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 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и рехабилитация на общински 

пътища на територията на община Белоградчик и полагане на тръби за оптичен кабел 

по четири обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: „Реконструкция на участък от клон VID 1013 на път /III-1401, 

Белоградчик/ от км 0+000 до км 1+263.469 и полагане на тръби за оптичен кабел“; 

Обособена позиция № 2: „Реконструкция на участък от клон VID 1003 на път /III-102, 

Бела-Белоградчик/- граница общ. Белоградчик - Димово/ - Орешец - Медовница - /I-1/ от км 

0+860 до км 1+860”; 

Обособена позиция № 3: „Реконструкция на участък от клон VID 3011 на път /III-1401 

Вещица – Белоградчик/ - Дъбравка от км 0+000 до км 1+149.690 и полагане на тръби за 

оптичен кабел”; 

Обособена позиция № 4: „Реконструкция на участък от клон VID 3006 на път / VID 1004 

Чифлик - Стакевци/ - Праужда от км 1+150 до км 1+545.421 и полагане на тръби за 

оптичен кабел” 

 

 

I. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ 

1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЧАСТЪК ОТ КЛОН 

VID 1013 НА ПЪТ /III-1401, БЕЛОГРАДЧИК/ ОТ КМ 0+000 ДО КМ 1+263.469 И 

ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ЗА ОПТИЧЕН КАБЕЛ“; 

 

1.1. ОПИСАНИЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЕКТА 

Път VID 1013 на ПЪТ /III-1401, БЕЛОГРАДЧИК/, представлява път по границата 

на град Белоградчик – от началото на пътя при разклона с реп. Път III-1401 до началото 

на регулацията на град Белоградчик. Голяма част от пътните настилки имат много 

сериозни повреди: деформации на пътното платно, мрежовидни, надлъжни и напречни 

пукнатини, дупки и др. Отводняването на пътното платно е нарушено,  което пречи за 
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нормалното отвеждане на повърхностните води и не осигурява безопасността на 

автомобилното движение. Това състояние на пътната мрежа е причина за недоброто 

транспортно обслужване и пречка за развитието на дейности със социално-

икономическо значение.  

 

1.2. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Технически характеристики на път VID 1013 на път /III-1401, Белоградчик/ от км 

0+000 до км 1+263.469: 

 Общата дължина на предвидения за реконструкция участък е 1263,469 

m; 

 Габарит на пътя Г8 /пътно платно с ширина 6,00m и два банкетa по 

1,00m от двете страни/; 

 Обща площ на рехабилитацията 10 107,75m
2
; 

Строително-монтажните работи трябва да се изпълнят съгласно одобрения Технически 

инвестиционен проект, изискванията на „Техническа спецификация 2014“ на АПИ и  

действащата нормативна уредба в Р България. 

За обособена позиция 1 се предвижда изпълнението на минимум следните видове 

строително-монтажни работи:  

 По подготовка на строителната площадка: 

o Отстраняване на растителност и хумусен слой; 

o Фрезоване и разрушаване на пътната настилка. 

 По подготовка на пътната настилка:  

o Изкопаване на неподходящ материал за насип; 
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o Изпълнение на стабилизирани банкети с горен пласт от трошен камък, с 

подбран зърнометричен състав - съгласно одобрения инвестиционен  

проект и ТС 2014 на АПИ. 

 По оформянето на основните пластове на пътната настилка:  

o Изграждане на основни пластове от скални материали, необработени със 

свързващи вещества с Е=300МРа , фракция 0-63мм; 

o Полагане на асфалтова смес за основен пласт - тип "Ао" - раздел 5400 от 

ТС 2014 на АПИ; 

o Полагане на износващ пласт (горен) на асфалтовата настилка с дебелина 

4сm -тип "А" - раздел 5600 от ТС 2014 на АПИ; 

o Направа на първи и втори битумен разлив. 

 По отношение на отводняването на пътя: 

o Изпълнение на бетонови риголи - съгласно одобрения инвестиционен 

проект и ТС 2014 на АПИ; 

o Изпълнение на отводнителни канавки - съгласно одобрения инвестиционен 

проект и ТС 2014 на АПИ; 

o Изпълнение на покрити канавки - съгласно одобрения инвестиционен 

проект и ТС 2014 на АПИ; 

o Доставка и изпълнение на отводнители - съгласно одобрения 

инвестиционен проект и ТС 2014 на АПИ; 

o Доставка и изпълнение на отводнителни канавки с решетки - съгласно 

одобрения инвестиционен проект и ТС 2014 на АПИ; 

o Почистване на водостоци, вкл. вток и отток - съгласно одобрения 

инвестиционен проект и ТС 2014 на АПИ. 

