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Abstract: 

In the execution of the reinforced concrete constructions, an essential element is the control of 

the properties of products and materials to be used, as well as inspection of the execution of the 

works. At present in Bulgaria, requirements for the control, isnpection and acceptance of 

reinforced concrete structures are regulated in Ordinance №3/1994 for control and acceptance 

of concrete and reinforced concrete structures, in BDS EN 13670 and its national annex.  

This paper presents a variant for the structure and content of some main elements of Inspection 

plan for control on the execution of reinforced concrete structures, in accordance with BDS EN 

13670. The Plan presents specific requirements for inspection over the execution of formwork, 

reinforcement and concrete works. It describes the inspection procedures and inspection 

instructions giving the details of inspection, monitoring and testing and necessary documents for 

acceptance of the reinforced concrete structure, according to the current regulations in 

Bulgaria. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

При изпълненото на стоманобетонните конструкции, съществен елемент е 

контролът  на влаганите строителни продукти, както и контролиране на нейното правилно 

изпълнение. Изследвания показват, че един от основните фактори на 

конкурентоспособността на строителните фирми е именно наличието на действаща система 

за производствен контрол [1]. 
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Съгласно EN 13670, управлението на качеството при изпълнение на 

стоманобетонните конструкции включва контрол на влаганите строителни продукти и 

контрол на изпълнението [2]. Препоръки за управлението на качеството са дадени в някои 

национални спецификации [3] и ръководства за добри практики [4]. При изпълнението на 

строителните и монтажните работи е необходимо да се съблюдават също и изискванията 

на действащите в съответната държава нормативни актове. Различни аспекти на 

качеството при изпълнението на стоманобетонните конструкции в различни държави са 

предмет на редица разработки [5-8].  

Към настоящия момент в Р България, изисквания към контрола и приемането на 

стоманобетонните конструкции са регламентирани в БДС EN 13670 [2], в БДС EN 

13670/NA [9] и в Наредба №3/1994г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни 

конструкции [10]. Стандарта предвижда процедури за контрол, които са елементи на 

плана по качество и плана за контрол. БДС EN 13670/NA посочва, че проектната 

документация трябва да съдържа всички части на проекта, съгласно нормативно 

определения обхват и съдържание на инвестиционните проекти. Също така следва да се 

има предвид, че при изпълнението на стоманобетонните конструкции е необходимо да се 

спазват и изискванията на редица национални нормативни актове, свързани с 

реализирането на строително инвестиционния процес. 

Целта на настоящия доклад е да се систематизират някои основни изисквания, 

произтичащи от националното законодателство, по оношение на контрола при 

изпълнението на стоманобетонните конструкции и да се даде примерно вариантно 

решение за съдържание на план за контрол. 

 

 

2. КОНТРОЛ  НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО.  ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ И 

БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТИ 

При изпълнението на стоманобетонните конструкции, освен стандартите за 

изпълнение е следва да се съблюдават също и изискванията на действащите нормативни 

актове. На фиг. 1 е представена връзката между националното строително 

законодателство и европейските стандарти, въведени у нас като БДС, като основа за 

проектиране, изпълнение и избор на строителни продукти за бетонни стоманобетонни 

работи. 
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Фигура 1. Връзка между националното законодателство и европейските стандарти, като 

основа за проектиране, изпълнение и избор на строителни продукти [2]. 

Национално законодателство, свързано с изпълнението на бетонните и 

стоманобетонните конструкции включва редица нормативни актове, основните от които 

са: 

- Закон за устройство на територията; 

- Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; 

- Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на 

строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни 

конструкции; 

- Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 

година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на 

строителни продукти; 

- Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда. за влагане на строителни 

продукти в строежите на Република България; 

- Наредба №3/1994г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни 

конструкции; 

- Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството; 

- Наредба № РД-02-20-3 от 2020 г. за техническите изисквания за проектиране, 

монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета. 

В клауза 4 и приложение В на БДС EN 13670 също са дадени редица изисквания по 

отношение на контрола на изпълнението, които са предпоставка за да се достигне 

предвиденият по проект експлоатационен срок. Стандарта регламентира изисквания за 

управление на качеството включващи План по качеството, класове на изпълнение с 

изисквания за контрола за съответствие с проекта и План за контрол. 

Плана за качество представлява документ, определящ какви процедури и свързани 

с тях средства трябва да се прилагат, от кого и кога, за конкретен продукт или процес. 

Плана по качество следва да се разработва в съответствие с изискванията на ISO 9000. 

