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5. Опробването на масива да включва вземане на минимум 18 бр. земни проби от 

свлачищните материали и поне 5 бр. ненарушени земни проби от подложката за свлачище. 

При наличие на подземни води да се вземе водна проба. 

6. Лабораторно изследване на земните проби – изследванията трябва да се 

извършат в акредитирана лаборатория. При изследванията трябва да се отчитат и 

условията на масива, вкл. и определяне на остатъчната якост на срязване в условията на 

контролирана скорост на деформиране под вода. Определяне на агресивността на 

подземните води към бетон и стомана. Получаване на характеристични и изчислителни 

стойности на якостноCдеформационните показатели посредством математикоC

статистическа обработка за свлачищните материали и тези от подложката. 

7. Устойчивостта на терена ще бъде оценена по минимум 2 броя характерни 

профили. Изследванията да включват както определена, така и вероятна хлъзгателна 

повърхнина. При стабилитетните изчисления трябва да бъде отчетено влиянието върху 

устойчивостта на нивата на подземните води, външни товари и транспортни средства, вкл. 

от укрепителни съоръжения и сеизмични въздействия. 

8. Анализ на възможните решения за укрепване. Въз основа на резултатите от 

стабилитетните анализи и съобразно съвременното геодинамично състояние на 

нестабилния терен, както и факторите, които влияят върху тяхната устойчивост е 

необходимо да бъдат предложени видовете укрепителни мероприятия за стабилизирането 

им. 

Инженерногеоложкото проучване трябва да бъде разаработено съгласно 

изискванията на Наредба 12 на МРРБ за проучване на свлачищни терени. Всички текстови 

материали, графични приложения и чертежи да бъдат с необходимото съдържание и 

качество, осигуряващи пълнота на цялата представена проучвателна информация за 

обекта и на изготвеното проектно решение, изготвени на AUTOCAD, както и 

съответстващи на изискванията на съществуващите нормативни документи. 

 

2. Изисквания при изготвяне на техническия проект за укрепване 

Проектът трябва да бъде разработен въз основа на резултатите от оценката на 

съвременното геодинамично състояние на свлачищaтa и  извършените стабилитетни 

изчисления. Проекта трябва да включва следните части: 

1. Оценка на конструктивното състояние на пътя;  

2. Разработване на проектно решение за възстановяване на пътя; 

3.Разработване на проектно решение за стабилизиране на свлачищните процеси 

включващ силови укрепителни конструкции и отводнителни съоръжения.  

Проектната документация да се разработи на базата на препоръките за технически 

решения направени в инженерногеоложкото проучване в три оригинални екземпляра и 

съгласно изискванията ня Наредба № 4/2004 година на МРРБ за обхвата и съдържанието 

на инвестиционните проекти във фаза Технически проект: обяснителна записка, 

количествени сметки за видовете строителноCмонтажни работи, графични материали C 

чертежи с детайли към тях и всички подробности, отнасящи се за набелязаното 

строителство.  Проектното решение да се представи в части: Конструктивна, Геодезия, 

КИС, Пътна, Организация и безопасност на движението, ПБЗ, ПУСО и КСС. При 

необходимост да се представи и част Технологична – отводняване от повърхностни води. 

Всяка част да съдържа: 

C Обяснителна записка; 

C Статически изчисления за част Конструктивна; 

C Количествени сметки за видовете СМР; 

C Чертежи;  

Всички текстови материали, графични приложения и чертежи да бъдат с 

необходимото съдържание и качество, осигуряващи пълнота на цялата представена 

информация за изготвеното проектно решение и съответстващи на съществуващите 

нормативни документи. 

 

3. Ситуация: 
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4. Проектът следва да се разработи в съответствие с изискванията на следните 

Нормативни документи: 

Проектът да се разработи в съответствие със следните нормативни документи: 

-�  ЗУТ /Закон за устройство на територията/ 

-� Наредба №4 за обема и съдържанието на инвестиционните проекти 

-� Наредба №18/2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци 

-� Наредба №3/2010 г. за временна организация и безопасност на движението при 

извършване на СМР по пътища и улици 

-� Наредба №2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия 

на труд при извършване на СМР 

-� Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

материали 

-� всички останали нормативни документи, действащи към момента и имащи 

отношение към разработката 

 

5. Оформяне и предаване на проектните материали 

Проектите по отделните части следва да бъдат окомплектовани в папки или 

класьори и се предават в 5 екземпляра на хартиен носител. Всички данни за проекта и 

неговите части да бъдат записани на електронен носител. Подробните количествени 

сметки за предвидените строителноCмонтажни работи да са заверени от правоспособно 

лице и да са налични на хартиен носител и на електронен във формат „xls“. Обобщена 

количественоCстойностна сметка на български език C 5 екземпляра.  

 

6. Авторски надзор  

Осъществяването на авторски надзор по време на строителството следва да се 

извърши в съответствие с изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за 

неговото прилагане и включва:  

C надзор при изпълнението на строителноCмонтажните работи, по всички части на 

одобрените работни проекти;  

C подписване на всички актове и протоколи по време строителството, 

регламентирани в ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството; 

C регулярно посещение на строежа, наблюдение и контрол на изпълнението на 

строежа по време на целия период на извършване на строителноCмонтажните работи за 








