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гр. Враца  3000, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshtinavr@b-trust.org 

 



I. ПРЕДМЕТ  НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

         „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски 

надзор във връзка с изграждане на нова улица от О.Т.128 до О.Т.15 за осигуряване на 

транспортна връзка  по плана на ж.к .“Сениче, гр. Враца“.   

                                       

II.ОБЕКТ  НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

        По смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б”  от Закон за обществените поръчки (ЗОП), 

обект на обществената поръчка е строителство, включително проектиране и 

изпълнение на строеж. 

 

III.СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

       Срокът за изпълнение на поръчката е в календарни дни и включва срок за 

изготвяне на инвестиционен проект и срок за изпълнение на СМР. 

      Срокът за изготвяне на инвестиционен проект следва да бъде не по-кратък от 20 

(двадесет) календарни дни и не по-дълъг от 50 (петдесет) календарни дни, като започва 

да тече от датата на подписване на Договора. 

      Срокът за изпълнение на строително - монтажните работи  следва да бъде не по-

кратък от 90 (деведесет) календарни дни и не по-дълъг от 120 (сто и двадесет) 

календарни дни и започва да тече от датата на подписване на Протокол (приложение № 

2) за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво, 

съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството.    

          Сроковете за изпълнение на поръчката се посочват от участника в 

Техническoто предложение и в Линеен график на строителството, част от нея. 

 

IV.СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

   Съгласно регулационния план на гр.Враца, по плана на ж.к. „Сениче“ има 

нереализирана регулация. Това налага да се изгради нова улица, която ще осигури 

транспортен достъп до двете нови предприятията за автомобилни компоненти, които се 

изграждат в момента и предстои тяхното откриване. Трябва да бъдат изградени 

тротоари и бордюрни ивици /двустранно/, както и ново улично осветление. 

Необходимо е да бъде предложено проектно решение за отводняване, което да осигури 

оттичане на повърхностните и подпочвени  води.                                                                   

                                     

V.ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 Обхват и съдържание на проекта: 

Проектът да се изготви съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 

г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

Наредбата се прилага за всички обекти, за които се изисква одобрен 

инвестиционен проект при издаване на разрешение за строеж. 

Съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти на МРРБ, инвестиционния проект да се 

изготви еднофазно, във фаза „Технически проект”. 

Техническият проект (чертежи и детайли)  подлежи на одобряване и е 

основание за издаване на разрешение за строеж. 

Към проекта да се разработят следните основни части: 

 Проектът по Част „Пътна” да съдържа: 

 Обяснителна записка съдържаща описание на предвидените строително-

ремонтни работи и технология на изпълнението им= 

 Количествено-стойностна сметка 



 Чертежи и детайли: Ситуация, Надлъжен профил; Типов напречен профил и 

детайли за конструкцията на уличната настилка в крива и в прав участък; Напречни 

профили в подробните точки; План за отводняване на пътния участък.  

         Да се изготви работен проект за изграждане на нова улица по действащата 

регулация. Да се предвиди изцяло нова пътна конструкция . Полага се нова основа от 

подходящ материал, които се уплътнява на пластове до 30см с ръчна трамбовка или 

малък валяк. Проектантът да предвиди нови бордюри и асфалтова тротоарна настила. 

В местата на пешеходните пресичания да се предвиди понижения на бордюрите и 

тротоарите. 

              Да се предвиди изграждане на нова асфалтова настилка. Полагане на 

битумизирана баластра с дебелина 5см. Полагане на неплътнаасфалтова смес с 

дебелина 4см  и полагане на изностващият пласт с плътна асфалтова смес с дебелина 

4см след уплатняване.    

  Да се покаже начина на отводняване с посоките на оттичане на водите. 

Предвижда се  и хоризонтална маркировка. 