234



 

XII Youth Scientific Conference with international participation  

„ Design and Constructionof Buildings and Facilities“, November 4-5, 2021, Sofia, Bulgaria 

 

Когато със спецификацията за изпълнение се изисква план по качество, той трябва да бъде 

наличен на строежа. Може да има един план по качество, включващ всички дейности, или 

еди общ план, допълнен с отделни планове за различните фази и дейности, които ще се 

изпълняват. 

В стандарта [2] изискванията за управление на качеството се определят, като се 

използват три класа на изпълнение. Изискващата се точност нараства от клас 1 към клас 3, 

като класът на изпълнение, който ще се използва, трябва да се посочи в спецификацията 

за изпълнение.  Класът на изпълнение може да се отнася за цялата конструкция, до нейни 

елементи или до определени материали и/или технологгии, използвани за изпълнението. 

 

3. ПРИМЕРНО ВАРИАНТНО РЕШЕНИЕ НА ПЛАН ЗА КОНТРОЛ 

Съгласно БДС EN 13670 (клауза В.4.3.2 и В.4.3.3), планът за контрол за всяка 

контролирана позиция, както по отношение на материалите, така и по отношение на 

самото изпълнение, трябва да формулира: изисквания; позовавания на стандарта и на 

проекта (спецификацията) за изпълнение; метод на контролиране и наблюдение или 

изпитване, определяне на участъка за контролиране; честота на контролиране, 

наблюдение или изпитване; критерии за приемане; документация; отговорник за контрола; 

възможност за включване на други страни в контрола.  

Планът за контрол може да се изготви като таблица с позовавания на процедурите 

за контрол и инструкциите за контрол, даващи детайли за контролиране, наблюдение и 

изпитване. 

В изложението по-долу е представено примерно вариантно решение за частичен 

план за контрол при изпълнение на някои основни работи, в обхвата на изискванията към 

подпорните скелета и кофража, изискванията към армировката и бетонирането на 

елементите. Следва да се има предвид, че поради ограничения в обема на публикацията, 

по-долу са включени само сравнително малка част от елементите и видовете работи 

подлежащи на контрол. 

3.1. Изисквания за контрол към подпорните скелета и кофража. 

Изисквания за контрол към материалите за подпорни скелета 

Елементи на контрола Процедури и инструкции за контрол 

    Общи изисквания 

1)  Материалите да бъдат с необходимата 

носимоспособнoст; 

  2) Съответствие на елементите с БДС EN 

12812. 

Позования на стандарта, 

спецификацията  за изпълнение и 

проектните решения и др. 

1)  т. 5.1. (1) на БДС EN 13670; 

  2) Съответствие с проекта за подпорно скеле. 

Метод за контролиране, наблюдение 

или изпитване 

Визуален оглед за качеството на елементите и 

компонентите 

Определяне участъка на 

контролиране 
Оглед на всички елементи и компоненти 

Честота на  контролиране, 

наблюдение или изпитване 

1) При доставка на обекта и при повторно 

използване; 

2) Съгласно Наредба РД-02-20-3. 

Критерии за приемане 
Липса на видими дефекти, повреди, корозия и 

др. 

Документация 
1)  Документи удостоверяващи 

съответствието на скелето с приложимите 
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стандарти. 

2) Протоколи съгласно Наредба РД-02-20-3. 

Отговорник за контрола 

1) Строител/Технически ръководител;  

2) Квалифицирано лице съгласно                   

Наредба РД-02-20-3;  

3) Координатор по безопасност и здраве; 

  4) Консултанта (строителен надзор). 

Включване на други страни в 

контрола 

Представител на възложителя (инвеститорски 

контрол) 

 

Изисквания за контрол при проектирането и монтажа на подпорни скелета 

Елементи на контрола Процедури и инструкции за контрол 

    Общи изисквания 

1) Клиновете за нагласяне на подпорното 

скеле да бъдат осигурени добре срещу 

хлъзгане по време на бетонирането; 

2) Да се вземе под внимание слягането на 

земната основа, когато скелето е подпряно 

директно. 

Позования на стандарта, 

спецификацията  за изпълнение и 

проектните решения и др. 

1) т. С.5.3. (2) на БДС EN 13670; 

2) Съответствие с проекта за подпорни 

скелета 

Метод за контролиране, наблюдение 

или изпитване 

Визуален контрол. Измервания за 

съответствие с изискванията на проекта. 

