
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

„Текущ ремонт на улици в населените места на територията на община Белоградчик” 
 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Предмет на обществената поръчка 

Предмет на обществената поръчка е извършване на текущ и неотложен ремонт на 

улици на територията на община Белоградчик, както следва: 

Текущ ремонт на ул. „Петко Ковача”, гр.Белоградчик 

Текущ ремонт на ул. „Александър Батемберг ”, гр.Белоградчик  

Текущ ремонт на ул. „Дядо Божин”, гр.Белоградчик  

Текущ ремонт на улици в село Салаш  

Текущ ремонт на улици в село Гранитово  

Текущ ремонт на улици в село Рабиша  

Текущ ремонт на  улици в село Стакевци  

2. Прогнозна стойност на поръчката 

Общата прогнозна стойност на поръчката е до 104 461,70 ( сто и четири хиляди 

четиристотин шестдесет и един лева и седемдесет стотинки) без включено ДДС, 

разпределени както следва: 

Текущ ремонт на ул. „Петко Ковача”, гр.Белоградчик – 10 600,00 лв.  

Текущ ремонт на ул. „Александър Батемберг ”, гр.Белоградчик – 3 600,00 лв. 

Текущ ремонт на ул. „Дядо Божин”, гр.Белоградчик – 10 850,00 лв. 

Текущ ремонт на улици в село Салаш – 20 833,33 лв. 

Текущ ремонт на улици в село Гранитово – 25 000,00 лв. 

Текущ ремонт на улици в село Рабиша – 21 078,33 лв. 

Текущ ремонт на  улици в село Стакевци – 12 500,00 лв. 

3. Срок за изпълнение на поръчката – срокът за изпълнение на обществената 

поръчка е срокът предложен от участника, но не може да бъде по-дълъг от 30 ( 

тридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договор. 

4. Начин на плащане 

Заплащането на цената ще се извършва в български лева на база предложените от 

участника единични цени за видове работи и реално изпълнени и установени с 

двустранен протокол (Акт обр. №19) количества СМР, както следва: 

4.1. Авансово плащане в размер на 30% (тридесет процента) от общата стойност 

на договора без  ДДС, платимо  в срок до 10 дни от подписване на договора. 

Авансовата сума се приспада пропорционално при извършване на окончателно 

плащане 

4.2. Окончателно плащане в срок до 20 /двадесет/ календарни дни след 

представяне от страна на Изпълнителя на: 

- Подробни количествени сметки с действително извършените видове и 

количества работи по обекти /участъци/ проверени и подписани от 

Възложителя  

- Протокол за извършени СМР (Акт обр. №19) остойностени по единични 

цени от приложените количествени сметки.  



- Оригинална данъчна фактура 

 

 

5. Описание на видовете работи /дейности/, предмет на поръчката: 

Първостепенни видове работа: 

1 
Изкърпване на дупки в настилката с плътна асф. смес - с 

дебелина до 6 см. -  ръчно /оформяне с фугорезачка, 

почистване,  разлив за връзка, полагане и уплътняване, 

заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно 

брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и 

транспорт 

1м2 

2 
Полагане на плътна асф. смес на пластове със средна 

дебелина в уплътнено състояние 5 см., вкл. изрязване на 

фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и 

всички, свързани с това присъщи разходи, включително 

транспорт. 

1тон 

3 Изкърпване на асфалтова настилка с печматик 1тон 

4 
Разваляне на асф. настилки,  натоварване и транспорт до 

определено от Възложителя депо 
1мЗ 

 Второстепенни видове работа:  

5 
Механизиран земен изкоп, включително натоварване на 

транспорт и извозване на депо определено от Възложителя 
1мЗ 

6 
Направа насип от скален  материал на пластове за ремонт на 

пътно тяло до указано по проект ниво,  вкл. разстилане и 

уплътняване 

1мЗ 

7 
Механизирано запечатване на пукнатини в съществуващ 

износващ пласт 
1мЗ 

8 
Почистване на настилката от наноси, включително 

натоварване, транспортиране на определено разстояние, 

разтоварване на депо определено от Възложителя. 

1мЗ 

 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА 

ПОРЪЧКАТА. 

