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Катионната битумна емулсия трябва да бъде клас С60В1, С40BF1или С60ВР1, в 

съответствие с БДС EN 13808 и „Техническа спецификация 2014г.” на АПИ. 

 

Асфалтобетонова настилка 

Асфалтобетоновата настилка при ремонтни работи настилките се изпълнява с 

дребнозърнеста асфалтова смес тип АС 12,5 износващ В 50/70 и дребнозърнеста 

асфалтова смес тип АС 16 биндер 50/70. Асфалтобетоновата смес трябва да отговаря на 

БДС ЕN 13108-1/NA:2009, по- нов или еквивалент, а битумната емулсия на стандарт БДС 

ЕN 13808:2006/NA:2012, по-нов или еквивалент и да бъдат съобразени с изискванията  на 

„Техническа спецификация 2014г.” на  АПИ за изпитване на горещи асфалтобетонови 

смеси. 

  

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

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

Вложените асфалтобетонови смеси се придружават с декларация за съответствие. 

Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на 

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

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

почистена преди натоварване с асфалтова смес. Сместа се превозва така, че да бъде 

предпазена от замърсяване и десортиране.  

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

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

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

трябва да се прекъсне асфалтополагането до вземането на необходимите мерки за 

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

Необходимо е да се осигури достатъчна производителност на асфалтосмесителя, 

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

необходимите количества смес да бъдат доставяни за осъществяване на непрекъснато 

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

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

предпазена от замърсяване и десортиране. Транспортните средства трябва да бъдат 

експедирани за строителната площадка по такъв график и разпределение, че всички 

доставени смеси да бъдат положени на дневна светлина. Доставянето на сместа трябва да 

се извършва с еднаква скорост и в количества, съобразени с капацитета на оборудването 

за асфалтополагане и уплътняване. Ако значителна част от доставената смес в машината 

не отговаря на изискванията, или в сместа има буци, трябва да се прекъсне 

асфалтополагането до вземането на необходимите мерки за спазване на изискванията в 

Спесификацията. Асфалтовата смес, да се полага гореща, т. е., доставена на 

местополагането трябва да има температура не по - ниска от 130°С, а при студено време - 

не по-ниска от 150°С (съгласно чл. 122 от Правилника за приемане и изпълнение – раздел 

пътища и улици). Уплътняването на положената асфалтова смес се извършва с валяци 

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

спазване изискванията  за уплътняване на асфалтовите настилки.  

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

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

присъствие, Изпълнителят взема  сондажни ядки за лабораторно изпитване.    

Недостъпните места за уплътняване с валяк се уплътняват ръчно. 
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При изпълнение на ремонтни работи на настилката не са допустими   неравности 

по фугата между съществуваща и новоположена асфалтова настилка, които влошават 

транспортно-експлоатационните качества на улиците и пътищата.   

 

 

Механизирани изкопи  
Изпълнителят трябва да използва за извършване на изкопните работи такава 

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

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

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

същите ще бъдат в съответствие с изискванията на тази спецификация.  

Преди започване на изкопните работи Изпълнителят трябва да освободи зоната за 

работа от всички свободно течащи води.  

Съществуващите напоителни канали трябва или да се спрат със съгласието на 

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

начин.  

При извършване на изкопните работи трябва да бъде гарантирано максималното 

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

временни водоотводни съоръжения, които да гарантират бързото отвеждане на 

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

монтира, поддържа и експлоатира такива помпи и оборудване, които могат да осигурят 

нивото на водите под това на основите на постоянните работи за разпоредения срок.  

Превозването на изкопаните материали до мястото на насипване или депониране 

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

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

работа.  

Излишният подходящ материал, и всичкият неподходящ материал трябва да бъдат 

складирани на депа, осигурени от Изпълнителя.  

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

неподходящ материал.  

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

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

оборудване са за негова сметка.  

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

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

при напредването на обратна засипка, с изключение на случаите, когато в проекта е 

предвидено те да останат на място.  

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

необходимия минимален период.  

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

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

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

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

 

Транспортиране на асфалтовите смеси  
Необходимо е да се осигури достатъчна производителност на асфалтосмесителя, 

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

необходимите количества смес да бъдат доставяни за осъществяване на непрекъснато 
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полагане на асфалтовите смеси. Каросерията на превозните средства трябва да бъде 

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

предпазена от замърсяване и десортиране.  

Транспортните средства трябва да бъдат експедирани за строителната площадка по 

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

светлина.  

