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Приложение № 7.2. 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

1. Предмет на обществената поръчка 
Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на строително-монтажни 

работи за изпълнение на проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от общинската 

пътна мрежа в община Вършец – общински път MON 1092/III-812/ Вършец – кв. 

Заножене – Спанчевци /III-812/ и общински път MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. 

Водопада“, по 2 обособени позиции“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана 

от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 

Настоящата Техническа спецификация се отнася за: 

Обособена позиция №2 „Реконструкция и рехабилитация на общински път 

MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835 с обща 

дължина 1835 м“ 
 

2. Обхват и цели на проекта 

Целта на проекта е подобряване и възстановяване на транспортно-експлоатационните 

качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасен и 

икономичен транспорт на пътници и товари, както подобряване на отводняването на пътя. 

 

Общинският път MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 

1+835 с обща дължина 1835 м е разработен в два отделни участъка: 

- Участък 1 от км 0+000 до км 0+940 

- Участък 2 от км 0+950 до км 1+835 

 

3. Съществуващо положение 

3.1.  Данни за съществуващият път 

Началото на участък 1 е при км 0+000, което съвпада с кръстовище на път MON1092, 

а края на участъка е при км 0+940 до началото на мост от км 0+940 до 0+950 с L=10m, който 

не е предмет на настоящия проект. Трасето на участъка частично съвпада с ул. „Водопада“ и е 

с дължина от 940м. 

Началото на участък 2 е при км 0+950 от края на мост от км 0+940 до 0+950 с L=10m, 

който не е предмет на настоящия проект, а края на участъка е при км 1+835 при местност 

Водопада. Трасето на участъка частично съвпада с ул. „Водопада“ и е с дължина от 885м. 
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- Ситуация и Надлъжен профил - Пътя се намира в равнинен и хълмист терен. 

Проектната му скорост е 30км/h. Съществуващата ситуация е с циркулярни криви и 

циркулярни криви рекордирани с преходни криви - клотоиди.  

Участък 1 -  

От км 0+000 до км 0+160  ширината на настилката е 7.25м и два тротоара от 1.5 до 2.5м. 

От км 0+160 до км 0+300 ширината на настилката е 5 м и два банкета по 1.25м 

От км 0+300 до км 0+940 ширината на настилката е 5 м и два банкета по 1.25м с 

уширения в криви до 1.5м. 

Участък 2 –  

От км 0+950 до км 1+835 ширината на настилката е 5 м и два банкета по 1.25м с 

уширения в криви до 1.5м. 

Кръстовища- в участъка има пресичания с улици и полски пътища. 

Отводняване - отводняването на пътя е незадоволително. Осъществява се чрез земни 

окопи, които в по-голямата си част са затлачени или въобще липсват. Банкетите са обрасли, 

като са  с височина над платното за движение и на места са изровени, което е предпоставка за 

събиране на вода по ръбовете и предразполага последващи компрометиращи действия по 

настилката. Съществуващите напречни и надлъжни наклони не отговарят на НПП. Напречната 

и надлъжна равност също не отговарят на НПП и са предпоставка за събиране на вода по 

пътното платно.  

Тротоари – в населеното място от км 0+000 до км 0+160 в ляво и дясно има 

съществуващи тротоари с разнообразни настилки като на места те са напълно 

компрометирани и обрасли. Конструкциите на тротоарите са разрушени, с неравности по 

поради претоварване или разрушително действие на кореновата система на посадените на 

места дървета. Бордюрите ограничаващи пътното платно е са амортизирани и на много места 

нямата достатъчна видимост. 

Тези тротоари следва да бъдат реконструирани с подходяща тротоарна настилка.  

Предвид състоянието на бордюрите те също имат нужда от подмяна.  

Малки съоръжения - в участъка има 2 броя водостоци. Като цяло водостоците са в 

добро състояние, но има нужда от почистване и леки ремонти по челните им стени и крила. 

3.2. Състояние на пътната настилка 

Общо състоянието на настилката  е незадоволително: лоша равност и ниска 

носимоспособност. Не са добре оформени напречните наклони в права и в хоризонталните 

криви. По повърхността на настилката има мрежовидни пукнатини, единични пукнатини, 

пукнатини по ръба, дупки, кръпки, ускорено износване, коловози и напречни вълни. 

 



 

 
Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г.: „Реконструкция и рехабилитация на част 

от общинската пътна мрежа в Община Вършец – общински път MON 1092 /III-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци 

/III-812/ и общински път MON 3097 /MON 1092/  кв. Заножене - м. Водопада“, който се осъществява с финансовата подкрепа 

на ПРСР 2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 

община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 

  3 / 18 

 

 

4. Проектно решение на пътя в ситуация 

 

Новото проектно решение е разработено при следните данни: 

Основни данни: 

 терен –равнинен и хълмист  

 клас на пътя - общински 

 проектна скорост –Vпр=30km/h    

 категория на обекта - III 

 проектен експлоатационен период-10 г 

Ситуация и габарит: 

 Ситуация 

Оста на проектното решение е в средата на настилката, при максимално запазване на 

съществуващите елементи на пътя. Тя е решена с прави, чупки, циркулярни криви и преходни 

криви, като са спазени изискванията на техническото задание и “Нормите за проектиране на 

пътища”-2000г.  