 По отношение на сигурността на движението:  

o Ограничителни системи, пътни знаци и маркировка; 

o Доставка и поставяне на пътни знаци за Временна организация на 

движението; 

o Доставка и полагане на хоризонтална маркировка, вкл. всички свързани с 

това разходи;  

o Доставка и поставяне на пътни знаци за организация на движението; 

o Доставка и полагане на хоризонтална маркировка, вкл. всички свързани с 

това разходи. 

 Да се изгради комуникационно кабелно трасе. 

2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЧАСТЪК ОТ КЛОН 

VID 1003 НА ПЪТ /III-102, БЕЛА-БЕЛОГРАДЧИК/- ГРАНИЦА ОБЩ. 

БЕЛОГРАДЧИК - ДИМОВО/ - ОРЕШЕЦ - МЕДОВНИЦА - /I-1/ ОТ КМ 0+860 

ДО КМ 1+860” 

2.1. ОПИСАНИЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЕКТА 

Път VID 1003 /III-102, Бела - Белоградчик/- граница общ. Белоградчик - Димово/ - 

Орешец - Медовница - /I-1/, представлява участък в границите на община Белоградчик – 
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от началото на пътя при разклона с реп. III-102 до границата с община Димово. Той 

осигурява транспортната свързаност в рамките на не повече от 30km на населеното 

място/ населените места на територията на общини от селски райони – гр. Белоградчик – 

с. Орешец – с. Медовица – републикански път I-1, на град от 4 –то йерархично ниво 

съгласно НКПР 2013 – 2025г. – гр. Белоградчик. Транспортната връзка на път VID  1003 

осигурява най-краткия достъп до републиканския път I-1. Пътят е в не добро състояние, 

забелязват се сериозни дефекти по пътното платно: деформации на пътното платно, 

мрежовидни, надлъжни и напречни пукнатини, дупки и др. Отводняването на пътното 

платно е нарушено, което пречи за нормалното отвеждане на повърхностните води и не 

осигурява безопасността на автомобилното движени. В отделни участъци има наличие 

на свлачище, което допълнително уврежда пътната настилка и създава опасност при 

експлоатацията на участъка. Това състояние на пътната мрежа е причина за недоброто 

транспортно обслужване и пречка за развитието на дейности със социално-

икономическо значение.  

 

2.2. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Технически характеристики на път VID 1003 на път /III-102, Бела-Белоградчик/- 

граница общ. Белоградчик - Димово/ - Орешец - Медовница - /I-1/ от км 0+860 до км 

1+860:  

 Общата дължина на предвидения за реконструкция участък е 1000,00 m; 

 Габарит на пътя Г9 /пътно платно с ширина 6,00m и два банкетa по 

1,50m от двете страни/; 

 Обща площ на рехабилитацията 9000,00m
2
. 

Строително-монтажните работи трябва да се изпълнят съгласно одобрения Технически 
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инвестиционен проект, изискванията на „Техническа спецификация 2014“ на АПИ и  

действащата нормативна уредба в Р България. 

За обособена позиция 2 се предвижда изпълнението на минимум следните видове 

строително-монтажни работи:  

 По подготовка на строителната площадка: 

o Отстраняване на растителност и хумусен слой; 

o Фрезоване и разрушаване на настилки. 

 По подготовка на пътната настилка:  

o Изкопаване на неподходящ материал за насип; 

o Изграждане на насипи - съгласно одобрения инвестиционен  проект и ТС 

2014 на АПИ; 

o Изпълнение на стабилизирани банкети с горен пласт от трошен камък с 

подбран зърнометричен състав - съгласно одобрения инвестиционен  

проект и ТС 2014 на АПИ. 

 По укрепване на пътни откоси: 

o Укрепване на откоси с габиони, в това число 90 бр. габиони 2/1/1м в 3 реда 

по височина - съгласно одобрения инвестиционен  проект и ТС 2014 на 

АПИ. 

 По оформянето на основните пластове на пътната настилка:  

o Изграждане на основни пластове от скални материали, необработени със 

свързващи вещества с Е=300МРа , фракция 0-63мм; 

o Полагане на асфалтова смес за основен пласт - тип "Ао" - раздел 5400 от 

ТС 2014 на АПИ; 

o Полагане на износващ пласт (горен) на асфалтовата настилка с дебелина 

4сm -тип "А" - раздел 5600 от ТС 2014 на АПИ; 

o Направа на първи и втори битумен разлив. 

 По отношение на отводняването на пътя: 

o Изпълнение на отводнителни улеи по откоси тип "италиански"; 

o Изпълнение на бетонови риголи - съгласно одобрения инвестиционен 

проект и ТС 2014 на АПИ; 

o Изпълнение на отводнителни канавки - съгласно одобрения инвестиционен 

проект и ТС 2014 на АПИ; 

o Изпълнение на покрити канавки - съгласно одобрения инвестиционен 

проект и ТС 2014 на АПИ; 

o Доставка и полагане на бетонови пътни бордюри 8/16/50; 

o Почистване на водостоци, вкл. вток и отток - съгласно одобрения 

инвестиционен проект и ТС 2014 на АПИ. 