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

съобразени с капацитета на оборудването за асфалтополагане и уплътняване.  

Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на 

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

разтоварване (покриване).  

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

температурните граници на работната рецепта. Ако значителна част от доставената смес в 

машината не отговаря на изискванията, или в сместа има буци, трябва да се прекъсне 

асфалтополагането до вземането на необходимите мерки за спазване на изискванията в 

Спесификацията.  

  

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

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.  
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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 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  асфалтов пласт.  

 

Уплътняване на асфалтови смеси 
Оборудването използувано за уплътняване на асфалтовите смеси трябва да 

отговаря на изискванията на спецификацията . 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 използувани 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 материала да бъде отново уплътнен.  

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

и изстинал асфалтов пласт.  

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

следния ред:  

а) Напречни фуги  

б) Надлъжни фуги  
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в) Външни ръбове  

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

д) Второ основно валиране  

е) Окончателно валиране  

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

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

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

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

всички участъци.  

а) Напречни фуги  

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

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

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

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

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

преди полагането на нова асфалтова смес. За получаване на пълно уплътняване на тези 

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

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

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

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

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

пълната широчина на бандажа на валяка. 

б) Надлъжни фуги  

Надлъжните фуги трябва да бъдат уплътнени непосредствено след уплътняване на 

напречните фуги. Изпълняваната лента трябва да бъде по 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  
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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 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 материала е все още 

достатъчно топъл за премахване на следите от валяка.  

Всички операции по уплътняването трябва да се изпълняват в близка 

последователност.  

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

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

необходимата плътност.  

След окончателното уплътняване се проверяват равността, нивата, напречните 

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

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

да бъдат коригирани.  

Уплътняването на  асфалтов пласт се извършва с тежки стоманено-бандажни 

валяци, работещи без вибрации.  

ж) Контрол на движението при  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 

 

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

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

до 1,5 kg/m2.  

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

естествен пясък и трябва да отговаря на изискванията .  

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

е по-ниска от 50С, или когато вали, има мъгла, сняг или други неподходящи 

метеорологични условия.  

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

600С до 850С. 
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Непосредствено преди полагане на първия битумен разлив, всичкия свободен 

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

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

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

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

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

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

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

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

непосредствено преди нанасянето на битумния материал за улеснението проникването на 

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

на повърхността. 

  

  Бетонови работи 

Изисквания за приготвяне, транспортиране и доставяне на бетонни смеси се 

определят в БДС EN 206-1.  

Бетонните смеси трябва да бъдат приготвени под формата на:  

Готови смеси, в които циментът, добавъчният материал, химическите добавки и 

водата се влагат и смесват от производителя;  

Полуготови смеси, в които циментът, добавъчният материал, химическите добавки 

и водата се влагат от производителя, и смесването се извършва в бетоновози миксери по 

време на транспортирането;  

Суха смес, в която циментът и добавъчният материал се влагат от производителя, а 

влагането на вода и химически добавки, както и смесването се извършват в бетоновози 

миксери по време на транспортирането или на местополагането.  

Бетонната смес се класифицирана по консистенция от БДС EN 206-1 .  

Изпълнителят може да използва само бетонни смеси, които са произведени по 

одобрени рецепти и изпитани на площадката – с протоколи доказващи качеството на 

бетона от лицензирана лаборатория.  

Предписанието за изготвяне на рецепта за бетон, която трябва да бъде одобрена, 

включва:  

- Класове на бетона на якост, водонепропускливост, мразоустойчивост и т.н.;  

- Клас на проектна консистенция;  

- Максимален размер на зърното на едрия добавъчен материал; - Вид на 

химическата добавка;  

- Изисквания към добавъчния материал и цимента, вкл. минимални количества;  

- Условия на приготвяне, транспортиране и уплътняване на сместа;  

- Други условия и свойства на бетона.  

Рецептата трябва да бъде актуализирана след всяка промяна на условията, при 

които е била изготвена. Актуализирането трябва да бъде одобрено. 

Бетонът се полага на пластове не по-големи от 30 cm за армиран бетон и 50 cm за 

неармиран бетон, като скоростта на час е регламентирана от проекта за кофража или 

други одобрени условия. Всеки пласт трябва да бъде положен и вибриран преди 

изсипването на следващия, така че да се избегне увреждане на несвързалия бетон и 

разделяне на повърхността на бетона на отделни части. Всеки пласт трябва да бъде 

вибриран така, че да се избегне образуването на празнини между него и предишния пласт.  