Не са допуснати намалявания на радиусите на съществуващите криви. Уширенията на 

пътното платно в крива се предлага да се извършат едностранно или двустранно.   

 Габарит  

Проектният габарит е съобразен със съществуващия габарит на пътя: 

Участък 1 -  

От км 0+000 до км 0+160  ширината на настилката е 7.25м и два тротоара от 1.5 до 2.5м. 

От км 0+160 до км 0+300 ширината на настилката е 5 м и два банкета по 1.25м 

От км 0+300 до км 0+940 ширината на настилката е 5 м и два банкета по 1.25м с 

уширения в криви до 1.5м. 

Участък 2 –  

От км 0+950 до км 1+835 ширината на настилката е 5 м и два банкета по 1.25м с 

уширения в криви до 1.5м. 

Нивелетно решение 

Нивелетата е проектирана с прави и кубични параболи. Проектните елементи за целия 

участък отговарят на нормите за проектна скорост Vпр.=30km/h. 
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Съществуващия надлъжен наклон е променлив. Проектирани са надлъжни наклони по-

малки от минимално изискуемите по НПП( 0,5%), поради съществуващите такива. 

При така оказаните елементи, проектното решение е изготвено с цел минимизиране на 

количествата за асфалтобетонна настилка и за избягване на реконструкции по пътното платно. 

В тези участъци са предвидени мероприятия за бързо отводняване на пътното платно. 

Нивелетата е занулена в началото и края на обекта. 

Напречни наклони 

Пътния участък е проектиран с напречни наклони както следва: 

- В права двустранен 2.5% 

- В крива едностранен от 2.5% до 7% 

Избор типа на конструкцията и участъците на приложението и. 

Предлагат се 2 вида ремонтни работи съобразени със съществуващото положение  

на трасето: 

Рехабилитация ще бъде извършвано при участъци с здрава основа. 

Приета конструкция на настилка при рехабилитация: 

- асфалтова смес за износващ пласт - плътен асфалтобетон – Е1 = 1200 MPa - h=4см 

- долен пласт на покритието (биндер) - неплътен асфалтобетон – Е2 =1000  Mpa - h=6 см 

 

Реконструкция  ще бъде извършвано при отслабена основа в участъка. 

 

Приета конструкция на настилка при реконструкция : 

- асфалтова смес за износващ пласт - плътен асфалтобетон – Е1 = 1200 MPa - h=4см 

- асфалтова смес за долен пласт на покритието (биндер)– Е2 = 1000 Mpa - h=4см 

- асфалтова смес за основен пласт (битумизиран трошен камък)– Е3 = 800 MPa - h=8см       

- трошен камък с подбрана зърнометрия (0-63) – Е3 = 350 Mpa - h=40см 

    Обща дебелина на конструкцията h0=56см.  

 

Кръстовища 

Предвижда се за всички пътища, които се заустват към път MON3097 да се положи 

асфалтобетонова настилка в продължение на 10 м в зоните на пътните кръстовища (асфалтови 

пътища) и при селскостопански зауствания със следната конструкция: 

 

За полските (селскостопански)  пътища 

- долен пласт на покритието (биндер) - неплътен асфалтобетон - 4см 

- несортиран трошен камък - 30см 

За отклоненията които са със асфалтова настилка (асфалтови пътища) се 

предвижда следното. 
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- долен пласт на покритието (биндер) - неплътен асфалтобетон със средна дебелина - 4см 

- асфалтова смес за износващ пласт - плътен асфалтобетон - 4см 

За всички отклонения без настилка или настилка в лошо състояние. 

- плътен асфалтобетон  - 4см   

- неплътен асфалтобетон със средна дебелина - 4см   

- несортиран трошен камък - 30см  

Тротоари  

Предвижда се реконструиране на тротоарните настилки в населените места. Пътното 

платно ще бъде ограничено със нови бетонови бордюри 15/25. 

При входовете и кръстовищата съгласно Наредбата за изграждане на общодостъпна 

среда (НАРЕДБА № 4 ОТ 1 ЮЛИ 2009 ЗА ПРОЕКТИРАНЕ,ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ПОДДЪРЖАНЕ НА СТРОЕЖИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОСТЪПНА 

СРЕДА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ) бордюрите 

се понижават на ниво, което може да се види на съответния детайл към типовите профили. 

Също така според наредбата и общоприетите изисквания за достъпност на хората с 

увреждания паралелно с понижението на бордюрите се скосяват и тротоарите, като се 

поставят ивици с тактилни плочи. 

Новата тротоарна конструкция ще бъде, както следва: 

- Тротоарни плочи. 

- Пясък h=5см. 

- трошен камък h=20см. 

Отводняване 

Отводняването ще се извършва  повърхностно с отвеждане на водата от пътното платно 

посредством напречните и надлъжни наклони, към земните окопи, водостоци и италиански 

улеи и съществуващи ревизионни и дъждоприемни шахти в населените места. Предвижда се 

оформянето на нови земни окопи, където е необходимо. 

 

При насипи с височина над 3м се предвижда полагането на нови бетоновите бордюри 

8/16. За отвеждане на водите от пътното платно до основата на насипа се предвижда 

поставянето на нови италиански улеи. 

 

Ограничителни системи за пътища 

Предвидените в проекта ограничителни системи за пътища са съгласно БДС-EN 1317, 

технически правила за приложение на ограничителни системи за пътища от РПМ на АПИ. 

