
         О Б Щ И Н А  А Й Т О С 

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

РАЗДЕЛ 1: 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

„Реконструкция улично осветление по ул. „Братя Миладинови”, „Софроний”, „Щерю 

Русев”, „Богориди”, „Вардар”, „Райна княгиня”, „Н. Рилски”, „Дядо Стойно”, „Д-р 

Павлов” гр. Айтос” 

 

 

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

1. Възложител Община Айтос 

2. Място на изпълнението на обществената поръчка в град Айтос. 

3. Целта на възлаганата обществената поръчка е избор на Изпълнител по реда на ЗОП за 

изпълнението на строително - монтажните работи за обект: „Реконструкция улично осветление 

по ул. „Братя Миладинови”, „Софроний”, „Щерю Русев”, „Богориди”, „Вардар”, „Райна 

княгиня”, „Н. Рилски”, „Дядо Стойно”, „Д-р Павлов” гр. Айтос . 

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО: 

1. Нормативна уредба 

При изпълнението на СМР да се спазват изискванията и предписанията на следните 

нормативни документи: 

1. Наредба №3/09.06.2004г за устройство на ел.уредби и ел.проводни линии; 

2. Наредба №8/28.07.1999г.-Правила и норми за разполагане на технически проводи и 

съоръжения в населени места; 

3. БДС 5504-82 „Осветление на улици и пешеходни зони"- технически изисквания; 

4. ЕN 13201 „Европейски норми за улично осветление" 

5. Правилник за извършване и приемане на строително-монтажните работи; 

6. Наредба № Із-1971 / 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар; 

7. Правилник за техническа безопасност на труда; 

2. Улично осветление. 

В посочените участъци на ул. „Братя Миладинови”, „Софроний”, „Щерю Русев”, 

„Богориди”, „Вардар”, „Райна княгиня”, „Н. Рилски”, „Дядо Стойно”, „Д-р Павлов” на гр. Айтос 

съществуващото улично осветление е изпълнено като въздушна мрежа, на стоманобетонови 

стълбове с осветители с натриева лампа. При реконструкцията на района ще се премахнат 

стълбовете и въздушната мрежа и следва да се проектира и изгради ново улично осветление. 

Подобряването на съществуващото улично осветление ще се осъществява чрез 
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допълнително монтиране на ел. мрежа /с подземно окабеляване/ и монтирането на LED улични 

осветителни тела. 

Изграждането на нова мрежа за улично осветление ще става с монтаж на нови стълбове за 

улично осветление, като ел. захранването ще се осъществява от съществуващата мрежа без да се 

откриват нови партиди за външно ел. захранване. 

От трафопост ТП „Детски ясли“ посредством захранващи кабели СВТ 5х6мм2 в изкоп 

0.4/0.8м от съществуващо табло УО монтирано на фасадата на трафопоста се захранват: 

- Стълбове с номера 1-4 по ул. „Щерю Русев“ 

- Стълбове с номера 5-8 по ул. „Райна Княгиня“ 

- Стълбове с номера 9-17 по ул. „Софроний“/от ОТ 279 до ОТ282/ 

- Стълбове с номера 18-20 по ул. „Д-р Павлов“ 

- Стълбове с номера 21-28 и 31-35 по ул. „Бр. Миладинови“ /от ОТ 303 до ОТ308/ 

- Стълбове с номера 29-30 по ул. „Вардар“ 

- Стълбове с номера 39-41 по ул. „Дядо Стойно“ 

- Стълбове с номера 36-38 по ул. „Неофит Рилски“ 

 

За захранване на участъците със съществуващо улично осветление които няма да се 

реконструират на този етап по част от ул. „Д-р Павлов“ и ул. „Дядо Стойно“ се полага кабел до 

първия съществуващ стоманобетонен стълб с уличен осветител показано на чертеж 1; 

 

От трафопост ТП „Пазара“ посредством захранващи кабели СВТ 5х6мм2 в изкоп 0.4/0.8м 

от съществуващо табло УО монтирано на фасадата на трафопоста се захранват: 

- Стълбове с номера 1-7, 16-22, 26-28  по ул. „Богориди“ 

- Стълбове с номера 7-10, 29-31, по ул. „Софроний“/от ОТ 263 до ОТ283/ 

- Стълбове с номера 10-15 и 23-25 по ул. „Бр. Миладинови“ /от ОТ 303 до ОТ262/ 

 

За захранване на участъците със съществуващо улично осветление които няма да се 

реконструират на този етап по част от ул. „Неофит Рилски“ и ул. „Ченгелиеви“ се полага кабел 

до първия съществуващ стоманобетонен стълб с уличен осветител показано на чертеж 1; 

 

Изискванията за подземно окабеляване са както следва: 

 При подземно окабеляване всички кабели ще се положат в изкопи 0.8/0.4м. 