Определяне участъка на 

контролиране 

1) Клиновете, връзките и съединителите  на 

подпорното скеле; 

2) Конструкцията на скелето като цяло. 

Честота на  контролиране, 

наблюдение или изпитване 

1) По време на монтажа на скелето. 

2) След завършване на монтажа. 

Критерии за приемане Съответствие с иискванията на проекта. 

Документация 
Протоколи за конрол и приемане на скелето 

съгласно Наредба РД-02-20-3. 

Отговорници за контрола 

1) Строител/Технически ръководител;  

2) Квалифицирано лице съгласно                   

Наредба РД-02-20-3;  

3) Координатор по безопасност и здраве; 

4) Проектанта на скелето; 

  5) Изпълнителя /подизпълнителя на 

монтажните работи на скелето; 

6) Консултанта (строителен надзор). 

Включване на други страни в 

контрола 

Възложителя 

 

Изисквания за контрол при проектирането и монтаж на кофраж 

Елементи на контрола Процедури и инструкции за контрол 

    Общи изисквания 
1) Кофража трябва да запазва изискваната 

форма на бетона; 
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2) Връзките на кофража трябва да достатъчно 

плътни да няма загуба на бетон/цим. паста; 

3) Обработка на кофража преди полагането на 

бетона, за да се избегне поглъщане на вода; 

4) Обработка и почистване на вътрешната 

повърхност на кофража; 

5) Допустими отклонения при изпълнението 

на кофражните работи.  

Позования на стандарта, 

спецификацията  за изпълнение и 

проектните решения и др. 

1) т. 5.4. (3) на БДС EN 13670; 

2) Съответствие с проекта за монтажа на 

кофраж; 

3) Инструкции за обработка и смазване на 

кофража; 

4) Раздел II – Табл. 1 от Наредба №3/1994г. 

Метод за контролиране, наблюдение 

или изпитване 

1) Визуален контрол; 

2) Измервания на място. 

Определяне участъка на 

контролиране 

Всички елементи на кофража и/или 

кофражната система. 

Честота на  контролиране, 

наблюдение или изпитване 

1) При монтажа на кофража; 

2) След завършване на монтажа на кофража. 

Критерии за приемане 

1) Съответствие на кофрираните повърхности 

с размерите на кофрираните елементи спрямо 

инвестиционния проект по част 

„Конструктивна”; 

2) Повърхностите на кофражните елементи са 

почистени и обработени добре; 

3) Отклоненията в кофрираните повърхности 

са в границите на допустимите стойности. 

Документация 1) Акт обр. 7 съгласно Наредба №3/2003г. 

Отговорници за контрола 

1) Строител/Технически ръководител; 

2) Технически правоспособно физическо лице 

по част "Конструктивна", към лицето, 

упражняващо строителен надзор; 

3) Проектант по част "Конструктивна". 

Включване на други страни в 

контрола 

Представител на възложителя (инвеститорски 

контрол) 

 

3.2. Изисквания за контрол към армировъчните работи. 

Изисквания за контрол към строителните продукти за армиране (армировката) 

Елементи на контрола Процедури и инструкции за контрол 

    Общи изисквания 

1) Всеки продукт трябва да може да се 

индефицира; 

2) Повърхността на армировката трябва да 

бъде без ръжда или вредни замърсявания. 

Позования на стандарта, 

спецификацията  за изпълнение и 

проектните решения и др. 

1) т. 6.2. (6) на БДС EN 13670; 

2) Съответствие с  инвестиционния проект по 

част „Конструктивна” ; 
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3) Раздел III  от Наредба №3/1994г. 

Метод за контролиране, наблюдение 

или изпитване 

1) Визуален контрол; 

2) Измерване. 

Определяне участъка на 

контролиране 

3) Всички доставни на строежа продукти за 

армиране. 

Честота на  контролиране, 

наблюдение или изпитване 

При доставката на продуктите за армиране. 

Критерии за приемане 
1) Съответствие с изискванията на проекта; 

2) По повърхността на армировката да няма 

ръжда и вредни замърсявания. 

Документация 

Декларация за характеристиките на 

строителния продукт съгласно Наредба РД-

02-20-1. 

Отговорник за контрола 
1) Строител/Технически ръководител; 

2) Строителен надзор. 

