   Пенетрация, 25 оС, 0.1 mm 50 70 БДС EN 1426 

2  Температура на омекване, 0С 46 54 БДС EN 1427 

3 Температура на счупване по Фраас, 

0С 

 -8 БДС EN 12593 

4 Пламна температура, 0С 230  БДС EN ISO 2592 

5  Устойчивост към втвърдяване при 

163оС 

  БДС EN 12607-1 



 - Промяна на масата, %  0,5 БДС EN 12607-1 

 - Запазена пенетрация, % 50  БДС EN 1426 

 - Повишение на температурата на 

омекване, 0С 

 10 БДС EN 1427 

6 Съдържание на парафин, %  2,2 БДС EN 12606-1 

7 Разтворимост,% 99,0  БДС EN 12592 

                                                                                                      

 

                                                                                                         Таблица 5103.5.2 

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И Метод на 

изпитване 

    

 

   ИЗИСКВ АНИЯ  

            Катег 

          ПмБ 

ория 

45/80-65 

         Кате 

        ПмБ 

гория 

25/55-55 

  не по- 

малко от 

не по- 

голямо от 

не по- 

малко от 

не по- 

голямо от 

1. Пенетрация при 25ОС, 

0,1mm 

БДС EN 1426   

 

45 80 25 55 

2. Температура на 

омекване 

ОС БДС EN 

1427   

65  55  

3. Температура на 

счупване по Фраас 

ОС БДС EN 

12593  

 -18  -10 

4. Еластично 

възстановява 

не при 25
о
С, % 

БДС EN 13398 80  50 

 

 

5. Стабилност при 

съхранение. 

Разлика в 

температурата на 

омекване на горен 

и долен слой, 
о
С 

БДС EN 13399  5  5 

6. Устойчивост на 

втвърдяване 

БДС EN 12607-

1 

 0,5  0,5 

 

- Промяна на масата, % 

 

БДС EN 12607-

1 

    

- Запазена пенетрация,% 

 

БДС EN 1426 60  60 

 

 

- Повишение на 

температурата на 

омекване, 
о
С 

БДС EN 1427  12  12 

7. Еластично 

възстановяване при 25
о
С 

след изпитване, съгласно 

БДС EN 12607-1,% 

БДС EN 13398 70  50 

 

 

8.Пламна температура,
о
С БДС EN ISO 

2592 

250  250 

 

 

Разредени/течни битуми и битумни емулсии 

Разреденият битум, използван в асфалтовите работи, ще бъде Fm 2 B 2 или Fm 2 B 3, 

съгласно БДС EN 15322 и трябва да съответства на изискванията, дадени в таблица 

5103.5.3. 



                                                                                            Таблица 5103.5.3. 

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И Метод на 

изпитване 

           ИЗИСКВ 

 

АНИЯ 

  не по-малко 

от 

не повече 

от 

Време за изтичане, 10 mm при 25oC, s БДС EN 12846-1  200 

Разтворимост, % БДС EN 12592 99  

Пламна температура, 
о
С БДС EN ISO 2719 60  

Способност за втвърдяване: БДС EN 13358   

- общ дестилат при 360
о
С,% БДС EN 13358  55 

- % от общия дестилат, фракция 

дестилираща при 225оС 

БДС EN 13358 102) 151) 

252) 

 - % от общия дестилат, фракция 

дестилираща при 260
о
С 

БДС EN 13358 35 60 

 

- % от общия дестилат, фракция 

дестилираща при 315
о
С 

БДС EN 13358 65 90 

Характеристики на възстановено и 

стабилизирано свързващо вещество: 

БДС EN 13074-1 и 

БДС EN 13074-2 

  

-пенетрация при 25оС, 0,1mm БДС EN 1426  100 

- температура на омекване, оС БДС EN 1426 35  

1) За разреден битум Fm2B2 

2) За разреден битум Fm2B3 

Битумната емулсия, която се използва в асфалтовите работи трябва да бъде катионна 

или анионна, бавноразпадаща се битумна емулсия. 

Катионната битумна емулсия трябва да бъде от клас: С60В5-RV, С60В6-RV, С60В7- 

RV , С40BF5-RV, С40BF6-RV, С40BF7-RV или С60ВР5- RV, С60ВР6- RV или С60ВР7- 

RV, в съответствие с БДС EN 13808:2006/NА:2011, съгласно таблица NA.2 

Анионната битумна емулсия трябва да отговаря на изискванията, посочени в таблица 

5103.5.4 

                                                                                                              Таблица 5103.5.4 

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И Метод на 

изпитване 

           ИЗИСКВ 

 

АНИЯ 

  не по-малко 

от 

не повече от 

 

Видими свойства БДС EN 1425 ДП1) ДП1) 

Полярност на частиците БДС EN 1430 отрицателна отрицателна 

Степен на разпадане,% БДС EN 13075-1 170  

Стабилност при смесване 

с цимент, % 

БДС EN 12848  2 

 

Съдържание на 

свързващо вещество(чрез 

дестилация),%(m/m) 

БДС EN 1431 

 

58
2)

 

38
4)

 

62
2)

 

42
4)

 

Време за изтичане, 2mm, 

40oC 

БДС EN 12846-1 15 45 

 

Пресевен остатък 0,5 mm 

- сито,% 

БДС EN 1429 

 

 0,5 

 

Пресевен остатък 0,5 mm 

- сито,% 

БДС EN 1429 

 

 0,5 

 

Свойства на възстановено БДС EN 13074-1   



свързващо вещество чрез 

изпарение: 

 

-пенетрация при 25
о
С, 

0,1mm 

БДС EN 1426 

 

 100
2,3) 

22
04)

 

- температура на 

омекване, 
о
С 

БДС EN 1427  

 

50
2,3) 

35
4)

 

- еластично възстановяване при 

25
о
С,% 

БДС EN 13398  50
3)

 

1) Декларира се от производителя; 

2) За битумни емулсии, при които свързващото вещество е вискозен битум; 

3) За битуни емулсии, при които свързващото вещество е полимер-модифициран 

битум; 

4) За битумни емулсии при които към свързващото вещество е добавен до 2% 

разредител 

СТРОИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АСФАЛТОВИ 

ПЛАСТОВЕ 

Вземане на проби и изпитване 

Проби от неуплътнена асфалтова смес се вземат от бункера за готовата смес на 

асфалтосмесителя, от превозните средства и след асфалтополагащата машина, а проби 

от уплътнена асфалтова смес се вземат със сонда за вадене на ядки, съгласно БДС EN 

12697-27. 

Количеството битум и зърнометричен състав се определят, чрез екстракции, както за 

неуплътнена асфалтова смес, така и за уплътнена проба в съответствие с БДС EN 

12697-1 и БДС EN 12697-2. Обемната плътност на уплътнената асфалтова смес и на 

асфалтовите ядки се определят в съответствие с БДС EN 12697-6. 

