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Приложение № 7 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

1. Предмет на обществената поръчка 
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Извършване на СМР за изпълнение на 

обект „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Вършец, 

община Вършец“, 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). 

 

2.  Местоположение  

Дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, ще се извършват на 

територията на гр. Вършец, община Вършец, област Монтана – вътрешна улична мрежа на гр. 

Вършец – части от ул. „Христо Ботев“, ул. „Първа“, ул. „Никола Вапцаров“, ул. „Васил 

Априлов“, ул. „Цар Симеон“, ул. „Янко Сакъзов“, ул. „Алеко Константинов“, ул. „Цар Иван 

Асен II“, ул. „Липа“, ул. „Найден Геров“ 
 

3. Обхват и цели на проекта 

Проектът обхваща рехабилитация и реконструкция на участъци от следните улици в гр. 

Вършец:  

-Ул."Христо Ботев" - от ОТ154 до  ОТ64; 

- Ул."Първа"  - от ОТ64 до ОТ835; 

- Ул. "Никола Вапцаров" - от ОТ120 до  ОТ136; 

- Ул."Васил Априлов" - от ОТ136 до  ОТ103; 

- Ул."Цар Симеон" - от ОТ170 до ОТ17; 

- Ул."Янко Сакъзов" -  от ОТ213 до ОТ170, включително ул. „Ал. Константинов“ от 

ОТ207 до ОТ206 и ул. „Цар Иван Асен II“ от ОТ170 до ОТ171; 

- Ул."Липа" - от ОТ524 до ОТ416; 

- Ул."Найден Геров" - от ОТ416 до ОТ426; 

 

Общата дължина на уличната мрежа, подлежаща на реконструкция и рехабилитация, 

предмет на настоящия проект, е 2 978,11 м.  

Точното местоположение на началото и края на уличните участъци са съгласно 

чертежите и детайлите в приложената проектна документация.  

 

Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „ж“ от ЗУТ и чл. 7, ал. 1 от Наредба №1/2003 г. за 

номенклатурата на видовете строежи, категорията на обекта се определя като ТРЕТА. 
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Целта на проекта е извършване на строително ремонтни дейности по направа на нова 

пътна настилка, включително пътна основа, направа на тротоари и монтаж на нови бордюри в 

улиците, където асфалтови пластове липсват.  

Проектната разработка предвижда рехабилитация на улиците, които към момента имат 

асфалтова настилка в изключително лошо състояние, като за целта  ще бъдат положени нови 

асфалтови пластове, ще се извърши реконструкция на тротоарите, както и цялостна подмяна 

на прилежащите бордюри. При извършване на рехабилитацията на улиците ще бъдат запазени 

границите на тротоарните площи от към прилежащите имоти. Изменения от действащата 

регулация не се предвиждат. Бордюрните криви ще бъдат подобрени в зоните на 

кръстовищата. 

Проектът цели да доведе до повишаване на транспортно – експлоатационните качества 

на настилката, ще бъде оптимално подобрен съществуващия габарит и елементи  на пътните 

платна в съответствие с действащата регулация на гр.Вършец и Нормите за проектиране на 

пътища и улици. Уличната инфраструктура в разглежданите участъци ще бъде максимално 

подобрена в ситуационно и нивелетно положение, ще бъде положена нова хоризонтална 

маркировка и вертикална сигнализация,  което от своя страна ще допринесе за по-

благоприятното и безопасно преминаване, както на моторни превозни средства, така и на 

пешеходци. 

Подлежащи на реконструкция, в това число направа на пътна основа с минимална 

дебелина 35см, полагане на асфалтови пластове с обща дебелина 10см, направа на нови 

тротоари, бордюри, дъждоприемни оттоци и ревизионни шахти , са следните подобекти: 

- Ул. "Никола Вапцаров" - от ОТ120 до  ОТ136; 

- Ул."Васил Априлов" - от ОТ136 до  ОТ103; 

- Ул."Цар Симеон" - от ОТ170 до  ОТ17; 

-  Ул."Янко Сакъзов" -  от ОТ213  до ОТ170; 

- Ул."Липа" - от ОТ524 до  ОТ416; 

- Ул."Найден Геров" - от ОТ416  до ОТ426; 

 

Подлежащи на рехабилитация, в това число, полагане на асфалтови пластове от плътен 

асфалтобетон с дебелина 4см и изравнителен пласт (биндер) с мин. дебелина 4см, нова 

тротоарна настилка, бордюри, дъждоприемни оттоци и ревизионни шахти, са следните 

подобекти: 

- Ул."Христо Ботев" - от ОТ154 до ОТ64; 

- Ул."Първа" - от ОТ64 до ОТ835 

 

4. Съществуващо положение 
 

Подобект: Ул."Христо Ботев" - от ОТ154 до  ОТ64 
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Клас на улицата: V – събира движението от обслужващите улици и го отвеждат до 

улиците по-висок клас. 

Начало и край на участъка 

- Началото на обекта при  ОТ154;  

- Краят на участъка е при ОТ64 – начало на ул.”Първа”; 

- Общата дължина на разглежданото трасе, подлежащо на асфалтиране, е 523.34м. 

Ситуация 

Ширината и броя на пътните ленти по дължина на разглеждания участък е варираща: от 

2х3м до 2х2.5.  Двустранно се наблюдават тротоари с варираща ширина от 1.2м до 4м в не 

добро състояние, както и прилежащи на улицата бордюри с размер 18/35. В проектната 

разработка нивата на асфалтовите пластове са предвидени така, че максимално да се запазят 

съществуващите нива на тротоарите и бордюрите, обслужващи прилежащите към тях имоти и 

сгради. 

Съществуващото състояние на уличната настилка се определя като не добро,  

необходима е цялостна рехабилитация на участъка с полагане на нова асфалтова настилка и 

реконструкция на прилежащите тротоарни площи и улични бордюри. 

 

Подобект: Ул."Първа" от ОТ64 до ОТ835 

Клас на улицата: V –събира движението от обслужващите улици и го отвеждат до 

улиците по-висок клас. 

Начало и край на участъка 

- Началото на обекта е при ОТ64 ( краят на ул.”Хр.Ботев”) 

- Краят е при ОТ835.  

- Общата дължина на разглеждания участък е 345.42м. 

Ситуация 

Преобладаващата ширина на уличното платно е 5м и 6м.  Двустранно по дължина на 

разглеждания участък се наблюдава тротоар с варираща ширина и прилежащи бордюри във 

видимо не добро състояние.  

Ситуационно  улицата е съставена от прави и криви. Съществуващото състояние на 

уличната настилка се определя като лошо,  необходима е цялостна рехабилитация на участъка 

с направа на нова асфалтова настилка и реконструкция на прилежащите тротоарни площи и 

улични бордюри.  

По съществуващата асфалтова настилка се наблюдават пукнатини, дупки и неравности.  

Надлъжните и напречните наклони трябва да бъдат приведени в граници според 

Нормите за проектиране на пътища. Това ще допринесе за по-добро отводняване на 

асфалтовото покритие. 

