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I. ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА ПРОЕКТА 

През месец март 2008г. е извършено обследване на моста от специалисти при 
община Кричим и е съставен Констативен протокол за състоянието му. В заключение 
на Констативния протокол е отбелязано, че пътната част на пешеходния мост е в пред 
аварийно състояние. 

Целта на проекта е подобряване качеството на живот в град Кричим чрез 
обновяване на жизнената среда и създаване на благоприятни социално-икономически 
условия за развитие на населеното място, както и подпомагане за създаването на 
опорна вторична зона за икономическо и социално сближаване и растеж. 

П. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Мостът представлява едноотворна стоманена прътова конструкция с носещи 
ферми и долно строене на пътното платно. Общото състояние на главната носеща 
конструкция и долно строене е добро, но конструкцията на пътното платно е почти 
унищожена, поради което моста е затворен за преминаване. 

П1.0БЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

1. Участникът трябва да докаже възможността си за обезпечаване на 
необходимата организация за изпълнение на предвидените дейности. 

2. Изпълнението на строително-монтажните работи на обекта трябва да се 
извърши по изготвения и одобрен проект, включително План за безопасност и здраве и 
Пожарна и аварийна безопасност. 

3. Изпълнението на строително-монтажните работи на обекта трябва да се 
извърши по приложена КСС. 

4. Строителят трябва да има готовност с всички видове разрешителни за 
навлизане на автотранспорт и механизация в зоната на обекта. По преценка на строителя 
може да се наложи работа и на двусменен принцип. 

5. Преди започване на строително-ремонтните работи е необходимо 
Изпълнителя да осигури Сигнализация на движението в района на обекта, за да се 
осигурят нормални условия за движение на превозните средства чрез отбивни пътища 
или пропускане на движението по съществуващия път. Изпълнителят отговаря за 
временната организация на движението по време на строителството съгласно 
изискванията на Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временна организация и безопасност 
на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътища и улици 
(ДВ бр. 74 от 2010 г.) 

6. Изпълнителят своевременно да уведомява Възложителя за определени етапи 
на СМР, за които е задължително съставянето на актове за скрити работи. 
Представител на Възложителя и Строителен надзор задължително приема 
подготвената основа. 

7. При влагане на местни материали в обекта предварително да се представи на 
Възложителя за одобрение сертификат за годността на материала от съответния 
източник, издаден от управомощена лаборатория. При влагане на нестандартни 
материали в обекта те трябва да бъдат изпитани в лицензирани лаборатории и да 



притежават сертификат за приложимост от съответния държавен контролиращ орган 
/дко/. 

8. След приключване на строително-монтажните работи /СМР/ и преди 
организиране на процедурата за установяване годността на строежа, строителната 
площадка трябва да бъде изчистена и околното пространство - възстановено /приведено 
в проектния вид/. 

9. Доставката на материалите трябва да бъде придружена с декларация за 
съответствие, издадена на база протоколи от изпитване в акредитирана строителна 
лаборатория. Качествата на материалите се доказват с протоколи и/или сертификати, 
които се представят от Изпълнителя. 

IV. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ 

1. Част: Строително - конструктивна 

Информация за моста 
Мостът е стоманена прътова конструкция, едноотворна, с дължина на 

премостване 60 м. Конструкцията се състои от 2 носещи ферми с дъговидно очертание. 
Напречно са укрепени с носещи рамки, оформени от напречната греда на пътното 
платно и вертикалите на фермите; във всички полета са предвидени диагонали. 
Разстоянието между така получените напречни рамки от 5 м. се премества с 2Т греди 
през 1,25 м. Пътното платно се състои от трапецовидна ламарина, използвана като 
оставащ кофраж, върху която е излят бетон. 

Състояние на носещата конструкция 
Основните носещи конструктивни елементи са в добро състояние, поддържани 

грижливо през годините. В близост до лагерите бяха забелязани изцяло корозирали и 
разслоили се елементи, които следва да се подменят. Има липсващи нитове, които 
следва да се добавят или заменят с болтове със същия диаметър. 

Дилатационните фуги при лагерите са запълнени с бетон, изравняващ пътното 
платно с мостовата плоча. Мостът не може да се движи безпрепятствено и предава 
напрежение напречно на ребрата на пътното платно, което е и евентуална причина за 
напукването на бетона и корозията на ламарината, които следва изцяло да се отстранят. 

Теглото на ламаринобетонната плоча g=80kg/m^, вероятно превишава теглото на 
предишната дървена скара. 

Предвижда се замяна на съществуващото ламаринобетонно пътно платно с 
дървена скара, съставена от бичмета 120/150 см през 50 см, и талпи 120/60 см. Така 
полученото пътно платно е с тегло g=48 kg/m^, почти 2 пъти по-малко от предишното. 

