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назад, бандажа му трябва да застъпва не повече от 15-20 cm от кръпката при ръба. Същото 

се повтаря и в другата посока, за да се осигури добра връзка в ръбовете. 

7. Заливане фугите с битум. 

Подготовката на кръпките на по-големите участъци може да се изпълни и чрез 

фрезоване, като задължително началото и края на фрезованите участъци се изрязват с 

фугорез за получаване на вертикални стени на кръпката. 

 

Подготовка на основата: 

Материалът от старата настилка се отстранява и основата се почиства от прах, кал 

и други замърсявания със сгъстен въздух или метли, телени четки. Обработват се  

фрезованите площи и стените с битумна емулсия или разреден битум. 

 

 Полагане на асфалтобетон и уплътняване: 

След старателно обработване на фрезованите участъци се полага асфалтобетон 

плътна. Уплътняването се извършва с гладки статични валяци, пневматични валяци или 

вибрационни валяци / за по големи площи/ и вибрационни плочи  за по-малки площи. d= 4 

см. 

Асфалтобетоновата настилка при  изкърпване на настилките се изпълнява с плътна 

асфалтова смес тип АС 11,5 износващ В 50/70, (тип В). 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. 

Вложената асфалтобетонова смес се придружава с декларация за съответствие и 

сертификат. 

           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.  

 

Транспортиране на асфалтовите смеси 

             Необходимо е да се осигури 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.  

              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).  
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               При доставянето на сместа, тя трябва да бъде в температурните граници 140оС от 

температурата на работната рецепта. Ако значителна част от доставената смес не отговаря 

на изискванията, или в сместа има буци, трябва да се прекъсне асфалтополагането до 

вземането на необходимите мерки за спазване на изискванията в Спецификацията.  

Транспортирането на сместа до обекта се извършва с покрити с брезент 

транспортни средства, като времето за транспортиране на сместа не трябва да бъде повече 

от 45 минути. Общото време за транспорт и полагане на асфалтовата смес за дрениращо 

покритие не трябва да превишава 60 минути. 

 Уплътняването на положената асфалтова смес се извършва с валяци 

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

изискванията  за уплътняване на асфалтовите настилки.     

              Недостъпните места за уплътняване с валяк се уплътняват ръчно. 

              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.   

 

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 

временна  организация на движението  при извършване на строителството и ремонт по 

пътищата и улиците  на МРРБ. 

             Ремонтът трябва да се извършва при температура на въздуха не по-ниска от +5°С. 

Не се работи по време на дъжд, тъй като водата измива емулсията от каменните фракции. 

 

Безопасни и здравословни условия на труд при изпълнение на пътно строителните работи 

Работите ще се извършват при изключително строго съблюдаване на техниката на 

безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по НАРЕДБА № 2/от 22 март 

2004 г.за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 

2004 г.) 

Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и 

внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на: 

� наличие на координатор по безопасност и план по безопасност на обекта; 

� наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно 

действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за 

безопасна работа; 

� наличие на обекта и ползване на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни 

шлемове и др.; 

� организация на строителната площадка – сигнализация, монтиране на предпазни 

съоръжения, огради;  

� състояние на временното ел. захранване на строителната площадка – от гледна 

точка на безопасна експлоатация. 

Поставяне на необходимите пътни знаци и табели, указващи опасностите и  

обособяващи зоната на работното поле. 






































