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ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 Обществената поръчка е с предмет: „Основен ремонт на ул. „Теменуга”, ж.к. 

„Толбухин –юг”, град Враца”, която се възлага по реда на Глава двадесет и шеста от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Глава девета от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки (ППЗОП). 

 

ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
 

o По предписание на  „Геозащита Плевен“ ЕООД , съгласно извършен инженерно – 

геоложки оглед на ерозионна деформация, която е развита в неукрепен откос с 

дължина над 40 м. е необходимо укрепване на уличното платно на ул. 

„Теменуга”. 

o Укрепването ще се извърши чрез изграждане на подпорна стена в засегнатия 

участък по регулационните граници на прилежащите имоти. Действащата 

улична регулация не е приложена, поради което е направена частична 

отчуждителна процедура на 4 /четири/ частни имота съгласно чл.205, т.1 от ЗУТ 

и чл. 21 от Закона за Общинската собственост. 

o  Настилката на уличното платно и тротоара  са типови – отговарящи за средна 

категория на движение (Б - 3) от „Правила и норми за проектиране на улични 

настилки“. 

o  В определен участък от около 12 м. е предвидено обезопасяване на тротоара, 

разположен на по – ниско ниво, чрез единична стоманена предпазна ограда с h = 

0.75 м.  

o Проектът ще осигури изменение на съществуващата конфигурация на релефа с 

оглед формиране на екологически  и естетически издържана околна среда и 

осигуряване на отводняването и.  

o Отвеждането на дъждовния отток е предвидено да е повърхностно – по 

проектните повърхнини с изключение на западната част, където отвеждането на 

дъждовния отток е осъществимо само чрез канализационна мрежа. 

o Количеството и обема на необходимите СМР са показани в подробни 

количествени сметки, както следва: 

- за подпорна стена 

/земни работи в т.ч. ръчни и механизирани изкопи, пренос земни маси, 

превоз земни маси на депо. 

/заскаляване и полагане глинен трамбован екран зад подпорна стена. 

/кофражни, армировъчни , бетонови и хидроизолационни  работи на 

подпорната стена 

/доставка и монтаж метален парапет 

- за пътна част 

/ подготвителни работи в т.ч. разкъртване асфалтова и бетонова настилка, 

извозване на отпадъците. 

/земни работи в т.ч. ръчни и механизирани изкопи, уплътняване насип и 

земна основа, превоз земни маси на депо. 

/изграждане основни пластове на уличната настилка.   

/полагане 2 /два/ асфалтобетонови  пластове по 4 см. покритие на 

уличната настилка.   

/изграждане тротоари в т.ч. бордюри и настилка от бетонови плочи на 

цименто-пясъчен разтвор.   
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МЕСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

гр. Враца, ж.к. „Толбухин – юг”, ул. „Теменуга”, между о.к.49 и о.к.52 

 

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

90 календарни дни / след подписване на протокол 2а/ 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

За обекта има изготвен Работен проект по следните части:  

 част „Улична мрежа”; 

 част „Конструкции”;  

 част „Геодезия”. 

 Част „ПБЗ“ 

 Част „Количествено – стойностни сметки“ 

 Част „План за управление на отпадъците“ 

 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ СМР И 

ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

        

При извършване на дейностите, свързани с изграждането и поддържането на улици 

и пътища, се предвиждат строителни продукти, чиито експлоатационни показатели по 

отношение на съществените им характеристики осигуряват изпълнението на 

изискванията към строежите съгласно чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ) и отговарят на техническите спецификации по смисъла на Наредбата 

за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 

г. (ДВ, бр. 106 от 2006 г.), съответно Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския 

парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на 

пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО (ОВ на ЕС, бр. 

L88 от 4.4.2011 г.). 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЙНОСТИ 

 Производство и полагане на асфалтова смес не се допуска при 

температура на околната среда по-ниска от 5
0
 С, нито по време на дъжд, 

сняг, мъгла или други неподходящи условия. 

 Асфалтовите смеси за дрениращи пътни покрития не трябва да се полагат 

при температура на въздуха по-ниска от 10
О
С. 

 Износващи пластове не трябва да се полагат при температура на въздуха 

по-висока от 35
О
С. 

 Изкопът за основи  се приема задължително  от проектанта – 

конструктор .  

 Да не се полага бетон върху мокри и разбухнали почви.  

 Да се съблюдава точното изпълнение на фундаментната плоскост. 

  Обратният насип зад гърба на подпорната стена да се изпълни съгласно 

означенията на чертежите. Уплътняването да се извърши с ръчни 

уплътнителни средства до достигане максимална плътност при 

оптимално водно съдържание, определена лабораторно за конкретния 
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насипен материал или обемно тегло 1,80 т/куб.м. 

 

ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ 

Вземане на проби : 

           1. Проби от неуплътнена асфалтова смес се вземат от бункера за готовата смес на 

асфалтосмесителя, от превозните средства и след асфалтополагащата машина. 

            2. Проби от уплътнена асфалтова смес се вземат със сонда за вадене на ядки, 

съгласно БДС EN 12697-27 или еквивалент. Проби от уплътнените асфалтови пластове 

се вземат със сонда на разстояние не по- малко от 300 mm от външния ръб на 

настилката. Проби от асфалтовата смес трябва да бъдат вземани за пълната дълбочина 

на пласта на 2 000 м2 положена настилка. 

           3. Количеството битум и зърнометричен състав се определят, чрез екстракции, 

както за неуплътнена асфалтова смес, така и за уплътнена проба в съответствие с БДС 

EN 12697-1и БДС EN 12697-2 или еквивалент. 

           4. Обемната плътност на уплътнената асфалтова смес и на асфалтовите ядки се 

определят по БДС EN 12697-6 или еквивалент. 

