
 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
за Обект: „Ремонт и реконструкция метален мост на ул.“Здравец“, 

гр.Костенец, община Костенец“ 

 

 

I. ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА ПРОЕКТА, СЪЩЕСТВУВАЩО 

ПОЛОЖЕНИЕ И ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ 

 

1. Основание и цел на проекта  

        Настоящата техническа спецификация е разработена във връзка с  

необходимостта от провеждането на пазарни консултации, съгласно Наредба № 12 от 

25 юли 2016г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014-2020 г. 

 Основната цел на проекта е извършването на ремонт и реконструкция на 

метален мост на ул.“Здравец“, гр.Костенец, за да се организира движението на МПС и 

да се изградят допълнителни ленти за пешеходци. Реконструираният мост ще отговаря 

на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и ще се използва, както за 

автомобилно, така и за пешеходно движение. 

 

2. Съществуващо положение 

            Изграденият метален мост има намален габарит, създаващ възможност за 

еднопосочно преминаване на превозни средства, с ограничение в теглото. Липсват 

самостоятелни ленти за пешеходно движение. Предназначението на моста е единствено 

за пешеходно и велосипедно движение. Независимо от маркираното с пътна 

сигнализация ограничение, в нарушение, по платното непрекъснато се извършва 

движение на леки и лекотоварни коли, смесено с пешеходното движение. 

       Изграденото и въведено в редовна експлоатация съоръжение е съставено от ново 

долно строене, включващо два монолитно изградени бетонови устои и монтажна 

метална връхна конструкция. За връхна конструкция е използвана употребявана 

мостова конструкция, предназначена за аварийно временен монтаж, съставена от 

отделни метални блокове. Конструктивната схема на съоръжението се базира на две 

крайни носещи главни греди. Монтажни напречни греди, стъпващи върху долния пояс 

на главните греди и пътно платно, съставено от монтажни блокове от второстепенни 



надлъжни греди и подова настилка от дървени талпи. Ширината на платното между 

бордюрните линии е 3,22 м. 

              

3.  Проектно решение 

 Строежът е ІV-та категория, съгласно чл. 137, ал. 1 т. 4-та от ЗУТ и чл. 8, ал. 1 т. 2 

от Наредба №1/2003 г. 

        Основната цел на проектното решение е съществуващото платно да бъде отредено 

за провеждане на автомобилно движение, с ограничение в габарит и тегло на единично 

превозно средство. Предлаганото уширение трябва да създаде възможност за 

изграждане на тротоарни ленти за пешеходно движение. Проектното решение включва 

всички необходими ремонтни работи на съществуващата конструкция и ново 

строителство, свързано с уширението на габарита, които са: 

 Ремонт на свързани с носимоспособност и устойчивост на конструкцията 

елементи; 

 Ремонти свързани с антикорозионна защита; 

 Ремонти свързани с лагерните устройства и делатационни фуги; 

 Ремонт на пътното платно; 

 Организация на движението – хоризонтална маркировка и вертикална 

сигнализация. 

 С реконструкцията на моста се предвижда изграждането на две тротоарни ленти 

от двете страни на съоръжението. Пътното платно се запазва със съществуващия 

габарит от 3,20 м. – една лента за движение на ППС. С цел подобряване отводняването 

на пътната настилка извън съоръжението се предвижда изграждане на дъждоприемна 

шахта и отвеждане на повърхностните води.  

 

 

II. ПРЕДМЕТ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ 

 

Предмет на пазарни консултации са следните проектни части: 

 Част Конструктивна; 

 Част Пътна; 

 Част Пешеходна пътека. 

 

 