Предвижда се предпазна ограда за пътна част при насип с височина над 3м, водостоци и 

хоризонтални криви със степен на задържане  N2 и зона на действие W5. В зоните на големите 
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съоръжения ще бъдат поставени със степен на задържане  H1 и зона на действие W4 

комбинирана с парапет. 

Ограничителните системи се предвиждат да бъдат изпълнени с дълго зануляване – 12 м 

преди препятствието по посока на движението и късо зануляване – 4 м след препятствието по 

посока на движението.  

Съоръжения на други ведомства   

Предвижда се по трасето да се изгради тръбно канално мрежа за поставяне на 

високоскоростен интернет. По цялата дължина на проектирания участък се предвиждат 2 бр. 

свободни тръби HDPE ф40 за бъдещо изтегляне на оптичен кабел. Тръбите ще бъдат 

положени в изкоп отляво на пътя по растящия километър.  

Изкопни работи 

Пресичанията на различните подземни съоръжения ще се извършват чрез ръчно 

прокопаване. Също ръчно ще се прокопава и при опасно сближаване с други кабели. 

Останалите изкопни работи могат да се извършват механизиран, чрез багер с кофа, 

каналокопач и др., съобразени с широчината на изкопа и конкретната ситуация. При 

механизираните изкопни работи да се работи с повишено внимание за избягване на аварии с 

неотразени подземни съоръжения или разминаването им в конкретната ситуация с отразеното 

в проекта. 

Дъното на изкопа трябва да се подравни, да се отстранят едрите камъни и да се насипе 

10см. пресята пръст.  

Полагане на защитни тръби 

Преди да започне полагането дъното на изкопа се почиства, като се подравнява с пресята 

пръст, или пясък. Тръбите са HDPE с диаметър ф40 мм. HDPE  тръбите се доставят навити на 

рула или кабелни барабани. Тръбите се полагат възможно най-прави, като се избягват 

усуквания и резки вертикални или хоризонтални огъвания. Краищата на тръбите се запечатват 

с тапи тип „свободна тръба“ преди полагането им с цел предотвратяването на проникване на 

земна маса или други замърсители в тях. Свързването на тръбите става след перпендикулярно 

срязване и нахлузване на пластмасова съединителна муфа. 

HDPE тръбите трябва да отговарят на следните технически изисквания: 

- HDPE тръби с PN 10 bar и ф40мм по DIN 8074/75 

- Изработени от полиетилен с висока плътност PE 80-MRS 8 

- Външен диаметър 40±0,4 мм с точност до 1 мм 

- Дебелина на стената 3,7±0,4 мм с точност от 0,05 мм 

- Гладка външна повърхност 

- Оребрена вътрешна повърхност с височина на ребрата h=0.15÷0.30 мм 

HDPE тръбите ще се муфират с пластмасови съединители, състоящи се от тяло, в което 

влизат двата края на съединяваните тръби и към което се завиват две черупки. Уплътняването 

се извършва с помощта на гумени пръстени. Отрязването на HDPE тръбите и подготовката за 

свързването им да става с комплект специализирани инструменти. 
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Обратното засипване се прави веднага след полагане на тръбите до дълбочина 0,2÷0,3 

метра. Предупредителната сигнална лента с надпис „ВНИМАНИЕ! ОПТИЧЕН 

СЪОБЩИТЕЛЕН КАБЕЛ!“ с широчина до 200 мм и дебелина 0,2 мм се полага на 0,6÷0,7 м от 

горния ръб на изкопа. Лентата трябва да е трайно маркирана с черни букви и да не се усуква 

при полагане. Надписът на лентата е през 1м, с височина на буквите 0,05м. 

На всички пресичания на улици ще се положи обсадна стоманена тръба ф108, в която ще 

бъде изтеглена HDPE тръбата ф40. Краищата на тръбите се запечатват с тапи тип „свободна 

тръба“ преди полагането им с цел предотвратяването на проникване на земна маса или други 

замърсители в тях. 

 Шахти 

По трасето шахтите служат за предпазване на муфите и кабелните резерви за тях от 

механични увреждания, влага и др. Размерите им гарантират минимален допустим радиус на 

огъване на кабела – 150мм. Шахтите се полагат върху основа от пресята пръст или пясък, а 

рамката с капака трябва да е на нивото на банкета, при пресичане на пътя, или да бъде зарита 

на 50 под терена когато е в обработваеми земи.  Отрязването на тръбите става на 20см от 

стената на шахтата. Тръбите преминават през технологичните шахти без прекъсване, или 

съединени с допълнително парче тръба и пластмасови съединители. Укрепването на тръбите и 

кабела към стените на шахтите става задължително с пластмасови скоби към съществуващи 

конзоли и (или) с полиетиленови дюбели. Подвеждането на тръбите трябва да се направи така, 

че да не се кръстосват с други кабели. Всички шахти в проекта са тип ШКС -03 – плътни 

бетонови тухли с три капака. Резервът на ОК се формира на стената на ШКС-03 около 

метални конзоли. 