-  подлага се 0.1 м подложен пясък, върху който се изтегля захранващия кабел 

-  отгоре се полага нов пясъчен слой с дебелина 0.1м 

-  след това до кота терен се прави насип от пресята земна маса, която се 

трамбова на пластове от 0.2 м. 

-  на ниво 0.35 м под кота терен се полага предупредителна PVC сигнална лента с 

надпис „КНН". 

 Насипът да не бъде по- малко от 0.6 м. 

 Пресичанията на улиците ще става в изкоп 1.0/0.4м, като кабелите на тези места се 
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изтеглят в PVC предпазни тръби ф 50 мм. 

 Реализиране на осветлението да се изгради с yлични LED осветителни тела 80W - 

Улична Лампа CREE Chip 5000K /Възможно е уличните осветителни тела да се изработят с 

цветна температура 3000К, 4000K/ . Осветители да са за монтаж на рогатка с ф 48-64мм. 

 Електрическата мрежа за улично осветление да се изпълнява трифазно с кабел СВТ 

5х6мм2.  

 Най - голям спад на напрежение за краен осветител по даден клон - до 5%. 

 Осветлението ще се монтира едностранно по дължина на улицата за улично 

осветление. 

 Реализиране на осветлението на участъците на улиците от проекта да се изгради с 

yлични LED осветителни тела монтирани на единична рогатка на тристепенен стоманено тръбен 

стълб с височина над земята Н=6м с подземна част (вкопаване) - 1м, окомплектовани с вградени 

разпределителни кутии с АП 6A. Стълбовете да са с горещо поцинковане с дебелина на 

цинковото покритие мин. 80 мкр. и гаранция против корозия 24 години. Горещото поцинковане 

осигурява пълна защита от корозия за период от 20 до 30 години, в зависимост от условията, на 

които са подложени продуктите. Боядисването не се препоръчва, защото е много по-скъпо при 

последващата експлоатация на изделието. 

 Под кота терен на всеки стълб има отвор за вход и изход за захранващия кабел. На 

височина 1.025 м от кота терен има друг отвор, в който се монтира клемното табло, с вграден 

автоматичен предпазител за съответния осветител. Захранващият кабел за клона осветители 

влиза и излиза от долу на клемното табло. От предпазителя до осветителното тяло захранващият 

кабел е СВТ 3х1.5мм2. Защитният предпазител за всяко осветително тяло е 6 А. 

 Всяко осветително тяло се заземява с нулевия захранващ проводник. За всеки 

стълб се предвижда повторно заземяване на неутралата, като всеки начален, краен, пети и 

разклонителен стълб ще се заземи самостоятелно с 1бр. поцинкован кол дълги 1.5 м, свързани 

помежду си чрез поцинкована шина 40/4мм. Съпротивлението на заземление да не превишава 

30ома за района. Преди въвеждане на осветлението в експлоатация, да се замери 

съпротивлението на заземлението от лицензирана лаборатория. 

 

Количествата и видовете СМР, както и необходимите за това материали са посочени в 

приложената към документацията Количествена сметка. 

3. Светотехнически характеристики: 

  

Въз основа на светлотехническата класификация на уличната мрежа в Община Айтос, в 

съответствие с БДС EN 13201-2:2016, с предлаганите за монтаж нови осветители, следва да се 

обезпечи постигане на следните нормативни изисквания: 

 

https://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=72453
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Технически характеристики на осветително тяло: 

Улично осветително тяло с мощност 80W,  

Улична Лампа LED Чип: CREE Chip 5000K 

Работно напрежение: AC110-240V 

Ъгъл на светлина: 140 ° 

Лумени:  11 200 lm 

Цвят на светлина: 5000K 

Степен на защита – IP 66 

4. Мерки за опазване на околната среда 

 При изпълнение на обекта няма да се нарушат недопустимо регламентираните  

показатели за санитарно-хигиенното състояние на атмосферния въздух - не се налага употребата 

на застрашаващи и замърсяващи строителни технологии. 

 По време на изпълнение на работите няма да има негативно въздействие върху  

състоянието на водите, геоложката основа, релефа, почвите и фауната в района и около обекта. 

 Фоновото шумово ниво в района няма да се измени при изпълнение на предвидените 

видове работи и ще бъде в рамките на лимитираните нормативни стойности. 

 

За свеждане до минимум на вредните въздействия върху околната среда в периода на 

изпълнение на определените работи се предвижда: 
 

- Непрекъснат контрол на техническия режим на изпълняваните видове работи. 

- Поддържане в изправност на работните и резервни агрегати, машини, уреди за контрол 

и инсталации. 

- Изкопите ще се изпълняват, така че да не се допуска ерозия на почвата, отмиване на  

откосите и образуване на оврази. 

- Да не се допуска изхвърлянето на вредни вещества в атмосферата, почвата и водите. 

- Мероприятия по събиране и отстраняване на всички строителни и битови отпадъци,  

образуващи се в процеса на строителство. 

- На строителната площадка не се предвиждат помощни производства, замърсяващи 

околната среда и създаващи недопустими нива на шума, лъчения и полета. 