Изпълнение на асфалтови пластове 

Ограничения от атмосферни условия 

Производство и полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на околната 

среда по-ниска от 5
0
С, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи 

условия. 

Асфалтовите смеси за дрениращи пътни покрития не трябва да се полагат при 

температура на въздуха по–ниска от 10
о
С. Износващи пластове не трябва да се полагат 

при температура на въздуха по-висока от 35
о
С. 

Необходимо оборудване 

Необходимото оборудване за производство на асфалтови смеси включва оборудването, 

изброено в Раздел 5300 "Основно оборудване за асфалтови работи" на Спесификацията, 

и всяко друго оборудване и инструменти необходими за добрата подготовка и 

изпълнение на асфалтовите работи. Цялото оборудване трябва да бъде проверено и/или 

калибрирано преди да бъде използвано. Оборудването трябва да бъде добре 

поддържано и използвано по подходящ начин за производството и изграждането на 

асфалтовите пластове в съответствие със Спесификацията. Необходмото оборудване и 

работна ръка трябва да бъдат осигурени и подбрани така, че да има непрекъснато 

производство.                                                                                                                                  

Подготовка на повърхността за асфалтиране 
Участъкът, който ще бъде асфалтиран, трябва да има напречен и надлъжен профил, и 

наклони съгласно Проекта и преди началото на асфалтовите работи, повърхността да 

бъде в съответствие с изискванията на Спесификацията т. 5702.4 и 5802.4. 

Всички части на отводнителната система на пътя в обхвата на платното, върху което ще 

се изпълнянват асфалтови работи, трябва да бъдат изградени до проектното си ниво 

преди започване на полагането. 



Първи и втори битумен разлив за връзка се използват съгласно Раздели 5700 и 5800 от 

тази Спесификация. 

Вертикалните ръбове на изпълнени вече пластове при технологичните надлъжни и 

напречни фуги и всички части на съоръжения –бордюри, шахти и др., които ще имат 

контакт с асфалтовия пласт, трябва да бъдат равномерно покрити с битумна емулсия, за 

да се осигури плътно съединена и водонепропусклива връзка. 

Всички капаци и решетки на съществуващи или новоизградени ревизионни и 

водосъбирателни шахти трябва да бъдат монтирани на проектното си ниво и със 

съответния наклон преди започване на полагането. 

Полагане 
Оборудването за полагане на асфалтовите смеси трябва да бъде в съответствие с Раздел 

5304 на тази Спесификация. Сместа трябва да бъде полагана върху предварително 

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

съответствие със Спесификацията. Ако положената смес не отговаря на изискванията, 

трябва да бъде изхвърлена. 

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

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

включването и на втора асфалтополагаща машина. 

Ако по време на полагането, асфалтополагащата машина неколкократно спре поради 

недостиг на смес или асфалтополагащата машина престои на едно място за повече от 30 

min. (независимо от причината), трябва да се изпълни напречна фуга в съответствие със 

Спесификацията. Полагането трябва да започне отново, когато е сигурно, че полагането 

ще продължи без прекъсвания и когато са пристигнали поне четири пълни транспортни 

средства на работната площадка. 

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

осигуряващ след уплътняването, гладка повърхност без неравности (вдлъбнатини и 

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

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

съответствие с изискванията на Спесификацията. 

Когато конструктивната дебелина на един асфалтов пласт налага той да бъде положен 

на повече от един пласт, работата по втория трябва да започне веднага след полагане, 

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

готовия пласт и нанасяне на разлив за връзка. 

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

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

автогрейдери и ръчно разстилане на асфалтовата смес не се позволява с изключение на 

местата, в които е невъзможно да се работи с асфалтополагащата машина. 

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

на пласта и нейната хомогенност. 

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

предварително опъната и нивелирана стоманена корда. 

При полагане на асфалтови смеси за дрениращо пътно покритие полагането трябва да 

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

ширини полагането може да се извърши с няколко едновременно работещи 

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

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

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

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

възпрепятствало отвеждането на водата, проникнала в дрениращия асфалтов пласт. 

Уплътняване 



Оборудването, използувано за уплътняване на асфалтовите смеси трябва да отговаря на 

изискванията на Раздел 5305 на тази Спесификация. Поне три валяка ще бъдат 

необходими по всяко време за една асфалтополагаща машина: един самоходен 

пневматичен и два бандажни валяка. Допълнителни валяци могат да се използуват от 

Изпълнителя толкова, колкото са необходими за осигуряване на определената плътност 

на асфалтовия пласт и нормираните характеристики на повърхността. Работата на 

валяците трябва да бъде непрекъсната и ефективна. 

Преди започване работа на обекта, Изпълнителят трябва да изпълни пробни участъци 

за всеки асфалтов пласт и неговата дебелина, за получаване на оптимални резултати 

при уплътняване, които след това ще бъдат използвани като минимум изисквания за 

уплътняването. Пробните участъци трябва да включват всички необходими дейности, 

включително и изпитванията съгласно Спесификацията за асфалтовите пластове или 

даден вид оборудване или вид работа, предложени от Изпълнителя, но не фигуриращи 

в разделите на тази Спесификация. 

Веднага след полагането на асфалтовата смес, повърхността трябва да бъде проверена и 

ако има неизправности те трябва да бъдат отстранени изцяло. 

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

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

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

започне надлъжно, от външните ръбове на настилката и постепенно да напредва към 

оста на пътя. При сечения с едностранен напречен наклон, валирането трябва да 

започне от по-ниската страна към по-високата страна, със застъпване на всяка 

предишна следа с поне половината от широчината на бандажа на валяка. 

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

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

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

валяци. 

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

внезапно. Ако валирането причини преместване на сместа, повредените участъци 

трябва да бъдат незабавно разрохкани с ръчни инструменти и възстановени до 

проектното ниво преди материалът да бъде отново уплътнен. 

Не се допуска спирането на тежко оборудване и валяци върху ненапълно уплътнен и 

изстинал асфалтов пласт. 

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

следния ред: 

а) Напречни фуги 

б) Надлъжни фуги 

в) Външни ръбове 

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

д) Второ основно валиране 

е) Окончателно валиране 

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

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

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

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

участъци. 

а) Напречни фуги 

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

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

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



линия и с вертикални чела. Ако фугата бъде разрушена от превозни или други средства, 

трябва да се възстанови вертикалността на челата и те да се намажат с битумна 

емулсия, преди полагането на нова асфалтова смес. За получаване на пълно 

уплътняване на тези фуги, положената асфалтова смес срещу фугата, трябва да бъде 

здраво притисната към вертикалния ръб с бандажния валяк. Валякът трябва да стъпи 

изцяло върху уплътнената вече настилка, напречно на оста, като бандажите застъпват 

не повече от 150 mm от новоположената смес при напречната фуга. Валякът трябва да 

продължи работа по тази линия, премествайки се постепенно с 150 mm до 200 mm, 

докато фугата се уплътни с пълната широчина на бандажа на валяка. 