Включване на други страни в 

контрола 

Представител на възложителя (инвеститорски 

контрол) 

 

Изисквания за контрол при монтажа на армировката 

Елементи на контрола Процедури и инструкции за контрол 

    Общи изисквания 

1) Отклонение от местополпожението на 

армировъчните пръти да в границите на 

допустимите стойности; 

2) Да се спазват разстоянията на застъпване и 

снаждане; 

3) Армировката да е фиксирана и осигурена, 

така че крайното и положение да е в 

границите на толерансите; 

4) Да има осигурено минималното бетонно 

покритие. 

Позования на стандарта, 

спецификацията  за изпълнение и 

проектните решения и др. 

1) Раздел III – Табл. 3 от Наредба №3/1994г.; 

2) т. 6.5. (9) на БДС EN 13670. 

Метод за контролиране, наблюдение 

или изпитване 

Чрез измерване 

Определяне участъка на 

контролиране 

Всички армировъчни елементи 

Честота на  контролиране, 

наблюдение или изпитване 

1) По време на монтажа; 

2) След завършване на монтажа. 

Критерии за приемане 

1) Съответствие с изискванията за допустими 

отклонения съгласно Раздел III – Табл. 3 от 

Наредба №3/1994г. 

2) Застъпванията и снажданията отговарят на 

изискванияата на проекта; 

3) Армировката е фиксирана и закрепена 

добре; 

4) Осигурено е минимално бетонно покритие 
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Документация 1) Акт обр. 7 съгласно Наредба №3/2003г. 

Отговорници за контрола 

1) Строител/Технически ръководител; 

2) Технически правоспособно физическо лице 

по част "Конструктивна", към лицето, 

упражняващо строителен надзор; 

3) Проектант по част "Конструктивна". 

Включване на други страни в 

контрола 

Представител на възложителя (инвеститорски 

контрол) 

 

3.3. Изисквания за контрол към бетоновите работи 

Изисквания към транспорта, доставката и приемането на бетонната смес  

на строежа 

Елементи на контрола Процедури и инструкции за контрол 

    Общи изисквания 

1) Да се извърши входящ контрол по 

отношение на класа на бетоновата смес по 

консистенция и други характеристики 

съгласно проекта и/или спецификацията за 

изпълнение; 

2) Да се следи времето от приготвянето на 

бетонната смес до бетонирането да не е 

повече от 90 минути. 

Позования на стандарта, 

спецификацията  за изпълнение и 

проектните решения и др. 

1) Глава II от Наредба №3/1994г.; 

2) т. F.8.3. (10) на БДС EN 13670; 

3) БДС  EN 206 и БДС  EN 206:2013+ 

А1:2016/NA. 

Метод за контролиране, наблюдение 

или изпитване 

1) Проверка на експедиционна бележка; 

2) Чрез изпитване; 

3) Визуален контрол. 

Определяне участъка на 

контролиране 

Всяка доставка на бетонна смес. 

Честота на  контролиране, 

наблюдение или изпитване 

При  доставката и преди полагането на 

бетонната смес. 

 

Критерии за приемане 

1) Наличие на необходимата документация; 

2) Визуално бетоновата смес отговаря на 

изискванията; 

3) След взетите проби няма разминавания в 

качествата на бетонната смес. 

Документация 

1) Експедиционна бележка; 

2) Протокол от изпитването; 

3) Декларации за характеристиките на 

строителния продукт (бетонната смес), 

съставена по реда на Наредба РД-02-20-1. 

Отговорници за контрола 
1) Строител/Технически ръководител; 

2) Строителен надзор. 

Включване на други страни в 

контрола 

Представител на възложителя (инвеститорски 

контрол) 
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 Изисквания за контрол към полагане и уплътняване на бетонната смес 

Елементи на контрола Процедури и инструкции за контрол 

    Общи изисквания 

1) Бетонната смес да бъде положена и 

уплътнена така, че цялата армировка и 

вбетонираните части да бъдат покрити; 

2) Бетоновата смес да се поставя най- близо 

до крайното положение и да не се използва 

вибрирането и за разстилане; 

3) Уплътняването да се извършва на етапи 

след полагането; 

4) Бетона да се полага така, че пласта да е с 

височина по-малка от дължината на 

работния орган на вътрешния вибратор; 

6) При елементите с голяма височина да се 

извършва повторно уплътняване; 

7) Повърхността да се обработва с 

подходящи инструменти; 

8) Да се осигури добро уплътняване в 

участъци с променливо сечение; 

9) Трябва да се осигури подходяща скорост 

на бетониране; 

10) Да се следи за разслояването на бетона. 

Позования на стандарта, 

спецификацията  за изпълнение и 

проектните решения и др. 

1) т. 8.4. (12) на БДС EN 13670; 

2) Раздел IV от Наредба №3/1994г. 