           ЗАБЕЛЕЖКА: 

           Изпълнителят поема всички разходи произтичащи от взимането на проби от 

материалите, асфалтовите смеси и изрязването на проби от асфалтовите пластове след 

уплътняване, включително и осигуряването на необходимото оборудване и техника за 

вземане на тези проби. 

 

ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО 

Сигнализацията на участъка в ремонт е временна. Тя се извършва с 

използването на стандартни пътни знаци и други средства за сигнализиране – конуси, 

бариери, водещи ограничителни табели, затварящи табели, лампи с постоянна или 

мигаща светлина, светлоотразителни въжета, предупредителни флагове, подвижни 

светофарни уредби и др. 

 За сигнализиране на ремонтните работи се използват най-често преносими 

пътни знаци, закрепени на стойки или на возими стойки-платформи. 

           Схемата за временната сигнализация, броят и видът на необходимите пътни 

знаци се определят в зависимост от разположението, обхвата и времетраенето на 

ремонтните работи, необходимата организация на движението при създадените 

условия, интензивността на движението и наложените ограничения в режима на 

движението в ремонтирания участък, като се съблюдават посочените по долу 

нормативните документи.     

 

ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 

     При реализирането на обществената поръчка задължително се спазват изискванията 

на  

o ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ) (обн., ДВ, бр. 1 от 

2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 

2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 

29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 

43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 

и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 

от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 

35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г. и бр. 13 от 2017 г.) 

o ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (ЗДвП) (обн., ДВ, бр. 20 от 

1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., 

бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 

61, 64, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 
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102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 

39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 от 2012 г. на КС – изм., бр. 20 от 2012 г.; изм. и 

доп., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 

г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 

2016 г., бр. 9 и 11 от 2017 г.) 

o Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата (ППЗДвП), 

приет с ПМС № 36 от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 1996 г.; попр., бр. 72 от 1996 г.; 

изм., бр. 32 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 34, 44 и 53 от 2008 г., бр. 45 от 2009 

г., бр. 63 от 2011 г., бр. 60 от 2012 г. и изм. и доп., бр. 13 от 2015 г.) 

o ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (ЗУО) (обн., ДВ, бр. 53 от 

2012 г.; изм., бр. 66 от 2013 г.; Решение № 11 от 2014 г. на КС - изм., бр. 61 от 

2014 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г., бр. 13 от 

2017 г.) 

o ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 
(ЗЗБУТ) (обн., ДВ, бр. 124 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 86 от 1999 г., бр. 64 и 92 от 

2000 г., бр. 25 и 111 от 2001 г., бр. 18 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76 от 

2005 г., бр. 33, 48, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г., бр. 102 и 108 от 2008 г., 

бр. 93 от 2009 г., бр. 12, 58, 88 и 98 от 2010 г., бр. 60 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., 

бр. 15 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г. и бр. 79 от 2015 г.) 

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

продукти в строежите на Република България (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и 

доп., бр. 18 от 2016 г.) (в сила от 01.03.2015 г.) 

o Наредба № 3 от 1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни 

конструкции (обн., ДВ, бр. 97 от 1994 г.; изм., бр. 53 от 1999 г.) и Правила за 

контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции (публ., БСА, кн. 

11 от 1999 г.) 

o Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. (ДВ, бр. 89 

от 2012 г.) (публ., БСА, кн. 11 – 12 от 2013 г.) 

o Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи 

(обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2006 г. 

и бр. 90 от 2016 г.) 

o Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното 

оборудване (обн., ДВ, бр. 88 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2000 г., бр. 43 от 

2003 г., бр. 37 и 88 от 2004 г., бр. 40 от 2008 г., бр. 24 от 2013 г., бр. 95 от 2016 г.) 

o Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване 

на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на 

работното място (обн., ДВ, бр. 46 от 2001 г.; изм., бр. 40 от 2008 г.) 

o Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали 

за безопасност и/или здраве при работа (обн., ДВ, бр. 3 от 2009 г.; изм. и доп., 

бр. 46 от 2015 г.) 

o Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на товарно-разтоварни работи (ДВ, бр. 11 от 2006 г.) 

o ПИПСМР - Раздел „Пътища и улици“, утвърден със Заповед № 320 от 

31.01.1978 г. на МССМ (публ., БСА, кн. 3 от 1978 г.) 

o Правилник за приемане на земната основа и на фундаментите (публ., БСА, кн. 

6 от 1985 г.) 

o Наредба № 3 от 2010 г. за временната организация и безопасността на 

движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и 

улиците (обн., ДВ, бр. 74 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2015 г.) (публ., БСА, 

кн. 7 – 8 от 2015 г.) 
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o Наредба № 4 от 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране 

на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при 

изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на 

строителството (обн., ДВ, бр. 6 от 2007 г.; доп., бр. 77 от 2016 г.) 

o Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 

от 2010 г.; Решение № 13641 от 2010 г. на ВАС - изм., бр. 101 от 2010 г.; изм. и 

доп., бр. 75 от 2013 г., бр. 69 и 89 от 2014 г., бр. 8 от 2015 г., бр. 2 от 2016 г. и бр. 

1 от 2017 г.) 

o Наредба № 2 от 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 (обн., ДВ, бр. 

72 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2005 г., бр. 98 от 2012 г. и бр. 65 от 2016 г.) 

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

строителството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2004 г., бр. 29 

от 2006 г., бр. 98 от 2012 г. и бр. 65 от 2016 г.) 

o Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 

строителството, приета с ПМС № 38 от 2004 г. (ДВ, бр. 17 от 2004 г.) (публ., 

БСА, кн. 3 от 2004 г.). 

o Техническа спецификация 2014 год. на АПИ 

o Технически правила и изисквания за поддържане на пътища 2009 год. на АПИ. 

 

 