Парапетите се подменят поради изкривени елементи и възможност за катерене 
по тях. 

2. Част: Електрическа 
Захранването на осветлението ще се осъществи от табло осветление мост (Тосв. 

мост). То ще бъде пластмасово занулено, заземено за монтаж на фундамент и ще бъде 
захранено с кабел СВТ 5х6мм'^ от електромерно мабло, монтирано на фасадата на ТрП 
"Баня". Управлението на осветлението ще бъде автоматично, чрез часовников 
превключвател, монтиран в табло осветление мост и рачно с ключове. 

Мрежовите кабели ще бъдат тип СВБТ 3x2,5мм^. Осветителните тела ще бъдат 
четири модела - осветителни тела LEDline BCS722 1200 mm 48W, осветителни тела тип 



прожектори 70W и осветителни тела тип прожектори 35W за осветяване на 
пешеходното платно и осветителни тела тип прожектори 35W за осветяване колоните 
на моста. Всички тела ще са със степен на защита > IP44. 

Захранването на всяко едно осветително тяло ще става по системата въвод-
извод, като свързването на кабелите ще се осъществи в клемна кутия. Полагането на 
кабелите ще става по металната конструкция, посредством крепежни елементи. На 
местата, където има опасност от пряк допир, захранващите канели ще бъдат изтеглени 
в метални тръби, заземени към заземлението на таблото. 

При изпълнението на проекта трябва да се спазят всички изисквания на 
действащите нормативни документи, както и всички техни изменения и допълнения, 
валидни в момента на изпълнението на обекта. 

Преди предаване на кабелите за експлоатация, трябва да им бъдат извършени 
съответните изпитания и се съставят протоколи за изпитанията. 

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР 

Стоманената конструкция се изпълнява като се спазват точно дадените в 
чертежите рзмери на конструктора. Материалите се разкрояват с голяма точност, за да 
се намалят до минимум отпадъците. Монтажът на елементите се извършва 
последователно като като се осигурява устойчивост и неизменяемост на всички 
елементи на конструкцията. Основните елементи на стоманените конструкции 
определящи геометричното им положение се поставят в проектните оси максимално 
близко до тяхното проекто положение (хоризонтално и отвесно). Монтират се чрез 
болтове и заварки. Заваряването се извършва по предварително разработена 
технология., в която се указват как и в какъв ред се извършат отделните шевове, 
рамерите и формата на скосяване на заваряваните части, разстоянието между тях и 
марката на електродите. Обслужването на електрическата част от електрозаваръчните 
уредби и поддържането им в изправно и безопасно състояние се извършват от лица с 
необходимата квалификационна група. Заварчиците трябва да притежават свидетелство 
за способност за заваряване и съответната квалификационна група за 
електробезопасност. При работа те използват предоставените им специално работно 
облекло и защитни средства. При заваръчни работи, извършвани на височина, се вземат 
мерки срещу падане на искри или горещ метал върху хора или горими материали, 
намиращи се под мястото на заваряване. Преди включване на електрозаваръчна мрежа 
се прави външен оглед, като обръща особено внимание на състоянието на контактите, 
заземяващите проводници и изправността на изолацията на кабелите. При прекъсване 
или след завършване на заваръчни работи захранването на електрозаваръчните машини 
и мрежи се изключва. 

Настилката от дърво се изпълнява като върху металната конструкция се 
оформя скара от дървени греди. Върху която се полагат талпи. Последователността на 
работата е следната. Най-напред се подбира материала, изрязва се по дължина и се 
напасва на място. По време на изпълнението се проверяват зарязванията на елементите, 
точността на свърването им - с минимални междини и фуги, вида, диаметъра и 
дължината на скрепителните средства, точността на пробитите отвори. 
Импрегнирането се извършва съгласно предписаната в проекта технология като се 
контролира покритието на повърхностите и дълбочината на проникване. 

VI. МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ 

1. Методи за проверка на изпълнението на място. Контролът се извършва чрез: 



• Замервания на изпълнените обеми СМР; 
• Замерване на вложените ресурси в единица доброкачествена продукция 

СМР; 
• Замерване на реалните отклонения на изпълнените СМР и сравняване с 

допустимите отклонения посочени в Техническите изисквания и ПИПСМР; 
• Лабораторни изпитвания; 
• Контрол на разходните норми на материалите; 
• Контрол на вида на влаганите материали и съответствието им с 

посочените в проекта и офертата за изпълнение; 
• Контрол на физическите характеристики на влаганите материали като 

здравина, цялост, срок на годност и др.; 
• Контрол по изпълнените мерки за безопасност и опазване на околната 

среда - знаци, огради, временни мостове, работно облекло, временни складове, 
контейнери за отпадъци, тоалетни, места за почивка, канцеларии и др. 