Да се предвидят джобове за два броя автобусни спирки  /по детайл/ с дължина 

4м, дълбочина 1,30м и височина 2,50м. Спирковите навеси да са произведени от 

стабилна метална конструкция и калено стъкло с дебелина 8мм. Покрива на 

автобусната спирка да се произведе от поликарбонат 8мм. И изработка на скрита 

водооттичаща система на покрива. Металните части да бъдат боядисани с 

антикорозионно покрите 

 Проектът по Част „Геодезия” да съдържа:  

 Обяснителна записка 

 Графина част – чертежи  

 Данни от геодезическите измервания 

 Да се направи подробно геодезическо заснемане на съществуващия терен в 

обхват, необходим за изработване на проекта, който да даде решение за 

пространственото положение (хоризонтално и вертикално) на обектите в прилежащата 

територия.  

 Трасировъчен план с данни за трасиране пътно платно  (ситуационно и 

нивелетно) на основните  точки. Трасировъчният план, се разработва в съответствие с 

нормативните актове и инструкциите по геодезия и в степен на подробност, 

необходима за изпълнението на обекта. 

 Проектът по Част „Конструктивна“ 

             Конструктивният проект ще бъде изготвен като се спазват действащите и 

актуални към момента нормативни уредби: 

1.Наредба №РД-02-20-19 от 29 декември 2011г. за проектиране на строителните 

конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на 

строителни конструкции. 

2. БДС ЕN 1990 Еврокод 0 „ Основи на проектирането на строителни конструкции“ 

3. БДС ЕN 1991 Еврокод 1„Въздействия върху конструкциите“ 

4. БДС ЕN 1992 Еврокод 2„Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции“ 

5. БДС ЕN 1997 Еврокод 7„Геотехническо проектиране“ 

6. БДС ЕN 1998 Еврокод 8„Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия“ 

7.Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти 

8.Наредба №РД-02-20-2 от 27.01.2012г. за проектиране на сгради и съоражения в 

земетръсни райони. 

9.Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции за 

хидротехнически съоражения. 

10.Норми за проектиране на подпорни стени. 



 Обяснителна записка 

 Конструктивни чертежи – Чертежите се изготвят като се спазват 

изискванията на Наредба 4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти. 

 

 Проект по   Част „ВиК”  

 Обяснителна записка 

 Чертежи и ситуации 

 Проектното решение да осигури функциониране на отводнителните 

съоръжения за повърхностни дъждовни води – шахти и решетки.  

 Проект по Част „Електро” 

 Обяснителна записка 

 Чертежи и ситуации 

 Проектното решение за изграждане на ново улично осветление от стомано 

решетъчни стълбове – / СРС /-8,5 , меден кабел СВТ - 4х10мм2 и натриеви лампи 

високо налягане / НЛВН / 

Проектът по Част „Организация и безопасност на движение“ 

 Разработването на План за Организация на движението ще е съгласно 

Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти , която е 

предназначена за транспортни обекти и за обекти с масов достъп на хора, чиято 

експлоатация налага изменения в установената организация на движение по улиците и 

пътищата, отворени за обществено ползване.  

 Текстовата част на раздел „Постоянна организация на движението“ 

ще съдържа: 

 Обяснителна записка с информация за обекта: типоразмера на пътните 

знаци, светлоотразителни характеристики на покритието на пътните знаци, вид и клас 

на маркировката; 

 Спецификации за пътните знаци и маркировката; 

 Количествена сметка. 

 Графичната част на раздел „Постоянна организация на движението“ 

съдържа: 

 Ситуация в подходящ мащаб М = 1:1000; / с нанесени пътни знаци и 

маркировка с подходящи линии и обозначения; 

 Детайли за маркировката, разположението на знаците, детайли за 

индивидуалните пътни знаци с оразмеряване на надписите и другите елементи. 

