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II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА 

ПОРЪЧКА. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Избраният за изпълнител участник следва да изпълни предмета на поръчката в 

пълно съответствие с техническите спецификации, изискванията на възложителя, 

нормативните изисквания и добрите практики в областта на предмета на поръчката. 

  

Строително�монтажните дейности в настоящата обществена поръчка да се 

извършат на основание проектните документации съставени на база договори за 

проектиране между Възложителя Община Попово и Изпълнителя 

„ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ” ООД � Варна.  

 Посочените в проекта технически характеристики на съответното изделие следва 

да се считат за минимални. Могат да се заменят с други идентични изделия с 

равностойни или по�добри параметри. 

 

 Ситуация на предвиденото за изграждане улично осветление е показано на 

чертежи М2.1 и М2.2. То се състои в подмяна на съществуващите осветители с нови 

енергоефективни такива. 

 Минималните технически параметри на осветителните тела са дадени в 

Таблица 1.  

 

Таблица 1. Технически параметри на осветителните тела 

Мощност, 

W�

Цветна 

темп., 

К�

Светлинен 

поток, lm�

Индекс на 

цветопредаване, CRI�

Работно 

напрежение, V�

27� 4000� 3170� ≥70� 160�260�

�

�

 Тъй като стоманотръбните стълбове за улично осветление няма да се подменят, 

предвижда се те да бъдат пребоядисани. 

 

 Няколко от съществуващите стълбове за УО попадат извън рамките на новия 

тротоар и е необходимо тяхното преместване. Поради тази причини се предвижда 

изграждането на нова кабелна линия за тяхното захранване. Тя ще се изпълни с медни 

кабели тип NYY 5х16 mm2. При изграждането й да се спазват следните нормативни 

изисквания: 

�� Под тротоарите и терените, където не преминават превозни средства, 

кабелите се полагат на дълбочина не по�малко от 0.7 m. При неравни 

повърхности и възможност за нараняване на кабела, той се полага върху 

пясъчна подложка с дебелина 0.1 m. Кабелът се зарива със слоеве от пясък 

или пресята трамбована пръст с дебелина най�малко 0.35 m, поставя се 

сигнална лента и се възстановява външната настилка. При полагане на 

кабелите успоредно на оста на тротоарите да се спазва разстояние от 0.5 m 

от платното за движение на автомобили.  

�� При пресичане и сближаване със съществуващи подземни проводи или 

други специфични случаи на полагане да се спазват стриктно изискваните 

минимални разстояния съгласно наредба №3 за УЕУЕЛ (НУЕУЕЛ � чл.375), 

Нар. Iз�1971 и наредба №8 за правила и норми за разполагане на технически 

проводи и съоръжения в населени места. За пресичанията с газопровода е 

предвидено кабелите НН да се изтеглят в метални тръби с дължина 4,5m (по 



2m от всяка страна плюс ширината на газопровода) и да се спазва 

минималното вертикално светло разстояние да е 0,25m. При реализиране на 

минимално вертикално светло разстояние от 0,50m металните тръби да не 

се монтират. 

 Монтажът на стоманотръбни стълбове се осъществява извън платното за 

движение на МПС, като се спазва минимално отстояние 0.5 m от него. В случаите на 

сближаване с водопровод да се спазва отстояние от фундамента на стълба не по�малко 

от 1m.  

 Всеки стоманотръбен стълб се заземява с един брой заземителен кол с дължина 

1.5 m, изработен от поцинкована профилна стомана 63/63/6 mm. Колът се забива 

вертикално на дълбочина минимум 1.7 m, а неговата шина се присъединява към стълба 

чрез разглобяемо болтово съединение. Съпротивлението на заземителя не трябва да 

надвишава 30 Ω. Допуска се завишаване на тази стойност при условията на чл. 226 ал. 4 

от наредба №3 за УЕУЕЛ. 

 

Безопасност и охрана на труда 
 За извършване на съответните дейности да се допуска само персонал, придобил 

съответната квалификация. Задължава се ръководството на обекта да запознае персонала 

предварително с проектите. Задължава се обслужващия персонал да има удостоверение 

за успешно положен изпит според действащите нормативни документи. 