 

Подобект: Ул. "Никола Вапцаров" - от ОТ120 до  ОТ136 
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Клас на улицата: V – събира движението от обслужващите улици и го отвеждат до 

улиците по-висок клас. 

Начало и край на участъка 

- Началото на обекта е при ОТ120 – при улично кръстовище с ул. „Васил Левски“. 

- Краят е при ОТ136 (начало на ул.”Васил Априлов”)  

- Общата дължина на разглеждания участък е 168.20м. 

Ситуация 

Преобладаващата ширина на уличното платно е 6м. Улицата няма асфалтова настилка, 

единствено такава има в кръстовището с ул.”Раковски” 

 Двустранно по дължина на разглеждания участък не се наблюдава тротоар единствено 

такава има в кръстовището с ул.”Раковски“. 

Ситуационно  улицата е съставена от прави и криви. Съществуващото състояние на 

улицата се определя като изключително лошо,  необходима е цялостна реконструкция на 

участъка с направа на нова пътна основа от трошен камък ,асфалтова настилка и изграждане 

на нови тротоари и улични бордюри. 

 

Подобект: - Ул."Васил Априлов" - от ОТ136 до  ОТ103 

Клас на улицата: V – събира движението от обслужващите улици и го отвеждат до 

улиците по-висок клас. 

Начало и край на участъка 

- Началото на обекта е при ОТ136 ( краят  на ул.”Н.Вапцаров”) 

- Краят е при ОТ103.  

- Общата дължина на разглеждания участък е 211.80м. 

Ситуация 

Преобладаващата ширина на уличното платно е 4-5м.  В ляво  по дължина на 

разглеждания участък се наблюдава тротоар с варираща ширина и прилежащи бордюри във 

видимо не добро състояние 

Ситуационно  улицата е съставена от прави и криви. Съществуващото състояние на 

улицата се определя като изключително лошо . 

Подобект: - Ул."Липа" - от ОТ524 до  ОТ416 

Клас на улицата: V – събира движението от обслужващите улици и го отвеждат до 

улиците по-висок клас. 

Начало и край на участъка 

- Началото на обекта е при ОТ524 – при кръстовище с ул.”23-ти Септември” ( 

кв.”Заножене”) 

- Краят е при ОТ416 – начало на ул.”Найден Геров”. 

- Общата дължина на разглеждания участък е 480.20м. 

Ситуация 



 

 
Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г.: „Реконструкция и рехабилитация на 

част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“, 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 

  5 / 24 

 

 

Преобладаващата ширина на уличното платно е 4м.  Улицата няма изградена асфалтова 

настилка, нито тротоари и бордюри.  В участъкът от км 0+325 до км 0+480.20 се наблюдава 

наличие на земен окоп в дясно, който пресича ул. „Липа” при км 0+480 и км 0+325 под 

формата на покрит окоп. 

Ситуационно  улицата е съставена от прави и криви. Съществуващото състояние на 

уличната настилка се определя като лошо,  необходима е цялостна реконструкция на участъка 

с направа на нова пътна основа от трошен камък, асфалтова настилка и изграждане на нови 

тротоари и улични бордюри. 

 

Подобект: Ул."Найден Геров" от ОТ416  до ОТ426 

Клас на улицата: V – събира движението от обслужващите улици и го отвеждат до 

улиците по-висок клас. 

Начало и край на участъка 

- Началото на обекта е при ОТ416 – краят на ул.”Липа” 

- Краят е при ОТ426 – при кръстовище с ул.”Република” 

- Общата дължина на разглеждания участък е 72.01м. 

Ситуация 

Преобладаващата ширина на уличното платно е 4м.  Улицата няма изградена асфалтова 

настилка, нито тротоари и бордюри.   

Ситуационно  улицата е съставена от прави . Съществуващото състояние на уличната 

настилка се определя като лошо, необходима е цялостна реконструкция на участъка с направа 

на нова пътна основа от трошен камък ,асфалтова настилка и изграждане на нови тротоари и 

улични бордюри. 

 

Подобект: Ул."Цар Симеон" - от ОТ170 до  ОТ17 

Клас на улицата: IV –главни улици. 

Начало и край на участъка 

- Началото на обекта е при ОТ170 – при кръстовище с ул.”Янко Сакъзов” и ул.”Иван 

Асен II” 

- Краят е при ОТ17 . 

- Общата дължина на разглеждания участък е 530.01м. 

Ситуация 

Преобладаващата ширина на уличното платно е 6м.  Улицата няма изградена асфалтова 

настилка, частично се наблюдават тротоари и бордюри във видимо не добро състояние.   

Ситуационно  улицата е съставена от прави и криви. . Съществуващото състояние на 

уличната настилка се определя като лошо,   необходима е цялостна реконструкция на участъка 

с направа на нова пътна основа от трошен камък ,асфалтова настилка и изграждане на нови 

тротоари и улични бордюри. 
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Подобект: Ул."Янко Сакъзов" -  от ОТ213  до ОТ170 

Клас на улицата: IV –главни улици. 

Начало и край на участъка 

- Началото на обекта е при ОТ213-при кръстовище с ул.”България”. (PП III-812) 

- Краят е при ОТ170 - при кръстовище с ул.”Цар Симеон” и “Цар Иван Асен II”. 

- Общата дължина на разглеждания участък е 510м. 

Изграждането на този участък от главната улична мрежа на гр.Вършец ще осигури 

директна транспортна свързаност с Републикански път III-812 при км 13+300. 

В обхвата на проекта на ул. „Янко Сакъзов” са включени и участъци от следните улици: 

 Ул. „Алеко Константинов” от ОТ207 до ОТ206 

- Клас на улицата V - събира движението от обслужващите улици и го отвеждат до 

улиците по-висок клас 

  - Началото на участъка е от кръстовище с ул. „Янко Сакъзов”, а краят е при 

пресичането с ул. „Банкя”  

  - Общата дължина на разглеждания участък е 65,40м. 

 

 Ул. „Цар Иван Асен II” ОТ170 до ОТ171 

- Клас на улицата V - събира движението от обслужващите улици и го отвеждат до 

улиците по-висок клас 

  - Началото на участъка е от кръстовище с ул. „Янко Сакъзов”, а краят е при 

пресичането с ул. „Банкя”  

  - Общата дължина на разглеждания участък е 71,73м. 

Ситуация 

Преобладаващата ширина на уличните платна е 6м. Улиците нямат изградена асфалтова 

настилка, частично се наблюдават тротоари и бордюри във видимо не добро състояние.   

Ситуационно  улиците са съставени от прави и криви. Съществуващото състояние на 

уличната настилка се определя като лошо, необходима е цялостна реконструкция на 

участъците с направа на нова пътна основа от трошен камък, асфалтова настилка и изграждане 

на нови тротоари и улични бордюри. 