Реперни стълбчета 

Над всички шахти, извън населени места, се поставят реперни стълбчета. Реперните 

стълбчета се ориентират така, че предната им страна да е успоредна на трасето на кабелната 

електронна съобщителна мрежа и прилежащата й инфраструктура. Реперните стълбчета се 

боядисват с бяла боя, устойчива на атмосферни влияния. Най-отгоре се поставя червена ивица 

с височина 0,10 m. Височината на реперните стълбчета е 1,10 m. На всяко реперно стълбче 

най-отгоре се поставя надпис за вида на съобщителния кабел и разстоянието до кабела или до 

шахтата в метри. Размерът на буквите е с височина 0,07 m. Всички останали надписи са с 

височина 0,05 m. Надписите се правят с черна боя на стената, която има най-добра видимост 

от пътя. На реперно стълбче, което маркира шахти, се изписват видът и номерът на шахтата, а 

на стената откъм нея се нанася разстоянието в метри до центъра й. 

Част БХТПО за кабелни линии 

 При всички работи свързани с изкопи от тротоарите, пръстта се изхвърля към страната 

на платното на улицата, а тротоарната настилка и другите камъни на срещуположната страна 

на разстояние не по-малко от 0,3м от ръба на изкопа. В началото и края на изкопа се поставят 

бариери с предупредителни надписи. Ако през време на разкопаването се открият тръби, 

кабели и други непосочени в работните чертежи водоемни съоръжения (инсталации), работата 

се спира и се известява ръководителя на земните работи за получаване на съответни указания. 

Изкопните работи се извършват с голямо внимание и на дълбочина под 0,4м се работи само с 

лопата. 
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 Когато се налага изкопите да останат открити през нощта задължително се поставят 

светлинни сигнали (лампи) с червен цвят. 

 Изкопите на кабелните шахти се ограждат от четирите страни с бариери, или специално 

пригодени дървени съоръжения. През нощта задължително се поставя светлинен сигнал. При 

наводняване на шахтите строителните работи се извършват след пълното им отводняване. 

 Товаренето, превозването, и разтоварването на кабелни барабани става чрез 

механизация. При ръчно товарене и разтоварване на кабелни барабани трябва да се използват 

предварително приготвени дървени рампи.  

 Температурата на загряване се установява от изпълнителя на работата, която в никакъв 

случай не се допуска кипене на кабелна маса. 

 Ако по време на строително-монтажните работи завали дъжд придружен с 

гръмотевици, монтьорите са длъжни да спрат работа незабавно и да се отстранят от трасетата 

на кабела на разстояние не по-малко от 50 м. 

 При опасност от срутване (слаба почва и дълбоки изкопи) стените на изкопа се 

укрепват с дъски и греди. 

 

 Вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка 

Във  връзка с рехабилитацията на  пътния участък е предвидено поставяне на нови 

вертикални знаци от светлоотразително рефлектиращо фолио. Предвижда се изцяло нова 

хоризонтална маркировка. 

В настоящият проект са спазени разпорежданията и изискванията на следните 

документи: 

  - Правилник за прилагане на "Закона за движение по пътищата"- ДВ, бр.20 от 1999г. 

доп. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г. 

        -  Наредба №1 за организиране на движението по пътищата от 17.01.2001г.       

        -  Наредба №3 за временната организация и безопасността на движението при извършване 

на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците от 16.08.2010г. 

        -  Наредба №18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци от 23.07.2001г. 

        -  БДС 1517 (“Пътни знаци.Размери и шрифт”) от 31.10.2006. 

        -  БДС 12899 – част 1 и 4 (“Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци”) от 

25.07.2008. 

        -  БДС 1461 (“Горещо поцинковани покрития на готови продукти от чугун и стомана. 

Технически изисквания и методи на изпитване”) от 09.06.2002г. 

Вертикални пътни знаци 
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Върху ситуациите (М 1:2000) са нанесени схематично всички вертикални знаци 

отговарящи на съответния номер от Правилника за прилагане на закона за движението по 

пътищата и километричното им положение.  

При изготвянето на пътепоказателните знаци с нестандартни размери от рефлектиращо 

фолио се съблюдават изискванията на БДС, третиращи главно оформянето на лицевата страна 

на табелите и стрелките, големината на буквите, разстоянията между редовете и надписите, и 

между надписите и кантовете на табелата. 

При монтирането на знаците е необходимо да се спазват минималните разстояния от 

ръба на настилката и отстояния във височина от настилката в зависимост от знака, съгласно 

приложените детайли. 

Предвижда се знаците да се изготвят от  рефлектиращо фолио. 

Хоризонтална маркировка 

Хоризонталната маркировка на директното трасе е показана в ситуация в М 1:2000 със  

съответните  напречни  котировки и размери.  

Бялата боя е предвидена да се изпълни с перли – клас  Q2 , коеф. на яркост при обратно 

отражение на сухо време RL>80, коеф. на яркост при обратно отражение на мокро . RL>25, 

фактор на яркост β>0.30, съпротивление на хлъзгане Srt>45. 

Минималната дебелина на слоя  0.3mm. 

Временна организация на движението (ВОД) 

Временната организация на движението (ВОД) има за цел от започването до 

завършването на строителните работи да осигурят максимално безопасността на движение на 

МПС, безопасното им вливане и отливане в и от главния маршрут с вертикални знаци и 

хоризонтална маркировка. 

Разработеният проект за Временна организация на движението е изготвен съгласно 

Наредба №3 от 16.08.2010г. (ДВ бр.74) и БДС - 1517 – 2006 за сигнализацията на пътищата с 

пътни знаци. Според БДС - 1517 – 2006 се предвижда всички знаци използвани за ВОД да 

бъдат рефлектиращи – II типоразмер. 

