
ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ 

(публ., БСА, бр. 3-4 от 1969 г.; изм. и доп., бр. 1-2 от 1975 г.)  

 

ОБЩИ УКАЗАНИЯ 

 Чл. 1. Тези указания се отнасят за строителството на язовирни и речни 

хидротехнически съоръжения.  

  

Чл. 2. Общите строителни работи при хидротехническите съоръжения се 

извършват съгласно указанията, дадени в съответните глави от настоящия 

правилник.  

  

Чл. 3. Геодезическите работи по строителството на хидротехническите съоръжения 

включват:  

а) полагане на опорни точки и полигони извън границите на съоръженията, които са свързани с държавната 

триангулачна мрежа и постоянните репери на държавната нивелация; 

б) трасиране основните линии на съоръжението и на отделните му елементи. 

  

Чл. 4. Опорните точки и целият полигон се установяват на брега с постоянни 

знаци, които не се заливат и отнасят от високите води. Същите се запазват до 

завършване на строителството и въвеждането на съоръженията в експлоатация.  

  

Чл. 5. Опорните точки, полигоните, нивелачните репери и осите на 

хидротехническите съоръжения се нанасят на специални трасировъчни чертежи, 

които след завършване на строежа се предават на инвеститора.  

  

Чл. 6. Точността на трасировката и нивелацията трябва да съответстват на класа и 

вида на съоръжението и се дават в проекта.  

  



Чл. 7. При строителството на хидротехническите съоръжения задължително за 

първи и втори клас се използват данните от Централния хидрометеороложки 

институт за високи води, ледоход, вълни и др., както и геоложки, хидрогеоложки, 

почвени и други данни.  

  

Чл. 8. Плаващите средства, които се използват за строителството на езерни, 

язовирни и на речни хидротехнически съоръжения, трябва да съответстват на 

изискванията на морския и речния регистър на Народна република България.  

  

Чл. 9. Подготовката на основите на хидротехническите съоръжения в нескални 

почви се извършва при съблюдаване на следните изисквания:  

а) почви, които съдържат черупчести, торфени, растителни и други несвойствени за дадения почвен вид 
прослойки, както и замърсени такива със строителни отпадъци се отстраняват до здрава почва; 

б) преди насипването на почвата при земнонасипните съоръжения, предпазни диги и други основата се 

набраздява перпендикулярно на посоката на проникване на филтриращите се води; 

в) при изграждане на земнонасипни язовирни стени задължително трябва да се проучват физико-механичните 

свойства на терена, върху който се изграждат, като при наличието на водоразтворими соли повече от 6% по 
тегло трябва да се установи размиването на почвата и да се набележат съответни мерки; 

г) изземването на почвата в по-голямо количество от предвиденото в проекта не се допуска; при незначителни 

местни изземвания на почви в повече от установената кота трапчинките се запълват с почва, приета за 

направата на тези съоръжения, ако се касае до земни съоръжения, а в основите под бетонните съоръжения с 

пясък, чакъл или бетон, но при съгласуване с проектантската организация. 

  

Чл. 10. Подготовката на основите в скални почви се извършва при съблюдаване на 

следните изисквания:  

а) основата да се почиства от изветрели пластове; 

б) пукнатини и карстови дупки да се изчистват и запълват съгласно указанията в проекта; 

в) непосредствено преди започване на строителството на основата на съоръжението същата се промива със 
струя вода или се продухва с въздух; 

г) при съоръжения от първа и втора класа се предвиждат съгласно проекта устройства за монтиране на 

контролно-измерителна апаратура и геодезически знаци за следене на измененията, които настъпват през време 
на строителството и експлоатацията. 

  



Чл. 11. Шахти, кладенци и галерии за проучване на основата или за отвеждане на 

водите, сондажите, изворите и други след завършване на работата трябва да се 

запълват съгласно указанията на проекта.  

  

Чл. 12. Преди започване строителните работи основите на съоръженията се 

приемат с двустранен-констативен акт, като се заснемат профили, 

характеризиращи основата, и се опише и картира геоложката обстановка.  

  

Чл. 13. Възобновяването на работата по строежа на съоръжението или на отделни 

негови елементи след непредвидени в проекта прекъсвания се допуска само след 

съгласуване с проектантската организация.  

  

Чл. 14. Състоянието и качеството на работата по изграждането на 

хидротехническите съоръжения се контролира систематично в течение на целия 

период на строителството чрез външно оглеждане, инструментален контрол, 

следене на контролно-измервателна апаратура.  

  

Чл. 15. При констатирани дефекти и некачествено изпълнение на строителните 

работи се съставя протокол от инвеститора, в който се посочват мерките за 

отстраняването им.  

  

Чл. 16. При дефектни работи, които застрашават сигурността на съоръжението или 

пречат при бъдещата му нормална експлоатация, строежът се спира напълно или 

частично.  

ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ 

ЗЕМНИ РАБОТИ 

  

Чл. 17. Земните хидротехнически съоръжения се изграждат при спазване на 

специални технически правила и норми, българските държавни стандарти и 

указанията на глава „Земни работи" от настоящия правилник.  

  



Чл. 18. Земнонасипното ограждане на строителните ями се прави от почвите, които 

се изкопават от строителните ями. Разработването и използването на кариери се 

допуска само когато почвата, добита от строителните ями, не е годна за направа на 

насипа.  

  

Чл. 19. Отводняването на строителните ями се извършва чрез защита от заливане 

от повърхностни води и чрез понижаване нивото на подпочвените води съгласно 

указанията на глава „Земни работи".  

  

Чл. 20. Допустимите отклонения от проектната кота при изкопаване основата на 

хидротехническото съоръжение, както и на дъното и откосите на каналите, са 

дадени в таблици 3 и 4.  

  

Чл. 21. Не се допуска недостигът на пръст да се взема от строителната яма, като се 

увеличават нейните размери.  

  

Чл. 22. Запълването на шпунтовите прегради с почва се извършва предимно по 

хидромеханизиран начин.  

  

Чл. 23. Извършването на изкопни работи по хидромеханизиран начин се допуска 

само след водолазни изследвания на дъното и отстраняване от работната зона на 

предметите, които пречат за работата на изкопния снаряд.  

  

Чл. 24. Дълбочината на спускане на почвовземащото съоръжение на изкопния 

снаряд се коригира при всяко изменение на нивото на водата на 0,10 м.  

  

Чл. 25. Ходът на работата, изпълнявана с изкопния снаряд, се контролира 

систематически и се отразява редовно в дневник, а с актове се установява:  

а) производителността на снаряда; 

б) състояние на трасировъчните знаци и водомерните скали; 



в) характеристика на разработваната почва по взети проби; 

г) фактически изработената дълбочина на строителната яма в сравнение с проекта. 

  

Чл. 26. При работа на изкопния снаряд близо до съществуващите съоръжения се 

вземат мерки за запазването им, като откосите се извършват стъпалообразно с 

възможното най-малко нарушаване на основната почва, а съоръжението се 

защитава от повреди.  

  

Чл. 27. Контролни работи от разработваните при изкопите почви се вземат с 

черпаци или с разрохвателя на снаряда в началото на работата и при всяко 

минаване на снаряда в участък с друга почва. Местата на дупките, от които са били 

взети пробите, се отбелязват на плана, а времето на вземането и характеристиката 

на пробите в работния дневник.  

  

Чл. 28. Типът на изкопния снаряд за подводни изкопи се избира въз основа на 

технико-икономически изчисления в зависимост от характера и обема на работата 

и вида на почвата.  

  

Чл. 29. Преместването на изкопната почва към депата се извършва с плавателни 

съдове, плаващи почвопроводи или лонгокулоари. За транспортиране на почвата на 

къси разстояния се използват лонгокулоари.  

  

Чл. 30. Окончателната дълбочина на основата на язовирните стени се определя в 

зависимост от характера и състоянието на скалните породи, които се разкриват при 

изкопните работи.  

Основите се приемат с акт между строителя, инвеститора и проектанта. 

  

Чл. 31. При здрави еднородни скали и такива със средни качества, които могат да 

обезпечат достатъчно добро сцепление на бетона в основата, последният пласт 

трябва да се изкопава без взрив. Дебелината на този пласт зависи от местните 

условия и се определя съвместно с проектантската организация.  