 По отношение на сигурността на движението:  

o Ограничителни системи, пътни знаци и маркировка; 

o Доставка и поставяне на пътни знаци за Временна организация на 

движението; 
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o Доставка и полагане на хоризонтална маркировка, вкл. всички свързани с 

това разходи;  

o Доставка и поставяне на пътни знаци за организация на движението; 

o Доставка и полагане на хоризонтална маркировка, вкл. всички свързани с 

това разходи. 

3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЧАСТЪК ОТ КЛОН 

VID 3011 НА ПЪТ /III-1401 ВЕЩИЦА – БЕЛОГРАДЧИК/ - ДЪБРАВКА ОТ КМ 

0+000 ДО КМ 1+149.690 И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ЗА ОПТИЧЕН КАБЕЛ” 

3.1. ОПИСАНИЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЕКТА 

Път VID 3011 /III-1401 (ВЕЩИЦА – БЕЛОГРАДЧИК) - ДЪБРАВКА, 

представлява път в границите на община Белоградчик – от началото на пътя при 

разклона с реп. път III-1401 до начало на регулацията на с. Дъбравка. Той осигурява 

транспортна свързаност в рамките на не повече от 30 km на населено място /населени 

места на територията на общини от селски райони – гр. Белоградчик - с. Дъбравка/, с 

град от 4-то йерархично ниво съгласно НКПР 2013 – 2025 г. – гр. Белоградчик. 

Транспортен достъп на път VID 3011 е единствената възможност за връзка на с. 

Дъбравка с останалите населени места в община Белоградчик, в това число и гр. 

Белоградчик. Пътят е в не добро състояние, забелязват се сериозни дефекти по пътното 

платно: деформации на пътното платно, мрежовидни, надлъжни и напречни пукнатини, 

дупки и др. Отводняването на пътното платно е нарушено, което пречи за нормалното 

отвеждане на повърхностните води и не осигурява безопасността на автомобилното 

движениe. В отделни участъци има наличие на свлачище, което допълнително уврежда 

пътната настилка и създава опасност при експлоатацията на участъка. Това състояние на 

пътната мрежа е причина за недоброто транспортно обслужване и пречка за развитието 

на дейности със социално-икономическо значение.
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3.2. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Технически характеристики на път VID 3011 на път /III-1401 Вещица – 

Белоградчик/ - Дъбравка: 

 Общата дължина на предвидения за реконструкция участък е 1149,69 m; 

 Габарит на пътя Г6 /пътно платно с ширина 4,50m и два банкетa по 

0,75m от двете страни/; 

 Обща площ на рехабилитацията 6898,14m
2
. 

Строително-монтажните работи трябва да се изпълнят съгласно одобрения Технически 

инвестиционен проект, изискванията на „Техническа спецификация 2014“ на АПИ и  

действащата нормативна уредба в Р България. 

За обособена позиция 3 се предвижда изпълнението на минимум следните видове 

строително-монтажни работи:  

 По подготовка на строителната площадка: 

o Отстраняване на растителност и хумусен слой; 

o Фрезоване и разрушаване на настилки. 

 По подготовка на пътната настилка:  

o Изкопаване на неподходящ материал за насип; 

o Изграждане на насипи - съгласно одобрения инвестиционен  проект и ТС 

2014 на АПИ; 

o Изпълнение на стабилизирани банкети с горен пласт от трошен камък с 

подбран зърнометричен състав - съгласно одобрения инвестиционен  

проект и ТС 2014 на АПИ. 
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 По укрепване на пътни откоси: 

o Укрепване на откоси с габиони, в това число 36 бр. габиони 2/1/1м в 3 реда 

по височина - съгласно одобрения инвестиционен  проект и ТС 2014 на 

АПИ. 

 По оформянето на основните пластове на пътната настилка:  

o Изграждане на основни пластове от скални материали, необработени със 

свързващи вещества с Е=300МРа , фракция 0-63мм; 

o Полагане на асфалтова смес за основен пласт - тип "Ао" - раздел 5400 от 

ТС 2014 на АПИ; 

o Полагане на износващ пласт (горен) на асфалтовата настилка с дебелина 

4сm -тип "А" - раздел 5600 от ТС 2014 на АПИ; 

o Направа на първи и втори битумен разлив. 