Допустимо 

заслепяване

ВЛАЖНА ТI[%]

Lср.[cd/m
2
] /min/ U0 /min/ UI /min/ U0 /mах/ SR

Главна улица - МЕ4 0,75 0,40 0,60 0,15 15 0,5

Събирателна улица МЕ5 0,50 0,35 0,40 0,15 15 0,5

Обслужваща улица МЕ6 0,30 0,35 0,40 0,15 20 0,5

Светлотехнически клас 

улица

Яркост на пътната настилка

СУХА

Осветление на 

обкръжението
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III. НАЧИН НА ИЗМЕРВАНЕ И ДОКАЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО 

ИЗПЪЛНЕНИ СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ 

В хода на изпълнение на строително-монтажните работи от Възложителя се одобряват 

само възложените работи и/или част от работи, завършени от Изпълнителя и изпълнени 

съобразно спецификацията, размерите и одобрените материали, отговарящи на качествените 

изисквания и стандарти. Предаването и приемането на извършените строително-монтажни 

работи ще се удостоверява с протокол за установяване на действително извършени работи. 

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА СМР 

1. Задължения на Изпълнителя свързани с изпълнение на функциите на Координатор 

по безопасност и здраве при изпълнение на строителството: 

Изпълнителят на поръчката ще извърши всички необходими действия по реда на чл. 11 

от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи за етапа на изпълнение на 

Строежите и доставките. 

2. Задължения на Изпълнителя свързани с изпълнение на функциите по управление на 

строителните отпадъци при изпълнение на строителството: 

Изпълнителят на поръчката отговаря за изпълнение на Плана за управление на 

строителните отпадъци съгласно чл. 6 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за 

влагане на рециклирани строителни материали. 

3. Други задължения на Изпълнителя 

Изпълнителят: 

• е отговорен за това, че лицата от екипа му и подизпълнителите му няма да използват по 

никакъв начин, включително за свои нужди, или като разгласяват пред трети лица, каквато и да 

било информация за Възложителя, негови служители или контрагенти, станала им известна при 

или по повод изпълнението на този договор; 

• няма право да се позове на незнание и/или непознаване на дейностите свързани с  

изпълнение на предмета на договора, поради което да иска изменение или допълнение към  

същия; 

• трябва да осигури денонощна охрана на обекта за опазване на складираните материали, 

наличната техника и оборудване, както и изпълнените строително-монтажни работи; 

• трябва да осигури противопожарната защита на обекта при спазване на действащите  

законови разпоредби и изискванията на съответните противопожарни служби. 

• трябва да осигури безопасността на работниците при разчистването, както и на хората, 

намиращи се в съседство. 

4. Щети при извънредни обстоятелства 

Като щети при извънредни обстоятелства се приемат всички щети, предизвикани на 

обекта и отделните видове работи, от събития, които са изключителни и непредвидими и за 
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които Изпълнителят е взел всички нормални предпазни мерки. 

Изпълнителят е длъжен да вземе всички предпазни мерки, за да предотврати появата на 

подобни щети, а ако те въпреки всичко се появят, трябва веднага да предприеме действия за 

тяхното отстраняване. 

В случай на щети при извънредни обстоятелства, те трябва да бъдат обявени от 

Изпълнителя веднага след настъпването, но не по-късно от пет дни. Стойността на ремонтните 

работи за възстановяване на щетите обхваща само работите, които трябва да се извършат за 

отстраняване на нанесените повреди по уточнените вече в Договора цени. Това важи и за 

случаите, когато щетите при извънредни обстоятелства са нанесени в периода между 

завършването и приемането на обекта. 

Щетите при извънредни обстоятелства, нанесени на все още не приети или не измерени 

работи са изцяло за сметка на Изпълнителя. 

5. Поддържане на съоръженията и обекта до окончателното им приемане от 

Възложителя. 

През периода от завършване на строителството до окончателното приемане на обекта 

Изпълнителят е гарант за своята работа и е длъжен да доставя и подменя материалите, които не 

отговарят на изискванията на тази Техническа спецификация, да ремонтира появилите се 

повреди, включително и тези от износване. Всички работи през този период трябва да се 

извършват своевременно и са изцяло за сметка на Изпълнителя. Когато Изпълнителят не спазва 

това изискване, тези дейности могат да се възложат служебно на друга фирма, за негова сметка. 

V. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И ДОКУМЕНТИ, КОИТО ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ЩЕ 

ПРЕДОСТАВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 

Възложителят ще предостави за ползване всички необходими документи на участника, 

определен за Изпълнител. 

За обекта има одобрен технически инвестиционен проект по части Електро, Геодезия и 

Пожарна безопасност и издадено Разрешение за строеж. 

Категорията на строежа  е „четвърта“, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ и чл. 9, ал. 1 

от Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. 

Строежът попада изцяло в урбанизирана територия на града.  

 

 