Строителството ще се извърши с  и без отбиване на движението съгласно приложение 

№54 към чл.71, ал.1, т.3  - сигнализиране на дългосрочни ремонти без отбиване на движението 

с работен участък върху една пътна лента с дължина по-голяма от 50м и приложение №73 към 

чл.75,  т.1 сигнализиране на дългосрочни работи с отбиване на движението при пълно 

затваряне на платното за движение и отбиване на движението по обходни улици съгласно 

ВОД (част 6) 

 

5. Описание на дейностите, включени в проекта 
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Общо за обособена позиция №2 „Реконструкция и рехабилитация на общински път 

MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835 с обща дължина 

1835 м“, са предвидени за изпълнение следните видове и обеми строително - монтажни 

дейности: 

№ Наименование на СМР Мярка Количество 

Участък 1 от км 0+000 до км 0+940.  

ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ 

1 Изкоп на неподходящ материал, за оформяне на земен окоп, включително 

натоварване, транспортиране на определено растояние, разтоварване на депо. 
м3 23,44 

2 Формиране на земната основа. м2 591,60 

3 Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, 

транспортиране на определено растояние, разтоварване на депо. 
м3 180,00 

4 Изкоп от банкети, включително натоварване, транспортиране на определено 

растояние, разтоварване на депо. 
м3 826,88 

5 Демонтаж на стоманена предпазана ограда и транспортиране до депо м 48,00 

6 Разчистване на терена и изваждане на корените на изсечени дървета и 

храсти. 
м2 735,00 

7 Премахване на единични дървета от банкета и сервитута на пътя бр. 7,00 

8 Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на 

депо включително всички разходи, съгласно проекта. 
м 347,00 

9 Изкоп в земни почви за малки съоръжения м3 10,00 

10 Технологично фрезоване м2 3489,75 

11 Разрушаване на асфалтова настилка включително изкопаване, натоварване, 

транспортиране на определено растояние, разтоварване на депо. 
м3 58,60 

ПЪТНИ РАБОТИ  

12 Доставка и полагане на  несортиран трошен камък за основа м3 571,20 

13 Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия  

(минералбетон) h=10см за банкети 
м3 183,76 

14 Доставка и полагане на несортиран тр. камък за банкети м3 826,88 

15 Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25., включително 

всички свързани с това разходи. 
м1 347,00 

16 Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35., включително 

всички свързани с това разходи. 
м1 700,00 

17 Доставка и полагане на бетонови пътни ивици 10/25., включително всички 

свързани с това разходи. 
м1 205,00 

18 Бетон C8/10 за бордюри м3 36,65 

АСФАЛТОВИ РАБОТИ  

19 Запълване на единични пукнатини с широчина по - малка от 3 мм с бит. 

Емулсия 
м 467,00 
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20 Асфалтова смес за долен пласт на покритието 0/22  / биндер / за ремонт на 

пътна настилка с различна дебелина и широчина. 
т 1167,64 

21 Асфалтова смес за основен пласт на покритието 0/16  / битуминизиран 

трошен камък /  с различна широчина. 
т 190,66 

22 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено 

състояние 4 см. 
м2 5953,00 

23 Направа на първи (свързващ ) битумен разлив за връзка с различна ширина. м2 1322,00 

24 Направа на втори (свързващ ) битумен разлив за връзка с различна ширина. м2 7239,00 

ОТВОДНЯВАНЕ И ПРЕНАДЛЕЖНОСТИ НА ПЪТЯ  

25 Нова стоманена предпазна ограда тип БДС EN 1317-2-N2-W5 м1 164,00 

26 Нов парапет според БДС EN 1317-2  м1 48,00 

27 Доставка и полагане на бетон С20/25 ремонт на малки съоръжения м3 24,00 

28 Доставка и полагане на бетон С20/25 за радие и стенички при малки 

съоръжения 
м3 10,00 

СИГНАЛИЗАЦИЯ С ПЪТНИ ЗНАЦИ И МАРКИРОВКА   

29 Хоризонтална маркировка  м2 260,00 

30 Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - II-ри типор. м2 12,43 

31 Стойки с дължина  до 3.5 м за стандартни пътни знаци бр 41,00 

32 Временна организация на движението бр 1,00 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ  

33 Трасиране на кабелна линия м 1020,00 

34 Направа правоъгълна шахта 1.05/1.5м вкл. 3бр. капаци от полимер-бетон бр. 4,00 

35 Направа на реперни стълбчета бр. 4,00 

36 Направа на изкоп за кабелна шахта 1.15/1.6м бр. 4,00 

37 Направа на изкоп 1.0/0.4м м 1020,00 

38 Доставка и полагане на HDPE Ø40 м 2040,00 

39 Доставка и полагане на стоманена обсадна тръба Ø108 м 30,00 

40 Доставка и полагане на сигнална лента м 1020,00 

ТРОТОАРИ  

ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ  

1 
Изкоп на неподходящ материал, за оформяне на земен окоп, включително 

натоварване, транспортиране на определено растояние, разтоварване на депо. 
м3 1023,75 

2 Формиране на земната основа. м2 2925,00 

3 Разваляне на съществуваща тротоарна настилка, включително изкопаване, 

натоварване, транспортиране на определено растояние, разтоварване на депо. 
м2 2340,00 

ПЪТНИ РАБОТИ  

4 
Доставка и полагане на несортиран трошен камък за тротоари, съгласно 

изискванията на  ТС. 
м3 490,00 

5 Доставка и полагане на пясък за тротоари, съгласно изискванията на  ТС. м3 146,25 

6 Доставка и полагане на тротоарни плочи м2 2 925,00 
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7 
Доставка и полагане на нови тактилни плочи, включително всички свързани 

с това разходи. 
м2 8,00 

        

Участък 2 от км 0+950 до км 1+835.  

ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ 

1 
Изкоп на неподходящ материал, за оформяне на земен окоп, включително 

натоварване, транспортиране на определено растояние, разтоварване на депо. 
м3 54,10 

2 Формиране на земната основа. м2 1356,70 

3 Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, 

транспортиране на определено растояние, разтоварване на депо. 
м3 27,00 

4 Изкоп от банкети, включително натоварване, транспортиране на определено 

растояние, разтоварване на депо. 
м3 995,62 

5 Изкоп за окопи и реголи, включително натоварване, транспортиране на 

определено растояние, разтоварване на депо. 
м3 298,40 

6 Демонтаж на стоманена предпазана ограда и транспортиране до депо м 15,00 

7 
Разчистване на терена и изваждане на корените на изсечени дървета и 

храсти. 
м2 885,00 

8 Премахване на единични дървета от банкета и сервитута на пътя бр. 7,00 

9 Изкоп в земни почви за малки съоръжения м3 6,00 

10 Технологично фрезоване м2 2433,38 

11 Разрушаване на асфалтова настилка включително изкопаване, натоварване, 

транспортиране на определено растояние, разтоварване на депо. 
м3 135,25 

ПЪТНИ РАБОТИ 

12 Доставка и полагане на  несортиран трошен камък за основа м3 603,84 

13 Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия  

(минералбетон) h=10см за банкети 
м3 221,26 

14 Доставка и полагане на несортиран тр. камък за банкети м3 995,62 

15 Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25., включително 

всички свързани с това разходи. 
м1 160,00 

16 Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16., включително 

всички свързани с това разходи. 
м1 60,00 

17 Бетон C8/10 за бордюри м3 5,60 

АСФАЛТОВИ РАБОТИ 

18 Запълване на единични пукнатини с широчина по - малка от 3 мм с бит. 

Емулсия 
м 467,00 

19 Асфалтова смес за долен пласт на покритието 0/22  / биндер / за ремонт на 

пътна настилка с различна дебелина и широчина. 
т 949,67 

20 Асфалтова смес за основен пласт на покритието 0/16  / битуминизиран 

трошен камък /  с различна широчина. 
т 160,56 

21 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено 

състояние 4 см. 
м2 4891,00 

22 Направа на първи (свързващ ) битумен разлив за връзка с различна ширина. м2 1517,90 

23 Направа на втори (свързващ ) битумен разлив за връзка с различна ширина. м2 6403,50 
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ОТВОДНЯВАНЕ И ПРЕНАДЛЕЖНОСТИ НА ПЪТЯ  

24 Нова стоманена предпазна ограда тип БДС EN 1317-2-N2-W5 м1 180,00 

25 Доставка и полагане на бетон С20/25 ремонт на малки съоръжения м3 24,00 

26 Доставка и полагане на бетон С20/25 за радие и стенички при малки 

съоръжения 
м3 10,00 

27 Доставка и полагане на бетон С20/25 за бетонни стени при напречни 

пресичания 
м3 3,38 

28 Стоманобетонна тръба с диаметър 50 см за зауствания, включително всички 

свързани с това разходи. 
м 10,00 

29 Доставка и полагане на италиански улеи за отводняване на пътни насипи, 

съгласно БДС 11483-73 и чертежа. 
м1 26,00 

СИГНАЛИЗАЦИЯ С ПЪТНИ ЗНАЦИ И МАРКИРОВКА  

30 Хоризонтална маркировка  м2 239,00 

31 Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - II-ри типор. м2 6,35 

32 Стойки с дължина  до 3.5 м за стандартни пътни знаци бр 21,00 

33 Временна организация на движението бр 1,00 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ  

34 Трасиране на кабелна линия м 985,00 

35 
Направа правоъгълна шахта 1.05/1.5м вкл. 3бр. капаци от полимер-бетон 

бр. 4,00 

36 Направа на реперни стълбчета бр. 4,00 

37 Направа на изкоп за кабелна шахта 1.15/1.6м бр. 4,00 

38 Направа на изкоп 1.0/0.4м м 985,00 

39 Доставка и полагане на HDPE Ø40 м 1970,00 

40 Доставка и полагане на стоманена обсадна тръба Ø108 м 35,00 

41 Доставка и полагане на сигнална лента м 985,00 

 

 

 

6. Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на 

СМР, включително за местата със специфични рискове 

 

1. При извършването на СМР Изпълнителят е длъжен да спазва технологична 

последователност в съответствие с предварително изготвен “Работен проект за организация и 

изпълнение на строителството” /РПОИС/. 

2. Изпълнение на видове работи при наличие на автомобилно движение  

При извършване на пътно-ремонтни работи най-рискови за безопасността и здравето на 

работещите са работите извършвани при неотклонено движение от пътното платно. 