  



Чл. 32. При слаби скални почви-нееднородни и на пластове, и на такива, които не 

обезпечават достатъчно добра връзка на бетона в основата, изкопът се продължава, 

докато се установи относително монолитната основа или до такава кота, при която 

нездравата основа може да бъде подобрена чрез площна циментация и други 

мероприятия, определени от проектантстата организация.  

  

Чл. 33. При нездрави основи, слаби и напукани скални породи окончателната кота 

на основата трябва да се установява въз основа на резултатите от моделни 

изследвания на напреженията едновременно на тялото на стената и на основата или 

по други методи и начини, предмет на специални проекти.  

  

Чл. 34. При здрави еднородни скални породи съоръжението се поставя на 

повърхността, като по наклона в посока на течението се правят хоризонтални 

стъпала. Тяхната височина и ширина се определят в проекта.  

  

Чл. 35. Повърхността на разкритата скална основа не се подравнява, а само се 

почиства със силна водна или въздушна струя по указание на проектанта.  

  

Чл. 36. Земнонасипните язовирни стени и речни охранителни диги се изграждат от 

почти всички видове свързани и несвързани почви, като от несвързаните се 

изключват онези, които съдържат и неразложени химически съединения, а от 

свързаните - тези които се размекват във вода и които се разпадат под действието 

на атмосферните влияния.  

  

Чл. 37. За земнонасипни язовирни стени от І и II клас, както и за такива, които се 

изграждат върху слаба основа, се правят изследвания върху модели, при които да 

се проверява отговарят ли на изискванията за стабилитет и водонепроницаемост.  

  

Чл. 38. Изборът на материалите, от които се строи тялото на язовирната стена, 

водонепроницаемите елеменити, дренажа и филтрите, трябва да се извършва на 

базата на резултатите, получени при изследванията и съответните норми и 

предписания.  

  



Чл. 39. При строежа на земнонасипни язовирни стени, речни охранителни диги и 

други земни прегради трябва да се извършва систематически лабораторен контрол 

за качеството на почвите в кариерите, за да се установи отговарят ли на 

изискванията на проекта.  

  

Чл. 40. Качествата на почвата и начинът на насипване на телата на земнонасипните 

язовирни стени, охранителните диги и други земнонасипни стени, както и на тези 

за направата на уплътнителни екрани, ядра, понури и зъби се определят в проекта.  

  

Чл. 41. Качеството на работата при земнонасипните хидротехнически съоръжения 

трябва да се контролира непрекъснато, като се установява:  

а) съответства ли качеството на насипната почва на изискванията на проекта и техническите условия и норми; 

б) правилно ли се извършва насипването и уплътняването на почвата във всички части на съоръжението. 

  

Чл. 42. Насипването на почвата се контролира чрез проверка на дебелината на 

отделните пластове, степента на уплътнение (обемно тегло на скелета, влажност), а 

също така и чрез проверки в лабораторията на коефициента на филтрация на 

почвата.  

  

Чл. 43. Насипването тялото на язовирни стени, дигите и други земнонасипни 

хидротехнически съоръжения се извършва равномерно по цялата ширина на 

изгражданото съоръжение на хоризонтални пластове с дебелина, определена в 

проекта. За земнонасипни язовирни стени насипването започва, след като е 

извършена подготовката; долулежащият пласт е уплътнен и подравнен, премахнати 

са коловозите, гладките и напуканите плоскости; направени са награпяванията, 

предвидени в проекта, и има необходимата влажност, за да се създаде връзка със 

следващия пласт.  

В надлъжна посока насипването се извършва по цялата дължина на хоризонтални пластове, като при скатовете 

не се допуска изоставане с насипването. В напречна посока наклонът на пластовете се извършва съгласно 

проекта - по посока на водната страна, а при разширение за надвишение на стени - хоризонтално. Не се допуска 

започване на насипните работи, преди да са изградени основните изпускатели, противофилтрационните зъби, 

дренажните устройства и преди да е подготвена останалата част от основата на стената в руслото на реката. 

  

Чл. 44. Уплътняването на пластовете в насипа се извършва равномерно до степен, 

изисквана от проекта.  



  

Чл. 45. Укрепването на откосите при земнонасипните стени и охранителните диги 

срещу действието на вълните, леда, дъждовете и др. се извършва със специални 

облицовки съгласно проекта.  

  

Чл. 46. Дебелината на екрани, понури, ядра и зъби не трябва да се отклонява от 

проектната с повече от 10%.  

  

Чл. 47. При работа по намивните язовирни стени, диги и други независимо от 

съблюдаването на указанията в глава „Земни работи" по настоящия правилник 

трябва да се спазват следните изисквания;  

а) разпределението на намивните почви по напречното сечение и дебелината на отделните намивни пластове, 

както и интензитетът на намиването се установяват в проекта; 

б) съставът на почвата, която се употребява за намиване, трябва да се контролира систематически както в 
кариерата, така и в тялото на намивното съоръжение; 

в) не се допуска използването на почви, които съдържат органически примеси, корени и други такива; 

г) намиването се извършва равномерно на еднакви по дебелина пластове по дължината на съоръжението; 

д) стъпаловидно намиване на язовирни стени с ядра не се допуска; 

е) водочерпните кладенци след завършване на работата се запълват с почвите, които са използвани за 
изграждане на съоръжението. 

  

Чл. 48. Оформяването на короната на откосите на земни хидротехнически 

съоръжения се извършва съгласно проекта.  

КАМЕННИ РАБОТИ 

  

Чл. 49. Каменните работи при хидротехническите съоръжения обхващат направата 

на язовирни стени от насипани или зидани камъни, сухо зидани-подпорни стени, 

корекционни съоръжения, каменни облицовки, дренажни, филтри и др.  

  

Чл. 50. Каменните работи при хидротехническите съоръжения се извършват при 

спазване на специалните технически условия и норми, изискванията на 



Българските държавни стандарти и.указанията на глава „Зидарски работи" от 

настоящия правилник.  

  

Чл. 51. Камъните, които се използват за изграждането на хидротехническите 

съоръжения, трябва да отговарят на изискванията на проекта и на БДС. Преди 

започване на строителството чрез лабораторни изследвания и опитно насипване се 

установяват техните качества и пригодност за работа.  

Опитните участъци се извършват въз основа на утвърден от инвеститора специален проект и се заплащат от 

него. При направата на язовирни и други отговорни съоръжения такава проверка трябва да се прави и в процеса 

на строителството: за съоръжения със суха каменна зидария на всеки 30 000 куб.м., а за такива от 

каменнонасипни - на всеки 50 000 куб.м. изкопен камък. Също така проверка трябва да се прави и при всяко 
изменение на качеството на камъка в забоя на кариерата. 

  

Чл. 52. Размерите на използваните камъни при липса на специални указания в 

проекта за носещата част на съоръжението трябва да отговарят на следните 

изисквания:  

а) за каменнонасипни язовирни стени съдържанието на дребен камък с тегло до 10 кг да не надминава 10%, а с 

тегло от 10 до 30 кг да не бъде повече от 30%. При опитни изследвания в естествен мащаб този процент може 

да бъде изменен съгласувано с проектантската организация; 

б) за конструкции от суха зидария камъните трябва да имат дължина, по-голяма от 50 см, и ширина и височина, 
по-голяма от 30 см; 

в) не трябва да се употребяват за носещ елемент в съоръжението камъни от тънкослоести скали, които имат 
слаби разтворими и размиваеми прислойки, и такива, които се влияят от действието на водата и температурата. 

  

Чл. 53. Сортирането на камъните по размери се извършва в кариерите. Границите, 

в които трябва да са включени минималните и максималните размери на камъка, се 

определят в проекта.  

  

Чл. 54. За да се получи еднакво улягане на съоръжението, зпдарията на насипа в 

границите между две съседни фуги се извършва равномерно.  

  

Чл. 55. Начинът на уплътняването на каменния насип се определя в проекта.  

  



Чл. 56. Допустимите отклонения на наклона на откосите на каменнонасипните 

язовирни стени по проектния наклон не трябва да превишават величините, дадени в 

таблица 8.  

  

Чл. 57. Изграждането на каменнонасипните съоръжения се извършва с ломен 

камък. Използването на гладки камъни вместо ломен камък се допуска само след 

съгласуване с проектантската организация.  