2. Методи за документален контрол. Проверява се за пълнота и съответствие 
на съставяните и прилагани документи с реалното изпълнение на СМР и одобрената 
проектно-сметна документация. Основните проверяваните документи са: 

• Декларации за съответствие на влаганите материали; 
• Дипломи и удостоверения за правоспособност на работниците и 

служителите пряко заети с поръчката; 
• Създаваната на обекта строителна документация съгласно Наредба 

№3/2003г.; 
Документацията за отчитане на СМР, съгласно договора; 
Графици за изпълнение; 
Инструктажни книги; 
Планове за безопасност и здраве; 
Схеми за временна организация на движението. 

VII. ИЗИСКВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА 

1. Общи положения 

1.1. Ръководствата на участниците са задължени да осигурят необходимото 
работно облекло и лични предпазни средства. 

1.2. Работещите в условия на влага, вода и други подобни да ползват гумени 
ботуши. 

1.3. Всеки работник или служител, който постъпва за първи път на работа или 
преминава на друга работа, независимо от неговата подготовка и квалификация се 
допуска на работа само след като бъде подробно инструктиран за правилата на 
безопасност и хигиена на труда. 

1.4. Забранява се на работниците без разрешение да извършват каквито и да е 
работи, не влизащи в кръга на техните постоянни задължения, освен от необходимост за 
предотвратяване на авария и то по нареждане на възложителя. 

1.5. Задължително е спазването на Правилника за противопожарна охрана. 
Ръководството на обекта е длъжно да изпълнява всички мероприятия по този правилник. 

1.6. На всяка машина, участваща в дейностите, свързани с предмета на договора, 
да има пълно комплектувана с медикаменти аптечка. 



1.7. Да се пазят от повреди положени подземни и други инсталации и 
съоръжения, като предварително се обозначат и маркират. 

2. Работа с машини 

2.1. Работници, които обслужват и управляват машините трябва да 
бъдат снабдени с инструкции, съдържащи изискванията по техника на 
безопасността, указанията на сигналната система, правилата за управление на 
машината, правилата за определено натоварване и допустимата скорост на работа на 
машината и др. 

2.2. Забранява се ползването на агрегати, машини и инструменти, които да не са 
обезопасени и изпитани съгласно ПТБ - гл. VI, т. 1. 

3. Противопожарна охрана 

3.1. Забранява се гасенето с вода на запалени течни горива. Същото да се 
извършва с пясък или със специални пенообразуващи и други подходящи 
пожарогасителни средства; 

3.2. Пушенето и паленето на огън да става на определени за целта пожаро-
обезопасени места. 

33. На строителната площадка да се осигурят пожарогасител, кофи, 
лопати, сандъчета с пясък; 

3.4. На строителния обект в близост до складирани строителни и други 
горими материали да се осигурят кофпомпа за вода, съд с вместимост 200 л, вода и 
кофа; 

3.5. В края на работното време всеки работник е длъжен да провери и да 
остави в пожарнобезопасно състояние своето работно място, машините и 
съоръженията, с които работи; 

3.6. Територията на обекта редовно да се почиства от горими отпадъци; 

3.7. При започване на строителството да се провери изправността на 
пожарните кранове в района; 

3.8. Достъпът да подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, до 
пожарните кранове и хидранти, до сградите, складовете и съоръженията на 
строителната площадка да се поддържат винаги свободни; 

3.9. Забранява се складирането на материали, съоръжения и машини, както 
и паркирането на превозни средства по пътя и подхода към противопожарните 
уреди, съоръжения и инсталациите за пожароизвестяване и пожарогасене; 

4. Безопасност и здраве при работа по време на изпълнението 

4.1. СМР/СРР се извършват при строго съблюдаване на техниката на 
безопасност и здраве при работа, както и всички изисквания по ППО (Закон за 
здравословни и безопасни условия на труд). Задължително се прави застраховане по 
чл. 171 от ЗУТ и по Наредбата за задължително застраховане на работниците и 
служителите за риска „трудова злополука", важащо за целия период па договора. 

4.2. При организиране и осъществяване на трудовата дейност при 
експлоатацията се изпълняват изискванията на Наредба № 2 за минималните 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни 
и монтажни работи (ДВ,бр.37 от 2004год.), Наредба №4 за знаците и сигналите за 
безопасност на труда и противопожарна охрана (ДВ, бр.77 от 1995), нормативните 



актове по безопасността на труда за различните дейности, видове работи и работно 
оборудване. 

4.3. Работодателите и лицата, които ръководят и/или управляват трудовите 
процеси, се задължават да осигурят и утвърдят инструкции по безопасност, и здраве при 
работа (БЗР) за отделните видове работни места съгласно изискванията по 
безопасност на труда, установени в нормативните актове, стандартизационните документи 
и паспортите на работното оборудване - Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. на 
Министерството на труда и социалната политика (Обн.,ДВ, бр. 102 от 2009, попр. бр.4 от 
2010,измбр. 25 от 2010 г). 