 

 

5. Описание на дейностие включени в проекта 

 

Общо за обекта „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на 

гр.Вършец, община Вършец“, обхващащ всички от изброените по-горе в техническата 

спецификация подобекти, са предвидени следните видове и обеми строително - монтажни 

дейности: 
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Пози-

ция 
Описание на работите  мярка  количество  

РАЗДЕЛ I. Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, съоръженията и 

принадлежностите към тях - обща площ 23 549,85 м² 

  Сметка 1. ЗЕМНИ РАБОТИ     

1 Разчистване сервитута на улиците. м2 13 188,00 

2 

Общ обикновен изкоп, включително натоварване, 

транспортиране на определено разстояние, разтоварване на 

депо и оформянето му.  
м³ 7 521,08 

3 

Фрезоване съществуваща асф. настилка, включително 

натоварване, транспортиране на определено разстояние, 

разтоварване на депо и оформянето му. 

м² 5 953,20 

4 Демонтаж съществуващ покрит окоп м 14,50 

  Сметка 2. АСФАЛТОВИ РАБОТИ     

5 

Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт, АС 

изн.А , с дебелина в уплътнено състояние 4 см., включително 

всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС 

м2 23 549,85 

6 

Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на 

покритието  /АС бин./, за профилиране и изравняване на 

пластове с  дебелина 6см ., включително всички свързани с 

това разходи, съгласно изискванията на ТС 

т 3 714,16 

7 
Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с 

различна ширина, съгласно изискванията на ТС. 
м2 23 549,85 

8 
Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с 

различна ширина, съгласно изискванията на ТС. 
м2 23 549,85 

  Сметка 3 ПЪТНИ РАБОТИ     

9 
Направа на пътна основа от трошен камък с мин. дебелина 

35см 
м3 6 974,80 

10 
Доставка и изливане на място на бетон В25 за повдигане на 

съществуващи шахти и оттоци 
м3 4,75 

11 
Доставка и монтаж на нови отводнителни решетки с ширина 

35см, включително всички свързани с това разходи 
м 37,50 

12 

Доставка и монтаж на дъждоприемни шахти комплект с 

капаци и извод ф200, включително всички свързани с това 

разходи 

бр 67,00 

13 Доставка и монтаж на  PVC тръби ф200мм м 564,00 

14 Доставка и монтаж на капаци за съществуващи ДШ бр 2,00 



 

 
Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г.: „Реконструкция и рехабилитация на 

част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“, 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 

  8 / 24 

 

 

15 

Направа на ревизионни  шахти, включително доставка и 

монтаж на самонивелиращи се капаци и всички свързани с 

това разходи 

бр 20,00 

16 

Доставка и монтаж на  самонивелиращи се капаци за 

съществуващи ревизионни шахти, включително всички 

свързани с това разходи 

бр 17,00 

17 

Доставка и монтаж на нов пешеходен парапет и ЕПО, 

включително демонтаж на съществуващите, превоз на 

определено разстояние и всички свързани с това разходи 

м 65,50 

18 
Доставка и монтаж на покрит окоп, включително всички 

свързани с това разходи 
м 152,00 

19 
Въвеждане на временна организация на движението чрез 

вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка 
Гл. сума  1,00 

20 

Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с 

перли с различна конфигурация съгласно чертежите, в 

съответствие с изискванията на ТС, включително всички 

свързани с това разходи 

м² 1 386,00 

21 
Доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци, 

съгласно изискванията на ТС 
м² 63,00 

22 
Укрепване на  стандартни пътни знаци, включително всички 

свързани с това разходи 
бр 125,00 

РАЗДЕЛ II. Строителство, реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи 

тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях - обща площ 10 858,18 м² 

  Сметка 1. ЗЕМНИ РАБОТИ     

23 

Общ обикновен изкоп за тротоари, включително натоварване, 

транспортиране на определено разстояние, разтоварване на 

депо и оформянето му.  
м³ 2 249,22 

24 
Разваляне на тротоари, включително сортиране, натоварване, 

транспортиране на определено разстояние и разтоварване м² 4 316,00 

25 
Демонтаж бордюри, включително натоварване, 

транспортиране на определено разстояние и разтоварване 
м 2 836,20 

  Сметка 2. ПЪТНИ РАБОТИ     

26 
Доставка и полагане на трошен камък за направа на тротоари 

с дебелина 15см 
м3 1 466,89 

27 
Доставка и монтаж на бетонови плочи 40х40 за направа на  

нови тротоари, включително всички свързани с това разходи 
м² 9 779,20 

28 

Доставка и полагане на цименто-пясъчна възглавница за 

направа на тротоари с деб. 3см, включително всички свързани 

с това разходи 

м3 293,38 

29 Доставка и изливане на място на бетон В15  за  бордюри м3 251,27 
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30 Доставка и изливане на място на бетон В30 за тротоар м3 42,98 

31 
Доставка и монтаж на бетонови бордюри 18/35/50, 

включително всички свързани с това разходи 
м 6 281,60 

 

6. Проектни решения по част „Пътна“ 

Подобект: Ул."Христо Ботев" - от ОТ154 до  ОТ64 

 Ситуация 

Проектът предвижда цялостна рехабилитация на разглеждания участък от ул.”Христо 

Ботев” чрез полагане на нови асфалтови пластове и цялостна реконструкция на тротоарните 

площи и подмяна на старите бордюри с нови . 

От направеното  геометрично решение се установи, че участъкът е съставен от прави и 

хоризонтални криви. Проектът не предвижда изменение на оста на пътя и следва 

съществуващото положение.  

Приет е следният километраж за нуждите на проекта на разглеждания участък от 

ул.”Христо Ботев” от ОТ154 до ОТ64,: 

- начало : КМ 0+000.00; 

- край:      КМ 0+523.34; 

Проектната разработка предвижда пълна рехабилитация на ул.”Христо Ботев” - полагане 

на изцяло нов износващ пласт от асфалтобетон тип А с дебелина 4см, както и изравнителен 

пласт (биндер) с варираща дебелина, като минималната му дебелина е не по-малко от 4см.  

Предвидена е реконструкция на тротоарните площи, подмяна на уличните бордюри, 

подмяна капаците на съществуващите шахти и отводнителни решетки с нови до проектното 

ниво на новоположените асфалтови пластове.   

Пред всеки вход на имот, както и в зоната на всяко пътно кръстовище и всяка пешеходна 

пътека, бордюрите трябва да бъдат скосени, съгласно Детайл А от обяснителната записка по 

част „Пътна“, с цел осигуряване лесен достъп до прилежащите имоти и безпрепятствено 

преминаване на хора с инвалидни колички в зоната на кръстовищата и пешеходните пътеки. 

Нивелетно решение 

Проектното нивелетно решение на улиците е съставено от вертикални криви и прави, с 

елементи съгласно Нормите за проектиране на пътища и улици за съответния клас и проектна 

скорост на пътя, съобразено максимално със съществуващото положение на улицата. 

Проектната нивелета цели максимално запазване на нивата на прилежащите бордюри в ляво и 

дясно, както и същевременно оптимизиране на транспортно-експлоатационните качества на 

пътя чрез новата асфалтова настилка.  Това налага почти цялостно нивелетното фрезоване в 

левия и десния ръб на уличното платно. 