  

Чл. 58. Обемът на празнините в каменния насип не трябва да бъде по-голям от 

посочения в проекта и трябва да се проверява през време на строителството по 

начин, посочен в проекта.  

  

Чл. 59. Сухата зидария в теглото на язовирната стена се извършва от камъни с 

различна големина при щателно нагласяване камъните на мястото и проверка на 

връзката им с другите камъни, като празнините не трябва да превишават 25-30%.  

  

Чл. 60. Преди започване полагането на каменния насип от основите се отстраняват 

неподходящите и слаби скални породи и прислойките от тиня, пясък и други. 

Слабите зони и тектонските пукнатити трябва да се запълнят по начин, даден в 

проекта.  

  

Чл. 61. Видовете и количествата на необходимите работи по окончателното и 

детайлно изравняване на откосите и другите плоскости на изградените от каменен 

насип съоръжения се извършват в съответствие с изискванията на таблица 1.  

  

Чл. 62. Каменните блокове, които се употребяват при изграждането на хидро-

техническите съоръжения, трябва да отговарят на изискванията на таблица 5.  

  

Чл. 63. Подекрановата зидария на насипните язовирни стени се извършва от отбран 

едър и добре лежащ камък с грубо обломяване на издатините, добро закрепване 

към леглото и привързване на фугата.  



  

Чл. 64. Полагането на монтажа на екрана се извършва едновременно с 

подекрановата зидария при изпреварване на зидарията на тялото над екрана с 

височина, която е определена в проекта.  

  

Чл. 65. Поставянето на свързващи анкерни блокове следва едновременно с 

изпълнението на подекрановата зидария, върху която се поставя самият екран. 

Затягането на анкерните блокове се извършва непосредствено преди напълване на 

водохранилището. Екранът трябва да бъде по-висок от най-високото водно ниво с 

не по-малко от 50-70 см, а ядрото не по-малко от 30-50 см. Тези височини се 

определят от проекта.  

  

Чл. 66. Полагането на каменните блокове се извършва при съблюдаване на 

допустимите отклонения, дадени в таблица 6.  

  

Чл. 67. Натоварването на зидарии от каменни блокове се извършва в съответствие 

с проекта. Допустимите отклонения на масивната зидария след натоварването 

спрямо размерите на проекта не трябва да превишават величините, дадени в 

таблица 7.  

  

Чл. 68. Марката на разтвора на каменната зидария трябва да съответства на 

указанията в проекта и действащите БДС. Свързващите материали и пясъкът на 

разтвора трябва да отговарят на изискванията на раздела „Бетонни и 

стоманобетонни работи" от настоящата глава.  

  

Чл. 69. Размерите на отделните фракции на каменния материал, който се полага в 

обратните филтри, а така също дебелината и разположението на отделните 

пластове се определят в проекта.  

  

Чл. 70. Насипването на обратните филтри се извършва по шаблони, които са 

поставени в места, където се изменя височината на филтъра, но не на по-големи 

разстояния от 20 м.  



  

Чл. 71. Качеството на изпълнението на работата на обратните филтри във 

високонапорните земнонасипни язовирни стени и особено отговорни съоръжения 

се контролира систематично в процеса на работата по показателите, изисквани от 

проекта.  

  

Чл. 72. Запълването с камъни на сантрачи и заграждения от едри каменни блокове 

и пилоти се извършва равномерно по цялата площ, като не се допускат 

повреждания на сантрачите, загражденията от едри каменни блокове и пилотите. 

Не се допускат несиметрични натоварвания.  

БЕТОННИ И СТОМАНОБЕТОННИ РАБОТИ 

  

Чл. 73. Бетонните и стоманобетонните работи при строежа на хидротехническите 

съоръжения се извършват въз основа на специален проект за бетона при спазване 

на техническите условия и норми, предписанието на БДС, указанията в глава 

„Бетонни работи" от настоящия правилник.  

  

Чл. 74. При стръмни брегове на короната на стената трябва, преди да се започнат 

изкопните работи, да се проверява тяхната устойчивост и в случай, че съществуват 

условия за плъзгания, да се вземат своевременно мерки за укрепването или 

отстраняването на опасността от срутвания както през време на строежа, така и 

през време на експлоатацията.  

  

Чл. 75. Марката на бетона, видът и качеството на цимента, количеството и 

размерът на добавъчните материали, води и количествата на добавките се 

установяват въз основа на проекта за бетона.  

  

Чл. 76. Дозировката на компонентите на бетонната смес трябва да се извършва по 

следния начин:  

а) циментът и активните добавки се дозират в сухо състояние по тегло с точност 1%; 

б) инертните материали - по тегло с точност до 2%; 



в) водата и активните добавки, които се подават в мокро състояние, се дозират по тегло или по обем с точност 
1%. 

  

Чл. 77. При изсипване на бетонобъркачката температурата на употребяваната в 

горещо време бетонна смес не трябва да превишава 30 °С, ако не съществуват 

други изисквания в проекта.  

  

Чл. 78. Пластифициращите и въздуховъвличащите добавки се използват съгласно 

предписанията на проекта.  

  

Чл. 79. Транспортирането на бетоната смес се извършва със специални автомобили 

- бетоновози и самосвали. По изключение трансортирането на бетонната смес може 

да става с вагони и обикновени автомобили при условие, че се изпразват със 

специални съоръжения, осигуряващи изсипването на бетонната смес от дъното на 

същите.  

  

Чл. 80. Подготвянето на основата на хидротехническите конструкции преди 

полагането на бетонната смес, полагането на сместа, уплътняването, охраняването 

на пресния бетон и декофрирането му се извършват в съответствие с указанията на 

глава „Бетонни работи" от настоящия правилник.  

  

Чл. 81. Преди полагане на бетонната смес върху скални и бетонни основи като 

подготовка е необходимо те да бъдат покрити непосредствено преди бетонирането 

с пласт от цименто-пясъчен разтвор с дебелина до 15 мм, ако в проекта не е 

предвидено друго.  

  

Чл. 82. Полагането на бетонната смес в хидротехническото съоръжение се 

извършва по блокове, поради което при тези съоръжения се предвиждат 

строителни и дилитационни фуги. Разделянето на бетонните съоръжения на 

блокове, разположението на отделните фуги и последователността на бетонирането 

на отделните блокове се определят от проекта.  

  



Чл. 83. Уредбата за подаване и разпределяне на бетонната смес при бетониране на 

масивни монолитни конструкции трябва да дава възможност сместа да се полага 

без допълнителен хоризонтален превоз или прехвърляния.  

  

Чл. 84. Бетонирането на всеки блок на масивните конструкции се извършва без 

прекъсване. При принудителни прекъсвания бетонирането започва отново само 

след като положеният по-рано бетон достига якост, не по-малка от 25 кг/кв.см. 

Повърхността на по-рано положения бетон се обработва съгласно указанията на 

глава „Бетонни работи" от настоящия правилник.  

  

Чл. 85. Нишите за битумните и асфалтовите клинове (шпионки) на 

деформационните фуги преди заливането се изчистват, изсушават, а зимно време 

освен това трябва да се нагряват до температура над нулата. Запълващите смеси се 

загряват.  

  

Чл. 86. Кофражните и армировъчните работи се извършват съгласно указанията на 

глава „Бетонни работи" и глава „Мостове и водостоци" от настоящия правилник.  

ДЪРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ 

  

Чл. 87. Дървените конструкции, които се използват при направата на 

хидротехнически съоръжения, трябва да се извършват при съблюдаване указанията 

на глава „Дървени конструкции" от настоящия правилник, специалните технически 

условия и норми, изискванията на БДС и допълващите ги членове от настоящата 

част.  

  

Чл. 88. Дървените конструкции, които се намират под вода, трябва да се 

импрегнират и точно да се изпълняват дадените проектоуказания за предпазването 

им от изгниване.  

  

Чл. 89. Дървената част на хидротехническото съоръжение, което се намира в 

съприкосновение с подпочвени води, както и дървени екрани и конструкции, които 

се намират в досег с бетон, каменна зидария и др. Се предпазват от изгниване също 

чрез импрегниране и вземане под внимание на мерките, указани в проекта.  



