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Книга V 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

 

 

 

I.ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. 

 

 

„РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН” 

 

 

II.СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ. 

 

 При направен оглед  на всички улици в град Смолян и селата и общинските пътища  за 

състоянието на асфалтовата настилката след изминалия  зимен сезон, в следствие на износените 

асфалтови настилки е нарушено пътното тяло на улиците и пътищата, изразяващо се в 

компрометиране на големи участъци на асфалтовата настилка и трошенокаменната основа. На 

много места има улягане на пътната настилка вследствие от прокопавания и не добре изпълнени 

и възстановени работи. Отделно се образували големи дупки, които от своя страна са нарушили 

в съседство асфалтовите настилки и се налага да се изрязват на големи платна. По   улиците в 

селата също има нужда от ремонт на асфалтовата настилка. На места има  големи дупки и е 

необходимо да се допълва с трошен камък за по добра основа и след това да се извърши кърпежа 

с асфалтова смес.   

        Съгласно констатираните нарушения, вследствие зимния сезон,  трябва да се извърши 

ремонт на асфалтовите настилки, с което се възстановява експлоатационната им годност и се 

удължава срока на експлоатация. За да се извърши качествено частичното асфалтиране на 

местата с висока интензивност на  движение трябва да е с асфалтополагаща машина. Преди да се 

положи асфалтобетона, старата асфалтова настилка се фрезова и след това се прави битумния 

разлив за добра спойка. При извършването на частичното асфалтиране се налага някои РШ и 

дъждоприемни решетки да се повдигат или свалят, в зависимост от нивото на асфалта, както и да 

се изградят нови такива. В участъци, където  ще се извършва ремонта на асфалтовите настилка  

може да имаме изпочупени бордюри и е необходимо да се възстановят или поставят нови. Наред 

с основен ремонт на асфалтовите настилки по улиците на места е необходимо  само да се 

изкърпят големите дупки и запълнят единични пукнатини до 3мм с битумна емулсия.  Предимно 

ще се извършва текущ ремонт на появилите се дупки по асфалтовата настилка, като се изрязват, 

обдухват от прах и изрязани парчета асфалт и обливат с битумна емулсия. Наред с текущият 

ремонт на пътната и улична мрежа ще е необходимо ремонтиране на всички  прилежащи 

съоръжения към уличните платна.  
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           ІIІ. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: 

 

 Основните видове работи за изпълнението на договора са ремонт на съществуваща 

асфалтова настилка включващи: фрезоване, издухване и измиване на асфалтова настилка, 

ремонт и полагане на бордюри, ремонт и направа на тротоари, повдигане  на РШ и ДШ, 

направа на нови улични отводнителни решетки, ремонти на всички  прилежащи съоръжения 

към уличните платна, полагане на асфалтобетонна настилка, изкърпване с плътен 

асфалтобетон и запълване на единични пукнатини, почистване на района. 

 Подробно и детайлно са описани видовете строителни работи, предмет на поръчката, в 

ценовото предложение – по образец съгласно приложение № 3, неразделна част от 

Документацията за участие.  

 Площадките за строителство трябва да се поддържат чисти и безопасни, като всички 

строителни отпадъци, освен асфалта се натоварват на камион и се извозват на определеното за 

целта депо. Фрезованият асфалт ще се извозва на посочено от общината място. При 

окончателното завършване на строително-ремонтните работи се прави и основно почистване 

на обектите.  

 За осигуряване необходимите условия за здравословни и безопасни  условия на труд по 

време на  строителството, всички работници  е необходимо да бъдат запознати със 

специфичността на работите, които имат да извършват. Задължително е провеждането на 

периодичен инструктаж. Преди започване на работа, работниците трябва да бъдат снабдени с 

изправни инструменти, специално работно облекло - задължително в сигнален цвят. 

Строителните машини, които ще се използват  и инвентарни приспособления трябва да 

отговарят на характера на работата и да се пускат в действие само след като предварително е 

проверена тяхната изправност. Превозът на работници от и до обекта да става само с оборудвани 

за целта моторни превозни средства. 

