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             ОО  ББ  ЯЯ  СС  НН  ИИ  ТТ  ЕЕ  ЛЛ  НН  АА    ЗЗ  АА  ПП  ИИ  СС  КК  АА  
 
   I.ОБЩА ЧАСТ: 
  Проекта за вертикална планировка се изработва въз основа на сключен 
договор с възложителя на обекта Община Якимово.За съответния проект има 
издадена виза за проектиране от Главния архитект на Общината по чл.140,ал1 от 
ЗУТ. Имотът се намира в УПИ IV-1062, кв.76.За съответният поземлен имот има 
изработен ПУП /Изменение на План за регулация/ одобрен със Заповед № 
132/27.09.2006 г. на Кмета на Община Якимово.Вертикалната планировка обхваща 
подравняване на площадката,определяне на котите на настилките и тротоарите  и 
определяне на надлъжните и напречните наклони,както и определяне на местата на 
преместваемите търговски маси.Терена е равнинен  със средна надморска височина 
105 м. Подпочвените води са ниски и не влияят на строителството и експлоатацията 
на сградата. На цялата площадка е изработено геодезическо заснемане в М 1:250  от  
проектанта ,което служи за основа при изработване на ситуацията и вертикалната 
планировка.Като изходен материална настоящето геодезическо заснемане са 
използвани точки от ГММП на с.Якимово.т.т. 61 и т.т.2708.Тъй като плана е в 
координатна система 1950г. данните от геодезическото заснемане са 
трансформирани в координатна система 1970 г чрез програмен продукт ‘BGSTrans” 
За строителство са   две новопоставени точки от проектанта р.т.88 и р.т.40/  Заснети 
са всички ситуационни подробности и теренни коти за вертикална планировка. 
                  Изходни координатни и нивелачни точки са: 
За изходно ниво HR pt 88 с кота 104.842 от геодезическото заснемане на УПИ IV-
1062,кв.76 /геодезически пирон на алеята срещу входа на обекта/ 
                                                                             координатна система 1970 г./зона-3/ 
                                                                             височинна система Балтийска 
№на точката Х У Н Начин на стабилизиране 

 РТ 88 4744310.758 8509163.303 104.842  маркиращ пирон 

 РТ 40 4744348.474 8509174.404 105.660  ъгъла на сградата боя 

                       II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ 
  Вертикалната планировка се изработва въз основа на изработената ситуация и  
застрояване на парцела. 
Вертикалната планировка обхваща подравняване на площадката,определяне на 
котите на настилките и тротоарите  и определяне на надлъжните и напречните 
наклони,както и определяне на местата на преместваемите търговски маси. 



Дадени са петите на тротоарите около сградата и наклоните на 
настилките.Изпълнението на насипите да се направи с коефициент на уплътнение  
Ку = 0.95 от плътността на Прокор.От западната страна на имота е предвидена 
ограда от телена мрежа на бетонова основа.Има предвиден и паркинг за л.а. и бусове 
на трошенокаменна фракция.Настилката е асфалтобетонова с един плас за леко 
движение.Преминаването от трошенокаменна настилка към асфалтобетонова е с 
легнал градински бордюр 8/16/50.Тротоарите са оконтурени с видим бетонов бордюр 
18/35/50.Предвидени са и два входа за пазара с две портални врати.Вертикалната 
планировка е съобразена с проектираното благоустрояване на парцела.Около 
съществуващите сгради сграда ще се изпълни тротоар от бетонови плочи 
40/40/5.Настилките са с надлъжен наклон от 0.5 % до 1.0% и напречен наклон 1.5% а 
тротоарите са   проектирани с надлъжен  наклон  от 0.7 % до 1.34% и напречен 
наклон 1.5%.Тротоарите е предвидено да стане с бетонови плочи 40/40/5.Предвидена 
е надзиждане на стоманобетоновата шахта в тротоара до проектната кота 105.10 и 
оконтуряване на оставащите дървета с градински бордюр. Тротоарната настилка е 
оразмерена за леко движение със следната характеристика: 

- бетонови плочи – 40/40/5              -  5 см.    
- пясъчно циментов разтвор            -  3 см. 
- пясъчна основа                        -  5 см. 
- несортиран едр.материал 0<d<40mm      - 13 см. 
- земна основа Е=30MPa 

Асфалтовата настилка  е със следната характеристика: 
- плътен асфалтобетон тип А /1200Mp/  – 4 см 
- битумизирана настилка   -  7 см. 
- несортиран едр.материал 0<d<40mm      - 30 см. 
- земна основа Е=30MPa 

За преасфалтиране на площадката пред пазара асфалтобетонова настилка 4 
см/променлива/ по съответната технология/почистване,битумен разлив и 
преасфалтиране/ 
За паркинга и свободната площ: 

- несортиран едр.материал 0<d<40mm/заклинен/      - 16 см. 
- основа от баластра  - 20 см 
- земна основа Е=30MPa 

Оразмеряване на асфалтобетоновата настилка: 
Движението е в категория СРЕДНО (20÷ 100 ОА) 

Допустима еластична деформация под колесен товар P = 5t. 
                    0.285 
Sдоп =             = 1.03 мм 
                    LgNe+1 

0.95 мм < 1.03мм < 1.25 мм (за СРЕДНО движение) 
Необходим еквивалентен модул на настилката 
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За средно движение прието Ен = 200 MPa 
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ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ДЕБЕЛИНАТА НА КОНСТРУКТИВНИТЕ 
ПЛАСТОВЕ НА НАСТИЛКАТА – чрез оразмерителен график за 
двупластова настилка (УПАП – III - 3) 

Горен износващ пласт на настилката от плътен асфалтобетон – h = 4 см 
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 Основа от битумизиран трошен камък 
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Основа от несортиран трошен камък (НТК) при модул на земната основа (Ео) 

min 30 MPa 
Окончателна конструкция на настилката: 
 4 см – плътен асфалтобетон тип А 
 7 см – битумизиран трошен камък    
         30 см – несортиран трошен камък  (НТК)  (0÷ 45 мм) 
         41 см обща дебелина 

Тангенциалните и опънни напрежения са под допустимите за съответните 
контактни зони между пластовете. 
Избран тип тротоарна настилка: 
4 см – бетонова плоча 
3 см – цим. пясъчен р-р 1:3 
5 см – пясък {филц } 

          13 см – несортиран едрозърн. материал {трошен камък 0 < D < 40 мм} 
          25 см – обща дебелина 
      III. ТРАСИРОВЪЧНИ ДАННИ 
 Трасирането на площадките и тротоарите ще стане по данни дадени в 
трасировъчния план чертеж № 2,по координати или по разстояния от 
същеествуващите сгради.Всяко налагащо се изменение на проекта в процеса на 
изпълнението му да се съгласува предварително с проектанта,в противен случай той 
не носи отговорност за последствията. 
            IV. ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСТНОСТ 
            При изпълнение на строителните работи всички работници а така също и 
новопостъпилите трябва да бъдат инструктирани по техническа безопастност на 
труда от техническия ръководител.Необходимо е строго да се спазват всички норми 
и правила за техническа безопастност по време на строителството. След завършване 
на строителството раойна на обекта ще се затреви и озелени. 
 май  2015 год..                                            СЪСТАВИЛ: 
 гр.Враца                                                                                     / инж. Г. Пеков /  