  

Чл. 90. Свръзки (наставки) се допускат при условие, че от всички наставки не 

повече от 25 се разполагат в една и съща вертикална плоскост на съоръжението. В 

надлъжните свързващи греди при шлюзовете на язовирните стени се допуска само 

по една свръзка на всяка главна греда.  

  

Чл. 91. Металическите свръзки в дървените елементи на съоръженията, в това 

число и дървените напорни тръбопроводи, се покриват с пласт:  

а) блажна боя - частите, които се виждат; 

б) битум - частите, които са в съприкосновение със земя. 

  

Чл. 92. При изработването на гредови и рамкови конструкции свързването и 

снаждането на конструкцията се прави плътно. Не се допуска изпълването на 

пукнатините с клинове, металически връзки и пластинки.  

  

Чл. 93. Свързването, снаждането и съставянето на шапки върху пилотите и 

шпунтовите дъски се прави плътно по цялата свръзка. Не се допуска снаждане на 

гредите в отворите и опорите, с изключение на връзките, показани в чл.90.  

  

Чл. 94. Осите на болтовете за свързване под вода трябва да съвпадат с осите на 

пилотите, сглобките и подкосите и да не излизат от средната третина на сечението.  

  

Чл. 95. Краищата на болтовете и другите свръзки не трябва да излизат в лицевата 

част.  

  

Чл. 96. Настилките и обшивките се снаждат върху подпорите.  

  

Чл. 97. Стените от сантрачи се изпълняват с оглед на уляганията, които ще 

настъпят. Общото улягане на сантрачите се дава в проекта.  



  

Чл. 98. Снаждането на венците в една клетка на сантрача се допуска за всеки два 

венеца. Снаждането в крайните клетки на сантрача не се допуска.  

  

Чл. 99. Отклоненията от размерите на сантрачите не трябва да превишават 

величините, дадени в табл. 10.  

  

Чл. 100. При отсъствие на проектни данни дължината на гредите и мертеците не 

трябва да бъде по-малка от 3 съседни клетки.  

  

Чл. 101. Сантрачите в коритата на реките се изготвят така, че да не бъдат отнасяни 

до меродавните оразмерителни високи води, приети в проекта.  

  

Чл. 102. Местата за спускането на сантрачите в реките трябва да бъдат 

разположени на брега в повечето случаи нагоре по течението над мястото, където 

ще се поставят сантрачите, и да имат наклон към реката от 1:20 до 1:8.  

  

Чл. 103. Поставянето на сантрача на място се извършва, след като е приготвен 

баластът за натежняване на сантрача.  

  

Чл. 104. Сантрачът, докаран на мястото, кьдето ще се постави преди натоварването 

му, се полага в линия със съоръжението и положението му се проверява с 

инструмент.  

  

Чл. 105. Натоварването на сантрача трябва да се извършва равномерно по цялата 

площадка. Положението на сантрача спрямо оста се проверява периодически.  

  

Чл. 106. Отклоненията от проектното положение не трябва да превишават 

стойностите, дадени в табл. 11.  



МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ 

  

Чл. 107. Настоящите предписания се отнасят до монтажа на стоманени 

хидротехнически съоръжения, а именно: затвори (савачни врати), предпазни 

гредоредни затвори (дамбалкени), повдигателни механизми и др., а така също и 

напорни тръбопроводни с диаметър над 1200 mm.  

Монтажът на стоманените скелети за съоръжения на водноелектрически централи, подстанции и други 

стоманени конструкции на хидротехническите съоръжения се извършва съгласно указанията на глава 

„Стоманени конструкции", а напорните тръбопроводи с диаметър до 1200 mm съгласно указанията на глава 

„Външни водопроводи" от настоящия правилник. 

  

Чл. 108. Негабаритните стоманени конструкции на затвори, предпазни гредоредни 

затвори (с дамбалкени), повдигателни части и други части от хидротехническите 

съоръжения, изготвени в завод, се подлагат на контролно събиране и се маркират, 

преди да се отправят на строително-монтажната площадка. Тези конструкции се 

комплектуват и сглобяват (уедряват) в обектовите складове.  

  

Чл. 109. Приемането на готовите конструкции, които се изпращат от завода, трябва 

да имат защитно противокорозийна покривка съгласно проекта.  

  

Чл. 110. Монтажните оси на стоманените конструкции се разбиват с точност:  

а) 1 мм на 10 м дължина - при праволинейни измервания; 

б) 10 мм - при дъгови измервания; 

в) 1 мм - по височина. 

  

Чл. 111. Затворите се монтират с помощта на всички видове подемни съоръжения.  

  

Чл. 112. При монтажа на свързващи части трябва да се спазят следните изисквания:  

а) точността при монтажа да съответства на толерансите, които проектът и техническите условия допускат; 

б) при изпитване на връзките да се държи сметка за възможните неравномерни слягания на отделните части на 
съоръжението; 



в) изкривените праволинейни елементи на свързващите части да бъдат изправени преди монтирането им на 
място. 

  

Чл. 113. При монтажа на свързващите части, закрепени на корави скелета, трябва 

да се спазват следните изисквания:  

а) изпробване на свързващите части да се извършва на участъци, и то на височина, съответстваща на 

височината на бетонираните блокове, но не повече от 6 м; 

б) коравият скелет със свързващите части да се монтира на повърхността на напълно завършен бетонен блок; 

в) преди бетонирането коравият скелет със свързващите части да се укрепва, за да се избегне разместване при 
бетонирането; 

г) при премахване на временните репери, на които са фиксирани оси, 

да се поставят контролни репери, разположението на които да дава възможност за проверка на положението на 
свързващите части след бетонирането. 

  

Чл. 114. Бетонирането на конструкцията се допуска само след като се провери 

правилното положение на свързващите части и се състави акт.  

Забележка. Правилното положение на частите за монтиране в забетонирания блок се проверява повторно след 

декофрирането му. 

  

Чл. 115. При сглобяване конструкциите на затворите, предпазните гредореди 

(дамбалкени) трябва да се спазват указанията на глава „Стоманени конструкции".  

  

Чл. 116. Отклоненията на основните геометрични размери на конструкциите на 

монтираните затвори от проектите не трябва да надминават стойностите, посочени 

в табл.12.  

  

Чл. 117. Отклоненията на затворените отвори от хоризонталната ос на завъртане не 

трябва да превишават стойностите, дадени в табл. 13.  

  



Чл. 118. Отклоненията на всеки ъгъл на отвора на двутаблените врати от 

плоскостта, която се образува оттрите други ъгли, не трябва да надминават 

величините, посочени в табл.14.  

  

Чл. 119. Окончателното прогонване на уплътненията се извършва след монтажа на 

затвора. Окончателното прогонване на гумените уплътнения се прави под налягане.  

  

Чл. 120. Филтрацията на водата през уплътненията при проектно налягане на 

водата не трябва да надминава величините, посочени в табл. 15.  

  

Чл. 121. Негабаритните тръбопроводи, които постъпват на строителната площадка 

като отделни отправени на трасето. Заварката на надлъжните и напречните 

валцувани стоманени ламарини, се събират на звена, преди да бъдат шевове при 

сглобяване на звената се извършва ръчно или автоматически под флюсов слой.  

  

Чл. 122. Изпълнението на заваръчните работи при обектовите работилници се 

извършва съгласно указанията на глава „Стоманени конструкции".  

  

Чл. 223. Всички завършени шевове на тръбопроводите се проверяват съгласно 

изискванията на БДС и проекта.  

  

Чл. 124. Полагането на тръбопроводите се извършва отдолу нагоре и започва с 

монтажа на звената, които се бетонират в опорните блокове и затварят звената с 

температурните компенсатори.  

  

Чл. 125. Временното съединяване на звената помежду им се извършва с 

електроженно прихващане. Снажданията стават свободно, без пренапрежение на 

криковете и другите такелажни механизми. Заварката на монтажните шевове се 

извършва съгласно технологията, посочена в проекта.  

  



Чл. 126. Заваряването на всички плътни шевове се извършва съгласно технология, 

посочена в проекта.  

  

Чл. 127. Стоманените подпори по тръбопровода се опират по цялата си дължина с 

долните допирни плоскости на тръбите и се поставят в положение, което отговаря 

на температурата на външния въздух през времеполагането на тръбопровода върху 

подпорните блокчета.  