Напречен профил на пътя 

 Съгласно Нормите за проектиране на градска улична мрежа напречният профил на пътя 

е с вариращи стойности, целящи максимално да избегнат голяма денивелация между новите 
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асфалтови пластове и прилежащите имоти, като същевременно да бъде осигурен достатъчен 

наклон за отвеждане на повърхностните води, 

Отводняване 

За по-ефективно отводняване на асфалтовото покритие в проекта са заложени 

подходящи надлъжни и напречни профили. Предвиден е монтаж на дъждоприемни оттоци за 

отвеждане на повърхностните води към съществуващата канализация, посредством ПВЦ 

тръби ф200мм. На места ще бъдат изградени нови ревизионни шахти, а на други ще се запазят 

съществуващите и техните капаци ще бъдат подменени с нови до проектно ниво. 

Зауствания 

В проекта за Подобект: Ул."Христо Ботев" - от ОТ154 до  ОТ64 са предвидени 11 броя 

зауствания, при километраж, както следва:  

- 0+084.00 дясно 

- 0+085.00 ляво 

- 0+177.00 дясно 

- 0+220.00 ляво 

- 0+239.70 дясно 

- 0+283.10 ляво 

- 0+316.00 дясно 

- 0+410.00 ляво 

- 0+470.00 ляво 

- 0+513.10 ляво 

- 0+523.34 дясно 

 

Подобект: Ул."Първа" от ОТ64 до ОТ835 

 Ситуация 

Проектът не предвижда изменение на оста на пътя и следва съществуващото положение.  

Приет е следният километраж, за нуждите на проекта: 

- начало:   КМ 0+000; 

- край:       КМ 0+345.42; 

Проектната разработка предвижда пълна рехабилитация - полагане на изцяло нов 

износващ пласт от асфалтобетон тип А с дебелина 4см, както и изравнителен пласт (биндер) с 

варираща дебелина, като минималната му дебелина е не по-малко от 4см.  

Предвиден е монтаж на нов пешеходен парапет, комбиниран с еластична ограда,  при 

съоръжение на км 0+038 – двустранно на моста. Общата дължина на предпазната ограда в 

комбинация с парапет е 65.5м. 

Проектните ширини на платната за движение са вариращи - 2х2.5м и 2х3м. 

Предвидена е реконструкция на тротоарните площи, подмяна на уличните бордюри, 

подмяна капаците на съществуващите шахти и отводнителни решетки с нови до проектното 

ниво на ново положените асфалтови пластове.   
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Пред всеки вход на имот, както и в зоната на всяко пътно кръстовище и всяка пешеходна 

пътека, бордюрите трябва да бъдат скосени, съгласно Детайл А от обяснителната записка по 

част „Пътна“, с цел осигуряване лесен достъп до прилежащите имоти и безпрепятствено 

преминаване на хора с инвалидни колички в зоната на кръстовищата и пешеходните пътеки. 

Нивелетно решение 

Проектното нивелетно решение на улиците е съставено от вертикални криви и прави, с 

елементи съгласно Нормите за проектиране на пътища и улици за съответния клас и проектна 

скорост на пътя, съобразено максимално със съществуващото положение на улицата. 

Проектната нивелета цели максимално запазване на нивата на прилежащите бордюри в ляво и 

дясно, както и същевременно оптимизиране на транспортно-експлоатационните качества на 

пътя чрез новата асфалтова настилка.  Това налага почти цялостно нивелетното фрезоване в 

левия и десния ръб на уличното платно. 

Проектните коти и нивелетните разлики са подробно отразени в Таблица 5 „Нивелетни 

коти и  разлики”. 

Напречен профил на пътя 

 Съгласно Нормите за проектиране на градска улична мрежа напречният профил на пътя 

е с вариращи стойности, целящи максимално да избегнат голяма денивелация между новите 

асфалтови пластове и прилежащите имот, като същевременно да бъде осигурен достатъчен 

наклон за отвеждане на повърхностните води. 

Отводняване 

За по-ефективно отводняване на асфалтовото покритие в проекта са заложени 

подходящи надлъжни и напречни профили. Предвиден е монтаж на дъждоприемни оттоци за 

отвеждане на повърхностните води към съществуващата канализация, посредством ПВЦ 

тръби ф200мм. На места ще бъдат изградени нови ревизионни шахти, а на други ще се запазят 

съществуващите и техните капаци ще бъдат подменени с нови до проектно ниво. 

Зауствания 

В проекта за Подобект: Ул."Първа" от ОТ64 до ОТ835 са предвидени 9 броя зауствания, 

при километраж, както следва:  

- 0+000.00 ляво 

- 0+070.00 ляво 

- 0+075.00 дясно 

- 0+167.00 ляво 

- 0+175.00 дясно 

- 0+263.30 ляво 

- 0+248.50 дясно 

- 0+328.60 ляво 

- 0+334.20 дясно 

 

Подобект: Ул. "Никола Вапцаров" - от ОТ120 до  ОТ136 
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 Ситуация 

Проектът не предвижда изменение на оста на пътя и следва съществуващото положение.  

Приет е следният километраж, за нуждите на проекта: 

- начало : КМ 0+000; 

- край:       КМ 0+168.20; 

Проектната разработка предвижда пълна реконструкция на ул.”Вапцаров” -  изграждане 

на пътна основа от несортиран трошен камък с минимална дебелина от 35см, полагане на 

плътен асфалтобетон с деб.4см, полагане на долен пласт на покритието – биндер с дебелина 

6см. Ще бъдат изградени тротоарни площи, бордюри,  дъждоприемни оттоци и ревизионни 

шахти. При км 0+150 ширината на пътното платно започва да нараства, за да достигне 9.8м и 

да позволи безпрепятственото преминаване на МПС-та в изключително острата хоризонтална 

крива в края на участъка.   

Предвидено е изграждане на тротоарни площи, монтаж на бордюри 18/35/50, подмяна 

капаците на съществуващите шахти и отводнителни решетки с нови до проектното ниво на 

новоположените асфалтови пластове.   

Пред всеки вход на имот, както и в зоната на всяко пътно кръстовище и всяка пешеходна 

пътека, бордюрите трябва да бъдат скосени, съгласно Детайл А, с цел осигуряване лесен 

достъп до прилежащите имоти и безпрепятствено преминаване на хора с инвалидни колички в 

зоната на кръстовищата и пешеходните пътеки. 

Нивелетно решение 

Проектното нивелетно решение на улиците е съставено от вертикални криви и прави, с 

елементи съгласно Нормите за проектиране на пътища и улици за съответния клас и проектна 

скорост на пътя, съобразено максимално със съществуващото положение на улицата. 

Проектната нивелета цели максимално запазване на нивата на прилежащите бордюри в ляво и 

дясно, както и същевременно оптимизиране на транспортно-експлоатационните качества на 

пътя чрез новата асфалтова настилка.   