 По отношение на отводняването на пътя 

o Изпълнение на отводнителни улеи по откоси тип "италиански"; 

o Изпълнение на бетонови риголи - съгласно одобрения инвестиционен 

проект и ТС 2014 на АПИ; 

o Изпълнение на отводнителни канавки - съгласно одобрения инвестиционен 

проект и ТС 2014 на АПИ; 

o Изпълнение на покрити канавки - съгласно одобрения инвестиционен 

проект и ТС 2014 на АПИ; 

o Доставка и полагане на бетонови пътни бордюри 8/16/50; 

o Почистване на водостоци, вкл. вток и отток - съгласно одобрения 

инвестиционен проект и ТС 2014 на АПИ. 

 По отношение на сигурността на движението, да се изпълни:  

o Ограничителни системи, пътни знаци и маркировка; 

o Доставка и поставяне на пътни знаци за Временна организация на 

движението; 

o Доставка и полагане на хоризонтална маркировка, вкл. всички свързани с 

това разходи;  

o Доставка и поставяне на пътни знаци за организация на движението; 

o Доставка и полагане на хоризонтална маркировка, вкл. всички свързани с 

това разходи. 

 Да се изгради комуникационно кабелно трасе. 

4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЧАСТЪК ОТ КЛОН 

VID 3006 НА ПЪТ / VID 1004 ЧИФЛИК - СТАКЕВЦИ/ - ПРАУЖДА ОТ КМ 

1+150 ДО КМ 1+545.421 И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ЗА ОПТИЧЕН КАБЕЛ”. 

4.1. ОПИСАНИЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЕКТА 

Участък от път VID 3006 / VID 1004 ЧИФЛИК - СТАКЕВЦИ/ - ПРАУЖДА ОТ 

КМ 1+150 ДО КМ 1+545.421, представлява участък, в който поради силно изразени 

ерозионни процеси трасето на директното направление е било подсигурено с изграждане 

на подпорна стена от северната страна на пътя. Наред с това за осигуряване на 
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движението по пътя в участъка е необходимо възстановяване габарита на транспортната 

връзка и конструкцията на пътната настилка, гарантиране на отводняването и прилагане 

на мерки за безопасност на транспортните средства при преминаване през участъка е 

изготвена настоящата проектна разработка. Той осигурява транспортна свързаност в 

рамките на не повече от 30 км на населено място /населени места на територията на 

общини от селски райони – гр. Белоградчик-с. Извос - с. Чифлици-с. Праужда/, с град от 

4-то йерархично ниво съгласно НКПР 2013 – 2025 г. – гр. Белоградчик. Транспортен 

достъп на път VID 3006 е единствената възможност за връзка на с. Праужда с останалите 

населени места в община Белоградчик, в това число и гр. Белоградчик.   

 

4.2. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Технически характеристики на път VID 3006 на път / VID 1004 Чифлик - Стакевци/ 

- Праужда: 

 Общата дължина на предвидения за реконструкция участък е 395,42m; 

 Габарит на пътя Г6 /пътно платно с ширина 4,50m и два банкетa по 

0,75m от двете страни/; 

 Обща площ на рехабилитацията 2 372,52m
2
; 

Строително-монтажните работи трябва да се изпълнят съгласно одобрения Технически 

инвестиционен проект, изискванията на „Техническа спецификация 2014“ на АПИ и  

действащата нормативна уредба в Р България. 

За обособена позиция 4 се предвижда изпълнението на минимум следните видове 

строително-монтажни работи:  

 По подготовка на строителната площадка: 
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o Отстраняване на растителност и хумусен слой; 

o Фрезоване и разрушаване на настилки. 

 По подготовка на пътната настилка:  

o Изкопаване на неподходящ материал за насип; 

o Изграждане на насипи - съгласно одобрения инвестиционен  проект и ТС 

2014 на АПИ; 

o Изпълнение на стабилизирани банкети с горен пласт от трошен камък с 

подбран зърнометричен състав - съгласно одобрения инвестиционен  

проект и ТС 2014 на АПИ. 

 По укрепване на пътни откоси: 

o Укрепване на откоси с габиони, в това число 80 бр. габиони 2/1/1м в 4 реда 

по височина - съгласно одобрения инвестиционен  проект и ТС 2014 на 

АПИ. 

 По оформянето на основните пластове на пътната настилка:  

o Изграждане на основни пластове от скални материали, необработени със 

свързващи вещества с Е=300МРа , фракция 0-63мм; 

o Полагане на асфалтова смес за основен пласт - тип "Ао" - раздел 5400 от 

ТС 2014 на АПИ; 

o Полагане на износващ пласт (горен) на асфалтовата настилка с дебелина 

4сm -тип "А" - раздел 5600 от ТС 2014 на АПИ; 

o Направа на първи и втори битумен разлив. 