4.4. Инструкциите по БЗР се изработват в обхват и със съдържание, както 
следва: 

• правата, задълженията и отговорностите на лицата, които 
ръководят или управляват трудовите процеси; 

• изискваната правоспособност или квалификация на производствения 
персонал; 

• изискванията по БЗР преди започване, през време и при прекъсване, 
преустановяване и завършване на работата; 

• изискванията по БЗР, на които трябва да отговарят 
ползваните строителни машини и другото работно оборудване; 

• средствата за индивидуална загцита, които трябва да се ползват; 
• други изисквания, които се налагат от конкретните условия на работа; 
• условията за принудително и аварийно преустановяване на работата, 

мерки за предотвратяване и ликвидиране на аварии и оказване на 
първа долекарска помощ при злополука и др.; 

• местата за поставяне на знаците за безопасност на труда и противопожарна 
охрана, за описанията на сигналите, подавани с ръка , и словесните съобщения, които 
трябва да се подават при работа с кранове и повдигателни съоръжения. 

4.5. Ръководителите са длъжни да осигуряват безопасни и здравословни условия 
на труд за всички работници. Трудови договори могат да се сключват само с лица, които 
отговарят на изискванията на Кодекса на труда. В случаите ,когато се изисква лицата да са 
правоспособни или да имат необходимата квалификация за съответната работа или работно 
място, същите трябва да притежават съответния документ. 

4.6. Забранява се допускането на работа на лица, които: 
• Не са назначени в съответствие с изискванията; 
• Не са съответно инструктирани и обучени по БЗР; 
• Не са запознати с плана за ликвидиране на аварии; 
• Не са снабдени или не ползват съответно изискващите се работно облекло, 

обувки, лични предпазни средства и обезопасени инструменти; 
• Имат противопоказни заболявания спрямо условията на работата, която им се 

възлага; са правоспособни или имат съответна квалификация, но са преместени на друго 
работно място и не са преминали инструктаж за условията на новото им работно място; 

• Са в нетрезво състояние или са под въздействието на други упойващи 
средства. 

4.7. Лицата, които постъпват на работа, се инструктират за правилата по БЗР и 
подлежат на медицински прегледи по Наредба №3 за задължителните предварителни и 
периодични медицински прегледи( обн.,ДВ, бр. 16 от 1987, изм. бр.65 от 1991 и бр. 102 от 
1994 год., 78 от 2005 г.) и Наредба №5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия 
на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово 
правоотношение(ДВ, бр.43 от 2006 г.) 



4.8. Работодателят е задължен да осигурява специално работно облекло и лични 
предпазни средства в съответствие с Наредба № 3 за минималните изисквания за 
безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни 
средства на работното място.(ДВ, бр.46 от 2001 г., изм. бр.40 2008 г.) 

4.9. Възложителят и упълномощените държавни органи 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, ако е 
необходим; 

• наличие на обекта на инструкщш за безопасност и здраве при 
работа, съобразно действаищте 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 - огради, състояние на 
временното ел. захранване на строителната площадка - от гледна точка на безопасна 
експлоатация; 

• наличие на знаци и сигнализация на обекта, указващи посоки 
за движение и предупреждавапщ за опасност (специално внимание следва да 
се обърне на сигнализацията, когато на обекта работят лица с нарушен слух); 

4.10. На обекта се въвежда "Книга за инструктаж по безопасност и здраве при 
работа", одобрена с Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. на Министерството на труда и 
социалната политика (Обн.,ДВ, бр. 102 от 2009, попр. бр.4 от 2010, изм бр. 25 от 2010 г). 

VIII.CPOKOBE 

1. Плануваните СМР/СРР за периода на строителство трябва да се съобразят 
със сроковете указани от Възложителя. 

2. Плануваните СМР/СРР за периода на строителство трябва да се съобразят с 
атмосферните условия през съответния годишен сезон. 

1Х.ЕКОЛОГИЯ 

1. Изискванията по отношение на опазване на околната среда трябва да отговарят 
на всички нормативни актове на законодателството в Р. България в тази област. Околното 
пространство да се поддържа чисто. Разбъркване на смеси да става в предварително 
приготвени съдове и корита. 

2. Строителните отпадъци да се извозват периодично на места по указание от 
Общинската администрация, като с тях ще разполагат кметските власти за частични 
ремонти на други места. 

3. Да се спазва Закона за управление на отпадъците и всички нормативни актове на 
законодателството в Република България в тази област. 

Обектът да се изпълни в съответствие с действащото българско законодателство 
за строителство и въвеждане на строежите в експлоатация. 