Изпълнителя разработва за всеки отделен случай конкретни мероприятия, които 

задължително осигуряват: 

 Инструктиране на участващите в строежа за всеки конкретен случай и вид работа в 

условия на наличие на движение по пътя 
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 Осигуряване на задължителната за такива случаи сигнализация и маркировка 

 Осигуряване на сигналисти и регулатори на движението 

 Задължително осигуряване и носене на сигнални жилетки 

3. Ръководството на обекта е длъжно : 

 Да осигурява необходимите условия за здравословен и безопасен труд, като за всяка 

строителна площадка извършва оценка на риска и в съответствие с това провежда 

необходимите мероприятия 

 Да извърши избора на местоположението на работните места при спазване на 

условията за безопасност и удобен достъп до тях 

 Да осигури необходимите предпазни средства и работно облекло 

 Да осигури необходимите санитарно-битови условия, съгласно санитарно-хигиенните 

изисквания 

 Изработва и утвърждава вътрешни документи /Заповеди/ за осигуряване на ЗБУТ 

 Организира вътрешна система за проверка, контрол и оценка състоянието на 

безопасността и здравето на работещите 

 Определя със Заповед лицата, отговарящи за спазване на изискванията за безопасен и 

здравословен труд и провеждане на инструктажите  

4. Съвместно с органите на Държавна агенция “Гражданска защита” и Национална 

служба “Пожарна и аварийна безопасност” разработва и утвърждава: 

 План за предотвратяване и ликвидиране на пожари, аварии, както и план за евакуация 

на работещите при нужда 

5. Всеки работник или служител от инженерно-техническия персонал, който постъпва за 

пръв път на работа или преминава на друга работа трябва да бъде предварително 

инструктиран за безопасен труд за конкретния вид дейност, което се удостоверява с подписи 

на инструктираните. 

6. Движението на строителни машини и хора по строителната площадка се регламентира 

с наредба или Заповед и при нужда се сигнализира по подходящ начин. 

7. Горивосмазочните материали се съхраняват на специално определена площадка, 

оградена, пожарообезопасена и сигнализирана със знаци и табели. 

 

КОНКРЕТНИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ 

 ИЗКОПИ 

 На обекта ще се изпълняват тънки изкопи за стабилизиране на пътните банкети и за 

ландшафтното оформление 

 Ще се работи с автогрейдер, товарачна техника и автомобили, както и ръчно за 

оформянето на банкетите 

 Главното за осигуряване на безопасна работа е синхронизиране на работата на 

машините при изрично предписана технологична последователност 

 При необходимост участниците в процеса да се ръководят от инструктиран и подготвен 

специалист 

 Багерите трябва да бъдат със сигнални лампи 

 При натоварване на камиони кофата на багера или фадромата не трябва да минава над 

кабината на шофьора 
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 Не се допуска работа на багери и друга товарачна техника в непосредствена близост 

или под далекопроводи за високо и ниско напрежение без предварителни мерки за безопасна 

работа 

 При евентуално откриване на подземни комуникации като кабели, водопроводи, 

канализации и др. работата на земекопната машина трябва да спре до даване на решение от 

компетентните органи 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ 

 При изкърпване и запълване на пукнатини в настилката изпълнителите трябва да бъдат 

осигурени с подходящо за целта работно облекло и специални ръкавици 

 Обезопасяват се казанчетата за емулсия и се осигуряват изправни инструменти 

 При ръчно изкърпване с гореща асфалтова смес се вземат предпазни мерки против 

изгаряния 

 

ФРЕЗОВАНЕ И АСФАЛТИРАНЕ 

 Фрезите трябва да са изправни и обезопасени. Натоварването на фрезования материал 

на автомобилите трябва да се извършва при синхрон автомабил – фреза, осигуряван чрез 

звукови сигнали 

 Асфалтополагане – всеки член на екипа /машинисти и пътни работници/ по 

асфалтополагането трябва да има точно определена и конкретна задача 

 Всеки работник трябва да бъде снабден със специално работно облекло и специални 

обувки при работа с гореща асфалтова смес 

 При работа по уплътняването, валяците трябва да издават звукови сигнали, когата са в 

движение 

 На работниците да се осигури достатъчно количество минерална вода и млека 

 Машинистите на фрезата, асфалтополагача, гудронатора и валяците трябва да бъдат 

инструктирани и снабдени с инструкции, съдържащи изискванията по техника на безопасна 

работа със съответната техника 

 В близост до екипа от машини трябва да бъдат осигурени пожарогасители и други 

противопожарни защитни средства. Машинистите и работниците трябва да бъдат запознати с 

начина на използването им при нужда 

 

БЕТОНОВИ РАБОТИ 

 При бетонови и стоманобетонови работи се използва Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2, 

съгласно наредба № 2 (ДВ №37/04.05.2004 г.) 

 На обекта бетонови работи ще се извършват при направа на новите тротоарни блокове 

на големите съоръжения и за отливане основите на бордюрите. Отливането на бетона ще се 

извършва с бетонпомпи. 

 При работа с бетонпомпа машиниста и обслужващите работници трябва да бъдат 

обучени и инструктирани за безопасна работа 

 Забранява се в момента на бетониране в близост до бетонпомпата и мощука да има 

други работници освен работещия с мощука /изпускателя на бетон от тръбите/ 
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 В случай на попадане на по-голям камък в тръбата на помпата трябва да се спре работа. 