Напречен профил на пътя 

 Напречният наклон на улицата е едностранен по цялата й дължина.  

 Съгласно Нормите за проектиране на градска улична мрежа напречният профил на пътя 

е с вариращи стойности, целящи максимално да избегнат голяма денивелация между новите 

асфалтови пластове и прилежащите имоти, като същевременно да бъде осигурен достатъчен 

наклон за отвеждане на повърхностните води. 

Отводняване 

За по-ефективно отводняване на асфалтовото покритие в проекта са заложени 

подходящи надлъжни и напречни профили. Предвиден е монтаж на дъждоприемни оттоци за 

отвеждане на повърхностните води към съществуващата канализация, посредством ПВЦ 

тръби ф200мм. На места ще бъдат изградени нови ревизионни шахти, а на други ще се запазят 

съществуващите и техните капаци ще бъдат подменени с нови до проектно ниво. 

Зауствания 
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В проекта за Подобект: Ул. "Никола Вапцаров" - от ОТ120 до  ОТ136 са предвидени 3 

броя зауствания, при километраж, както следва:  

- 0+000 директно трасе 

- 0+084 ляво 

- 0+084 дясно 

 

Подобект: - Ул."Васил Априлов" - от ОТ136 до  ОТ103 

 Ситуация 

Проектът не предвижда изменение на оста на пътя и следва съществуващото положение.  

Приет е следният километраж, за нуждите на проекта: 

- начало : КМ 0+000; 

- край:       КМ 0+345.42; 

Реконструкция ще бъде извършена от км 0+000 до км 0+140, в това число: направа на 

пътна основа от несортиран трошен камък с мин.дебелина 35см, полагане на плътен 

асфалтобетон с дебелина 4см, полагане на долен пласт на покритието – биндер с дебелина 

6см. Ще бъдат изградени нови тротоарни площи – в ляво, нови бордюри 18/35/50, изграждане 

на дъждоприемни оттоци и ревизионни шахти. 

Рехабилитация ще бъде извършена от км 0+140 до км 0+211.80, в това число: полагане 

на плътен асфалтобетон с деб.4см, полагане на долен пласт на покритието – биндер с 

мин.деб.4см. Ще бъдат изградени нови тротоарни площи – в ляво, нови бордюри 18/35/50, 

изграждане на дъждоприемни оттоци и ревизионни шахти. 

Преобладаващата ширина на пътното платно е - 2х2.5м. 

Пред всеки вход на имот, както и в зоната на всяко пътно кръстовище и всяка пешеходна 

пътека, бордюрите трябва да бъдат скосени, съгласно Детайл А, с цел осигуряване лесен 

достъп до прилежащите имоти и безпрепятствено преминаване на хора с инвалидни колички в 

зоната на кръстовищата и пешеходните пътеки. 

Нивелетно решение 

Проектното нивелетно решение на улиците е съставено от вертикални криви и прави, с 

елементи съгласно Нормите за проектиране на пътища и улици за съответния клас и проектна 

скорост на пътя, съобразено максимално със съществуващото положение на улицата. 

Проектната нивелета цели максимално запазване на нивата на прилежащите бордюри в ляво и 

дясно, както и същевременно оптимизиране на транспортно-експлоатационните качества на 

пътя чрез новата асфалтова настилка.  Това налага почти цялостно нивелетното фрезоване в 

левия и десния ръб на уличното платно. 

Напречен профил на пътя 

 Напречният наклон на улицата е едностранен по цялата й дължина.  

 Съгласно Нормите за проектиране на градска улична мрежа напречният профил на пътя 

е с вариращи стойности, целящи максимално да избегнат голяма денивелация между новите 
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асфалтови пластове и прилежащите имоти , като същевременно да бъде осигурен достатъчен 

наклон за отвеждане на повърхностните води. 

Отводняване 

За по-ефективно отводняване на асфалтовото покритие в проекта са заложени 

подходящи надлъжни и напречни профили. Предвиден е монтаж на дъждоприемни оттоци за 

отвеждане на повърхностните води към съществуващата канализация, посредством ПВЦ 

тръби ф200мм. На места ще бъдат изградени нови ревизионни шахти, а на други ще се запазят 

съществуващите и техните капаци ще бъдат подменени с нови до проектно ниво. 

Зауствания 

В проекта за Подобект: Ул."Васил Априлов" - от о.т.136 до  о.т. 103 е предвидено 1 брой 

заустване, при километраж, както следва:  

- 0+150 дясно 

 

Подобект: - Ул."Липа" - от ОТ524 до  ОТ416 

 Ситуация 

Проектът не предвижда изменение на оста на пътя и следва съществуващото положение.  

Приет е следният километраж, за нуждите на проекта: 

- начало : КМ 0+000; 

- край:       КМ 0+345.42; 

Проектната разработка предвижда изцяло реконструкция на ул.”Липа” – изграждане на 

пътна основа от несортиран трошен камък с мин.дебелина 35см, полагане износващ пласт от 

асфалтобетон тип А с дебелина 4см, както и изравнителен пласт (биндер) с дебелина 6см. 

Проектната ширина на платното за движение е - 2х2.5м.  

Предвидено е изграждане на нови тротоарни площи, монтаж на бордюри 18/35/50, 

подмяна капаците на съществуващите шахти и отводнителни решетки с нови до проектното 

ниво на новоположените асфалтови пластове.   

Съществуващият на място земен окоп попада под проектното пътно платно, което налага 

той да бъде засипан с необходимия материал за пътна основа. Успоредно на него – извън 

пътното платно, ще бъде изграден покрит земен окоп, който да отвежда наличната в участъка 

вода към дере на км 0+325. Покритият окоп  пресича ул.”Липа” при км 0+325 и км 0+480 

посредством монтаж на отводнителни решетки с ширина 35см. 

Пред всеки вход на имот, както и в зоната на всяко пътно кръстовище и всяка пешеходна 

пътека, бордюрите трябва да бъдат скосени, съгласно Детайл А, с цел осигуряване лесен 

достъп до прилежащите имоти и безпрепятствено преминаване на хора с инвалидни колички в 

зоната на кръстовищата и пешеходните пътеки. 

Нивелетно решение 

Проектното нивелетно решение на улиците е съставено от вертикални криви и прави, с 

елементи съгласно Нормите за проектиране на пътища и улици за съответния клас и проектна 

скорост на пътя, съобразено максимално със съществуващото положение на улицата. 
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Проектната нивелета цели максимално запазване на нивата на прилежащите бордюри в ляво и 

дясно, както и същевременно оптимизиране на транспортно-експлоатационните качества на 

пътя чрез новата асфалтова настилка.  Това налага почти цялостно нивелетното фрезоване в 

левия и десния ръб на уличното платно. 

Напречен профил на пътя 

 Съгласно Нормите за проектиране на градска улична мрежа напречният профил на пътя 

е с вариращи стойности, целящи максимално да избегнат голяма денивелация между новите 

асфалтови пластове и прилежащите имоти, като същевременно да бъде осигурен достатъчен 

наклон за отвеждане на повърхностните води. 