б) Надлъжни фуги 

Надлъжните фуги трябва да бъдат уплътнени непосредствено след уплътняване на 

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

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

плътно притиснат към ръба на изпълнената вече лента. Преди уплътняването, едрите 

зърна от асфалтовата смес трябва да бъдат внимателно обработени с гребло и 

отстранени. Уплътняването трябва да се извършва с бандажен валяк. 

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

застъпва не повече от 150 mm от прясно положената смес. След това валяците трябва да 

работят за уплътняването на сместа успоредно на надлъжната фуга. 

Уплътняването трябва да продължи до пълното уплътняване и получаването на добре 

оформена фуга. 

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

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

и намазан с битумна емулсия преди полагането на асфалтовата смес за следващата 

лента. 

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

настилката. 

в) Външни ръбове 

Ръбовете на асфалтовия пласт трябва да бъдат уплътнени едновременно или веднага 

след валирането на надлъжните фуги. Особено внимание трябва да се обърне на 

укрепването на пласта по цялата дължина на ръбовете. Преди уплътняването, 

асфалтовата смес по дължина на неподпрените ръбове, трябва да бъде леко повдигната 

с помощта на ръчни инструменти. Това ще позволи пълната тежина на бандажа на 

валяка да бъде предадена до крайните ръбове на пласта. 

г) Първоначално уплътняване 

Първоначалното уплътняване трябва да следва веднага след валирането на надлъжните 

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

асфалтополагащата машина за получаването на необходимата плътност и без да се 

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

сместа да падне под 110
0
С преди приключването на първоначалното валиране. Ако 

първоначалното валиране се извършва с бандажен валяк, той трябва да работи с 

двигателното колело към полагащата машина. Пневматични валяци също могат да 

бъдат използвани. 

д) Второ (основно) уплътняване 

Пневматични валяци или бандажни валяци, описани в Раздел 5305 на тази 

Спесификация, трябва да бъдат използувани за основното уплътняване. Основното 

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

положената смес е все още с температура, която ще осигури необходимата плътност. 

Валяците трябва да работят непрекъснато, докато цялата положена смес не бъде 



напълно уплътнена. Промяната посоката на движение на валяците върху още горещата 

смес е забранено. 

е) Окончателно уплътняване 

Окончателното уплътняване трябва да бъде извършено с бандажен или пневматичен 

валяк в зависимост от приетата схема на пробния участък. Окончателното уплътняване 

трябва да бъде изпълнено докато материалът е все още достатъчно топъл за премахване 

на следите от валяка. Всички операции по уплътняването трябва да се изпълняват в 

близка последователност. На места, недостъпни за работа със стандартни валяци, 

уплътняването трябва да бъде извършвано с ръчни или механични трамбовки от такъв 

вид, че да осигурят необходимата плътност. След окончателното уплътняване се 

проверяват (от строителния надзор /инвеститорския контрол) равността, нивата, 

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

надвишаващи допустимите толеранси и всички места с дефектна текстура, плътност 

или състав трябва да бъдат коригирани. 

Ниво на равност на горния пласт на покритието за целите на текущия контрол 

Контролиран 

показател 

Гранична стойност метод на измерване Уред 

 

Максимален 

просвет 

под лата4м 

6 мм 

 

Методика за 

измерване на 

равността. 

Подвижна или 

неподвижна лата с 

дължина 4 м 

Максимален 

просвет 

под лата 3м 

5 мм EN 13036-7 Неподвижна лата с 

дължина 3 м 

 

Ниво на равност на долния пласт на покритието / биндера за целите на текущия 

контрол 

Контролиран 

показател 

Гранична стойност метод на измерване Уред 

 

Максимален 

просвет 

под лата 4м 

10 мм 

 

Методика за 

измерване на 

равността  

Подвижна или 

неподвижна лата с 

дължина 4 м 

Максимален 

просвет 

под лата 3м 

9 мм EN 13036-7 Неподвижна лата с 

дължина 3 м 

 

Уплътняването на дрениращ асфалтов пласт се извършва с тежки стоманено-бандажни 

валяци, работещи без вибрации. 

ж) Контрол на движението при дрениращо пътно покритие Трябва да се вземат мерки 

за отстраняване на всякакъв вид транспорт до пълното охлаждане на новоположения 

пласт, като движението се пуска най-рано 24 часа след полагане. 

Изпълнение на опитни участъци 

Преди Изпълнителят да започне изпълнението на който и да е асфалтов пласт, той 

трябва да подготви подробен план за изпълнение на опитен участък. Всеки опитен 

участък трябва да бъде изпълнен със същите материали, оборудване и строителни 

операции, които ще бъдат използвани на работния участък. С изпълнението на пробния 

участък се доказва, че оборудването и строителните методи, които Изпълнителят 

предлага, ще му позволят да изпълни асфалтовите пластове в съответствие с 

определените изисквания. На Изпълнителя ще бъде позволено да започне изпълнението 

на обекта, когато опитния участък е изпълнен добре и всички контролни данни 



отговарят на определените изисквания. Програмата за изпълнение на опитния участък 

за всеки вид асфалтов пласт трябва да включва задължително следното: 

1. Подробно описание на строителните работи и оборудването, програма за изпитване; 

2. Опитите за установяване на подходяща схема за уплътняване за всяка дебелина на 

асфалтовия пласт. Тази процедура ще бъде използвана като минимално изискване за 

уплътняване при постоянните работи; 

3. Опитите за определяне на оптималното количество разлив за връзка (първи или 

втори разлив) и времето, след което ще се положи асфалтовия пласт, включват анализ 

на постигнатото сцепление, осигуряващо достатъчно и равномерно свързване между 

пластовете. Изпълнителят трябва да приготви план за изпълнение за всеки опитен 

участък, който включва: 

・дата и време, местоположение, схема, вид на асфалтовия пласт; 

・подготовка на повърхността, количество на разлива за връзка, карта на оператора и 

време, след което ще се положи асфалтовия пласт; 

・температура на смесване и полагане на асфалтовата смес, степен на охлаждане и 

места за контрол на температурата; 

・скорост на полагане, устройство за предварително уплътняване/заглаждане/ и 

вид/ъгъл на изравнителните странични плочи; 

・описание на очакваното оборудване за валиране и описание на начините за записване 

и контрол на броя на минаванията и на действително използваното оборудване за 

валиране; 

・начини за изпълнение на фугите, надвишение на втората полагана лента, контрол на 

надвишението; 

・вземане на асфалтови ядки и програма за изпитване на сместа и завършения пласт; 

・програма за инструктиране на всички, ангажирани в опитния участък. 