 По отношение на отводняването на пътя: 

o Изпълнение на отводнителни улеи по откоси тип "италиански"; 

o Изпълнение на бетонови риголи - съгласно одобрения инвестиционен 

проект и ТС 2014 на АПИ; 

o Изпълнение на отводнителни канавки - съгласно одобрения инвестиционен 

проект и ТС 2014 на АПИ; 

o Изпълнение на покрити канавки - съгласно одобрения инвестиционен 

проект и ТС 2014 на АПИ; 

o Доставка и полагане на бетонови пътни бордюри 8/16/50; 

o Почистване на водостоци, вкл. вток и отток - съгласно одобрения 

инвестиционен проект и ТС 2014 на АПИ; 

 По отношение на сигурността на движението:  

o Ограничителни системи, пътни знаци и маркировка; 

o Доставка и поставяне на пътни знаци за Временна организация на 

движението; 

o Доставка и полагане на хоризонтална маркировка, вкл. всички свързани с 

това разходи;  

o Доставка и поставяне на пътни знаци за организация на движението; 

o Доставка и полагане на хоризонтална маркировка, вкл. всички свързани с 

това разходи. 
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 Да се изгради комуникационно кабелно трасе. 

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА МАТЕРИАЛИТЕ И ТЯХНОТО 

ВЛАГАНЕ НА ОБЕКТА 

 Основа на пътни и улични настилки  

o Трошеният камък трябва да отговаря на БДС 2282-83 и се полага върху 

суха и не нарушена основа на пътното легло. Уплътняването се извършва с валяк.  

 Битумен разлив 

o Преди полагане на асфалтовата смес, върху добре почистена и 

обезпрашена основа и запълнени пукнатини до 3 мм се нанася бавно разпадаща се 

битумна емулсия за разлив при разход от 0.25 кг/м2 до 0.7 кг/м2. Битумната емулсия 

трябва да е в съответствие с БДС EN 13808 и „Техническа спецификация 2014г.” на АПИ 

 Асфалтобетонова настилка 

o Асфалтобетоновата настилка при ремонтни работи и изкърпване на 

настилките се изпълнява с плътна смес, а при изравнителен пласт се полага неплътна 

смес или плътна смес. Асфалтобетоновата смес трябва да отговаря на БДС ЕN 13108 и на 

„Техническа спецификация 2014г.” на АПИ за изпитване на горещи асфалтобетонови 

смеси. 

o Производството и полагането на асфалтова смес не се допуска при 

температура на околната среда по-ниска от 5°С, нито при валежи от дъжд или върху 

мокра основа. Вложените асфалтобетонови смеси се придружават с декларация за 

съответствие.  

o Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за 

предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя 

преди разтоварване (покриване). Каросерията на превозните средства трябва да бъде 

напълно почистена преди натоварване с асфалтова смес. Сместа се превозва така, че да 

бъде предпазена от замърсяване и десортиране. 

o При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде 

в температурните граници 14°С от температурата на работната рецепта. Ако значителна 

част от доставената смес в машината не отговаря на изискванията, или в сместа има 

буци, трябва да се прекъсне асфалтополагането до вземането на необходимите мерки за 

спазване на изискванията в „Техническа спецификация 2014г.” на НАПИ. 

o Транспортирането на сместа до обекта се извършва с покрити с брезент 

транспортни средства, като времето за транспортиране на сместа не трябва да бъде 

повече от 45 минути. Общото време за транспорт и полагане на асфалтовата смес не 

трябва да превишава 60 минути.  

o Уплътняването на положената асфалтова смес се извършва с валяци 

/бандажни и пневматичен/, които трябва да се движат бавно и с равномерна скорост, при 

спазване изискванията за уплътняване на асфалтовите настилки. При машинно цялостно 

преасфалтиране на големи участъци (по-големи от 500 м2 за един участък), по преценка 

на Възложителя, на посочени от него места и в негово присъствие, Изпълнителят взема 

сондажни ядки за лабораторно изпитване.  
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o Недостъпните места за уплътняване с валяк се уплътняват ръчно.  

o При изпълнение на ремонтни работи на настилката не са допустими 

неравности по фугата между съществуваща и новоположена асфалтова настилка, които 

влошават транспортно-експлоатационните качества на улиците и пътищата. •  

 Полагане на бордюри 

o Полагането на нови или подмяната на съществуващи бордюри се 

изпълнява с бордюри от естествени каменни материали (гранит) в съответствие с БДС 

EN 1343:2006 и бетонови изделия в съответствие с БДС ЕN 1340:2005/АС:2006 и БДС 

ЕN 206 – 1/NA:2008, бетонов разтвор В12.5 в съответствие с БДС ЕN 206 – 1/NA:2008 и 

БДС 9673-84. 

o Бордюрите се полагат върху пресен бетон, нареждайки се в прави или 

криви участъци. Фугите между тях се запълват с разтвор, след като се провери 

правилното им положение и тяхното ниво чрез нивелация.  