Проектът по Част „Временна организация и безопасност на движението” да 

съдържа: 

 Временна организация на движението, като същата бъде разработена, 

съгласно изискванията на Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и 

безопасността на движениетопри извършване на строителни и монтажни работи 

по пътищата и улиците 

Проектът по Част „Пожарна безопасност“ 

 Част „Пожарна безопасност”  към техническия проект ще е изцяло съобразена с 

разпоредбите на „Наредба №8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за 

пожарна безопасност» и  „НАРЕДБА № Із–1971 от 29.10.2009г ЗА СТРОИТЕЛНО - 

ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ 

ПОЖАР”  и ще включва:  

 Обяснителна записка, която ще съдържа: 

 Пасивни мерки за пожарна безопасност, в т.ч.: 



 Проектни обемно-планировъчни и функционални показатели на 

обекта,  габарит на пътното платно, пътища за противопожарни цели, отстояния от 

сгради, налични надземни и подземни инженерни проводи и др.; 

 Клас на функционална пожарна опасност; 

 Степен на огнеустойчивост на обекта и на конструктивните му 

елементи  

 Проектна огнеустойчивост на огнезащитаваните конструктивни 

елементи  

 Огнезащита на конструктивните елементи   

 Класове по реакция на огън на продуктите за конструктивни 

елементи  

 Активни мерки за пожарна безопасност: 

 Обемно-планировъчни и функционални показатели за 

пожарогасителни инсталации  

 функционални показатели за водоснабдяване за пожарогасене в 

т.ч. брой на пожарните хидранти, водопровод за пожарогасене, резервоар, 

водоизточник (обем), засмукване и възстановяване на водните количества, инсталации 

за пожарогасене по време на изпълнението на обекта и др.; 

 Графична част, която ще съдържа: 

 Графични материали (в т.ч. чертежи) с нанесени пасивни мерки, 

спецификации на строителните продукти и защитата на конструктивните елементи, 

отнасящи се до безопасността при пожар; 

 Пътища за противопожарни цели,  

 Графични материали с параметри на евакуационните пътища и 

изходи. 

 

Проектът по Част „План за управление на строителни отпдъци”: 

 Част ПУСО да се разработи в съответствие с действащата нормативна уредба – 

Наредба за Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителниматериали. 

Проектът по Част „План за безопасност и здраве”: 

 Проектната разработка да включва изготвяне на план за безопасност и здраве, 

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

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

Част „Проектно – сметна документация”: 

 обяснителна записка, 

 подробни количествени сметки по частите на проекта за видовете СМР. 

 обобщена количествена и стойностна сметка, с която се определя стойността на 

строителството, което ще се изпълни съгласно обществената поръчка, в рамките 

на оферираната стойност. 

  Изисквания към проектните части на работния проект: 

 Инвестиционния проект да бъде представен в 5 екземпляра на хартиен носител и 

един на CD. 

 Работни чертежи и детайли, по които се изпълняват отделните видове СМР, да 

се изготвят в следните препоръчителни мащаби: 

- ситуационно решение в мащаб М 1:500 и М 1:1000; 

- детайли в мащаб М 1:20 

 



VI.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.). 

 

VII.ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ СМР 

И ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

1.Полагане на битумен разлив  

          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. Разлив също ще се извършва и преди полагането на изравнителния и усилващ 

пласт биндер за свръзка със стария асфалт. Преди полагане на плътния асфалт може да 

не се нанася битумен разлив, ако плътния асфалт се изпълнява до 48 часа след полагане 

на биндер и не е замърсен. 

Технология: Върху добре почистени повърхности се полага разтопен битум, аниони 

или катиони битумни емулсии. Субстанцията се разпределя равномерно по 

повърхността посредством гудронатор или друга одобрена специализирана техника. 

Ще се нанасят количества 0,5-0,7кг на 1м2. 

 Използваните продукти са в съответствие с изискванията на: 

   - БДС EN 12591- Битум БВ-60 или еквивалентни 

   - БДС EN 13108, ASHTO M 208 – Битумна емулсия  или еквивалентни 

2. Трошенокаменна настилка : 

             Използваните материали за изграждане на основни пластове, необработени със 

свързващи вещества трябва да съответстват на изискванията на БДС EN 13242 +A1/NA 

или еквивалентни и могат да бъдат: скален материал с подбрана зърнометрия, 

нефракциониран скален материал и изкуствен и рециклиран скален материал. 