Отводняване 

За по-ефективно отводняване на асфалтовото покритие в проекта са заложени 

подходящи надлъжни и напречни профили. Предвиден е монтаж на дъждоприемни оттоци за 

отвеждане на повърхностните води към съществуващата канализация, посредством ПВЦ 

тръби ф200мм. На места ще бъдат изградени нови ревизионни шахти, а на други ще се запазят 

съществуващите и техните капаци ще бъдат подменени с нови до проектно ниво. 

Зауствания 

В проекта за Подобект: Ул."Липа" - от ОТ524 до ОТ416 са предвидени 4 броя 

зауствания, при километраж, както следва:  

- 0+000.00 ляво/дясно 

- 0+210.00 дясно 

- 0+210.00 ляво 

- 0+474.00 дясно 

 

Подобект: Ул."Найден Геров" от ОТ416  до ОТ426 

 Ситуация 

Проектът не предвижда изменение на оста на пътя и следва съществуващото положение.  

Приет е следният километраж, за нуждите на проекта: 

- начало : КМ 0+000; 

- край:       КМ 0+072.01 

Проектната разработка предвижда изцяло реконструкция на ул.”Найден Геров” – 

изграждане на пътна основа от несортиран трошен камък с мин.дебелина 35см, полагане 

износващ пласт от асфалтобетон тип А с дебелина 4см, както и изравнителен пласт (биндер) с 

дебелина 6см. 

Проектната ширина на платното за движение е - 2х2.5м. 

Предвидено е изграждане на нови тротоарни площи, монтаж на бордюри 18/35/50, 

подмяна капаците на съществуващите шахти и отводнителни решетки с нови до проектното 

ниво на новоположените асфалтови пластове.   

Пред всеки вход на имот, както и в зоната на всяко пътно кръстовище и всяка пешеходна 

пътека, бордюрите трябва да бъдат скосени, съгласно Детайл А, с цел осигуряване лесен 
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достъп до прилежащите имоти и безпрепятствено преминаване на хора с инвалидни колички в 

зоната на кръстовищата и пешеходните пътеки. 

Нивелетно решение 

Проектното нивелетно решение на улиците е съставено от вертикални криви и прави, с 

елементи съгласно Нормите за проектиране на пътища и улици за съответния клас и проектна 

скорост на пътя, съобразено максимално със съществуващото положение на улицата. 

Проектната нивелета цели максимално запазване на нивата на прилежащите бордюри в ляво и 

дясно, както и същевременно оптимизиране на транспортно-експлоатационните качества на 

пътя чрез новата асфалтова настилка. 

Напречен профил на пътя 

 Съгласно Нормите за проектиране на градска улична мрежа напречният профил на пътя 

е с вариращи стойности, целящи максимално да избегнат голяма денивелация между новите 

асфалтови пластове и прилежащите имоти, като същевременно да бъде осигурен достатъчен 

наклон за отвеждане на повърхностните води. 

Отводняване 

За по-ефективно отводняване на асфалтовото покритие в проекта са заложени 

подходящи надлъжни и напречни профили. Предвиден е монтаж на дъждоприемни оттоци за 

отвеждане на повърхностните води към съществуващата канализация, посредством ПВЦ 

тръби ф200мм. На места ще бъдат изградени нови ревизионни шахти, а на други ще се запазят 

съществуващите и техните капаци ще бъдат подменени с нови до проектно ниво. 

Зауствания 

В проекта за Подобект: Ул."Найден Геров" от ОТ416  до ОТ426 са предвидени 2 броя 

зауствания, при километраж, както следва:  

- 0+020.00 дясно 

- 0+072.00 ляво/дясно 

 

Подобект: Ул."Цар Симеон" - от ОТ170 до  ОТ17 

 Ситуация 

Проектът не предвижда изменение на оста на пътя и следва съществуващото положение.  

Приет е следният километраж, за нуждите на проекта: 

- начало:   КМ 0+000; 

- край:       КМ 0+530.01 

Проектната разработка предвижда изцяло реконструкция на ул.”Цар Симеон” – 

изграждане на пътна основа от несортиран трошен камък с мин.дебелина 35см, полагане 

износващ пласт от асфалтобетон тип А с дебелина 4см, както и изравнителен пласт (биндер) с 

дебелина 6см. 

Проектната ширина на платното за движение е - 2х4.5м. 
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Предвидено е изграждане на нови тротоарни площи, монтаж на бордюри 18/35/50, 

подмяна капаците на съществуващите шахти и отводнителни решетки с нови до проектното 

ниво на новоположените асфалтови пластове.   

Пред всеки вход на имот, както и в зоната на всяко пътно кръстовище и всяка пешеходна 

пътека, бордюрите трябва да бъдат скосени, съгласно Детайл А, с цел осигуряване лесен 

достъп до прилежащите имоти и безпрепятствено преминаване на хора с инвалидни колички в 

зоната на кръстовищата и пешеходните пътеки. 

Нивелетно решение 

Проектното нивелетно решение на улиците е съставено от вертикални криви и прави, с 

елементи съгласно Нормите за проектиране на пътища и улици за съответния клас и проектна 

скорост на пътя, съобразено максимално със съществуващото положение на улицата. 

Проектната нивелета цели максимално запазване на нивата на прилежащите бордюри в ляво и 

дясно, както и същевременно оптимизиране на транспортно-експлоатационните качества на 

пътя чрез новата асфалтова настилка.  Това налага почти цялостно нивелетното фрезоване в 

левия и десния ръб на уличното платно. 

Напречен профил на пътя 

 Съгласно Нормите за проектиране на градска улична мрежа напречният профил на пътя 

е с вариращи стойности, целящи максимално да избегнат голяма денивелация между новите 

асфалтови пластове и прилежащите имоти, като същевременно да бъде осигурен достатъчен 

наклон за отвеждане на повърхностните води. 

Отводняване 

За по-ефективно отводняване на асфалтовото покритие в проекта са заложени 

подходящи надлъжни и напречни профили. Предвиден е монтаж на дъждоприемни оттоци за 

отвеждане на повърхностните води към съществуващата канализация, посредством ПВЦ 

тръби ф200мм. На места ще бъдат изградени нови ревизионни шахти, а на други ще се запазят 

съществуващите и техните капаци ще бъдат подменени с нови до проектно ниво. 

Зауствания 

В проекта за Подобект: Ул."Цар Симеон" - от ОТ170 до  ОТ17 са предвидени 2 броя 

зауствания, при километраж, както следва:  

- 0+330.00 дясно 

- 0+350.00 ляво 

 

Подобект: Ул."Янко Сакъзов" -  от ОТ213  до ОТ170 

 Ситуация 

Проектът не предвижда изменение на оста на улиците и следва съществуващото 

положение.  