 Разрушаване на настилки 

o  Настилките се разрушават и се премахват, включително изкопаване, 

натоварване, транспортиране, разтоварване и складиране на материалите на депо. 

 Механизиран изкоп 

o Изпълнителят трябва да използва за извършване на изкопните работи 

такава механизация и такива методи на работа, които да отговарят на изискванията на 

материалите, подлежащи на изкопаване. Той е отговорен за поддържането на качествата 

на подходящите материали така, че когато те бъдат вложени в насипа и уплътнени, 

същите ще бъдат в съответствие с изискванията на тази спецификация.  

o Преди започване на изкопните работи Изпълнителят трябва да освободи 

зоната за работа от всички свободно течащи води. При извършване на изкопните работи 

трябва да бъде гарантирано максималното отводняване на изкоп по всяко време.  

o Изпълнителят е задължен да изгради такива временни водоотводни 

съоръжения, които да гарантират бързото отвеждане на повърхностните и течащи води 

извън зоната на обекта. Изпълнителят трябва да осигури, монтира, поддържа и 

експлоатира такива помпи и оборудване, които могат да осигурят нивото на водите под 

това на основите на постоянните работи за разпоредения срок.  

o Превозването на изкопаните материали до мястото на насипване или 

депониране трябва да продължи, докато на това място има достатъчен капацитет и 

достатъчно работеща, разстилаща и уплътняваща механизация, или не приключи 

съответния вид работа.  

o Излишният подходящ материал, и всичкият неподходящ материал трябва 

да бъдат складирани на депа, осигурени от Изпълнителя. При извършване на изкопните 

работи не се допуска смесване на подходящ с неподходящ материал.  

 Транспортиране на асфалтовите смеси 

o  Необходимо е да се осигури достатъчна производителност на 

асфалтосмесителя, достатъчен брой транспортни средства и подходящи условия на 

складиране така, че необходимите количества смес да бъдат доставяни за осъществяване 
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на непрекъснато полагане на асфалтовите смеси. Каросерията на превозните средства 

трябва да бъде напълно почистена преди натоварване със смес. Сместа се превозва така, 

че да бъде предпазена от замърсяване и десортиране.  

o Транспортните средства трябва да бъдат експедирани за строителната 

площадка по такъв график и разпределение, че всички доставени смеси да бъдат 

положени на дневна светлина.  

o Доставянето на сместа трябва да се извършва с еднаква скорост и в 

количества, съобразени с капацитета на оборудването за асфалтополагане и уплътняване.  

o Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за 

предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя 

преди разтоварване (покриване).  

o При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде 

в температурните граници 14°С от температурата на работната рецепта. Ако значителна 

част от доставената смес в машината не отговаря на изискванията, или в сместа има 

буци, трябва да се прекъсне асфалтополагането до вземането на необходимите мерки за 

спазване на изискванията в Спесификацията.  

o Транспортирането на сместа за дрениращо пътно покритие до обекта се 

извършва с покрити с брезент транспортни средства, като времето за транспортиране на 

сместа не трябва да бъде повече от 45 минути. Общото време за транспорт и полагане на 

асфалтовата смес за дрениращо покритие не трябва да превишава 60 минути •  

 Полагане на aсфалтови смеси  

o Сместа трябва да бъде полагана върху предварително одобрена повърхност 

и само когато атмосферните условия са подходящи, и в съответствие със 

Спесификацията. Ако положената смес не отговаря на изискванията, трябва да бъде 

изхвърлена. 

o Сместа трябва да бъде положена по такъв начин, че да се намали до 

минимум броя на надлъжните фуги. По правило само една надлъжна фуга е разрешена, 

но се допуска включването и на втора асфалтополагаща машина. Ако по време на 

полагането, асфалтополагащата машина неколкократно спре поради недостиг на смес 

или асфалтополагащата машина престои на едно място за повече от 30 min. (независимо 

от причината), трябва да се изпълни напречна фуга в съответствие със Спесификацията. 

Полагането трябва да започне отново, когато е сигурно, че полагането ще продължи без 

прекъсвания и когато са пристигнали поне четири пълни транспортни средства на 

работната площадка.  

o Всеки асфалтов пласт трябва да бъде еднороден, изграден по зададените 

нива и осигуряващ след уплътняването, гладка повърхност без неравности (вдлъбнатини 

и изпъкналости) и в уточнените толеранси. За започване изграждането на следващия 

асфалтов пласт е необходимо предния положен пласт да бъде изпитан и одобрен в 

съответствие с изискванията на Спесификацията. Когато конструктивната дебелина на 

един асфалтов пласт налага той да бъде положен на повече от един пласт, работата по 

втория трябва да започне веднага след полагане, уплътняване и охлаждане на първия 
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пласт.  

o Понякога, може да трябва почистване на готовия пласт и нанасяне на 

разлив за връзка. Напречните фуги между отделните пластове трябва да бъдат 

разместени поне на 2 m. Надлъжните фуги трябва да бъдат разместени поне на 200 mm.  

o Използването на автогрейдери и ръчно разстилане на асфалтовата смес не 

се позволява с изключение на местата, в които е невъзможно да се работи с 

асфалтополагащата машина. Асфалтовата смес трябва да отговаря на всички условия 

свързани с нивото, дебелината на пласта и нейната хомогенност.  