            Скалните материали, използвани за изпълнение на основни пластове, 

необработени със свързващи вещества трябва да бъдат с непрекъсната зърнометрия и 

да притежават висока плътност и добра носимоспособност. 

            Процедурите при складиране не трябва да влошават качеството на складирания 

материал, както и да допускат внасяне на чужди материали в депото или купчината. 

Материалът трябва да се складира върху твърда, чиста повърхност, като купчините 

трябва да са не по-високи от 5 m. 

           Преди да започне изграждането на основните пластове, необработени със 

свързващи вещества, земното легло или подосновния пласт на настилката трябва да 

бъдат подготвени. 

          Основните пластове, необработени със свързващи вещества трябва да се 

изграждат само тогава, когато атмосферните условия не увреждат качеството на 

завършените пластове. Всички участъци, които са увредени от неблагоприятни 

атмосферни влияния, през която и да е фаза на строителството трябва да бъдат напълно 



разрохкани, наново профилирани, оформени и уплътнени в съответствие с 

изискванията. 

            Материалът за основен пласт се доставя с автосамосвали и се разтоварва върху 

предварително уплътнения подосновен пласт или земно легло на настилката 

равномерно по цялата широчина с помощта на автогрейдер. Уплътняването се 

извършва със статични или със статични и вибрационни валяци при оптимално водно 

съдържание, до достигане на проектната плътност, която трябва да е не по-малко от 98 

% от максималната обемна плътност на скелета, определена в лабораторни условия, 

чрез уплътняване по модифициран Проктор, съгласно БДС EN 13286-2 или 

еквивалентни. 

           Готов за приемане участък (контролиран участък) е този, в който материала е 

положен и уплътнен в рамките на един ден и при изграждането на който са употребени 

постоянни материали. Когато работния процес изисква продължително време, 

участъкът за приемане трябва да бъде изпълнен максимум за два дни. 

          Задължение на Изпълнителя е да извършва контрол на качеството на 

материалите, уплътнението на пластовете и на окончателната повърхност. Свойствата 

на материалите трябва да се проверяват преди използването им за изпълнение на 

строителните работи. 

    3. Асфалтови работи - полагане на неплътна и плътна асфалтова смес  

              Използваните материали за производство на асфалтови смеси ще отговарят на 

всички изисквания за качество и ще бъдат изпитани и одобрени преди използването им. 

Доставката им ще бъде придружена с декларация за съответствие от производителя и с 

протокол от изпитване в акредитираната строителна лаборатория. 

              Материалите ще бъдат съхранявани и транспортирани така, че да се гарантира 

запазване на качествата им. При транспортирането им ще се избегне замърсяването им. 

             Транспортирането на асфалтовите смеси ще се извършва чрез самосвали, чиито 

брой напълно ще осигуряват извозването на произведената смес при работа на пълен 

капацитет на смесителя на съответните транспортни разстояния. Броят им ще бъде 

достатъчен, за да задоволи напълно производителността на асфалтополагащите екипи 

за постигане на непрекъснат процес на полагане на асфалтобетон.               

              Каросериите на превозните средства ще бъдат предварително почистени, а 

превозването им ще става по начин непозволяващ замърсяване. Натоварената смес ще 

бъде покрита с покривало, което ще предотврати замърсяването и изстиването на 

повърхността на смес. Превозването ще се извършва по график, гарантиращ 

изпълнение на асфалтовите пластове на дневна светлина и съобразено с капацитета на 

механизацията за асфалтополагане и уплътняване. 