Изисквания към строително монтажните работи  

При изпълнение на строително-монтажните работи, изпълнителят трябва да спазва 

изискванията към технологията от Техническата спецификация 2014г. на Агенция 

„Пътна инфраструктура“ и ПИПСМР - „Правилник за извършване и приемане на 

строително-монтажните работи” – раздел „Пътища и улици”, както и изискванията на 

настоящата техническа спецификация; 

Предвидените  СМР ще бъдат извършени в следната последователност: 

 Организация на строителния процес; 

 Земни работи; 

 Отстраняване на компрометираните настилки в указаните участъци; 

 Изпълнение на трошенокаменни настилки; 



 Частични ремонти на настилката; 

 Полагане на  износващ пласт  /асфалт/; 

Временна организация на движението – ВОД  

Изпълнителят е длъжен да сигнализира строителството с пътни знаци, бариери и 

сигнализация, указващи посоки за движение и предупреждаващи за опасност. 

Изпълнителят носи отговорност по отношение на  вида, качествата и закрепването на 

използваните сигнални средства, както и времето за тяхното поставяне и отстраняване 

на пътя, които трябва да отговарят на изискванията на нормативните актове. 

Изпълнителят трябва да създаде необходимата организация на движението вътре и 

около строителната площадка при стриктно спазване на изискванията на Закона за 

движение по пътищата. Той е длъжен да съгласува всички обходни и временни 

маршрути и промени в организацията на движението с “КАТ - Пътна полиция” и със 

съответното Пътно управление. 

Изисквания към технологията на изпълнението. 

При изпълнение на строително-монтажните работи, изпълнителят трябва да спазва 

изискванията към технологията от Техническата спецификация 2014г. на Агенция 

„Пътна инфраструктура“ и ПИПСМР - „Правилник за извършване и приемане на 

строително-монтажните работи” – раздел „Пътища и улици”. 

Земни работи  

Изпълнението им може да започне:  

- при трайно геодезично очертаване на осите и геометричните контури, зоните на 

изкопните и насипните работи, трасетата на временните пътища, рампите и 

други съоръжения, предвидени в проекта;  

- при изградени предпазни заграждения и изпълнена временна сигнализация на 

строителството;  

- при почистена строителната площадка от храсти, дървета, пънове и едри 

камъни;  

Земните работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с линиите, нивата, размерите 

и нивелетите, заложени в одобрената проектна документация.. Извършените работи се 

изпълняват по техническите правила на проектите и нормалната строителна практика, 

както и в съответствие с  Правила за приемане на земни работи (ПИПСМР), когато те 

са приложими 

Изпълнителят трябва да използва за извършване на земните работи такива земекопни, 

разстилачни и уплътняващи машини (багери, скрепери, булдозери, товарачни машини, 

грейдери, валяци и др.), оборудване и методи на работа, които да отговарят на 

изискванията за материалите, подлежащи на изкопаване и влагане в земните 

съоръжения.  

Земните работи и земните съоръжения трябва да се изпълняват само с машини и 

оборудване с технически качества, доказани с технически паспорти и документи за 

техническата им годност. 

По време на изпълнението се контролира качеството на материала, като се изпитва най 

- малко една проба на всеки 1000 m3, вложен и уплътнен материал, както и 

широчината, дебелината, нивото, равността, напречния наклон и плътността на пласта. 

При установяване на отклонения от проектните показатели се правят своевременно 

съответните поправки. 



Степента на уплътняване на място за отделните пластове следва да се проверява по 

следните методи:  

- по метода “заместващ пясък”, съгласно “Методика за определяне на обемната 

плътност на строителни почви на място чрез заместващ пясък” най -малко един 

път на всеки 200 m, на базата на получената в лабораторни условия плътност 

при оптимално водно съдържание на влагания материал, съгласно БДС EN 

13286-2 ( модифициран Проктор ); получената степен на уплътняване трябва да 

бъде не по-малка от 0,95;  

- чрез натоварване с кръгла плоча, съгласно БДС 15130, при същата честота на 

провеждане на изпитванията; стойността на отношението на модулите на 

деформация при втори и първи цикли на натоварване (E2/E1) не трябва да 

надвишава 2,0. 

Предварителни ремонтни работи на съществуваща пътна конструкция с асфалтово 

покритие - фрезоване и/или запълване на неравности 

Преди полагане на пластовете асфалтобетонова смес, осигуряваща носимоспособността 

и равността, е необходима подготовка на основата в участъците с повреди по 

настилката. 