Приет е следният километраж, за нуждите на проекта: 

Ул. „Янко Сакъзов” 

- начало : КМ 0+000; 
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- край:       КМ 0+510.01 

Ул. „Алеко Константинов” 

- начало : КМ 0+000; 

- край:       КМ 0+065.40 

Ул. „Цар Иван Асен II” 

- начало : КМ 0+000; 

- край:       КМ 0+071.73 

Обща дължина на всички разглеждани участъци – 647,14м 

Проектната разработка предвижда изцяло реконструкция на ул.”Янко Сакъзов”, ул. 

„Алеко Константинов” и ул. „Цар Иван Асен II” – изграждане на пътна основа от несортиран 

трошен камък с мин.дебелина 35см, полагане износващ пласт от асфалтобетон тип А с 

дебелина 4см, както и изравнителен пласт (биндер) с дебелина 6см. 

Проектната ширина на платното за движение за ул. „Янко Сакъзов” е - 2х4.5м; за ул. 

„Алеко Константинов” е – 2х3.5м; за ул. „Цар Иван Асен II” е – 2х3.5м. 

Предвидено е изграждане на нови тротоарни площи, монтаж на бордюри 18/35/50, 

подмяна капаците на съществуващите шахти и отводнителни решетки с нови до проектното 

ниво на новоположените асфалтови пластове.   

Пред всеки вход на имот, както и в зоната на всяко пътно кръстовище и всяка пешеходна 

пътека, бордюрите трябва да бъдат скосени, съгласно Детайл А, с цел осигуряване лесен 

достъп до прилежащите имоти и безпрепятствено преминаване на хора с инвалидни колички в 

зоната на кръстовищата и пешеходните пътеки. 

Нивелетно решение 

Проектното нивелетно решение на улиците е съставено от вертикални криви и прави, с 

елементи съгласно Нормите за проектиране на пътища и улици за съответния клас и проектна 

скорост на пътя, съобразено максимално със съществуващото положение на улицата. 

Проектната нивелета цели максимално запазване на нивата на прилежащите бордюри в ляво и 

дясно, както и същевременно оптимизиране на транспортно-експлоатационните качества на 

пътя чрез новата асфалтова настилка.   

Напречен профил на пътя 

 Съгласно Нормите за проектиране на градска улична мрежа напречният профил на 

улиците е с вариращи стойности, целящи максимално да избегнат голяма денивелация между 

новите асфалтови пластове и прилежащите имоти, като същевременно да бъде осигурен 

достатъчен наклон за отвеждане на повърхностните води. 

Отводняване 

За по-ефективно отводняване на асфалтовото покритие в проекта са заложени 

подходящи надлъжни и напречни профили. Предвиден е монтаж на дъждоприемни оттоци за 

отвеждане на повърхностните води към съществуващата канализация, посредством ПВЦ 

тръби ф200мм. На места ще бъдат изградени нови ревизионни шахти, а на други ще се запазят 

съществуващите и техните капаци ще бъдат подменени с нови до проектно ниво. 
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Зауствания 

В проекта за Подобект: Ул."Янко Сакъзов" -  от ОТ213  до ОТ170 е предвидено 1 брой 

заустване, при километраж 0+000 ляво/дясно. 

 

7. Технология на изпълнение и общи изисквания към материалите при асфалтови 

работи 

Да се спазват  изискванията на Правилника за изпълнение и приемане раздел „Пътища и 

улици” утвърден със Заповед № 320/1978г. на МССМ .  

При производството на асфалтобетона - да се спазват изискванията при подготовката на 

битума нагряване до 177º , на минералните материали сухи, загряти с разлика в температурата 

не по-голяма от 8º от температурата, необходима за визкозитета на битума, спазване на 

дозировка и смесване на фракции, каменно брашно и битум съгласно рецептата като при 

излизане на бъркачката максималната допустима температура е 170º, да се контролира и 

времето на смесването.  

При полагането на асфалтобетоновата смес основата да бъде приета, асфалтополагащата 

машина с температурни граници 14º от температурата на рецептата, да се следи да се спазва 

дебелината на пласта, надлъжни и напречни фуги с минимален брой и разминаване 200 мм, 

минимален престой на машината по време на полагането с подсигурено плавно доставяне на 

асфалтобетоновата смес. Уплътняването да стане след проверка на повърхността за дефекти, 

бандажите на валяците да са овлажнени, уплътняването започва с уплътнение на надлъжните 

фуги и крайни ръбове, като валирането започва надлъжно от външните ръбове с постепенно 

навлизане към оста, движението на валяците е бавно със скорост до 5 км/час с линия 

успоредна на оста, застъпването на бандажите е 150 мм, преминаванията  продължават до 

пълното уплътнение. Първоначалното валиране приключва до температура на сместа 110º, 

второто уплътнение е с пневматични или бандажни валяци до необходимата плътност и 

окончателно уплътняване трябва да бъде осъществено също с валяци като сместа все още не 

трябва да е изстинала. Там където е необходимо може да се ползва и механична трамбовка за 

заравняване и до уплътняване. 

По време на строителството за сметка на строителя да се провежда задължителен 

лабораторен контрол от лицензирана лаборатория за доказване материали - вложен 

асфалтобетон ( дневни лаборатории ). При извършване на асфалтовите работи проби за 

изпитване се вземат след асфалтополагащата машина преди уплътняване и след уплътняване 

със сонда съгласно ААSНТО 168 и 230. Следи се и за температурата на асфалтобетоновата 

смес.  

При производството на битумната паста да се спазва технологията на смесване на 

нефтени битуми, минерално брашно и каучукови мленки при спазване на съответните 

технически показатели, еднородност, нужната пенетрация, дуктилитет и температура на 

омекване и да отговаря за минерално брашно на БДС 2880-80. Да се спази изискването за 

ползване на обезводнен битум загрят до 165° с каучукови мленки 5 % с продължителност на 
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нагряването до 3 часа при бъкане и прибавяне до 35 % минерално брашно и още 30 мин до 

хомогенизиране. Лабораторни изпитвания съгласно БДС 4551-74 или еквивалент.  Битумен 

разлив ще се извършва на площите върху, които предстои полагане на асфалтови смеси. 

Разлив ще се нанася върху фрезованите площи преди запълването им с асфалт. Преди 

полагане на плътния асфалт може да не се нанася битумен разлив, ако плътния асфалт се 

изпълнява до 48 часа след полагана на биндера и не е замърсен. 

Технология за полагане на бордюри. 

Подготовка на основата. Земната основа трябва да има необходимата стабилност, за да 

не се получат впоследствие пропадания. Основата за полагане на бордюри може да бъде 

подготвена чрез насип или изкоп. Бордюрите се поставят и нареждат върху основа от бетон 

В15. Те се укрепват с цим. р-р 1:2. Основата, върху която се полага бетонът, трябва да бъде 

предварително подравнена и уплътнена. Не се допуска полагането на бетона върху наводнена, 

разкаляна, замърсена и неуплътнена основа. Бордюрите и водещите ивици се поставят върху 

пресния бетон ръчно или с помощта на кран. Те се нареждат в правите участъци по конец, а в 

кривите - по шаблон с фуги не по големи от 15 мм. Фугите се запълват с разтвор, след като се 

провери правилното положение на бордюрите и тяхното ниво чрез нивелация. Бетоновите 

бордюри 18/35/50 трябва да отговарят на БДС EN 1340 или еквивалент. 