              Подготовка на повърхността за асфалтиране - Участъкът, в който ще бъде 

извършвано асфалтополагането ще бъде изпълнен съгласно напречния и надлъжния 

профил, повърхността ще бъде подготвена съгласно изискванията. Рязането и 

разкъртване на асфалтобетонова настилка ще се извършва с фугорезачки с дебелина до 

10 см, а разбиването с къртачи. Разкъртената асфалтова настилка ще се натоварва 

машинно с багер товарач и ръчно на автомобил. Отпадъци ще се извозват със 

самосвали на определените от Възложителя места. Повърхността, върху която ще се 

полагат асфалтобетоновите смеси, ще бъде почистена от прах, кал и други 

замърсявания. Почистването ще се извършва с метални четки или чрез продухване с 

въздушна струя под налягане. Преди полагането на асфалтовите смеси  вертикалните 

ръбове на изпълнени пластове и всички елементи, които имат контакт с асфалтовите 

смеси, ще бъдат покрити равномерно с битумна емулсия, за да се осигури плътно 

съединена, водонепропусклива фуга.  



              Полагането на асфалтовите смеси - Ще се извършва посредством 

асфалтополагаща машина с електронно нивелиращо устройство само върху подготвена 

и приета основа и при подходящи атмосферни условия, като ще се следи ревността и 

дебелината на полагащия пласт, а също и температурата на сместа. При полагане 

асфалтополагачът ще се направлява по ръба на водещите ивици. Последните преди 

започване на полагането ще се намазват от вертикалната страна с битумна емулсия. 

Там където няма направляващи ивици, полагащата машина ще се направлява по 

предварително начертана линия чрез материализиране на нивелетата с помощта на 

корда, положена на изчислено ниво и ортогонално положение. 

        На местата където се получи намаляване на напречния наклон, част от 

асфалтовата смес ще се отнема ръчно с лопата и гребло до постигане на необходимия 

наклон. Ако наклонът е по-малък от необходимия, местата ще се запълват с 

необходимото количество смес преди уплътняването или най-късно след първото 

преминаване на валяка. 

               Технологията на полагане на асфалтовите смеси ще бъде изработена така, че 

по възможност да не се получава надлъжна фуга. При наличие на една надлъжна фуга 

ще бъде включена още една асфалтополагаща машина, която ще работи на около 30÷50 

м зад водещата с цел да се работи на топла фуга. При евентуално прекъсване на 

полагането или престой на машината на едно място за повече от 30 мин, ще бъде 

изпълнена напречна фуга, а полагането няма да бъде възобновено преди пристигането 

на поне четири пълни транспортни средства. 

                Всеки асфалтов пласт ще бъде изпълнен в съответствие с изискванията, 

уплътнен до необходимата степен с гладка повърхност без неравности. След 

полагането на съответния пласт ще бъде изпитан и след одобрение ще бъде разрешено 

полагането на следващия пласт. Работата по втория пласт ще започне веднага след 

полагането, уплътняването и охлаждането на първия пласт, като е възможно и 

направата на втори битумен разлив помежду им, ако е необходимо. 

               Уплътняването ще се извършва с предварително одобрено оборудване. При 

полагането на асфалтови смеси от една асфалтополагаща машина ще бъдат използвани 

поне три валяка – два бандажни и един пневматичен.  

                Веднага след изпълнението на всеки асфалтов пласт, повърхността ще бъде 

проверявана и при несъответствия, ще бъдат предприети необходимите мерки за 

отстраняването им. За предпазване на полепване на асфалтовата смес по бандажите на 

валяците, те ще бъдат достатъчно овлажнявани без допускане на допълнително 

количество вода. След уплътняването на надлъжните фуги и крайните ръбове, 

валирането ще продължи надлъжно от външните ръбове към оста. При едностранен 

напречен наклон, валирането ще започне от по-ниската към по-високата страна. 

Валяците ще се движат непосредствено след полагащата машина при температура на 

сместа в разрешения диапазон, със скорост по-малко от 5 км/ч за бандажни и 8 км/ч за 

пневматични валяци. 