Предварителният ремонт на асфалтовата настилка включва отстраняването на отделни 

повреди по платното за движение,  като разрушения, деформации и др. Повредите 

могат да бъдат повърхностни или да обхващат конструктивните пластове на 

настилката, включително и земната основа. 

При изпълнението на предварителния ремонт трябва да се спазват следните 

предписания: 

- фрезоването при мрежовидните пукнатини, ускорено износване, изпотяване и 

повредени площи да се извършва на правилни геометрични фигури, със стени 

успоредни на оста на пътя и навлизащи най-малко 10см в здравата настилка. 

- отстраняване на фрезования материал, независимо от метода (метли, четки или 

сгъстен въздух ) да гарантира чистотата на подготвения за ремонт участък; 

- обработката на фрезованите площи и стените им може да се извърши с разреден 

битум  МСЗО, МС 70 или МС 250 с разход от 0.15 до 0.35кг/м2 или с битумна 

емулсия  0.30/ 0.40кг/м2 по DIN  1995, част втора, или еквивалентни на тях. 

- полагането на сместа за пълнеж се извършва машинно в зависимост от 

големината на участъка. 

- уплътняването да се извърши с гладки статични, пневматични или вибрационни 

валяци, като уплътняването да приключи при температура на сместа  не по-

ниска от + 70С. 

- почистването на пукнатините да става с телени четки, стоманени шишове и 

сгъстен въздух.  

Запълването на пукнатините под 5мм става с лейка, а тези над 5мм с набиване на 

пастата. Битумната паста се приготвя чрез смесване на битум БВ 40, или екивавалент и 

каменно брашно, като битума трябва да е над 55%.  

При механизирано запълване на фугите се използва специализирана машина. 

При ремонта на асфалтовото покрития могат да се използват всички материали, 

прилагани при строителството на нови асфалтови покрития - каменни материали, 



пясък, минерално брашно, пътен битум и др. Могат да се използват и готови горещи, 

асфалтови смеси от редовното производство на асфалтовите бази , а така също и 

специално приготвени студени асфалтови смеси с течни битуми или битумни 

емулсии.Използваните материали и готови асфалтови смеси трябва да притежават 

необходимите физико-механични свойства и да удовлетворяват техническите 

изисквания, съгласно действащите нормативни документи. 

Отстраняване на коловози и вдлъбнатини 

Изпълнителят трябва: 

- Да маркира участъците, където настилката трябва да бъде премахната и 

подменена и да сметне цялата площ за получаване на одобрение. Настилката ще 

бъде премахвана до 150 мм извън вдлъбнатините. 

- да изреже и премахне 50 мм от настилката, включително всички задигнати 

места. Да извози и депонира цялата изрязана настилка до място, определено от 

община Белоградчик 

- Да почисти с телени четки ръбовете на сряза в настилката. След тази операция 

повърхностите трябва да бъдат чисти и сухи. Да нанесе слепващ пласт с 

пръскачка или лейка, като количеството не трябва да надхвърля 0,23 л на м2. 

- Да запълни изрязаното място с по-голямо количество асфалтова смес и да 

уплътнява с валяк, като най-напред уплътнява горещата асфалтова смес на 150 

мм от ръбовете, след което да валира по посока на движението. Нивото трябва 

да бъде същото като нивото на съседните площи. 

- да осигури степента на уплътняване на пластовете гореща асфалтова смес, да 

отговаря на минималните изисквания. 

Запечатване на пукнатини в съществуващия износващ пласт 

Обхватът на работите включва запечатване на пукнатини. Изпълнителят трябва: 

- Да почисти с телени четки повърхността на напуканата настилка. Да продуха 

всяка пукнатина с въздух под налягане. Пукнатината за запълване трябва да 

бъде чиста и суха след тази операция. 

- Запечатването на пукнатини, по-широки от 5 мм, ще става с одобрена, 

предварително приготвена смес. 

- да запълни пукнатините с широчина между 2 мм и 5 мм с битумен материал. Да 

избягва препълване на пукнатините или разливане на асфалт по повърхността. 

На места с тесни пукнатини (по-малки от 5 мм), където съседните пукнатини са 

на разстояние по-малко от 150 мм, да ремонтира целия участък. 