 Уплътняване на асфалтови смеси 

o Поне три валяка ще бъдат необходими по всяко време за една 

асфалтополагаща машина: един самоходен пневматичен и два бандажни валяка. 

Допълнителни валяци могат да се използуват от Изпълнителя толкова, колкото са 

необходими за осигуряване на определената плътност на асфалтовия пласт и 

нормираните характеристики на повърхността. Работата на валяците трябва да бъде 

непрекъсната и ефективна. 

o Преди започване работа на обекта, Изпълнителят трябва да изпълни 

пробни участъци за всеки асфалтов пласт и неговата дебелина, за получаване на 

оптимални резултати при уплътняване, които след това ще бъдат използувани като 

минимум изисквания за уплътняването. Пробните участъци трябва да включват всички 

необходими дейности, включително и изпитванията съгласно Спесификацията за 

асфалтовите пластове или даден вид оборудване или вид работа, предложени от 

Изпълнителя, но не фигуриращи в разделите на тази Спесификация. 

o Веднага след полагането на асфалтовата смес, повърхността трябва да бъде 

проверена и ако има неизправности те трябва да бъдат отстранени изцяло. За 

предпазване от полепване на асфалтовата смес по бандажите на валяците, те трябва да 

бъдат достатъчно овлажнявани, без да се допуска излишно количество вода. След 

уплътняването на надлъжните фуги и крайните ръбове, валирането трябва да започне 

надлъжно, от външните ръбове на настилката и постепенно да напредва към оста на 

пътя. Валяците трябва да се движат бавно с равномерна скорост и с двигателното колело 

напред, в непосредствена близост до асфалтополагащата машина. Скоростта им не 

трябва да надвишава 5,0 km/h за бандажните валяци и 8,0 km/h за пневматичните валяци.  

o Линията на движение на валяците и посоката на валиране не трябва да се 

променя внезапно. Ако валирането причини преместване на сместа, повредените 

участъци трябва да бъдат незабавно разрохкани с ръчни инструменти и възстановени до 

проектното ниво преди материала да бъде отново уплътнен. Не се допуска спирането на 

тежко оборудване и валяци върху не напълно уплътнен и изстинал асфалтов пласт. 

 Битумен разлив за връзка  

o Разреденият битум трябва да бъде средно сгъстяващ се тип и трябва да 

отговаря на изискванията . Количеството битумен материал, което ще се нанася, трябва 

да бъде от 0,15 до 1,5 kg/m
2
.  

o Първият разлив не трябва да се нанася когато температурата на 



 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА 

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ  

атмосферната среда е по-ниска от 5°С, или когато вали, има мъгла, сняг или други 

неподходящи метеорологични условия. 

o Работната температура, при която се полага разредения битум трябва да 

бъде от 60°С до 85°С.  

o Непосредствено преди полагане на първия битумен разлив, всичкия 

свободен материал, прах и други свободни материали трябва да се премахнат от 

повърхността с механична четка от одобрен тип и/или компресор, както се изисква. 

Всички места, показващи отклонения над допустимите или места с вдлъбнатини или 

слаби места, се поправят чрез разрохкване, премахване или добавяне на одобрен 

материал, повторно оформяне и уплътнение до предписаната плътност, като в този 

случай не се изисква измитане, или издухване на повърхността. След приемане на 

повърхността, се полага битумния разлив. Когато, повърхността върху която ще се 

полага първия битумен разлив е много суха и/или прашна, то тя трябва да се напръска 

слабо и равномерно с вода, непосредствено преди нанасянето на битумния материал за 

улеснението проникването на битума. Битумния материал не трябва да се полага, докато 

не изчезнат следите от водата на повърхността.  

o Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за 

съответствието на строителния продукт, 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.). Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за 

съответствие и с указания за прилагане на български език, съставени от производителя 

или от неговия упълномощен представител.  

o Изпълнителят трябва да укаже произхода на основните строителни 

материали, които ще бъдат използвани за обекта и които ще бъдат придобити от 

Възложителя вследствие на договора да изпълнение.  

o Сертификатът за произход трябва да бъде издаден от компетентните 

органи на страната на произхода на стоките/материалите, или доставчика и трябва да 

съответства на международните споразумения, по които тази държава е страна, или на 

съответното законодателство на Общността, ако държавата е членка на ЕС. 

