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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци” 

ОБЕКТ: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА ГАРАЖ-НАВЕС В ТЕХНИЧЕСКО 

ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ПЪРВИЧЕН ПРЕГЛЕД НА АВТОМОБИЛИ” 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:  ПРИЕМНА ЗОНА НА МБТ ЗА ОТПАДЪЦИ НА ОП СПТО, В 

ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЯНА, МЕСТНОСТ САДИНАТА 

ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА 

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ  ПРОЕКТ 

 

 

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ 

0. ОБЩА ЧАСТ: 

01. Да се вземат под внимание забележките от другите конструктивни чертежи. 

02. Ако някоя от общите забележки влиза в конфликт със забележка от друг конструктивен 

чертеж, то за съответният чертеж да се вземе под внимание забележката отразена на 

него. 

03. Да не се измерва от чертежите. 

04. Всички размери трябва да се проверяват на място на обекта. Ако се открие някакво 

несъответствие между отделните конструктивни чертежи или между чертежите и 

дадените спецификации, да се потърси проектанта преди да се продължи работата на 

обекта. 

05. Всички размери са в: 

- сантиметри – в кофражните и армировъчните планове 

- милиметри – в монтажните планове, производствените чертежи и детайлите към 

тях. 

06. Всички промени трябва да се одобряват от проектанта, преди реализирането им на 

обекта. 

07. Конструктивните чертежи да се разглеждат заедно със съответните архитектурни и 

инсталационни чертежи, спецификации и всички останали писмени инструкции, които 

могат да се дадат по време на изпълнението. 

08. Всички строително-монтажни работи трябва да се изпълняват съгласно настоящите 

приложими стандарти и дадените спецификации. Трябва да се пази копие от тези 

документи и стандарти на обекта през целия период на строителството 

 

G. ОСНОВИ 

G1. Не се допуска преминаване (замонолитване) на тръби за инсталации във фундаментите. 

Не се разрешава разбиване на бетона след изливането му. 

G2. Преди изпълнението на подложен бетон и основи, земната основа да се приеме от 

проектантите по части „Инженерна геология“ и „Конструктивна“. 

G3. Основите да се приемат от проектанта по част „Конструктивна“. 

G4. Основите са оразмерени за изчислително почвено съпротивление Ro=0,15 MPa.  
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С. БЕТОНОВИ И АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ 

С1. Да се използват следните бетони, с клас по якост на натиск съгласно БДС EN 206-1/NA, 

както следва: 

C1.3. Подложен бетон: клас C12/15 

C1.3. Стоманобетонови основи: клас C20/25 

 C1.4.  Стоманобетонови настилки, 

стени, бордове, рандбалки: 

клас C20/25 

С2. Да се използват следните армировъчни стомани: 

С2.1. Стомана клас В500В, съгласно EN 10080 и БДС 9252, означена в чертежите с „N” 

С2.2. Стомана клас А-І, означена в чертежите с „Ø” 

С3. При бетониране в летни условия да се предвиди използването на пластификатори или 

суперпластификатори, заедно със забавители на свързването. 

С4. При бетониране в зимни условия да се предвиди използването на противозамръзващи 

добавки и ускорители на свързването. 

С5. Да се осигури даденото по-долу минимално необходимо бетоново покритие за всички 

армировки: 

С5.1. Долна армировка във фундаменти изпълнявани с подл. бетон;  

горна и странична армировка в фундаменти и стени на подпорни стени и огради, 

изпълнявани като видим бетон:     3,5 см. 

С5.2. Горна и странична армировка във фундаменти :    2,5 см 

С5.3. Стени, подколонници, рандбалки, бордове:    2,5 см 

С5.4. Долна армировка в армирана бетонова настилка:   3,5 см 

С5.5. Горна армировка в армирана бетонова настилка: 

- Зона на шлайфана бетонова настилка    5 см 

- Зона на настилка с послевващи арх. финишни пластове 2,5 см 

С5.6. Етажни плочи, греди и стълбища:     1,5 см 
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S. СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ 

Използвани материали: 

S.1. Листова и профилна стомана клас S235JR, по БДС EN 10025-2. 

S.2. Горещовалцувани профили: 

S.2.1. IPE по EURONORM 19-57 

S.2.2. L по БДС EN 10056-1,2 

S.3. Горещообработени тръбни профили RHS, SHS по EN 10210-2 

S.4. Студеноформувани U профили по БДС 8111-75. 

S.5. Заваръчни материали за стомана клас S235: 

 за ръчно заваряване клас Е42 по БДС EN ISO 2560-A 

 за заваряване в защитена газова среда клас G42 по БДС EN ISO 14341-A 

S.6. Болтове: 

 Монтажни – клас 4.6 по DIN 558 

 Носещи – клас 8.8 по DIN 934 

S.7. Гайки: 

 Клас 4 – за монтажни болтове по DIN 555 

 Клас 10 – за носещи болтове по DIN 934 

S.7. Шайби: 

 Подложни по DIN 125 

 Пружинни по DIN 127 

S.8. Катетите на заваръчните шевове са означени с Z на чертежите. 

S.9. Всички заваръчни шевове са с катет равен на дебелината на по-тънкият от 

присъединяваните елементи, освен означените. 

S.10. При монтажа на анкерните групи стриктно да се следи за взаимното положение на осите 

на групите с осите на сградата. Допустими отклонения: 

 разминаване в план ±5 mm; 

 горния край на анкерния болт от проектното ниво ±10 mm; 

 допустимо отклонение за ниво горен ръб фундамент -10mm / +10mm. 

S.11. Да се вземат мерки срещу развиване на гайките чрез монтаж на пружинни (контра) 

гайки. 

S.12. Технически изисквания за изпълнение на стоманена конструкция според БДС EN 1090-

2: 

 Клас на изпълнение - EXC2; 

 Клас на подготовка - P2; 

 Клас на допустими отклонения - Клас 1. 

S.13. Контрол на заваръчните шевове за клас на изпълнение EXC2: 
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 Всички заваръчни шевове да се контролират чрез външен оглед и измерване на 

катетите съгласно БДС EN ISO 17637 и ниво на качество С  съгласно БДС EN ISO 

5817, като се изисква ниво на качество D към следните показатели „Подрез” (5011, 

5012), “Припокриване на основния метал с несплавяване” (506), “Пръски” (601) и 

“Кратер в края на заваръчния шев” (2025); 

 Всички заваръчни шевове с пълен провар се проверяват посредством ултразвуков 

контрол съгласно БДС EN ISO 17640 и ниво на качеството 3 съгласно БДС EN ISO 

11666; 

 При наличие на дефект да се вземат мерки за отстраняването му и коригираните 

места да се проверят повторно. 

S.14. Технически изисквания по отношение на безопасността на строително-монтажните 

работи според БДС EN 1090-2. 

S.15. Антикорозионната защита трябва да отговаря на изискванията, дадени в стандарта БДС 

EN ISO 12944 за: 

 Среда на агресивност С2; 

 Проектен срок на антикорозионната защита; 

 Антикорозионното покритие да се проверява на всеки две години и при 

необходимост да се възстановява в компрометираните участъци. 

 Почистване на стоманата преди нанасяне на антикорозионна защита до степен 

Sa2,5 съгл. БДС EN ISO 8501 или еквивалентен; 

S.16. Изисквания към транспортирането и монтажа според БДС EN 1090-2. 

S.17. За всички предписани материали да се спазват строго технологичните изискванията на 

производителя. 

S.18. Върху стоманените повърхности, които контактуват с бетон да не се полага 

антикорозионно покритие. Преди бетониране повърхността да се почисти до основен 

метал. 
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