БРЕГОУКРЕПИТЕЛНИ И КОРЕКЦИОННИ РАБОТИ 

  

Чл. 128. Брегоукрепителните и корекционни работи се извършват при съблюдаване 

на специални технически условия и норми, указанията на глава „Земни работи", 

глава „Бетонни и стоманобетонни работи" и глава „Мостове и водостоци".  

  

Чл. 129. Трасировката на брегоукрепителните съоръжения трябва да обхваща 

снемането на надлъжен и напречен профил на нивото на реката; маркиране с 

шаблони откосите, стените и другите намиращи се съоръжения, както и 

надлъжните оси и основите на буните и др.  

  

Чл. 130. Основите на бругоукрепителните съоръжения се вкопават в здрав терен. 

Насипването на основите се допуска само в изключителни случаи за подравняване 

на отделни места. Насипът се прави от добре трамбуван чакъл и пясък.  

  

Чл. 131. Укрепването на откосите с корава облицовка трябва да се извършва след 

улягане на насипа, а укрепването чрез затревяване, плетове и други подобни може 

да се извършва веднага след оформянето на насипа съгласно проекта.  

  

Чл. 132. Направата на облицовката трябва да започва от основите, след като се 

създаде необходимата опора в петата, предвидена в проекта.  

  



Чл. 133. Облицоването с камък на земни откоси трябва да се извършва на 

принципа на обратния филтър, като най-долния пласт се изпълва от най-дребни 

камъни или едър чакъл, а най-горният от по-едри камъни.  

  

Чл. 134. Укрепването на бреговете чрез затревяване, зачимяване или чрез плотаве и 

други подобни се извършва съгласно указанията на раздел „Укрепване на откосите 

и други повърхности на земните съоръжения" от глава „Земни работи" на 

настоящия правилник.  

  

Чл. 135. Укрепването на откосите с чимове се извършва по следния начин:  

а) редовете на чимовете да са под ъгъл 45° към ръба на откоса. Отделните чимове да се разминават, като всеки 
чим се привързва (закрепва) с дървен кол с кука, ако откосът е по-стръмен от 30°; 

б) при нареждане на чимовете на ленти или клетки да се закрепват с колове с куки, както се спомена по-горе. 

  

Чл. 136. Укрепването чрез засаждане на върба (ива) трябва да се извършва при 

съблюдаване на следното:  

а) посадъчният материал трябва да бъде от прясно отсечен или отсечени през есента и съответно съхранявани 

върби; 

б) разсаждането на върбите да се извършва шахматообразно в правилни редове под ъгъл 30-40° срещу 
течението; от петата на откоса към водата да се засаждат по-дебели върбови пръчки. 

  

Чл. 137. При укрепване на откосите с плетове се спазва следното: плетовете се 

поставят по дължината на откоса, свързват се с напречни плетове и се изпълват с 

пласт от камъни с размер до 30 см.  

  

Чл. 138. При укрепването на откосите с камъни трябва да се съблюдава дребните 

камъни с тегло до 10 кг да бъдат до 5%, а тези с тегло от 10-30 кг до 25%. При суха 

зидария минималните размери на камъните трябва да бъдат 5 x 30 x 30 см и да имат 

добър лом.  

  



Чл. 139. Укрепването на откосите с бетон, камъни и готови бетонни - 

стоманобетонни части се извършва върху положен пясък или баластра при 

съблюдаване на следното:  

а) полагането на облицовката да започва от петата на откоса нагоре; 

б) плочестите камъни да се поставят на калъч, заклинени с чивии; венецът (поясът) на облицовката да се 
изпълнява от отбрани едри камъни или да се прави бетонен пояс. 

  

Чл. 140. При бетониране на откосите трябва да се спазват изискванията за бетонни 

работи, дадени в раздел „Бетонни и стоманобетонни работи" и в настоящата глава 

от правилника. При откоси с наклон 1:1 и повече бетонирането трябва да се 

извършва при използване на кофраж.  

  

Чл. 141. При нетрамбовани или слабо трамбовани насипи бетонирането на 

откосите се извършва след окончателното улягане на насипа.  

  

Чл. 142. При стоманобетонни облицовки на откосите се оставят температурни 

фуги. Разстоянието между фугите и тяхната конструкция и начина на изпълнение 

се определят в проекта.  

  

Чл. 143. При укрепване на пясъчни почви с облицовка се прави подложка от 

хумусна почва с дебелина, не по-малка от 40 мм, или се нареждат чимаве с тревата 

отдолу.  

  

Чл. 144. При укрепване на брегове с клетки от плетове редовете да се поставят под 

ъгъл 45° по течението. Промеждутъците между отделните пръти в плета трябва да 

бъдат до 15 мм. Всеки по-горе лежащ прът трябва да застъпва по-долния на 2/3 от 

дължината му.  

  

Чл. 145. Укрепване на брега с фашини се извършва при следните условия:  

а) леки фашини се нареждат перпендикулярно на течението, като всеки ред фашини се закрепват с плетове по 

посока на течението; 

б) при укрепване с тежки фашини под вода се контролира дали правилно са положени фашините. 



  

Чл. 146. При укрепване с фашинни тюфеци трябва да се съблюдава следното:  

а) натоварването на тюфеците с камъни да става след проверка, дали правилно са положени предидещите 

тюфеци; 

б) свързването на бреговете с подводните тюфеци да се прави със застъпване на долните от по-горните; 

в) при скорост на водата по-малка от 1,25 м/сек., нареждането на тюфеците да става с челно допиране, а при 

скорости по-големи от 1,25 м/сек., нареждането им да става със застъпване 1/3 от дължината на тюфеците. 

  

Чл. 147. Преди да започне направата на съоръжението върху фашинните тюфеци, 

същите трябва да се поставят по дъното по цялата дължина, която е предвидена в 

проекта.  

  

Чл. 148. Нареждането на фашинните тюфеци се извършва внимателно съгласно 

проекта, като отделните тюфеци се свързват помежду си.  

  

Чл. 149. Направата на направляващите съоръжения от плетове се извършва 

последователно чрез застьпване на всеки преден плет от следващия с 0,5-0,7 от 

дължината му.  

  

Чл. 150. Строежът на перпендикулярни на брега съоръжения (буки и други 

струенаправляващи съоръжения) се изпълнява от брега към оста на реката.  

  

Чл. 151. Подравняването на почвата за полагане на тялото на съоръженията, които 

ще бъдат построени в участъци с дълбочина повече от 2 м и скорост на течението в 

периода на работата, по-голяма от 1,0 м/сек., се извършва след направата на 

напорната призма от нахвърляни камъни по дължината на основата на 

съоръжението.  

  

Чл. 152. Лицето на откоса над водата се подравнява добре. Допускат се неравности 

и отделни отклонения до 5 см. Не се допускат неравностите да се запълват с дребни 

камъни.  



  

Чл. 153. Височината на съоръжението се изпълнява с определения в проекта 

съответен резерв за слягане;  

а) при направа на съоръжение с плетове надвишаването трябва да бъде 0,20 м за всеки метър височина, но не 

повече от 0,60 м за цялата височина на съоръжението; 

б) при направата на съоръжение от нахвьрляни камъни надвишението не трябва да бъде по-малко от 0,30 м за 

цялата височина на съоръжението. 

  

Чл. 154. Завършените брегоукрепителни съоръжения, както и съседните с тях 

участъци до предаването им в експлоатация трябва да се наблюдават 

систематически с цел да се вземат необходимите мерки против:  

а) разливане на почвата около съоръжението; 

б) пропадане на основите. 

  

Чл. 155. Каменните насипи върху откосите трябва да се правят от кариерни 

отпадъци - по-дребни камъни и чакъл.  

  

Чл. 156. Когато насипите зад стената се правят от слабо дрениращ материал, тогава 

непосредствено зад стената трябва да се изгражда дренираща призма.  

  

Чл. 157. Хидроизолационите работи се извършват съгласно глава „Изолации" от 

настоящия правилник и изискванията на проекта. Материалите следва да отговорят 

на действащите стандарти.  

ИЗВЪРШВАНЕ НА РАБОТИТЕ ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ 

  

Чл. 158. Направата на каменна зидария на разтвор при зимни условия се извършва 

съгласно глава „Зидарски работи" от настоящия правилник.  