 Мерки за опазване на околната среда 
Избрания изпълнител осигурява за собствена сметка изхвърлянето на течни и твърди 

отпадъци. 

Необходимо е изпълнителят да вземе пред вид разпоредбите на Закона за управление 

на отпадъците (ДВ, бр.86/2003 г., като представи декларация или предварителен договор на 

поемане задължение за преработка на строителния отпадък от асфалт. 

Изпълнителят да представи „План за управление на строителните отпадъци”, 

включващ прогноза за образуване на строителни отпадъци (СО) и степента на тяхното 

материално оползотворяване; прогноза за вида и количеството на продуктите от 

оползотворени СО, които се влагат в строежа; мерки, които се предприемат при 

управлението на образуваните СО. Планът за управление на СО да се изпълни в съответствие 

с разпоредбите на „Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали” (приета с ПМС №277 от 5.11.2012г., обн.ДВ бр.89 от 13 

ноември 2012г.) 

    

ІV. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

          

 Спецификация на материалите: 

 а) Плътен и не плътен  асфалтобетон – съгласно БДС  EN или еквивалентно; 

Асфалтовите смеси за дрениращо пътно покритие, асфалтът се изпълняват само с трошен пясък, 

за всички останали асфалтови смеси се допуска използване съотношение на трошен към 

естествен пясък по-голямо или равно от 1:1. В асфалтовите смеси за износващи пластове и долен 

пласт на покритието (биндер) съдържанието на естествен пясък в общата минерална смес не 

трябва да надхвърля 20 тегловни %. 

 б)  Битумна емулсия - съгласно БДС EN или еквивалентно;     

 в) Трошен камък – Да отговаря на стандартите за съоръжения и пътно строителство. 

Допустимата дебелина на зърнести минерални материали, не обработени със свързващо 

вещество в зависимост от размера на зърната и вида на уплътнителните  машини може да бъде 

от 8 см до 15 см. 

          г) Бордюри - Бордюри от вибропресован бетон , да отговарят на БДС EN 1340 или 
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еквивалентен. 

Клас по якост  2, марка Т; 

Клас по абсорбция на вода 2 , марка В; 

Клас по устойчивост на замразяване / размразяване със соли 3, марка D. 

 д) Еластична ограда – да отговарят на изискванията на БДС EN 1317-1. Височината на 

изпълнена предпазна ограда, мерена от горния ръб на настилката до горния ръб на оградата, 

трябва да бъде 750 mm ± 30 mm.  

 е) Уличен парапет – Конструктивните елементи, изграждащи парапетите за автомобили, 

трябва да бъдат произведени от стомана съгласно БДС ЕN 10025:2006 или с по-високо доказано 

качество. Физикомеханичните свойства на стълбчетата за парапети за автомобили и анкерните 

плочи, които ги носят и свързват с конзолата на съоръжението, трябва да отговарят на 

изискванията за стомана S 355 JR, а всички останали елементи на изискванията за стомана S 235 

JR. 

 ж) Тротоарни плочи - Вибропресован бетон, със следните минимални характеристики по 

БДС EN 1338, БДС EN 1339 или еквивалентен  : 

Клас по якост  2, марка Т; 

Клас по абсорбция на вода 2 , марка В ; 

Клас по устойчивост на замразяване / размразяване със соли 3, марка D; 

      з) Бетон  С 20/25 и С 15/20 –   съгласно  БДС EN 206-1. 

      и) Чугунени отводнителни решетки – съгласно БДС EN 124:2003 или еквивалентно. 

 й) Тръби – Изпълнителят трябва да предостави потвърждение от производителя на 

тръбите за следното: 

 Устойчивост на краткотрайно повишаване на налягането 

 Трайността при налягане 1.2 пъти надвишаващо минимум изискваната якост, за да се 

  определи безопасната продължителност на пробите под налягане 

 Тръбите и колената трябва да се свързват чрез челно заваряване или на муфа. 