 

III.  ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО  

Изпълнителят следва да изпълнява стриктно задълженията си по Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд /обн.ДВ.бр.124/1997 г./ и подзаконовите 

нормативни актове, регламентиращи тези обществени отношения и по специално 

Наредба № 2 на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на 

регионалното развитие от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на СМР /обн. ДВ. бр.37 от 04.05.2004 г./.  

В процеса на строителството, Представителят на Възложителя е отговорен и 

изисква от Изпълнителя, а съответните контролни органи контролират спазването на 

правилата и нормите за здравословни и безопасни условия на труд от изпълнителя. 
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Всички разходи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд 

на работниците са изцяло за сметка на работодателя.  

Преди началото на строителството, Изпълнителят следва да предложи схема за 

временна организация на движението по време на строителството, която да бъде 

съгласувана и одобрена от Възложителя. 

IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  

Изпълнителят трябва да предвиди всички мерки за предотвратяване на 

замърсяването със строителни отпадъци на улиците и пътищата, намиращи се до 

строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани с 

изграждането на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на 

използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, 

отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. 

Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички складирани по тези пътища 

отпадъци и да почисти платното за движение на всички участъци, замърсени с отпадъци 

по негова вина, включително и измиването му с вода.  

По време на изпълнение на обекта, строителят следва да спазва разпоредбите на 

нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната 

среда и произтичащите от тях задължения за него. Всички разходи за възстановяване на 

качествата на околната среда се възстановяват от него. Лицата, при чиято дейност се 

образуват строителни отпадъци, следва да предприемат мерки за предотвратяване или 

намаляване на количеството им, а при възникване на замърсяване тези лица са длъжни 

да предприемат незабавно действия за ограничаване на последиците от него върху 

здравето на хората и околната среда. 

V. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

Проверката на обекта от представителя на Възложителя във връзка с текущо или 

окончателно приемане на завършени видове работи трябва да стане в присъствието на 

Изпълнителя. Завършен вид работа не може да бъде приет, докато не се извършат 

необходимите измервания и проби /съгласно техническата спецификация/ за сметка на 

Изпълнителя, като последният е длъжен да уведоми представителя на Възложителя за 

датата, на която такива проверки и проби могат да се извършат.  

При измерване на количествата по видове работи ще се спазва следното:  

Количествата на завършените видове работи се определят от Изпълнителя чрез 

измерване в присъствие на представителя на Възложителя. Когато представителят на 

Възложителя поиска някои видове работи на обекта да бъдат измерени, той трябва да 

извести Изпълнителя като му даде подходящ срок, за да може той да присъства или да 

изпрати квалифициран специалист, който да го представлява. Изпълнителят или 
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неговият специалист трябва да помагат на представителя на Възложителя при 

извършването на такива измервания и трябва да предоставят всички подробности, 

изисквани от него. Ако Изпълнителят не присъства или пропусне да изпрати специалист, 

измерването, направено от представителя на Възложителя, ще бъде задължително за 

Изпълнителя.  

Предаването и приемането на извършените строително-ремонтни работи - предмет на 

договора ще се удостоверява с протокол за установяване на действително извършени 

работи, подписан от представители на страните по Договора или от конкретно 

определените в договора правоспособни лица. Всеки протокол се придружава от 

необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи съставени 

по реда Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, 

декларации за съответствие на вложените материали със съществените изисквания към 

строителните продукти. Гореизброените документи, се изготвят в три еднообразни 

екземпляра и се представят на определеното от възложителя за осъществяването на 

инвеститорския контрол лице.  

Определеното от възложителя за осъществяването на инвеститорския контрол лице 

проверява всички представени документи и след като се увери в съответствието им с 

действително извършеното на място, одобрява подписания протокол. 

При ремонта на пътищата следва да се прилага Техническа спецификация 2014 г. за 

строителството на пътища и пътни съоръжения, изготвена от Агенция “Пътна 

инфраструктура“ и Технически правила и изисквания за поддържане на пътища”, 

изготвени от НАПИ, одобрени през 2009 год. Пълният текст на Техническата 

спецификация 2014 г. на Агенция “Пътна инфраструктура” може да се намери на адрес.: 

http://www.api.bg/index.php/bg/normativna-baza/tehnicheski-specifikacii .  

За обектите от поръчката са разработени Количествени сметки с посочени 

видове и количество подлежащи на изпълнение строителни дейности, които са 

неразделна част от техническата спецификация. 

Към документацията са приложени и работните инвестиционни проекти за 

обектите, които са предмет на поръчката. 