 

8. Организация на движението 

Работният проект включва част „Организация на движението” – хоризонтална 

маркировка и вертикална сигнализация.  

Предвидените дейности по организация на движението са изцяло съобразени с класа на 

улиците и проектната скорост за населено място, както и с проектните ширини и надлъжни 

наклони. При изпълнение на дейностите по Организация на движението следва да се спазват 

следните нормативни документи: 

- Закон за движението по пътищата; 

- Наредба  №1/17.01.2001 г. за организация на движението по пътищата; 

- Наредба  №18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци; 

- Наредба  №3 от 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при 

извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците; 

В проекта, върху ситуация в мащаб 1:1000 са нанесени подробно хоризонталната 

маркировка и вертикалната сигнализация.  

Хоризонталната маркировка - Изпълнява се хоризонтална маркировка от боя с перли с 

различна конфигурация съгласно чертежите. 

Вертикалната сигнализация се изпълнява със стандартни рефлектиращи пътни знаци от 

II-ри типоразмер. 

 

9. Осигуряване на безопасност на строителната площадка. Пожарна безопасност на 

обекта 

Плановете за безопасност и здраве и пожарна безопасност са предписан към 

изпълнението на проекта съгласно изискванията на нормативните уредби по ЗЗБУТ и всички 
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нормативни изисквания за безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност. При 

извършване на строително-монтажните работи да се спазват стриктно изискванията на: 

         - Наредба №Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при 

експлоатация на обектите. 

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), обн. 23.12.1997 год., изм. 

Дв бр.70/2004 год. 

- Наредба № 7/23.09.1999 год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд на работните места и при използване на работно оборудване; 

- Наредба №3/19.04.2001 год. за минималните изисквания за безопасност при използване 

на ЛПС 

- Наредба № 3/14.05.1996 год. за инструктажа на работниците и служителите по БХТПО 

- Наредба № 4/02.08.1995 год. за знаците и сигналите за безопасност на труда и 

противопожарна охрана 

- Наредба №5/11.05.1999 год. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка 

на риска 

- Правилник по безопасност на труда при товаро-разтоварни работи  

- Наредба за трудовите злополуки – ПМС-263/1993 год., изм. ДВ бр. 19/2002 год. 

- Противопожарни строително-технически норми и др. 

 

10. Строителни отпадъци 

Във връзка с управлението на дейностите по отпадъците на територията на обекта, ще 

се извършва: 

- периодичен контрол за запазване на изискванията за разделно събиране на отпадъците; 

- проверка на състоянието на съдовете за съхраняване на отпадъците и почистване на 

евентуални замърсявания; 

- поддържане на отчетна информация за предаване на отпадъците; 

- осигуряване при необходимост на допълнителни договори с лица, които притежават 

разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за 

съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно наредбата за 

класификация на отпадъците; 

- своевременно предаване на отпадъците за последващо оползотворяване или 

обезвреждане. 

 

11. Изисквания към строителството 

Изпълнителят носи пълна отговорност за реализираните видове работи до изтичане на 

гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения на 

строителния обект. Всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, следва да 



 

 
Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г.: „Реконструкция и рехабилитация на 

част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“, 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 

  22 / 24 

 

 

бъдат с високо качество и в съответствие с проекта и с изискванията на нормативните 

документи.  

Предвидените строително-монтажни работи се извършват съгласно изискванията на 

ЗУТ, подзаконовата нормативна уредба и одобрения проект, респективно следва да се 

изпълняват и да се поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове, 

настоящата Документация и техническата спецификация. 

Строежите се изпълняват и поддържат в съответствие с основните изисквания към 

строежите, определени в Приложение І на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския 

парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за 

предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на 

Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.), за: 

1. механично съпротивление и устойчивост; 

2. безопасност в случай на пожар; 

3. хигиена, здраве и околна среда; 

4. достъпност и безопасност при експлоатация; 

5. защита от шум; 

6. икономия на енергия и топлосъхранение; 

7. устойчиво използване на природните ресурси. 

Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на 

нормативните актове за: 

1. опазване на защитените зони, на защитените територии и на другите защитени 

обекти и на недвижимите културни ценности; 

2. инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии; 

3. физическа защита на строежите. 

В строежите се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на 

основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ и отговарят на изискванията, 

определени със Закона за техническите изисквания към продуктите, и с наредбата по чл. 9, ал. 

2, т. 5 от същия закон. 

Контролът на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ се осъществява от 

консултанта при извършване на оценката на съответствието на инвестиционните проекти и 

при упражняване на строителен надзор. 

Административният контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ при 

проектирането и строителството се осъществява от органите по чл. 220 – 223 от ЗУТ. 

Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на 

строителната площадка, строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, междинни 

и заключителни актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други, се 

документират от представителите на страните по сключените договори. 

При отказ или при неявяване да се състави съвместен акт заинтересуваната страна 

отправя писмена покана до другата или другите страни за съставяне на акта. Ако представител 
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на поканената страна не се яви до 24 часа след определения в поканата срок, страната се 

замества от органа, издал разрешението за строеж, или от упълномощено от него длъжностно 

лице. 

Всички предписания, свързани с изпълнението на строежа, издадени от 

оправомощените за това лица и специализираните контролни органи, се вписват в заповедната 

книга на строежа, която се съхранява на строежа. 

Изпълнителят е длъжен да осигурява и поддържа цялостно наблюдение на обекта, с 

което поема пълна отговорност за състоянието му и съответните наличности, до приемане на 

обекта от Възложителя. 

Обектът да бъде изпълнен в завършен вид с готовност за въвеждане в експлоатация, 

като качеството на извършваните СМР, да бъде в съответствие с всички действащи 

нормативни изисквания. 

Гаранционните срокове – следва да са съобразени с посочените в Наредба № 2 от 31 

юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 

обекти. Некачествено свършените работи и некачествените материали и изделия по време на 

гаранционните срокове ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят е 

задължен да влага в строежа само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на 

съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите изисквания и 

спецификации. 

При изпълнение на СМР следва да се спазват изискванията за минималните изисквания 

за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Закон за устройство на 

територията и подзаконовите нормативни актове към него. Строежът следва да се изпълнява в 

съответствие с изискванията на нормативните актове и съществените изисквания за хигиена, 

опазване на здравето и живота на хората и опазване на околната среда. 

 

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

„ж“ от ЗУТ и чл. 7, ал. 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 № 19/15.08.2016 г. 

от Главния архитект на Община Вършец. 

 

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

инвестиционен проект, действащото законодателство и стандарти в областта на 

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, 
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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 строителни 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 № 19 от 15.08.2016 г.; 

2. Одобрен инвестиционен проект  

 

 

 