  



Чл. 159. Направа на суха зидария и каменни насипи при язовирни стени не се 

допуска през време на силни снеговалежи. При подновяване на работата 

повърхността на зидарията или насипа се очиства добре от снега, леда и др.  

  

Чл. 160. Основите на бетонните хидротехнически съоръжения трябва да се 

осигурят срещу замръзване на почвата.  

  

Чл. 161. Измръзналите пластове на основите се почистват на дълбочина, не по-

малка от 0,30 м, преди да започне полагането на бетона или на готовите бетонни 

блокове.  

  

Чл. 162. Бетонирането върху стар бетон не може да се извършва, ако t на стария 

бетон е по-ниска от +5°С при допълване на бетонирането.  

  

Чл. 163. Грижите за бетона, който е положен при зимни условия и контролът за 

качеството му се извършват съгласно указанията на глава „Бетонни и 

стоманобетонни работи" от настоящия правилник.  

  

Чл. 164. На частично приемане с двустранни констативни актове за скрити работи 

подлежат:  

а) основите за всички хидротехнически съоръжения; 

б) отделни участъци от язовирните прегради по реда на изпълнението им. 

в) повърхността на земните съоръжения преди полагане на облицовката или укрепването им. 

Забележка. За отговорните хидротехнически съоръжения се изготвят технически условия, по които следва да се 
приемат основите. 

  

Чл. 165. При приемане на скрита работа в акта се упоменават: съответстват ли 

геоложките условия на тези, възприети в проекта; качеството и състоянието на 

разкритата основа на съоръжението; подготовката на повърхностите, които 

подлежат на облицоване или укрепване; качеството на изпълнените работи по 

каптирането на извори, направа на дренажи и други подобни.  



  

Чл. 166. Качеството на насипите се установява чрез пробите от почва, които са 

взети от различни места през време на строежа от строителните лаборатории и от 

щурфове, направени в тялото на съоръжението по указа-ние на приемателната 

комисия.  

  

Чл. 167. Отклоненията в размерите на изпълнените хидротехнически съоръжения, 

язовирни стени и др. не трябва да превишават стойностите, дадени в табл.2.  

  

Чл. 168. Отклоненията в размерите на основите на съоръженията, а също така и в 

размерите на дъната и откосите на хидротехническите канали от проектните 

такива, не трябва да превишават стойностите, дадени в табл. 3.  

  

Чл. 169. При приемане на земни съоръжения освен документите, предвидени в 

Правилника за капиталното строителство, се предават на комисията и протоколите 

от лабораторните изпитвания и протоколите от изследване на пробите, които са 

извършени по указанията на комисията и заповедната книга.  

КАМЕННИ РАБОТИ 

  

Чл. 170. Двустранни констативни актове за скрити работи се съставят за следните 

извършени работи и завършени конструктивни елементи на каменните 

съоръжения: а) каменни настилки, каменни насипи, насипи и зидария от големи 

каменни блокове; б) насипи и зидария по тялото на язовирните стени, зидария под 

екрана и по екраните на същите. Понури от земнонасипни стени, обратни филтри и 

др.  

  

Чл. 171. При съставяне на актове за каменни настилки и други съоръжения, които 

са изпълнени от нахвърляни камъни, се проверява и:  

а) стабилността, мразоустойчивостта и големината на употребените камъни; 

б) слягане на каменните насипи; 

в) видът на изпълненото подравняване; 



г) обемът на нахвърляните камъни и празнините между тях. 

  

Чл. 172. Завършените масивни зидарии от големи каменни блокове трябва да 

отговарят на условията на табл. 5.  

  

Чл. 173. При съставяне на двустранни констативни актове за насипа от каменни 

блокове трябва да се проверяват:  

а) размерите и разположението по плана на предвидения участък; 

б) количеството на каменните блокове в участъка; 

в) големините и обемът на празнините; 

г) положението на поставените по откоса странични и бермени каменни блокове; 

д) големината на слягането на насипа; 

е) формата и размерите на напречния профил на нахвърляните камъни и отклонението му спрямо проекта. 

  

Чл. 174. Отклоненията на профилите (сечението на съоръжението от каменен 

насип) спрямо проектните профили не трябва да бъдат повече от 5% при условие, 

че е спазена проектната височина.  

  

Чл. 175. Изпълнената масивна зидария от каменни блокове трябва да отговаря на 

изискванията, дадени в табл.6 и 7.  

  

Чл. 176. Актовете за скрити работи се съставят както следва:  

а) за каменна зидария за всеки завършен пласт преди започване на следващия; 

б) за екрана на стената преди покриването му със защитен пласт; 

в) за обратния филтър за отделни пластове преди полагане на следващите пластове. Най-горният пласт на 
филтъра се приема преди покриването му със зидария. 

  

Чл. 177. Отклоненията в наклона на откосите на насипа са дадени в табл. 8.  



  

Чл. 178. При приемане на каменни насипи строителната организация трябва да 

представя заедно с документите съгласно Правилника за капитално строителство и 

следните данни:  

а) изпълнителски планове за приеманите участъци; 

б) напречни и надлъжни разрези на съоръженията и дневник от наблюденията за сляганията; 

в) данни за размерите и формите на отделните камъни, както и резултатите от лабораторните изследвания на 
каменния материал; 

г) данни за фактическите празнини в зидарията; 

д) актове за скрити работи при приемане на основи, разбивки и други, изпълнени в началото на насипването 
или за направата на отделни редове зидария. 

БЕТОННИ И СТОМАНОБЕТОННИ РАБОТИ 

  

Чл. 179. Приемане на бетонните и стоманобетонните работи се извършва съгласно 

указанията на глава „Бетонни работи" и допълващите ги членове от настоящата 

глава.  

  

Чл. 180. Съставянето на двустранен констативен акт преди започване на 

бетонирането на всеки блок се съпровожда с проверка на:  

а) качеството на подготовката на основите; 

б) правилността на кофража и армировката; 

в) качественото почистване на кофража, армировката и бетонната повърхност; 

г) качеството на бетона по повърхността на съседните и по-ниско лежащи блокове, а така също и 
температурата на бетона по време на бетонирането (през летните и зимни месеци); 

д) правилното разположение и размери на анкерните пръти; 

е) качеството на изолацията на деформационните фуги и на уплътнителните шпонки (летви); 

ж) правилното поставяне на контролно-измерителните прибори, като пиезометри, репери и др. 

  



Чл. 181. Отклоненията в положението на поставената армировка от кръгла бетонна 

стомана в масивните хидротехнически съоръжения не трябва да превишават 

стойностите, дадени в табл. 9.  

  

Чл. 182. Готовите участъци подлежат незабавно на приемане след декофрирането. 

Констатираните дефекти се изследват и се посочват мероприятия за тяхното 

отстраняване.  

ДЪРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ 

  

Чл. 183. Приемането на дървените конструкции към хидротехническите 

съоръжения се извършва съгласно указанията на глава „Дървени конструкции" от 

настоящия правилник.  

  

Чл. 184. Частичното приемане с двустранни констативни актове може да се 

извършва след окончателното завършване на следните части на дървените 

съоръжения:  

а) пилоти и шпунтови огради; 

б) гредови и рамови конструкции; 

в) сантрачи преди спускането им във водата; 

г) дървени екрани преди заваряването им. 

МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ 

  

Чл. 185. Приемането на готови монтирани стоманени затвори, шлюзи, пристаищни 

врати и други конструкции, а така също и на свързващи части се съпровожда с 

проверка на:  

а) доколко геометрическите размери на конструкциите и на свързващите части отговарят на тези в проекта; 

б) качеството на сглобяването; 

в) качеството на заварките, занитването и болтовите съединения; 

г) точността на монтажа на опорите съгласно допустимите отклонения и лежащите върху тях движещи се части 
в проекта; 



д) качеството на уплътненията при монтажа им. 

  

Чл. 186. Отклоненията на основните размери на елементи на стоманените 

конструкции и свързващите части от същите в проекта не трябва да бъдат по-

големи от дадените в табл. 13.  

  

Чл. 187. Отклоненията на опорите на затворите от хоризонталната ос на въртенето 

не трябва да надминават стойностите, дадени в табл. 13.  

  

Чл. 188. Провесът на свободния край на затворите с едностранно окачване не 

трябва да надминава 15% от проектната му големина.  