Забранява се да се правят опити за изкарване на къмъка чрез увеличаване на налягането в 

тръбата 

 Не се допуска бетонпомпата да стои под проводници на ниско и високо напрежение 

или в близост до тях без да са взети предохранителни мерки за обезопасяване 

 След всяко бетониране бетонпомпата се измива и почиства 

 При уплътняване на бетонната смес с вибратори работниците трябва да са снабдени с 

гумени ботуши и ръкавици 

 Да се работи само с проверени изправни и обезопасени вибратори 

 При извършване на арматурните работи да се спазват следните  правила: 

- при почистване на ръжда по арматурата работника задължително трябва да бъде с 

предпазни очила 

- при работа с резачка /ръчна/ ръцете на работника трябва да бъдат минимум на 20 см. от 

ножа на резачката или на 30 см. при механична резачка 

- полагането и преместването на стоманените прътове при механично огъване на 

армировката трябва да става при неподвижен диск на сгъващите подпорни шипове, а ръцете 

на работника трябва да бъдат на 20 см. от тези шипове 

 Полагането на бетоновата смес се извършва след приемане на скелето, кофража и 

арматурата от Проектанта и Техническият ръководител 

 Бетонирането се извършва след като Техническият ръководител е проверил 

изправността на ползваните скели, платформи, работни пътеки и др. 

 

РАБОТА С ЕЛЕКТРОЖЕН 
При работа с електрожен съществува опасност от поражения от електрически ток, от 

облъчване на електрическата заваръчна дъга, от пожари и др.  

 За предпазването от електрически ток важат всички разпоредби издадени във връзка с 

това 

 За предпазване от обгаряне на тялото и опасното облъчване на електрическата дъга, 

електрозаварчикът трябва да постави на ръцете си брезентови ръкавици, а лицето и очите да 

си предпази с предпазен щит или шлем, снабден с тъмни очила, които не пропускат 

ултравиолетовите лъчи 

 За предпазване от изгаряне от капки и пръски от разтопен метал трябва да се носи 

специално облекло – брезентови куртки и панталони. Джобовете на куртката трябва да бъдат 

затворени с капаци. Куртката трябва да се носи над панталотите. Панталоните трябва да се 

отпускат за да скриват обувките 

 За предпазване от пожар мястото на заваряването трябва да се почисти от всякакви 

лесно запалителни материали и строителни отпадъци 

Работниците, работещи по контрола на заварките трябва да са облечени със специални 

оловни престилки. 

I. Списъка на инсталациите, машините и съоръженията подлежащи на контрол: 

1. Фрези за фрезоване на асфалтовата настилка 

2. Асфалтополагачи 

3. Валяци – различните видове 

4. Гудронатори 
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5. Товарни автомобили 

6. Автогрейдери 

7. Фугорезачки 

8. Компресори 

9. Багери 

10. Товарачна техника 

11. Разкъртвачи – ръчни и багери с чукове 

12. Електрожени 

13. Бетонпомпи 

14. Бетоновози 

15. Малка уплътнителна техника – виброплочи  

16. Друго спомагателно оборудване за извършване на строителни дейности 

 

 

7.  Изисквания към строителството 

При изпълнение на обществената поръчка, следва да се спазват приложимите за 

предмета й изисквания на: 

а) Техническите предписания на инвестиционния проект за всяка обособена позиция. 

б) Техническа спецификация на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) от 2014 г.; 

в) Закон за устройство на територията (ЗУТ); 

г) Закон за пътищата; 

д) Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството; 

е) Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни 

и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; 

ж) Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 

з) Наредба № 7 от 1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия 

на труд на работните места при използване на работното оборудване; 

и) Наредба № 3 от 1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по БХТПО; 

й) Наредба № 4 от 1995 г. за знаците и сигналите за БТПО; 

к) Закон за задълженията и договорите; 

л) Всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната 

дейност. 

 

Обектът е трета категория, втора група строежи, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква 

„а“ от ЗУТ и чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1 от 30.03.2003 г. за номенклатурата на 

видовете строежи. За същия има издадено и влязло в сила Разрешение за строеж № 

26/07.10.2016 г. от Главния архитект на Община Вършец. 

 

!!!ВАЖНО!!! Посочените Технически спецификации, приложеният одобрен 

инвестиционен проект, действащото законодателство и стандарти в областта на 
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изпълнение на строително - монтажните работи следва да се разбират като 

предварително обявени условия на поръчката по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от 

ЗОП! 

 

!!!ВАЖНО!!! В изпълнение на разпоредбата на чл. 48, ал. 2 от ЗОП и чл. 49, ал. 2 от 

ЗОП да се счита добавено и да се чете "или еквивалент" навсякъде, където в 

документацията по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения 

или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, 

източник, специфичен процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или 

производство. 

Ако някъде в проекта или документацията за участие има посочен: конкретен 

модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на 

основание чл. чл. 50 ал. 1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с 

всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен 

начин на изискванията, определени в техническите спецификации и/или проектите. 

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на 

действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните 

проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на 

Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се 

допуска изпълнение с нестандартни материали. 

 

Приложение:  

1. Разрешение за строеж № 26 от 07.10.2016 г.; 

2. Одобрен инвестиционен проект  

 

 

 