План за дейностите по опитните участъци трябва бъде изготвен не по-малко от 7 

работни дни преди планираните опити. Изпълнителят трябва да оцени обработката на 

фугите и отделно да документира, че изпълнените фуги отговарят на изискванията за 

уплътнение чрез вземане на асфалтови ядки на разстояние 50 мм от фугите и външните 

ръбове. Опитните участъци трябва да включват непрекъснато измерване на 

температурите на асфалтовите смеси за определяне степента на изстиване и наличното 

време за уплътнение. Ако Изпълнителят желае да направи някакви изменения в 

използваните методи, процеси, оборудване или материали или не е в състояние да 

изпълни изцяло Спесификацията, трябва да бъдат изпълнени нови опитни участъци, 

преди да продължи работата на обекта. Изпълнителят трябва да подготви повърхността 

на опитния участък и също, ако се изисква, да премахне опитния участък след 

завършване и да възстанови неговата повърхност. 

Изпитване и приемане на завършените асфалтови пластове 

а) Общо 

Всеки завършен асфалтов пласт трябва да бъде изпитан и одобрен в съответствие с 

изискванията преди полагането на следващия асфалтов пласт. Завършеният пласт 

трябва да отговаря на конструктивните допуски дадени по-долу. Участък, който не 

отговаря на изискванията трябва да бъде ремонтиран, съобразно изискванията. 

Контролиран участък е участък изпълнен без прекъсване, с една и съща технология и за 

който са използвани едни и същи материали. Когато производството е непрекъснато, 

контролиран участък означава еднодневно производство. При необходимост, могат да 

се анализират и по-малки контролирани участъци, ако: 

- факторите, влияещи на характеристиките предмет на изследване, показват 

нестандартно отклонение, в рамките на размера на нормален контролиран участък; 



- част от контролиран участък е очевидно дефектна или с по-лошо качество от 

останалите; 

- количеството на производство е много голямо. 

б) Вземане на проби 

Изпълнителят, за своя сметка, трябва да взема проби от всеки завършен асфалтов пласт 

по време на работата и преди крайното приемане на обекта. Проби от уплътнените 

асфалтови пластове се вземат със сонда на разстояние не по-малко от 300 mm от 

външния ръб на настилката в съответствие с БДС EN 12697-27. Проби от асфалтовата 

смес трябва да бъдат вземани за пълната дълбочина на пласта на 2 000 м
2
 положена 

настилка. Ако са забелязани отклонения в неуплътнените проби или сондажните ядки, 

може да се  наложи вземането на допълнителни сондажни ядки, за да се определи 

площта от настилката с допуснати отклонения. Гореща асфалтова смес трябва да бъде 

положена и уплътнена на местата на взетата проба. 

в) Изисквания за уплътнение на асфалтовите пластове 

Коефициентът на уплътнение е отношението на обемната плътност на пробата от 

положената настилка към обемната плътност на лабораторните образци, определени, 

съгласно БДС EN 12697-6 . Степента на уплътняване на различните видове асфалтови 

смеси, изразена в %, е дадена в таблица 5203.9.1. 

                                                                                                                                                                                                

Таблица 5203.9.1. 

 

В и д  н а  с м е с и т е 

 

Вид пласт 

Степен на 

уплътняване не 

по-малка от, % 

Асфалтова смес за дрениращо 

покритие 0/8 и 0/11 

Износващ пласт 97 

 

Сплит мастик асфалт (SMA 8; 

SMA 12,5 ) 

Износващ пласт 97 

 

Пясъчен асфалтобетон 0/4 

(АС 4 изн) 

Износващ пласт 98 

 

Плътен асфалтобетон тип Б 

(АС 12,5 изн.В) 

Износващ пласт 98 

 

Плътен асфалтобетон тип А 

(АС 12,5 изн.А) 

 

Износващ пласт, износващ пласт 

- аварийна лента 

 (и банкети) 

 

98 

 

Плътен асфалтобетон тип В1 

0/15 и 0/20 

 

Износващ пласт 

 

98 

Плътен асфалтобетон тип А 

(АС 12,5 изн.А) 

За долен пласт на настилки на 

съоръжения 

 

97 

Асфалтова смес за долен пласт 

на покритието 0/12, 0/16, 0/20 

(АС 12,5 биндер; АС 16 биндер; 

АС 20 биндер) 

 

Свързващ пласт (биндер) 

 

97 

 

Асфалтова смес за основа А0, 

В0 и основа високопореста (АС 

31,5 осн.Ао; АС 31,5 осн.Во и 

АС 20 осн. високо пореста) 

 

 

Основен пласт 

 

 

 

97 

 

 

Ако степента на уплътняване на пробите не отговаря на изисквания дадени в тази 

Спесификация, то участъка от асфалтовите пластове представяни от тези проби трябва 

да бъде отхвърлен. 



г) Изисквания за битумно съдържание и зърнометричен състав 

Ако се докаже с анализите, извършени на пробите от неуплътнена смес или върху 

сондажните ядки, че битумното съдържание или зърнометрията на асфалтова смес са 

извън допустимите толеранси, специфицирани в работната рецепта, уточнена за всяка 

съответна асфалтова смес, участъка от асфалтовите пластове, представен от тези проби, 

трябва да бъде отхвърлен. 

д) Изисквания за конструктивни дебелини и нива на настилката 

Всеки пласт от асфалтовата настилка се изпълнява съгласно линиите, наклоните и 

дебелините, показани в чертежите. 

А. Нива 

Допустимите отклонения от нивото са както следва: 

Н 90 (90% от всички измервания)                                          не повече от 10 mm 

Н max (най-голямата измерената стойност)                         не повече от 15 mm 

Б. Широчина 

Средната широчина едновременно за основния и износващите пластове, трябва да бъде 

поне равна на тази широчина, която е показана в чертежите и никъде външния ръб на 

пласта не трябва да бъде по-навътре спрямо линиите дадени в чертежите. 

- за основни и свързващи пластове,                                        не повече от 30 mm; 

- за износващи пластове,                                                          не повече от 15 mm 

В. Дебелини 

Допустимите отклонения са както следва: 

D90 свързващ и осн.пласт = 10 % износващ пласт = 10 % от уплътнената дебелина от 

уплътнената дебелина 

Dmax свързващ и осн.пласт = 15 mm износващ пласт = 6 mm 

Dсредно свързващ и осн.пласт = 5 mm износващ пласт = 2 mm 

Дебелините се определят от внимателно проверени нива, взети преди и след 

изпълнението в една и съща точка по местоположение, а за пластове с постоянна 

дебелина от сондажни ядки от завършения пласт. 