Последователността на бетониране, както и дебелината на пластовете се определят 

в одобрения технологичен проект.  
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Работни фугите са границата (контактната повърхност) между части бетон, 

положени по различно време, поради графика на бетонните работи или дължащи се на 

прекъсване поради технологични причини.  

Когато полагането на бетон се прекъсне, повърхността на работната фуга трябва да 

бъде подготвена по начина, по който се изисква ( наклон, изпъкналост или вдлъбнатина, 

свързване на армировка и т.н.) без мехурчета и слабо свързани зърна от добавъчния 

материал, съгласно програмата за извършване на бетонните работи. В конструктивни 

елементи, подложени на огъване, работната фуга се оформя с кофраж, поставен 

перпендикулярно на оста им. В елементи подложени на натиск (колони, стени и др.) 

работните фуги се оформят с хоризонтална повърхност. Когато е близко до видими 

бетонни повърхности, работната фуга трябва да бъде така оформена, че ъгълът между 

фугата и бетонната повърхност да бъде 900С, и ръбът да бъде прав, без чупки. Когато се 

полага нов бетон върху втвърден, кофражът трябва да бъде доукрепен. Работната фуга 

трябва да бъде почистена от отпадъци, останки от инертен материал, циментово мляко и 

да бъде измита. Новият бетон трябва да бъде излят върху  влажна, но не мокра работна 

фуга. Първите порции от новия бетон трябва да имат по-голямо цименто-пясъчно 

съдържание и да бъдат вибрирани много внимателно, за да се постигне добра връзка 

между двата пласта.  

Конструктивни фуги се правят съгласно Проекта.  

Специални мерки трябва да се вземат, за да се направят бетонните ръбове здрави и 

плътни, без изкривявания и празнини.  

Изпълнителят е отговорен и трябва да вземе всички необходими мерки, за да 

осигури качество на бетонните работи, и на произведените бетонни конструкции и 

елементи, като отчита вредното влияние на ниски (не по-високи от +50С) и високи (не по-

ниски от +350С) температури на въздуха през деня и нощта, както и такива от студ, сняг и 

лед.  

Мерките, които трябва да бъдат взети за предпазване на бетона от вредното 

влияние на ниските и високи температури, трябва да са специфицирани в програмата за 

изпълнение на бетонните работи, и да бъдат одобрени.  

Работа в студено време  

Когато температурата на въздуха е по-ниска от +5оС не трябва да се бетонира, без 

да са изпълнени изискванията, дадени по-долу и без дадено писмено съгласие.  

/а/ Не трябва да има сняг, лед и замръзвания по инертните материали и водата;  

/б/ Температурата на повърхността на бетона по време на полагане трябва да бъде 

не по-малко от +5оС, (или +10оС, ако циментовото съдържание в бетона е по-малко от 240 

kg/m3 , или когато се използва нискотермичен цимент) и не трябва да надвишава +30оС;  

/в/ Температурата на повърхността на бетона трябва да бъде поддържана не по-

малко от +5оС (или +10оС, ако циментовото съдържание в бетона е по-малко от 240 kg/m3 

, или когато се използва нискотермичен цимент), докато бетонът не достигне достатъчна 

критична якост, предписана изрично от Проектанта според конкретните условия и 

материали и одобрена. Критичната якост трябва да бъде определена от изпитвания на 

пробни тела, отлежали при същите условия, при които отлежава и конструктивният бетон.  

/г/ Преди бетониране кофражът, обикновената и напрегнатата армировка и всяка 

повърхност, с която бетонът ще бъде в допир трябва да се почистят от сняг, лед и 

замръзвания;  

/д/ Не се допуска контакт на цимента с вода при температура по- висока от +60оС.  

Изпълнителят трябва да осигури отоплителни уреди като печки, ел.калорифери и 

т.н., както и гориво и/или енергия за тяхната работа. При такова подгряване трябва да 
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бъдат осигурявани средства за поддържане на подходяща атмосферна влажност. Всички 

добавъчни материали и направната вода трябва да бъдат загрети от +20оС до +60оС. Ако 

има съгласие за  загряване с горелка на смесения добавъчен материал, материалите трябва 

да се загреят равномерно и трябва да се избягва прегряване на отделни участъци.  

Изпълнителят трябва да осигури всички средства ( защитни, изолационни 

покривала и т.н.) да предпази бетона от замръзване.    