В зависимост от доставчика на тръбите да се обърне внимание дали тръбите са с муфа или 

са прави, като при последните трябва да се доставят двойно щекови муфи и пръстени. 

Свързването на други фитинги трябва да е чрез механично съединяване, подходящо за тръбата и 

фитингите.    

 Прилагането на други стандарти и шифри е възможно, само ако гарантират същото или 

по-високо качество от визираните. 

         к) Пътни знаци  - Общите изисквания към неподвижно закрепени пътни знаци са 

определени в БДС EN 12899-1 и позованите в него европейски и международни стандарти. 

 Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени със сертификат за 

произход и декларация за съответствието на строителния продукт с указания за 

прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен 

представител, подписана и подпечатана от производителя или негов представител – 

(съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване 

съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.). 

 Материалите които ще използва изпълнителя следва да отговарят на минималните 

изисквания за качество на БДС EN или еквивалентно. Прилагането на други стандарти и 

шифри е възможно, само ако гарантират същото или по-високо качество от визираните. 

 

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ 

 

Общо положение 

От самото начало и до завършването на работата на обекта, Изпълнителят ще носи 

отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си работа, 

материали и оборудване. 

Защита на  собствеността 

Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна или 

държавна, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди 

вследствие на работата му. 
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Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на 

Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на 

Изпълнителя. 

Изпълнителят ще възстанови всички площи и вещи повредени или нарушени от неговите 

действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена вреда върху собственост, 

в резултат на работата по този Договор, Изпълнителят ще носи отговорност за всички разходи, 

свързани с разрешаването на или защитата при тези искове. Преди започване на работа  

Преди да изиска проверка на завършените работи Изпълнителят трябва да извърши 

нужното почистване и възстановяване, което се изисква при предаването на завършените 

подобекти, рехабилитационни дейности и оборудване, в съответствие с целите и смисъла на тези 

спецификации. 

Противопожарна защита 
Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да 

предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на подобектите сгради 

и пр. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален 

пожар. Не се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки. 

Изпълнителят трябва веднага да подаде сигнал за тревога на местните власти и 

Възложителя, в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, в 

следствие на разположени резервоари за гориво или подобни опасни средства или устройства. За 

да предотврати появата на пожар или експлозия, Изпълнителят трябва да упражнява предпазните 

мерки за безопасност и трябва да се придържа към всички инструкции, издадени от местните 

власти и Възложителя. 

Опазване на дърветата и зелените площи 

Без одобрението на Възложителя на Изпълнителя не е разрешено да премахва, премества  

или реже каквито и да са дървета, намиращи се на обществени места или тротоари. Защитата на 

всички съществуващи дървета и тревни площи, които се намират в района на работите, е 

отговорност на Изпълнителя. Ако има ненужно унищожени или повредени дървета или тревни 

площи, то Изпълнителят трябва да замени повреденото или унищожено дърво и/или зелена 

площ с ново, което да е равностойно или с по-добро качество и характеристики. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: ЗА СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛИ, ПРОДУКТИ, 

ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБОРУДВАНЕ, УСТРОЙСТВА И 

ДРУГИ КОМПОНЕНТИ С ПОСОЧЕН ПРОЦЕС, ТИП, МОДЕЛ, ТЪРГОВСКА МАРКА, 

ПРОИЗХОД ИЛИ ПРОИЗВОДСТВО В НАСТОЯЩИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ 

СПЕЦИФИКАЦИИ И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ СЪГЛАСНО ЧЛ.32, АЛ.2 ОТ ЗОП 

ДА СЕ ЧЕТЕ „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО“. 

 

Изготвили:  

Директор на дирекция „СИиОС“: 

 

/положен подпис/ 
/инж. Васка Караджова/ 

Гл. Специалист в дирекция „СИиОС“: 

 

/положен подпис/ 
/Янка Илиева/ 
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Заместник-кмет: /положен подпис/ 

                  /инж. М. Цекова/  