                   При изпълнението на една широчина първо ще бъдат изпълнени напречните 

фуги чрез изрязване на вертикални ръбове, намазване с битумна емулсия, полагане на 

смес и уплътняването и плътно до фугата, проверка с лата за равност. Непосредствено 

след уплътняване на напречните фуги ще бъдат изпълнени и надлъжните. Положения 

материал до вертикалния ръб на вече изпълнената лента ще бъде плътно притиснат към 

нея и ще се използва гребло за отстраняване на едрите зърна. Уплътнението на 

външните ръбове става след леко повдигане на сместа с помощта на ръчни 

инструменти. След валирането на надлъжните фуги и ръбовете започва първоначалното 

уплътняване, което се извършва в непосредствена близост до пола-гащата машина при 

недопускане температурата на сместа да падне под 110ºС. Основното и окончателното 



уплътнение се извършват с бандажни и пневматични валяци непосредствено след 

първоначалното докато температурата на сместа позволява необходимото уплътнение. 

След окончателното уплътняване се проверяват равността, нивата, напречните сечения, 

плътността и дебелината на асфалтовата настилка. 

          Използваните строителни продукти са в съответствие с изискванията на: 

- БДС EN 13108 или еквивалентни – Горещи плътни асфалтови смеси 

- БДС EN 13108 или еквивалентни – Горещи неплътни асфалтови смеси 

4. Полагане на  бетонова бордюри. 

  Полагането на бетоновите бордюри включва изпълнението на следните операции, при 

съблюдаване на определени изисквания: 

 Оформянето на земното легло трябва да се извърши съобразно определеното 

ниво на бордюра и предложения детайл за изпълнение. 

 Полагането на бетонните бордюри трябва да стане така, че повърхността на 

бетоновото легло да се натоварва равномерно. 

 Контактните повърхности на бордюрите се навлажняват преди полагането. 

 Когато се поставя настилка в леко влажно бетоново легло трябва да се обърне 

внимание, че бетонът следва да се обработи преди полагането му, за да се осигури 

връзка между леглото и бордюра. 

 Бетоновите бордюри трябва да бъдат фугирани. Незапълнените фуги трябва да 

бъдат поне 5 mm, а при запълване ширината им може да достигне до 10 mm. 

 Бордюрите трябва да бъдат положени спазвайки проектната разработка, в ос и 

височинно. 

 Страничната бетонна опора трябва веднага след полагането на бордюра да бъде 

възстановена, за да се постигне достатъчна връзка с основата на леглото. След 

полагането му бетонът на страничната опора трябва да бъде уплътнен. 

 Ако е необходимо, фугите между бордюрите могат да се запълнят с пластични, 

свързващи строителни материали. Фугите се оформят с дълбочина от няколко 

милиметра 1.2.  

 Използваният строителен продукт е в съответствие с изискванията на : БДС ЕN 

ISO 1340:2005- Бетонови бордюри или еквивалентни. 

5.Отводняване 

              Отводняването на настилката се осъществява по гравитачен път, като чрез 

надлъжния и напречен наклон, водата се отича от платното преминава през банкетите и 

попада в канавките-окопите. Съществуващите окопи се оформят машинно. В участъци 

където се налага по трасето са предвидени направата на канавки с ширина на изкопа 

50см и дълбочина до 60см. 

             По трасето ако има съоръжение за отводняване от бетонни елементи, 

отводнителни тръбни водостоци и улей (италиански), използването им е необходимо 

поради голямата денивелация и стръмния наклон на насипа, който се е образувал при 

оформянето на пътната настилка. Улея се изпълнява от трапецовидни бетонни тела с 10 

см вертикален страничен борд. За монтажа на улеите трябва да се подравни основата 

(склона) с наклон 1:1,5. Върху подравненото легло се излива бетон С12/15, при което 

непосредствено след това се монтират елейните елементи. Горната част 

отводнителното съоръжение представлява фуниеобразен елемент, отвеждащ 

повърхностната вода в елейните елементи. 

 

6.Полагане на хоризонтална пътна маркировка 

            Полагането на хоризонталната маркировка се извършва само върху суха, 

предварително добре почистена от строителни отпадъци основа, мазни петна, прах, 



влага, вода и кал повърхността и температура на въздуха 10-30 градуса по Целзий и 

влажност под 70%. 

            Осовата линия, линиите на лентите за движение и крайните линии трябва да 

бъдат положени с помощта на одобрени маркировъчни машини, а другата маркировка – 

ръчно, с помощта на шаблони. 