 

Метод за контролиране, наблюдение 

или изпитване 

Визуален контрол 

Определяне участъка на 

контролиране 

Всички стоманобетонни елементи 

Честота на  контролиране, 

наблюдение или изпитване 

1) Преди и по време на полагането на 

бетонната смес; 

2) По време на уплътняването. 

Критерии за приемане 

1) Уплътняването продължава докато от 

бетонната смес престанат да излизат 

въздушни мехури; 

2) Бетона се полага в близост до крайното му 

положение; 

3) Спазване на дебелината на отделните 

пластове; 

4) Повърхността е обработена до завършен 

вид; 

5) Скоростта на  бетониране е подходяща и 

няма образувани работни фуги; 

6) Разслояването е сведено до минимум; 

Документация 
Дневник на бетоновите работи съгласно 

Наредба №3/1994г. 

Отговорници за контрола Строител/Технически ръководител. 
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Включване на други страни в 

контрола 

1) Строителен надзор; 

2) Представител на възложителя (инвести- 

торски контрол) 

 

 

 Изисквания за контрол при отлежаването и предпазването на бетона 

Елементи на контрола Процедури и инструкции за контрол 

    Общи изисквания 

1) Да се осигури устойчивост и неподвижност 

на кофража; 

2) Да се намали до минимум съсъхването на 

бетона в ранна възраст; 

3) Да се осигури съответната повърхностна 

якост на бетона в ранна възраст, съгласно 

проекта по част „Конструктивна” и 

спецификацията за изпълнение; 

4) Да се осигури съответната дълготрайност 

на повърхностния слой на бетона в ранна 

възраст; 

5) Да не се излага бетона е ранна възраст на 

вредни вибрации, удари или повреди; 

6) Да се подържа постоянна влажност на 

повърността на бетона, за срока посочен в 

спецификацията за изпълнение. 

Позования на стандарта, 

спецификацията  за изпълнение и 

проектните решения и др. 

  1) т. 8.5. (13) на БДС EN 13670; 

2) Раздел IV от Наредба №3/1994г.; 

3) Конкретни изисквания в проекта по част 

Конструктивна”; 

4) Конкретни изиквания в спецификацията за 

изпълнение. 

Метод за контролиране, наблюдение 

или изпитване 

  1) Визуален контрол; 

  2) Чрез изпитване. 

Определяне участъка на контролиране Бетонна смес и втвърден бетон. 

Честота на  контролиране, наблюдение 

или изпитване 

 1) По време на отлежаване на бетона. 

 2) Изпитване за определяне на яскостта преди 

декофриране, отстраняване на средствата за 

защита на бетона и др.  

Документация 

1) Дневник на бетоновите работи съгласно 

Наредба №3/1994г.; 

2)Протоколи от изпитване. 

Отговорник за контрола Строител/Технически ръководител. 

Включване на други страни в контрола 

1) Строителен надзор 

2)Представител на възложителя 

(инвеститорски контрол) 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При изпълнението на стоманобетонните конструкции следва да се спазват 

изискванията на действащите нормативни документи и стандарти, като основните 

изисквания към контрола и приемането на стоманобетонните конструкции са 

регламентирани в БДС EN 13670, БДС EN 13670/NA и в Наредба №3/1994г. за контрол и 

приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции. 

В доклада е представено примерно вариантно решение за структура и съдържание на 

План за контрол при изпълнението на стоманобетонни конструкции в съответствие с БДС 

EN 13670. Разгледано е изпълнението на кофражни, армировъчни и бетонни работи и са 

обхванати основни изисквания на приложимите действащи нормативни актове у нас. 

Описаните инструкции за контрол, детайли за контролиране, критерии за приемане и 

необходими документи за приемане на стоманобетонната конструкция са съобразени с 

изискванията на  Наредба №3/2003г. за съставяне на актове и протоколи в строителството 

и Наредба №3/1994г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции, 

Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда. за влагане на строителни продукти в 

строежите на Република България, Наредба № РД-02-20-3 от 2020 г. за техническите 

изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета и др. 

С цел създаване на работещи процедури за контрол при изпълението, насоките за 

бъдещи изследвания и разработки по темата следва да са фокусирани върху разширяване 

на настоящото изследване, както и разработване на конкретни инструкции за контрол, 

като допълнение на Плана за контрол,  разработването на план по качество за изпълнение 

на конструкциите, разработване на примерни документи и доклади от контрола и др. 
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