  

Чл. 189. При поставяне на затвора в рамката и при плътно притискане на всички 

рамки към водачите допуска се пролука между една от ролките на плоския затвор и 

работния път до 4 мм за затвори с широчина до 8 м и 6 мм за затвори с широчина 

над 8 метра.  

  

Чл. 190. Повдигането на двукрилите врати във вертикална посока не трябва да 

надминава проектното с повече от 10%.  

  

Чл. 191. Отклонението на оста на въртенето на двукрилите врати от 

перпендикуляра не трябва да надминава 0,2% от височината на колоната, около 

която става въртенето.  

  

Чл. 192. Отклоненията на всеки ъгъл от крилата на двукрилите врати от 

плоскостта, образувана от останалите 3 ъгъла, не трябва да надминават 

стойностите, които са дадени в табл. 15.  

  

Чл. 193. Приемането на уплътнителните елементи на затворите и вратите трябва да 

се извършва на два пъти:  



1) при сух праг; 

2) след като затворът приеме проектното налягане. 

  

Чл. 194. Уплътненията се считат за задоволителни, ако при трикратно поставяне 

пропуските не надминават стойностите, дадени в табл. 15.  

  

Чл. 195. Конструкциите на монтираните затвори и врати се подлагат на изпитване 

два пъти:  

а) при поемане на налягането, за да се провери манипулирането, правилното прилягане към вратата и 

отварянето на вратите; 

б) при проектното налягане, за да се провери качеството на уплътненията; 

в) проверка на вибрация да се прави на дълбоко потопени затвори и повърхности с площ над 5 кв. м. 

  

Чл. 196. Действителните големини на теглителната сила на механизмите, 

необходими за повдигане на затворите, а така също напреженията, възникнали от 

въздействието на пробния и работния товар в главните елементи на затворите и 

вратите, трябва да се определят за затворите или вратите, които се намират под 

хидротехническо налягане над 500 тона. На изпробване се подлагат не по-малко от 

10 затвора (врати) от общото число на всички еднотипни затвори, които се числят 

към дадено съоръжение.  

  

Чл. 197. Отклоненията от диаметъра на тръбопровода при съблюдаване на звената 

не трябва да надминават 3 мм при диаметър до 3000 мм и 0,01 от диаметъра при по-

големи диаметри на тръбопровода.  

  

Чл. 198. Отклоненията на оста на тръбопровода от правата, която съединява 

центровете на неговите сечения при два съседни опорни блока, не трябва да 

надминава 20 мм независимо от разстоянието между блоковете.  

  

Чл. 199. Отклоненията на подпорите на тръбопровода от проектното положение по 

височина не трябва да надминава 2 мм.  



  

Чл. 200. Качеството на заваръчните шевове в монтажните краища на тръбопровода 

трябва да бъде. проверено съгласно изискванията на БДС и проекта.  

  

Чл. 201. Хидравличното изпробване на тръбопроводите се явява задължително за 

всички напорни тръбопроводи на водните електрически централи и трябва да се 

извършва по специална програма, изработена за всеки тръбопровод.  

  

Чл. 202. При изпробване на тръбопровода на проектно налягане външните видими 

дефекти на шевовете трябва да бъдат отстранени преди повишаване на налягането 

над проектното.  

  

Чл. 203. Изрязване на дефектните участъци на щевовете и тяхното заваряване се 

допуска само след изпразване и тръбопровода в частта на повредените участъци.  

  

Чл. 204. Налягането при изпробване на тръбопроводите трябва да бъде по-голямо 

от проектното по цялата дължина на тръбопровода. Допълнителното налягане над 

проектното се определя отделно за всеки тръбопровод в зависимост от водния удар, 

но да не бъде по-малко от 10% над страничното налягане на участъка пред 

турбинните (помпените) заварки.  

Подземните напорни тръбопроводи (щолени) да се изпробват за налягане в долната част от пробния участък, 

равно на сбора от максималното статично налягане там и динамичното налягане в горния край на пробния 

участък; това налягане да се поддържа 30 минути, след което също да се понижи на статичното, което да се 

поддържа още 12 часа; за сигурността на стоманата в долния участък, където не може да се досигне 

оразмерителният натиск, се съди от положени измерителни уреди по одобрен проект от съответния 

проектантски институт. 

(Нова алинея, допълнена със заповед №4958 от Ю.Х.1974 г. на Министерството на строежите и архитектурата, 
обнародвана в кн. 1-2/75 г. на Бюлетина за строителство и архитектура.) 

Таблица 1 

Видове подравняване на повърхности на съоръжения, изградени от каменен насип 

№  Наименование на конструкцията  Вид изравняване  

1.  Легла на стени, изградени от суха     

   каменна зидария, съставена от скални     

   късове със средна големина  твърде щателно  



2.  Легла на едри скални късове  също  

3.  Легла под сантрачи  също  

4.  Берми и откоси на легла, които се     

   покриват със защитни каменни облицовки  щателно  

5.  Участъци на легла под бордюри  "  

6.  Берми на оградителни съоръжения  "  

7.  Откоси на легла  "  

8.  Легла под насип от скални късове  щателно  

9.  Откоси на насипа при защитна облицовка  грубо  

10.  Откоси без защитна облицовка  в зависимост от конструк  

11.  Приземни повърхности под филтрите  цията на горния строеж  

      в съответствие с проекта  

12.  Корона     

Забележки: 

1. Видът на изравняването се характеризира със следните допустими Величини на отклоненията на 
изравняваната повьрхност от тази, дадена В проекта: грубо - 200 мм. щателно - 80 мм, твърде щателно - 30 мм. 

2. При извършване на щателно и твърде щателно подравняване употребата на малки камъни се допуска само 

при запълване на отделни неравности по повърхността. Подравняването на повърхността с непрекъснат пласт 

от малки камъни не се допуска. 

  

Чл. 205. Повишеното налягане в тръбопровода трябва да се поддържа толкова 

време, колкото е необходимо за подробен преглед на тръбопровода и да се опишат 

показанията на измервателните уреди, но не по-малко от 30 минути.  

  

Чл. 206. Измерването на напреженията и деформациите на отделните 

тръбопроводни звена с помощта на точни уреди трябва да се извършва при 

хидравличните изпитания на всички тръбопроводи, при които произвдението на 

диаметъра в метри по големината на проектното налягане в метри е равно или по-

голямо от 120.  

  

Чл. 207. Документацията, която се представя при приемане на монтираните 

стоманени конструкции, трябва да съдържа освен материалите, които са изброени в 

Правилника за капиталното строителство, още и следните:  

а) технологически проект за монтажна заварка на отговорните конструкции, в това число и за тръбопроводите; 

б) удостоверение, че отговорните заварки за конструкциите и всички монтажни заварки за топлопроводите са 

извършени от електрозаварчици, които имат право да извършват такива работи. 



Таблица 2 

Допустими отклонения при извършване на земнонасипни стени, диги и язове 

№  Наименование на  Отклонение  в см  

   отклоненията  повишение  занижение  

1  По височина  Определя се по  Не се до-  

      проекта с вземане  пуска  

      под внимание     

      слягането     

2  По ширина на короната  20  20  

Таблица 3 

Допустими отклонения на основите на хидротехнически съоръжения, а така също и на дъната на откосите 

№  Наименование на изкопа     Отклонение  в мм при  

      нескални  полускални и  скални почви  

      почви  слаби  твърди  

1  Основи под съоръженията  -50  според  местните  

         условия     

2  Канали без укрепяване на откосите и дъната  -50  -50  -50  

3  Канали и укрепяване на откосите и дъната           

   а) настлани камъни  -50  -  -  

   б) бетонни плочи  -20  -20  -20  

Забележка. Знакът минус означава недостиг на почва (пръст). 

Допустими отклонения в дълбочини 

№  Вид на снаряда  Техническото производство  Допустимо  отклонение в м  

      на снаряда  при нормална  при особено  

      в куб.м/час  работа  точна работа  

1  Многокошов  до 500  0,20  0,10  

2  Земснаряди с фрези за           

   раздробяване на почвата  -  0,40  0,20  

3  Еднокошов и грайферен  до 300  0,50  0,25  

Забележка. Допустимите отклонения при особено точна работа се изискват при направа на основи на морски 

хидротехнически съоръжения. 