 Задължава се фирмата, която ще експлоатира обекта, да осигури обслужващия 

персонал с лични предпазни средства и да имат удостоверения за успешно издържан 

изпит. 

�� При извършване на строително�монтажните работи по кабелните линии 

могат да възникнат следните опасности, свързани с характера на работата: 

�� нарушаване целостта на подземните проводи � ел. и тел. кабели, 

водопроводи; 

�� срутване на пръст в изкопа; 

�� падане на хора и строителни машини в незарити изкопи и ями; 

�� нараняване на работници, движещи се в съседство на работните коловози; 

�� неправилна манипулация в Подстанция, ТП и други източници на ел. 

захранване. 

 За да се предотвратят тези ситуации за възникване на злополука е необходимо 

стриктно да се спазват всички нормативни документи, валидни в процеса на изпълнение 

на обекта (НУЕУЕЛ, НТЕЕЦМ, ПТБ и др.). 

По�важни мероприятия са: 

�� в зоната на подземните и надземните съоръжения да се работи под контрола 

на техническия ръководител или бригадира, като на дълбочина, по�голяма 

от 0,4 m се работи само с лопата; 

�� изкопните работи ще се извършват предимно ръчно, тъй като се копае в 

застроената заводска част със съществуващи подземни съоръжения; 

�� изкопите с дълбочина до 1,5m да се обезопасят, като се оградят на 

разстояние 0,7 � 1,0 m от ръба им с временни огради от инвентарни 

материали на обекта (колове, PVC сигнална лента), а при оставане през 

нощта да се осветяват с предупредителни знаци и лампи; 

�� на местата на пресичане на изкопите от пешеходците да се поставят 

обезопасени платформи; 

�� изкопите за шурфове да се засипят след използването им; 



�� за осигуряване на безопасно движение на превозни средства в района на 

обекта да се приложи временна организация на движението; 

�� при ръчно полагане на кабела всички работници да застанат от едната му 

страна; 

�� при трасета с криви се забранява заставането на работниците от вътрешната 

страна на кривата; 

�� преместването на кабел в експлоатация става само след изключването му от 

напрежение и заземяване; 

�� работите в Подстанция, ТП и други източници на ел. захранване или в 

близост до електропровод под напрежение, както и работите по монтаж и 

присъединяване към съществуващата мрежа да се изпълнява само след 

изключването им от напрежение, заземяване и допускане до работа с 

надлежно оформен наряд; 

�� временното ел. захранване да се изпълнява под ръководството и контрола на 

техническия ръководител. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Обезопасяването на изкопите в тротоарите и уличните платна, както и 

исканията за изключване на напрежението да се извършва от организацията изпълнител, 

като средствата за това се осигуряват от инвеститора. 

 

Опазване и възпроизводство на природната среда 
 Технологическият процес на кабелната линия (КЛ) е пренасяне на електрическа 

енергия подземно. При експлоатацията на КЛ отпадъчни продукти няма. При евентуална 

авария, след разкриване мястото на повредата, се извършва муфиране или подмяна с нов 

кабел. Демонтираният кабел се извозва на подходящо място, същото се отнася и за 

евентуално останала пръст след зариване на изкопа и кабелните изрезки след направата 

на съединителна муфа. 

 За да се подобри икономическата, социална и екологична ефективност на обекта, 

при проектирането, строежа и експлоатацията му са спазени изискванията за рационално 

използване на земята, оптимална организация на строителството и минимално 

увреждане на ландшафта. 

 Предвидено е след зариването на изкопа всички отпадъчни материали и пръст да 

се извозят на подходящо място и теренът изцяло да се възстанови. Тъй като се отнася 

само за населени места, не се предвижда възстановяване на хумуса. 

 

 Ако по време на строителството се установят места, в които ще се засегнат 

съществуващи съоръжения (неотбелязани на чертежите или отбелязани с неточно 

местоположение), както и при се налагащи се изменения, то незабавно да се уведоми 

инвеститорът и проектантът за вземане на решение. 

 

 