Г. Напречно сечение 

Допустимото отклонение на напречния наклон трябва да бъде не по-голямо от 0,3 %. 

При оформяне на пътното платно от двустранен в едностранен напречен наклон, 

отклонението да не превишава 0,2 %. При измерване с лата с длъжина 3 m, поставена 

под прав ъгъл към осевата линия на повърхността на пътя не трябва да има отклонение 

от основата до латата ( не трябва да има междина под нея ). 

Д. Надлъжна равност 

Оценка и приемане на надлъжната равност на изпълнени асфалтови пластове се 

извършва чрез автоматизирани системи за измерване на показателя IRI или 

CAPL.Измерването на показателя IRI се извършва с инерционен, ултразвуков или 

лазерен профилометър, съгласно EN 13036-6,8 и ASTM E950. Измерването на 

показателя CAPL се извършва с APL-25, съгласно “Методика за измерване и оценка на 

равността на пътното покритие” ГУП 1986г. 

Приемане и контрол на долен пласт на покритието (биндер): 

Контролиран 

показател 

Гранична стойност  

и честота 

   Пътища 

 

IRI (m/km) 

 

≤2,0 

 

≤2,5 ≤3,0 ≤4,0  

 45% 70% 100%  Автомагистрали, 

скоростни 

пътища и I-ви клас 

 40% 65% 80% 100% II-ри и III-ти клас 



CAPL ≤6 ≤13 ≤16   

 35% 75% 100%  Автомагистрали, 

скоростни 

пътища и I-ви клас 

 30% 70% 100%  II-ри и III-ти клас 

 

Максимален просвет под 

подвижна или 

неподвижна лата с 

дължина 4 м 

 

 

10 мм 

   Автомагистрали, 

пътища I-ви, II- 

ри или III-ти клас 

 

Максимален  просвет 

под подвижна или 

неподвижна лата с 

дължина 3 м 

 

 

9 мм 

   Автомагистрали, 

пътища I-ви, II- 

ри или III-ти клас 

 

 

Е) Честота на вземане на пробите и изпитванията 

Честотата на вземане на проби и изпитвания ще бъде съгласно таблица 5203.9.2. при 

входящ контрол на материалите и таблица 5203.9.3. за всички материали по време на 

производство.                                                                                                                                                                                                       

Таблица 5203.9.2. 

Вид на изпитването Честота на вземане на пробата. 

Едно изпитване на: 

Метод на 

изпитване 

Коефициент на плоски зърна На 1200 t и при всяка промяна 

наматериала 

БДС EN 933-3 

 

Коефициент на формата На 1200 t и при всяка промяна 

наматериала 

БДС EN 933-4 

 

Устойчивост на дробимост- 

коефициент Los Angeles 

Всяка календарна година и при 

всяка промяна на материала 

БДС ЕN 1097-2 

 

Устойчивост на полируемост 

PSV 

Всяка календарна година и при 

всяка промяна на материала  

БДС EN 1097-8 

Съвместимост между едри 

скални материали и битумни 

свързващи вещества 

Всяка календарна година и при 

всяка промяна на материала 

 

БДС EN 12697-11 

метод С 

 

Плътност на зърната 

(Специфична плътност) и 

абсорбция на вода 

Всяка календарна година и при 

всяка промяна на материала 

БДС EN 1097-6 

 

Мразоустойчивост Всяка календарна година и при 

всяка промяна на материала 

БДС EN 1367-2 

 

Пясъчен еквивалент На 1200 t и при всяка промяна на 

материала 

БДС EN 933-8 

 

Зърнометричен състав На 1200 t и при всяка промяна на 

материала 

БДС EN 933-1 

 

Битум: пенетрация, 

температура на омекване 

 

За всяка доставена цистерна 

 

БДС EN 1426 

БДС EN 1427 

 

Битум - пълно изпитване На 1000 t  БДС EN 12591 

Полимермодифициран битум: 

пенетрация, еластично 

възстановяване при 25оС, 

температура на омекване 

За всяка доставена цистерна 

 

БДС EN 1426 

БДС EN 13398 

БДС EN 1427 

 



Полимермодифициран битум-

пълно изпитване 

На 200 t БДС EN14023 

 

Разреден битум - пълно 

изпитване 

 

Всяка календарна година и при 

всяка промяна на материала 

В съответствие с 

таблица 5103.5.3 

 

Битумна емулсия - пълно 

изпитване 

Всяка календарна година и при 

всяка промяна на материала 

БДС ЕN13308 и в 

съответствие с 

таблица 5103.5.4 

Минерално брашно: 

- зърнометричен състав 

- стойност на метиленово 

синьо 

 

При всяка доставка 

Всяка година и при всяка 

промяна на материала 

 

БДС EN 933-1 

БДС EN 933-9 

 

Хидратна вар –

зърнометричен състав 

При всяка доставка БДС EN 933-1 

 

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                  

Таблица 5203.9.3. 

 

Проба от 

честота на 

пробата-не по-

малко от 

количество на 

пробата –не по-

малко от 

Вид на  

изпитването 

Метод на 

изпитване, 

означение 

 

 

 

Студен скален 

материал 

(фракции от 

депата) 

 

 

 

 

Когато е 

необходимо 

 

 

 

 

Едрозърнест 

скален 

материал 

15 kg 

 

 

Дребнозърнест 

скален 

материал 

5 kg 

 

Зърнометричен 

състав 

Плътност на 

зърната 

(Специфична 

плътност) и 

абсорбция на 

вода 

Зърнометричен 

състав 

Плътност на 

зърната 

(Специфична 

плътност) и 

абсорбция 

на вода 

Пясъчен 

еквивалент 

 

 

 

БДС EN 933-1 

БДС EN 1097-6 

БДС EN 933-1 

БДС EN 1097-6 

БДС EN 933-8 

 

Топлите 

бункери на 

смесителната 

инсталация 

 

Когато е 

необходимо 

 

Едрозърнест 

скален 

материал 

10 kg 

Дребнозърнест 

скален 

материал 

5 kg 

Зърнометричен 

състав 

Зърнометричен 

състав 

Пясъчен 

еквивалент 

 

БДС EN 932-1 

БДС EN 932-2 

БДС EN 933-1 

БДС EN 933-1 

БДС EN 933-8 

 

Комбиниран 

топъл 

минерален 

материал 

Когато е 

необходимо 

 

 

 

15 kg 

Зърнометричен 

състав 

БДС EN 933-1 

 



Минерално 

брашно 

Когато е 

необходимо 

 

 

2 kg 

 

 

Зърнометричен 

състав  

Стойност на 

Метиленово 

синьо 

БДС EN 933-1 

 

БДС EN 933-9 

 