Работа в горещо време  

Когато бетонът трябва да се произвежда, вози и полага в горещо време 

(температура на въздуха по-висока от +35оС на сянка), трябва да се вземат следните 

предпазни мерки:  

- Няма да се извършва бетониране без писменото съгласие.  

- Температурата на бетона при полагане не трябва да надвишава +30оС.  

- Изпълнителят трябва да проведе следните мероприятия:  

1. Покриване на купчините инертни материали, циментовите силози, водните 

резервоар и бетоновия възел;  

2. Покриване с брезент на всички транспортни средства и пръскането им с вода, за 

да се предпази от изсъхване бетонната смес по време на транспортиране;  

3. Пръскане с вода на едрия добавъчен материал, за да се намали изпарението и 

защити материала от влиянието на слънчевите лъчи;  

4. Кофражът и положеният бетон трябва да бъдат защитени от слънчево нагряване 

и сух вятър;  

5. Времето за транспортиране да бъде намалено до минимално;  

- Работа през нощта, ако изброените мероприятия имат незадоволителен ефект и 

няма основателни причини за недопускане на работа през нощта;  

- Мярката на слягане да бъде проверявана през равни интервали от време. 

  

  

Описание на съществуващото положение и необходимите видовете ремонтни 

дейности, както следва: 

 

Съществуващото положение 
Асфалтовата настилка по пътните платна в разглеждания участък   е напукана, с   

деформации и частични разрушения.   

Съществуващите надлъжен и напречен наклон са променливи. 

Конструкцията на съществуващата пътна настилка е с трошенокаменна основа и 

двупластово асфалтобетоново покритие, с локални  и мрежовидни пукнатини. 

Отводняването е повърхностно, а съществуващите отводнителни съоръжения са в 

сравнително добро техническо състояние и не са необходими сериозни ремонти в това 

отношение. 

  

Ремонтни работи 

1. затваряне на повърхностни пукнатини по настилката;  

2. полагане на повърхностни частични обработки от трошенокамената настилка; 

Частично полагане на неплътна асфалтобетонова смес(изкърпване) 

3. полагане на нов асфалтобетонов износващ пласт (пренастилане)    

4. стабилизиране на банкети;  

5. укрепване на откоси;  
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6. дейности, свързани с поддържането на елементи на конструкцията на пътните 

съоръжения и принадлежности. 

 

Видове СМР за извършване на ремонта: 

Изкоп на окопи в земни почви, машинно  

включително изкопаване, натоварване на 

транспорт, превоз на депо и всички свързани с 

това разходи 

м3 540.00 

Направа на банкети от трошен камък 0-75мм, 

включително натоварване, превоз на материала 

разстилане и уплътняване и всички свързани с 

това разходи 

м3 75.00 

Почистване на настилка от наноси м2 4350.00 

Напрана на първи битумен разлив м2 4350.00 

Напрана на втори битумен разлив м2 4350.00 

Машинно полагане на неплътен асфалтобетон 

за усилване и профилиране с променлива 

дебелина и всички присъщи за това разходи 

т 290.00 

Машинно полагане на плътен асфалтобетон на 

пластове, вкл.изрязване на фуги, почистване на 

основата и всички присъщи за това разходи 

т 420.00 

Доставка и монтаж на бетонови тръби за 

премостване към главен път 
м 60 

Почистване на втоци и оттоци на водосток 

ръчно, без натоварване и превоз 
м3 5.00 

Превоз на излишни земни и скални маси от 

банкети,окопи, водостоци, реголи, вкл. всички 

свързани с това присъщи разходи 

лв/т/км 320.00 

Ремонт на слаби места в основата-оформяне, 

отстраняване на нездравия материал до 

достигане на здрав пласт, полагане и 

уплътняване на трошен камък и всички 

свързани с това разходи и транспорт 

м3 70.00 

Доставка и полагане на трошен камък с 

подбрана зърнометрия за под основен и основен 

пласт 

м3 30.00 

Изкоп за канавки и всички свързани с това 

разходи 
м3 270 

Изсичане, товарене и извозване на храстовидна 

растителност и дървета по банкети и канавки  
м2 750 

 

Организация на движението по време на строителството 

Преди започване на ремонтните работи от двата края на участъците се поставят 

табели с надпис „ПЪТЯ В РЕМОНТ..........МЛ”, съответния знак и ограничение на 

скоростта. Непосредствено преди участъка, в който се извършват ремонтните работи се 

поставя сигнализация съгласно приложение № 22 от Наредба 16 от 23.07.2001 г. за 






