- да остърже целия излишен асфалт и да посипе запечатаната пукнатина с пясък 

Изисквания към материалите 

Материалите за подосновни  и основни пластове трябва да отговарят на следните 

изисквания:  

Материалът, използван за изграждане на подосновните пластове - пластовете от трошен 

камък и баластра трябва да бъде чист и свободен от органични примеси, глина, 

свързани частици и други неподходящи материали.Използваните материали за 

изграждане трябва да отговаря на БДС EN 13242 +A1/NA .  

Фракцията с размери на зърната над 11,2 mm трябва да съдържа не по-малко от 40 % 

частици с ръбести, неправилни и натрошени повърхности. 

Изисквания към материалите за изграждане на асфалтови пластове 



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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

недостъпните места за уплътняване с валяк се уплътняват ръчно. 

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 aсфалтови смеси  

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.  

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.  



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 

пласт. 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.  

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  

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.  

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 Спецификацията за асфалтовите пластове или 

даден вид оборудване или вид работа, предложени от изпълнителя, но не фигуриращи в 

разделите на тази спецификация.  

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.  

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  

За по-добра връзка със съществуващата конструкция трябва, при участъците, 

предвидени за фрезоване да се направят два битумни разлива, след което да се 

пристъпи към полагане на покритието. 

Първи битумен разлив – прави се с разреден битум, който трябва да е средносгъстяващ 

тип и да отговаря на изискванията за „Свързващи вещества“ от техническата 

спецификация на НАПИ. Количеството битумен материал, което ще се нанася, трябва 

да бъде от 0,15 до 1,5 kg/m2. 

Непосредствено преди полагането му повърхността се почиства от прах и други 

замърсявания с четка или компресор. 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. 

Непосредствено след извършената подготовка на повърхността и приемането й, 

битумния материал трябва да се нанесе от гудронатор, работещ под налягане при 

съответната температура и количество. Ръчно пръскане не се допуска. 

След нанасяне на битумния разлив върху повърхността, докато той проникне и 

изсъхне, не се разрешава движение. Ако се налага да се допусне движение преди 

необходимото за изсъхване време, но не по-рано от 24 h след нанасянето на битумния 

материал, то трябва да се положи покриващ материал (пясък) и след това движението 

на превозните средства да бъде разрешено. 

Втори битумен разлив – изпълнява се с битумната емулсия, която трябва да бъде бавно 

разпадаща се, катионна тип C60B1, C40BF1 или C60BP1h, в съответствие в 

съответствие с изискванията за „Свързващи вещества“ от техническата спецификация 

на НАПИ. Одобрената емулсия трябва да бъде разредена с приблизително равно 

количество вода и напълно хомогенизирана. Разредената емулсия трябва да бъде 

положена в количество от 0,25 до 0,70 kg/m2. 

Пълната широчина на повърхността, която ще се обработва с разлива трябва да бъде 

почистена с механична четка от одобрен тип и/или компресор, до премахване на праха, 

калта, замърсявания и други свободни материали. Всички омазнени или неподходящи 

петна, налични пукнатини или минерално брашно на фуги и всичкия излишен битумен 

материал трябва да бъдат коригирани. Повърхността трябва да бъде напълно суха. 

Непосредствено след извършената подготовка на повърхността разредената битумна 

емулсия трябва да се нанесе посредством гудронатор, работещ под налягане при 

съответната температура и количество. Ръчно пръскане не се допуска. 

След полагането, повърхността трябва да бъде оставена да изсъхне до момента, в който 

ще бъде в по-добро състояние за връзка със следващия пласт. Изпълнителят трябва да 

предпазва втория битумен разлив от повреди, докато се полага следващият пласт. 

Пътната маркировка може да бъде изпълнена с боя, пластични материали (пластици), и 

готови пътни маркировки.  

Спецификация на необходимите знаци за въвеждане на организация за движение е 

дадена в проектната документация. 



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. 

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. 

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. 

IІІ. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

При изпълнение на обществената поръчка, Изпълнителят е длъжен да спазва 

изискванията на: 

- Закона за устройство на територията; 

- Закон за обществените поръчки; 

- Наредба 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи; 

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

строителството; 

- Наредба №3/16.08.2010 г. за временна организация на движението при 

извършване на СМР; 

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

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

- Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; 

- Наредба №4 от 1 юли 2009 за проектиране, изпълнение и поддържане на 

строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 

включително за хората с увреждания; 

- „Техническа спецификация 2014г.” на АПИ; 

- всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими 

към предмета на този договор. 