Хидратна вар Когато е 

необходимо 

2 kg Зърнометричен 

състав 

БДС EN 933-1 

 

Битум Когато е 

необходимо 

 

1 kg 

 

Пенетрация 

Температура 

на омекване 

БДС EN 1426 

БДС EN 1427 

 

Полимермодифи

циран битум 

 

Когато е 

необходимо 

 

1 kg Пенетрация 

Еластично 

възстано- 

вяване при 25оС 

Температура 

на омекване 

 

БДС EN 1426 

БДС EN 13398 

БДС EN 1427 

 

Неуплътнена 

смес 

При дневно 

производство 

за вид 

асфалтова 

смес: До 50 t- 

изпитванена 

всеки 50 t, но 

не по-малко от 

веднъж на пет 

работни дни 

Над 50 t – 

изпитване на 

всеки 500t, но 

не по-малко от 

веднъж на ден 

10 kg Съдържание на 

свързващо 

вещество и 

зърнометричен 

състав 

 

БДС EN 12697-1 

БДС EN 12697-2 

 

Неуплътнена 

смес 

При изготвяне 

на рецептата 

15 kg Чувствителност 

към вода 

БДС EN 12697-12 

Неуплътнена 

смес 

При дневно 

производство 

за вид 

асфалтова 

смес: 

До 50 t- 

изпитванена 

всеки 50 t, но 

не по-малко от 

веднъж на пет 

работни дни 

Над 50 t – 

изпитване на 

всеки 500t, но 

не по-малко от 

веднъж на ден 

10 kg Остатъчна 

порестост 

Устойчивост 

(стабилитет) и 

условна 

пластичност 

(протичане) 

 

БДС EN 12697-8 

БДС EN 12697-34 

 



Неуплътнена 

смес 

На всеки 

автомобил 

Температура  БДС EN 12697-13 

 

Уплътнена смес На 2000 m2 по 

една ядка 

Сондажни 

ядки,d 100 mm 

Плътност, 

коефициент 

на уплътнение и 

дебелина 

 БДС EN 12697-6 

БДС EN 12697-9 

БДС EN 12697-36 

 

ОСНОВНО ОБОРУДВАНЕ ЗА АСФАЛТОВИТЕ РАБОТИ 

Цялото техническо оборудване, използвано за производство, полагане и контрол на 

асфалтовите смеси (позиции, включени в раздел "Асфалтови работи"), трябва да бъдe в 

добро работно състояние. Изпълнителят е задължен да поддържа и запази оборудването 

за цялото времетраене на строителството на обекта. Изпълнителят трябва да достави 

необходимите по вид и брой машини за изпълнение на всички дейности с подобаваща 

бързина и точност. 

Оборудване за транспорт на готовата асфалтова смес 

Транспортните средства, използвани за превозване на фракциите и асфалтовата смес 

трябва да имат чисто, гладко метално дъно и да бъдат почистени от прах, застинала 

асфалтова смес, масла, бензинови или други замърсявания, които могат да повредят 

транспортирания материал. 

За да не се допусне залепване на асфалтовата смес към дъното, коша на транспортното 

средство се напръсква с минимално количество сапунена вода или варов разтвор. След 

напръскването, кошът се изправя до оттичането на разтвора. Не се допуска задържане 

на разтвор. Забранена е употребата на дизелово гориво или други разтворители за 

напръскване на коша. За предпазване на асфалтовата смес от атмосферни влияния, 

камионите трябва да се покриват с брезент или друг подходящ материал. 

За запазване на температурата на асфалтовата смес брезентовото покривало трябва да 

бъде плътно стегнато. Ако се получи разслояване, изстиване на асфалтовата смес 

поради спиране на камиона, замърсяване с петролни продукти или други, камионът 

трябва да бъде отстранен до привеждането му в изправност. 

За обезпечаване на непрекъснато транспортиране на асфалтовата смес Изпълнителят 

трябва да осигури подходящ брой камиони с подходящ тонаж, скорост на придвижване 

и възможности. 

Оборудване за полагане на асфалтовата смес 

Асфалтовата смес се изсипва в бункера на асфалтополагащата машина директно от 

камионите. Оборудването за полагане на асфалтовите смеси трябва да бъде от одобрен 

тип, самоходно, с електронен контрол на операциите, с възможност за разпределяне и 

полагане на сместа в съответствие с наклона и напречния профил. Асфалтополагащите 

машини трябва да бъдат оборудвани с бункери и разпределителни шнекове за 

разпределяне на еднородната смес пред елекроннорегулирани греди. 

Асфалтополагащите машини трябва да се подберат така, че да позволяват минимална 

широчина на полагането 2 m. Асфалтополагащите машини трябва да бъдат оборудвани 

с такива приспособления, които да дават възможност за полагане на уточнените пътни 

ширини, съответните уширения и спазване на необходимите наклони в напречните 

сечения. Машините трябва да бъдат оборудвани с бързи и ефективни управляващи 

устройства. Работната скорост на асфалтополагащите машини трябва да се регулира от 

3 до 6 m/min. Асфалтополагачът трябва да бъде оборудван с механични устройства: 

корекционен плъзгач, плъзгач за оформяне на края на пласта във форма на прав ъгъл, 

заглаждаща греда, или други приспособления за поддържане на точната линия без 

използване на постоянни странични греди. Целият комплект от приспособления трябва 

да се подбере и да работи по такъв начин, че да полага асфалтовата смес в 



необходимата уплътнена дебелина. Електронните греди трябва да са с автоматичен 

контрол за поддържане на постоянно ниво на материала по пълната дължина на гредата 

и автоматичен контрол на наклоните. Механизмът за наклона трябва да се задейства от 

подвижна шарнирно балансирана греда с дължина не по-малка от 9 m и където е 

необходимо с помощта на сензори, движещи се по предварително опъната и 

нивелирана струна. Автоматичното устройство за контрол на наклона трябва да има 

приспособление за ръчно регулиране с оглед осигуряване на гладък преход при 

променящи се наклони. Гредите трябва да имат устройство за подгряване до 

необходимата температурата при полагане на сместа. Асфалтополагащите машини 

трябва да имат стандартни удължения. Ако по време на строителството се установи, че 

асфалтополагащото оборудване оставя следи по положения пласт, грапави участъци 

или неравности, които не се коригират от последващите операции, използването на 

оборудването трябва да бъде прекратено и заменено от Изпълнителя. 

Валяци 

За постигане на добро уплътняване и завършване на асфалтовия пласт се използват 

статични валяци с гладки стоманени бандажи, валяци със стоманени бандажи и 

вибрации и пневматични валяци. Ако няма друго уточнение, валяците трябва да бъдат 

оборудвани с реверсивно или двойно управление, което позволява движение както 

напред, така и назад, с лице на оператора винаги по посока на движението. 