            Изпълнението на светлоотразителната пътна маркировка с разделено полагане 

на маркировъчния материал и стъклените перли трябва да се извършва с помощта на 

маркировъчна машина, снабдена с устройство за автоматично дозиране и разпръскване 

на стъклените перли. 

           Постоянната пътна маркировка трябва да бъде с бял цвят, в съответствие с 

изискванията на Наредба №2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, а 

временната маркировка за сигнализиране на строителните и ремонтни работи с 

оранжев цвят, в съответствие с изискванията на Наредба №3 за временна организация 

на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците.  

            Видът на материала за изпълнение на пътната маркировка подлежи на 

предварително одобрение. Боята за пътната маркировка трябва да отговаря на 

изискванията, посочени във фирмената техническа спецификация по изискванията на 

БДС ЕК 1790 или еквивалент. Техническите характеристики на пластиците и на светло 

отразителните кабари се доказват с представените декларация за експлоатационните 

показатели в съответствие с Регламент /ЕС/№305/2011. 

             Боята и шприц пластиците за пътна маркировка трябва да бъдат подготвени за 

работа съгласно изискванията на инструкциите на производителя. 

             Надлъжните линии трябва да бъдат прави или да следват радиуса на кривата, 

както се изисква и не трябва да се отклоняват с повече от: 

- +–10мм от номиналната широчина за всички видове маркировки с машинно 

полагане: 

- +   50мм/-150мм от номиналната дължина за линия при  прекъснати маркировки: 

- +– 150мм от нормалната дължина за линия на прекъсване: 

- +– 20мм по широчината и +–50мм по дължина на разстоянията между ъгловите 

точки на номиналния образец: 

              Изпълнените маркировки се приемат като се проверяват следните 

характеристики:геометрични размери, дневна видимост, нощна видимост за суха и 

влажна маркировка, съпротивление за хлъзгане,равномерност на разпределението на 

положените добавъчни материали.Положената пътна маркировка се измерва в 

м2.Приетото количество изпълнени маркировки се заплашва по единични цени, 

включени в количествената сметка. 

 

VIII.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. 

 Износващи пластове не трябва да се полагат при температура на въздуха по-

висока от 35
О
С. 

 Изкопът за основи на бордюрите и земното легло на паркинг зоната се приемат  

задължително  от проектанта.  

 Да не се полага бетон върху мокри и разбухнали почви.  

 Уплътняването да се извърши с ръчни уплътнителни средства или машинно, до 

достигане максимална плътност при оптимално водно съдържание, определена 

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

 



IX.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 еквивалентни. 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 м
2
 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 еквивалентни . 

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

определят по БДС EN 12697-6 или еквивалентни. 

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. 

 

X.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.  

 

XI.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

           Стриктно спазване на поставените изисквания в   раздел „ Опазване на околната 

среда по време на изпълнение на строителството” 

  Отпадъците от строителството ще се насочат на определени от Общината 

места, след издаване на  направление за депонирането им. 

След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е 

длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид – да изтегли 

цялата си механизация и останалите невложени материали, като  остави площадката 

чиста от отпадъци. 

 Строителни неопасни отпадъци и чисти земни маси от изкопи се насочват 

към  „Разтоварище за строителни отпадъци и земни маси” в п.и.12259.153.4, м. 

„Орешака”, землище на град Враца. 

Дължимите такси за издаване разрешение за депониране на строителни 

отпадъци, земни маси на общинското разтоварище са регламентирани в чл. 51, ал. 1, 

т. 34 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 



услуги и права на територията на община Враца,както следва: 

Тарифа за използване на разтоварище  

1.  Земни маси от жилищно строителство, от изкопи на подземни комуникации, 

пътни основни и др. – 2,00 лв./м3 

2. Строителни неопасни отпадъци - 4,00 лв./м3 

 

Административни такси: 

За ФЛ: 2.00 лв. 

За ЮЛ: 5.00 лв. 