Таблица 5 

Допустими отклонения при изработване на каменни блокове за извършване на масивна зидария 

№  Наименование на отклоненията  Величина на  



      отклонението в мм  

1  Отклонение от проектните размери:     

   а) камъни за редова зидария  10  

   б) камъни за обикновена зидария  50  

2  Неравности по повърхността на камъните  10  

3  Отклонение в разположението на     

   хоризонталните и вертикалните фуги  10  

4  Най-голяма дълбочина на шуплите  10  

5  Обща допустима площ на шуплите     

   в % от площта на камъка  2%  

6  Пукнатини на повърхността на камъните:     

   а) дълбочина  20  

   б) ширина  25  

7  Отцепване (излющване) на ъглите     

   (размерите на ръбовете):     

   а) за оградителни съоръжения  100  

   б) съоръжения за привързване     

   на параходи за брега  150  

Забележка. Каменни блокове. на които отклоненията надвишават допусппимите такива по таблицата, се 

допускат не повече от 5% от общото количество блокове (камъни) В дадено съоръжение 

Таблица 6 

Допустими отклонения при изпълнение на редова зидария от блокове 

№  Наименование на отклонението  Величина на  отклонението в мм  

      заправи  за ъгли и  

      участъци  прилежащи  

1  Отклонение от фасадната линия  30  20  

2  Издатини и вдлъбнатини в        

   зидарията по фасадата  30  20  

3  Най-големи фуги  30  20  

4  Отклонения на привързващи фуги        

   от проектните  100  100  

5  Отклонение по височината на        

   отделните видове камъни  40  30  

Таблица 7 

Ширина на фугите и допустими отклонения за редова зидария от каменни блокове след натоварване 

№  Вид на съоръжението  Ширина  на фугите  Допустими  отклонения  

   и конструкцията  между  камъните  на отделните  камъни от  



      в  мм  плоскостта  на реда  

      средна  пределна  хоризонтална  по лицето  

1  Преградни стенички за съоръжения              

   от 3-4 реда камъни  40  100  100  70  

2  Също, но от 5-6 реда камъни  40  120  120  80  

3  Крайречни стени от 3-4 реда камъни  40  70  70  50  

4  Също, но от 5-6 реда камъни  400  100  100  70  

5  Отделни опори и главни участъци              

   на съоръжения (ъгли и прилежащи)  30  50  50  50  

Забележки: 

1. Пределно отклонение по широчина на фугите се допуска на не повече от 10% от общото количество на 
фугите. 

2. При повишение на проектното улягане на зидарията и наличните отклонения. които превишават 

допустимите по табл. 7, по-нататъшните работи ще се изпълняват само със съгласието на проектантската 

организация. 

Таблица 8 

Допустимо намаление на наклона на стенните откоси 

№  Наименование на откосите  Величина на  откосите в % от проектния  наклон при  

      стена на  стени от  стени от  

      суха зидария  нахвърляни камъни  смесен тип  

1  Горен откос на настилката  5  7  10  

2  Долен откос на настилката  3  5  5  

3  Откос на подекранова зидария  -  2  -  

4  Горен откос на насипа  -  -  10  

Забележка. Увеличаване наклона на откосите не се допуска. 

Таблица 9 

Допустими отклонения при полагане на армировка 

№  Наименование на отклонението  Допустима величина  

      на отклонението  

1  Разместване положението на работната     

   арматура при подложени на опъване елементи  10 мм  

2  Отклонение в разстоянието между     

   работната арматура  20 мм  

3  Изместване на надлъжните оси на     

   железните пръти при челна заварка  0,04 Д 3°  

4  Отклонение на ъгъла на огъване на прътите     



5  Отклонение в дебелината на защитния пласт  0,2 от проектната  

      дебелина на пласта  

6  Отклонение в дължината на прътите:     

   а) при дължина до 10 м  Д  

   б) при дължина повече от 10 м  Д+ 1/1000  

Таблица 10 

Допустими отклонения при работа със сантрачи 

№  Наименование на отклонението     Сантрачи     

      за шлюзове,  крайбрежни  преградни  

      язовирни сте-        

      ни и докове        

1  Отклонения в дължина,           

   ширина и височина  50 мм  100 мм  200 мм  

2  Надвишение на сантрача в % от           

   височината, ширината и дължината  0,5  1  1,5  

3  Отвори между венците в лицевата           

   стена  не се допуска  допуска се  не повече от  

         10 мм  20 мм  

4  Отклонение на лицевата повърхност  30 мм  100 мм  200 мм  

5  Отклонение на стената във вер-           

   тикална посока в % от височината  0,5  0,5  1  

Таблица11 

Допустими отклонения при полагане на сантрачи 

№  Наименование на отклонението  Допустими отклонения в мм     

      за постоянни съоръжения  за прегради  

1  Изместване на осите  100  200  

Таблица 12 

Допустими отклонения на стоманени конструкции 

№  Наименование  Размери на  Величина на  

   на отклоненията  конструкцията  отклонението  

1  Отклонение в дебелина на затворите  300-500 мм  3 мм  

2  Отклонение във височина на затворите  500-1000  4 мм  

      над 1000 мм  5 мм  

3  Отклонение в диаметъра на        

   цилиндричните затвори  -  0,001 от височината  

         0,001 от диаметъра  



4  Отклонение в широчина на затворите  1,5 -3 мм  5 мм  

   от всички системи  3-10 мм  8 мм  

      10-20 мм  10 мм  

      над 20 мм  12 мм  

5  Големина на отклонението на единия  1 -3 мм  3 мм  

   ъгъл от подпорния правоъгълник на  3- 10 мм  4 мм  

   плоския затвор (ограничен от триещите  10-20 мм  6 мм  

   плоскости или от допирните точки на  над 20 мм  8 мм  

   ролките) от плоскостта на останалите        

   три ъгъла        

6  Отклонение от праволинейността на        

   свързващите части     0,001 от дължината  

      При обща дължина  4 мм до 0,0008  

      свързващите части  от дължината  

      до 4000 мм  6 мм - 0,001 от  

      до 8000 м  дължината  

         7,9 мм - 0,00005  

7  Винтообразност на повърхността        

   на входовете и уплътнителните        

   елементи  При ширина на  от дължината  

      раб. повърхност  -  

      до: 100 мм;  1 мм  

      100 мм и нагоре  -  

         2 мм  

8  Отделни местни негладкости на  -  не се допускат  

   уплътнителните повърхности на        

   свързващите части        

9  Отклонение в дължината на отделните        

   звена от габаритните тръбопроводи        

   при звено, което се състои от 4 или        

   повече тръбни парчета)  -  10 мм  

Таблица 13 

№  Шипови затвори  Типови подпори     Величина на  отклонението  

         по височина  по хоризонтално  по наклона  

         в мм  положение в мм  (по дължина) на оста  

1  Двуподпорни  A  4  3  0,005  

      Б  2  1  0,0025  

2  Многоподпорни  А  2  1  0,005  

      Б  1  1  0,0025  

Забележки: 



1. А- подпори със сферични лагери: 

Б- подпори без сферични лагери. 

2. Положението на подпорите 8 хоризонтална плоскост се установява посредством измерване фактическата 
дължина на подпорните елементи на затворените конструкции. 

Таблиия 14 

№  Размери на крилата  Величина на  

   по височина в метри  отклонението  

      (толеранс)в мм  

1  До 4  4  

2  4-8  6  

3  8-15  8  

4  Над 4  10  

Таблица 15 

Допустими величини на пропускане през уплътненията на затворите при проектно налягане 

№  Видове уплътнения  Допустима величина  

      на пропускане на 1 м  

      от периметъра на  

      уплътнението в л/сек  

1  Неподвижни дървени уплътнения,     

   включително уплътнения на прага  1,0  

2  Същото - с допълнително гумена     

   подложка или брезентов плат  0,5  

3  Подвижни дървени уплътнения  0,8  

4.  Същото с допълнителна гумена     

   подложка или брезентов плат  0,8  

5  Регулиращи гумени уплътнения от всички видове  0,1  

6  Неподвижни гумени уплътнения от всички видове  0,2  

7  Металически неподвижни уплътнения  1,0  

8  Металически подвижни уплътнения  0,8  

Забележка. За предпазните или ремонтните гредореди допустимата величина на пропускане може да бъде 

увеличена с 2,5 повече от величините, дадени в таблицата 

  

 