Валяци със стоманени бандажи 

Валяците със стоманени бандажи трябва да бъдат двуосни тандем валяци и триосни 

тандем валяци. Тези валяци трябва да се движат на самоход, да бъдат съоръжени с 4-

цилиндрови двигатели и в работно състояние да създават контактно налягане в задните 

колела от 45 до 65 kg/cm2 на широчината на валяка. Всеки двуосов валяк трябва да има 

минимално тегло 10 000 kg; всеки триосов валяк трябва да има минимално тегло 13 000 

kg. Вибрационните стоманено-бандажни валяци трябва да имат два бандажа с 

минимално тегло 7 000 kg. Честотата на вибрациите трябва да бъде между 2 000 и 3 000 

цикъла за минута с индивидуално регулиране за всеки барабан от тандема. Валяците 

трябва да бъдат снабдени с реверсивен съединител, с регулируеми чистачки, които да 

поддържат повърхността на колелото чиста, както и с ефективни механизми за 

осигуряване необходимата влажност по колелата така, че да се избегне залепване на 

материал по тях. По повърхността на бандажите не трябва да има неравности или 

издатини, които могат да повредят повърхността на асфалтовите пластове. Триосовите 

валяци трябва да има централна ос, която да работи като неподвижна или като 

подвижна. Триосовите тандем валяци трябва да са с такава конструкция, че при 

блокиране всички работни повърхности да остават в една равнина, и колелата на валяка 

са закрепени с достатъчно корави връзки, така че ако предното или средното остане без 

опора, другите две колела не трябва да имат разлика спрямо хоризонтална равнина по-

голяма от 6 mm. Всички стоманено-бандажни валяци трябва да бъдат в добро 

състояние. 

Валяци с пневматични гуми 

Валяците с пневматични гуми трябва да се движат на самоход. Гумите им да бъдат с 

еднакъв размер и диаметър и да упражняват налягане в контактната площ със средна 

стойност от 2,8 до 8,4 кg/сm2 чрез регулиране с баласт и/или чрез подходящо 

напомпване на гумите. Те трябва да бъдат така разпределени, че при едно преминаване 

да се осъществява равномерно покриване на широчината на валиране от стъпката на 

гумите. Валякът трябва да бъде така конструиран, че налягането в контактната площ да 

бъде еднакво за всички колела. Налягането, оказвано от различните гуми не трябва да 

се различава с повече от 0,35 кg/сm2. Валяците с пневматични гуми трябва да бъдат в 

добро състояние и с достатъчно пространство за поставяне на баласта, необходим за 



осигуряване на равномерно натоварване на гумите. Общото работно тегло и налягането 

в гумата може да се променя за получаване на необходимите налягания в контактната 

площ. 

Автогудронатор 
Автогудронаторът трябва да се движи на самоход, да бъде с пневматични гуми и с 

топлоизолиран резервоар. Не се разрешава използването на автогудронатори работещи 

по гравитачен способ. Автогудронаторът трябва да бъде с пневматични гуми с такава 

широчина и брой, че натоварването от тях върху пътната повърхност да не бъде повече 

от 100 кg/сm2 за широчината на гумата. Пръскащата греда с дюзи трябва да има 

минимална дължина 2,4 m и да бъде от циркулационен тип. Удълженията на 

пръскащата греда също трябва да бъдат от циркулационен тип. Гредата трябва 

позволява такова регулиране, че да се задържа на еднаква височина над обработваната 

повърхност по време на работа. Дюзите на пръскащата греда трябва да са така 

проектирани, че да разпръскват материала за разлив равномерно и без прекъсвания 

върху обработваната повърхност. Разпределителните клапи трябва да се регулират чрез 

ръкохватка така, че всяка от тях или всички едновременно да бъдат бързо отваряни или 

затваряни при един цикъл на работа. Автогудронаторът трябва да бъде  оборудван с 

маркуч и дюза за ръчно пръскане, също под налягане, които се използват за недостъпни 

за гудронатора площи. Гудронаторът и резервоарите трябва да се поддържат добре 

така, че да няма течове от която и да е част на оборудването. Гудронаторът трябва да 

бъде снабден с устройство и таблици за осигуряване на точно и бързо определяне и 

контрол на количеството на материала за разлив, както и с тахометър, отчитащ 

скоростта в метри за минута (m/min). Гудронаторът трябва да бъде оборудван с отделен 

двигател за помпата или с циркулационна помпа, която се задвижва от хидростатична 

предавка, така че да се получи равномерен разлив в необходимото количество, което е в 

границите от 0,15 до 5,0 кg/m2. Към него трябва да има подходящо загряващо 

устройство и термометри, които да осигуряват необходимите работни температури за 

битумния материал. Преди започване на работа, гудронаторът трябва да бъде проверен 

и калибриран по такъв начин, че количествата битумен материал, разпръснати в 

напречна и надлъжна посока да не се различават с повече от 10 % от определеното 

необходимо количество съгласно Спесификацията. 

АСФАЛТОВИ СМЕСИ ЗА ОСНОВНИ ПЛАСТОВЕ 

Материали 

Материалите, използвани в асфалтовите смеси за основни пластове, трябва да отговарят 

на изискванията на тази Спесификация дадени в раздел "Изисквания към материалите 

за асфалтови работи". 

Зърнометричен състав 
Минералните материали за асфалтови смеси за основни пластове трябва да бъдат добре 

комбинирани, така че зърнометричния състав на определения вид смес да бъде в 

границите, дадени в таблица 5402.1. на тази Спесификация. 

                                                                                                      Таблица 5402.1. 

Размер на ситата, #, mm       Преминало количество, % по маса   

            А0 

(А С 31,5 о сн 

А о) 

 

         Б0 

(А С 31,5 о сн 

В о) 

 

Високопореста 

смес (А С 20 о снв 

ис ок о п ор ес та 

40,0 mm 100 100  

31,5 mm 90 –100 92 - 100 100 

20,0 mm 70 –100 81 - 100 90 –100 

16,0 mm 66 –96 78 - 100 70 –100 



12,5 mm 58 –88 74 - 93 50 –80 

8,0 mm 41 –71 65 - 84 22 –52 

4,0 mm 28 –54 48 - 73 11 –33 

2,0 mm 20 –42 34 –50 10 –21 

1,0 mm 13 –36 20 - 45 5 –15 

 9 –31 14 - 41 3 –10 

 7 –24 8 –33 1 –8 

 4 –15 3 - 20 0 –7 

 2 –8 2 - 8 0 –6 

Битум (% по маса от масата на 

общия минерален материал) 

не по-малко от 

3,5 

 

не по-малко от 

3,5 

3,0 - 4,5 

 

   АСФАЛТОВИ СМЕСИ ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ НА ПОКРИТИЕТО (БИНДЕР) 

Зърнометрични състави 

Най-малко 50 % от дребнозънестия скален материал, използван в асфалтовата смес, 

трябва да бъде трошен пясък, но естествения пясък може да бъде най-много 20 

тегловни % от общата минерална смес. Минералните материали за асфалтовата смес за 

долен пласт на покритието (биндер) трябва да бъдат добре комбиниран, така че 

зърнометричния състав на сместа да бъде в границите, дадени в таблица 5502.1.  