 

XII. ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 

При реализирането на обществената поръчка задължително се спазват изискванията на 

следните документи : 

1. ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ)  

2. (чл. 75, ал. 4 ЗУТ) Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране 

на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии. 

3. (чл. 137, ал. 2 ЗУТ) Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете 

строежи  

4. (чл. 139, ал. 5 ЗУТ) Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти.  

5. (чл. 162, ал. 2 ЗУТ във вр. с чл. 33 ЗИХУ) Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, 

изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна 

среда за населението, включително за хората с увреждания. 

6.  (чл. 169, ал. 3 и § 18, ал. 1 ЗУТ) Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството. 

7. (чл. 125, ал. 2 ЗМВР и чл. 169, ал. 4 ЗУТ) Наредба № Із-1971 от 2009 г. за 

строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. 

8. (чл. 171, ал. 2 ЗУТ) Наредба за условията и реда за задължително застраховане в 

проектирането и строителството. 

9. (чл. 177, ал. 2 и чл. 160, ал. 3 ЗУТ) 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. 

10. ЗАКОН ЗА КАМАРИТЕ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ В 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ (ЗКАИИП). 

11. ЗАКОН ЗА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ (ЗКС). 

12. (чл. 14, ал. 7 и чл. 15, ал. 2 ЗКС) Правилник за реда за вписване и водене на 

Централния професионален регистър на строителя . 

13. ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗООС). 

14. ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (ЗУО)  

15. (чл. 3, ал. 1 ЗУО) Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците.  

16. (чл. 43, ал. 4 ЗУО) Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане 

на рециклирани строителни материали.  

17. (чл. 48, ал. 1 ЗУО) Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се 

предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 

публични регистри 

18. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗЗШОС)  

19. (чл. 11, т. 5 ЗЗШОС) Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната 

среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, 

граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на 



стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на 

населението . 

20.  ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (ЗДвП)  

21. (чл. 3, ал. 3 ЗДвП) Наредба № 3 от 2010 г. за временната организация и 

безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по 

пътищата и улиците.  

22. (чл. 24а, ал. 2 ЗДвП) Наредба № РД-02-20-10 от 2012 г. за условията за 

изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на 

други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях.  

23. ПИПСМР - Раздел „Пътища и улици“.  

24. Правила и норми за проектиране на улични настилки.  

25. КОДЕКС НА ТРУДА (КТ)  

26. (чл. 276, ал. 1 КТ) Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 

работи.  

27. (чл. 276, ал. 1 КТ) Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи. ЗАКОН ЗА 

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗЗБУТ) (чл. 7, ал. 2 

ЗЗБУТ и чл. 276 КТ) Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за 

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

работното оборудване  

28. (чл. 17 ЗЗБУТ) Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на 

извършване на оценка на риска  

29. (чл. 284, ал. 3 КТ и чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ) 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  

30. (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ) Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за 

знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа  

31. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА от 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на 

пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (L ОВ 

на ЕС, бр. 88 от 04.04.2011 г.) (публ., БСА, кн. 5 от 2011 г.) 

32. (чл. 9, ал. 2, т. 5 ЗТИП) Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за 

влагане на строителни продукти в строежите на Република България  

33. (чл. 25, ал. 4 ЗА, чл. 5, ал. 1, т. 9 от УП на МРРБ, чл. 9, ал. 2, т. 4 от ЗТИП и чл. 8, 

ал. 1, т. 5 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г.) Заповед № РД-02-14-1329 от 2015 г. на 

МРРБ за определяне на български национални изисквания за влагането на строителни 

продукти в строежите във връзка с предвидената им употреба или употреби . 

 

 

 

Важно! 

В изпълнение на разпоредбата на 48, ал. 2 от ЗОП, да се счита добавено „или 

еквивалент“, навсякъде, където в настоящата техническа спецификация са 

посочени конкретни стандарти, спецификации, технически оценки, технически 

одобрения или технически еталони по чл. 48, ал. 1, т. 2 от ЗОП.  