V.  КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА 

Приемане на изпълнението на СМР ще е съгласно действащата нормативна уредба, 

приложима за съответните видове строителни работи. 

Строително – монтажните работи трябва да са: 

- изпълнени съгласно одобрената КС; 

- преминали успешни изпитвания (където е приложимо), удостоверено с 

документ, издаден  от  компетентен  орган  и  приложен  към  документацията  

за  предаване на обекта; 

- приети с подписани протоколи за приемане на изпълнените строително–

монтажни работи.  



Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се 

коригират и заменят за сметка на Изпълнителя Проверката на обекта от 

представителите на Възложителя във връзка с 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 от Изпълнителя се приемат в 

присъствието на представители 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 неговият специалист трябва да помагат на представителите на 

Възложителя при извършването на такива измервания и трябва да предоставят 

всички подробности, изисквани от него. Ако Изпълнителят не присъства или 

пропусне да изпрати негов представител, измерването, направено от 

представителите на ще бъде задължително за Изпълнителя. 

След завършване изпълнението на предвидените видове СМР, не по-късно от 10 дни, се 

издава протокол за окончателно приемане на изпълнените работи,  придружен от 

документи, показващи в детайли стойността на извършената работа, в съответствие с 

ценовото предложение на Изпълнителя, заедно с всички останали суми, които 

Изпълнителят смята, че са му дължими по договор, за да даде възможност на 

представителя на Възложителя да подготви окончателното плащане по договорните 

взаимоотношения. 

VІ.ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 

Гаранционните срокове за извършените видове СМР на обекта, предмет на 

обществената поръчка са съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове 

за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.  

Гаранционните срокове започват да текат от датата на завършване на обекта – деня, 

следващ окончателното приемане на обекта. 

VII. УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ УЧАСТНИЦИТЕ 

1. Изисквания за технически и професионални способности:  
1.1.Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от 

датата на подаване на офертата, минимум 1 (една) дейност предмет идентичен или 

сходен с предмета и обема на поръчката. 

Под „Идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката“ да се разбира изпълнение 

на строителни и монтажни работи по извършване на строителни дейности по изграждане 

и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или текущ ремонт на пътна и/или улична 

мрежа с асфалтова настилка. 

За доказване на поставеното изискване участникът следва да представи: 

Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка 

изпълнени през последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, 



придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на 

която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания. 

1.2.Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо 

оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, както следва: 

- Асфалтополагаща машина – 1 бр.;  

- Машина за запълване на дупки (печматик) – 1 бр. 

- Самоходен стоманобандажен вибрационен валяк – 1бр.; 

- Комбиниран багер – 1 бр.; 

- Пътна фреза - 1 бр.;   

- Машина за рязане на асфалт – 1 бр.; 

- Механична трамбовка – 1 бр.;  

- Моторна духалка – 1 бр.;   

- Автогудронатор за битумна емулсия – 1 бр.; 

- Автосамосвали - 2 бр.;  

- Ел. къртач – 1бр. ; 

За доказване на поставеното изискване участникът следва да представи: 

Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще 

бъдат използвани при изпълнение на поръчката  

VIII. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

Обществената поръчка ще бъде възложена въз основа на икономически най-изгодна 

оферта по показателя „Най-ниска цена”, определена както следва: 

Оценяването се извършва според предложението на участник  – сметка за видове СМР 

и посочване на единични цени; 

Оценяването по показателя се прави по следния начин: 

Сума от единични цени за първостепенни видове СМР  …………………….  лева без 

ДДС, умножава се по 80% /тежест на оценяване за предложени цени/ ………………… - 

получава се коефициент 1;   

Сума от единични цени за второстепенни видове СМР  …………………..  лева без 

ДДС умножава се по 20% /тежест на оценяване за предложени цени/ ………………….. 

– получава се коефициент 2; 

Общо = коефициент 1 + коефициент 2 = ………………………- получава се общ 

коефициент, на базата на който ще се прави оценяването и класирането по показателя 

за най – ниска предложена цена. 

Общият коефициент с най- малка стойност получава максималният брой точки – 50 т., 

а оценката на всеки следващ участник се получава по следният начин: 

Общият коефициент с най- малка стойност, разделен на всеки следващ общ 

коефициент,  умножено по 50. 

 