                                                                                                       Таблица 5502.1. 

Размер на 

ситата, #, mm 

 

Преминало количество, % по маса 

 

  

 Асфалтова смес 

за долен пласт на 

покритието 0/20 

(АС 20 биндер) 

Асфалтова смес 

за долен пласт на 

покритието 0/16 

(АС 16 биндер) 

Асфалтова смес за 

долен пласт на 

покритието 0/12 

(АС 12,5 биндер) 

31,5 mm 100   

20,0 mm 90 –100 100  

16,0 mm 57 –80 90 –100 100 

12,5 mm 45 –70 68 –86 93 - 100 

8,0 mm 34 –56 45 –67 60 - 80 

4,0 mm 24 –42 34 –52 41 - 59 

2,0 mm 18 –34 25 –41 30 - 50 

1,0 mm 15 –30 18 –35 21 - 43 

 12 –26 12 –30 15 - 38 

 8 –20 8 –24 9 - 30 

 4 –12 4 - 15 4 - 18 

 2 –8 2 –8 2 –8 

Битум (% по маса от 

масата на общия мине- 

рален материал) 

 

3,8 - 5,5 

 

4,0 - 6,0 

 

4,5 - 6,5 

 

                                                                        

4. Контрол върху строителните работи 

Всички измервания и изпитвания се извършват от Изпълнителя, който съхранява 

резултати от тях . 

Контролът върху строителните дейности се упражнява от страна на изпълнителя-

пряко от техническия ръководител на обекта; от страна на лицето упражняващо 



строителен надзор на обекта и от страна на възложителя, чрез съответни длъжностни 

лица. 

При изпълнение на строителството, изпълнителят е длъжен да изхвърля всички 

отпадъци, резултат на дейността му, за своя сметка в съответствие с приложимите 

национални нормативни изисквания до легитимни депа за отпадъци и по начин, 

предварително одобрен от възложителя. 

Материалите и оборудването и механизацията, необходими за изпълнение на 

поръчката се доставят на мястото на обекта изцяло от и за сметка на изпълнителя. 

Евентуално нанесени повреди по уличната мрежа при транспортирането им, или пък 

увреждане на околното пространство/терена в зоната на строителство се възстановяват 

изцяло от и за сметка на изпълнителя. 

Качеството и количеството на изпълнените работи може да бъде проверявано във 

всеки един момент. Когато това не може да стане с помощта на Изпълнителя, се 

определя срок за привличане на външни специалисти. В този случай, разходите са 

изцяло за сметка на Изпълнителя. 

За всички необходими изпитвания на материалите и изделията и на дейностите по 

окачествяване на изпълнените работи, Изпълнителят трябва да подготви и да 

предостави за ползване подходящо оборудвана лаборатория за извършване на 

специфицираните изпитвания. 

Лабораторното оборудване трябва да бъде в съответствие с изискванията на 

специфицираните стандарти. То трябва да позволява извършването на различни опитни 

процедури и изпитвания, съгласно точките на съответните стандарти и на тази 

Техническа спецификация. 

Когато Изпълнителят не успее да набави част или цялото оборудване, то 

необходимите изпитвания трябва да бъдат извършвани от лицензирана независима 

лаборатория за негова сметка. 

5. Начин на измерване и доказване на количеството на изпълнени СМР 

Изпълнените количества СМР се измерват на място, описват и изчисляват. При 

налагащи се промени се записва заповед в заповедната книга на обекта или се прилагат 

разпоредбите на чл 154 ЗУТ. 

Извършените работи се отразяват в подробна количествена сметка и съответни 

документи по Наредба 3 към ЗУТ. Същите се удостоверяват с подписите на 

длъжностните лица от страна на Изпълнителя, Строителния надзор и Възложителя. 

Одобрените и заверени видове и количества СМР са основание за плащане, на база 

надлежно оформен Протокол за установяване на изпълнени натурални видове и 

количества СМР - акт обр. 19. 

6. Други изисквания : 

Всички дейности на обекта се изпълняват в съответствие с приложимите 

национални нормативни изисквания. При подписване на договора и по време на 

строителството, изпълнителят представя застраховка професионална отговорност   в 

строителството по смисъла на чл. 171-174 от ЗУТ. 

В случай, че изпълнителят извършва СМР чрез подизпълнители, последните са 

длъжни да спазват всички приложими изисквания за безопасност. На обекта следва да 



работят само лица, които притежават съответната професионална квалификация и 

отговарят на изискванията за изпълняваната от тях работа. 

Изпълнителят трябва да създаде необходимата сигнализация за въвеждане на 

временна организация на движението вътре и около строителната площадка при 

стриктно спазване на изискванията в договора, проекта, Закона за движение по 

пътищата и действащата нормативна уредба. Това не освобождава Изпълнителя от 

неговата отговорност по отношение на вида, качествата и закрепването на използваните 

сигнални средства, както и времето за тяхното поставяне и отстраняване на пътя.  

Изпълнителят е длъжен да възстановява своевременно всички повреди, по пътя и 

пътните съоръжения, предизвикани от вземането на проби или от провеждането на 

изпитвания, като: запълване на сожндажни дупки и шурфове, отстраняване или 

подравняване на излишни земни маси, транспорт на лабораторно оборудване и др.  

Изпълнителят трябва да вземе всички мерки за предотвратяване на замърсяването 

с кал и други отпадъци на пътищата, намиращи се в страни от строителната площадка и 

използвани за движение на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта. 

Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него 

автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по 

пътищата, свързани с обслужването на строителството. Изпълнителят е длъжен да 

отстрани за своя сметка всички складирани по тези пътища отпадъци и ще почисти 

платното за движение на всички участъци, замърсени с кал и други отпадъци по негова 

вина, включително и измиването му с вода.  

Изпълнителят трябва да използва за извършване на земните работи такива 

земекопни, разстилачни и уплътняващи машини (багери, булдозери, товарачни 

машини, грейдери, валяци и др.), оборудване и методи на работа, които да отговарят на 

изискванията за материалите, подлежащи на изкопаване и влагане в земните 

съоръжения.  

Земните работи и земните съоръжения трябва да се изпълняват само с машини и 

оборудване с технически качества, доказани с технически паспорти и документи за 

техническата им годност. 

 


