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ТЕХНИЧЕСКА  СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Предмет на обявата: „Изкърпване на ІV-то класна пътна мрежа : MON-1200, MON- 

1201 с.Долно Церовене и MON-1130 с.Комощица, община Якимово“ 

 

 

ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА: 

Възлагане на дейности по изпълнение на ремонтни работи на общински пътища и 

улици при условията на глава 26 от ЗОП. 

 

ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: 

СМР за изкърпване на асфалтобетонова настилка включва: 

1) Изкърпване с асфалтобетонова смес с дебелина 4 см., 5 см. и 6 см. /включващо: 

изрязване, натоварване и извозване на строителния отпадък, почистване на основата, 

наръсване с емулсия, полагане на асфалтобетонова смес, валиране и обработване на 

фугите с битум/ и 

 2) Асфалтиране с плътна асфалтобетонова смес /включващо: фрезоване на 

съществуваща асфалтова настилка, извозване на строителния отпадък, почистване на 

основата, направа на първи битумен разлив, полагане на изравнителен пласт от неплътен 

асфалтобетон с различна дебелина, втори битумен разлив, полагане на плътен 

асфалтобетон с дебелина 4см, 5 см. и 6 см, в уплътнено състояние, валиране на 

асфалтобетоновата настилка, оформяне на връзката със съществуващите улици, 

повдигане на ревизионни шахти и улични оттоци до нивото на новата настилка/.  

3) Извършване на необходимите изпитвания, лабораторни изследвания и 

отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени в договора 

за възлагане на обществената поръчка. 

 

ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА И ОБХВАТ НА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ: 

Към настоящият момент не са известни точните количества на видовете работи, 

които ще се изпълняват в границите на населените места на Община Якимово, а 

подробно са разписани видовете строително-монтажни работи. Строително-монтажните 

работи за всеки подобект ще се възлагат поотделно с възлагателно писмо. 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА: 

При изпълнението на поръчката да се спазват всички действащи закони и 

подзаконови нормативни актове и наредби, свързани с възлаганата поръчка: 

 законосъобразно започване на СМР на обекта;  

 пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на 

изпълнение на СМР на обектите;  

 контрол по спазване на ЗЗБУТ; 

 опазване на околната среда по време на изпълнение на СМР на обекта; 

 влагане на качествени строителни материали и съответствието им с 

нормите за безопасност и др. 

 

РИСК, ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВКА 

Строителят трябва да притежава застраховка "Професионална отговорност" за 

вреди, причинени на други участници в строителството и (или) на трети лица, вследствие 
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на неправомерни действия или бездействия при или по повод на изпълнение на 

задълженията му. (чл.171, ал.1 от ЗУТ ) през целия период на изпълнение на поръчката. 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО: 

Изпълнителят трябва да осигури преди започване на строително - монтажните 

работи проверено и обезопасено подходящо техническо оборудване. Всички ремонтни 

работи трябва да бъдат изпълнени по безопасен начин. За осигуряване качеството на 

строителството трябва да се спазва необходимата технология за изпълнение и начин на 

работа за всеки вид дейност. 

Изпълнителят трябва да има доказателства за качествата на влаганите материали 

- сертификати, декларации за съответствие и протоколи от изпитвания на влаганите 

материали и компетентност на изпълнителния персонал - дипломи и удостоверения от 

обучения. 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

НА ПОРЪЧКАТА: 

 Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на 

изпълнението на СМР на обекта (Наредба №3 /2003 г. на ЗУТ) – когато е 

приложимо; ако обектът не изисква съставяне на задължителна строителна 

документация, изпълнителят следва да поддържа изрядна фирмена документация 

във връзка с договора, отразяваща качеството и вида на извършените работи, като 

следва да съгласува с Възложителя и да спазва неговите указания за 

необходимите книжа и документи във връзка с изпълнение на договора. 

 Съставяне на пълно финансово и техническо досие за изпълняваните съгласно 

договора обекти. 

 Участникът следва да може по всяко време, при поискване, да представя всички 

документи, доказващи качеството и произхода на вложените материали. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА 

Изпълнението на строителните работи трябва да се извърши при спазване на 

приложимите техническите правила и норми. Организацията на работа трябва да бъде 

такава, че да позволява едновременно извършване на няколко основни технологични 

потока. Строителят предварително да е направил организация за безопасност на 

движението. Организацията на работата следва да бъде съобразена с екипа за изпълнение 

на изпълнителя, като е отчетена технологичната необходимост от експерти с определена 

професионална квалификация и опит. 

 

КАЧЕСТВО НА ИЗВЪРШВАНИТЕ СМР 

 От строителя ще се изисква изключително високо качество на извършваните 

работи и спазване на изискванията и спецификациите. Не се допускат некачествено 

изпълнени СРР – необходимо е вложените материали и технологията на изпълнение да 

гарантират трайност на крайния продукт. Следва да се представи описание на мерките за 

постигане на качество на обекта и приложимост спрямо описаната организация на 

изпълнението на СРР, описание на конкретни мерки за ненарушаване протичането на 

учебния процес за видовете работи от предмета на поръчката; 

Всички материали, които ще бъдат вложени в строителните работи трябва да са 

нови, неизползвани или от най-последен или все още произвеждан модел. 
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Материалите които се доставят трябва да отговарят на изискванията на Наредба 

за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти. 

Материалите, които отговарят на други признати стандарти и които осигуряват в 

достатъчна степен равностойно или по-високо качество от предвиденото в споменатите 

стандарти се приемат със съгласието на Възложителя. 

 

КОНТРОЛ ВЪРХУ СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ 

Всички измервания и изпитвания се извършват от Изпълнителя, който съхранява 

резултатите от тях във вид на компютърни файлове и на хартиен носител. 

Всички представени данни следва да бъдат придружени с таблици, представящи 

подробна информация за различни периоди от време. Ако не е изрично предвидена, 

честотата на изпитванията се определя при необходимост от Изпълнителя. 

Изпълнителят е длъжен да осигури на Възложителя по всяко време достъп до 

съхраняваните от него данни.  

Изпълнителят е длъжен да изхвърля всички отпадъчни материали от строителните 

работи на свой риск и за своя сметка в съответствие с приложимите национални 

нормативни изисквания до легитимни депа за отпадъци и по начин, предварително 

одобрен от страна на Възложителя. 

 

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО 

Изпълнителят е длъжен да упражнява контрол на качеството в съответствие с 

процедурите за качество и изискванията на Закона за устройството на територията. По 

решение на Възложителя, Изпълнителят е длъжен да извърши всякакви изпитвания, 

които не са предвидени в настоящата техническа спецификация и ако в резултат на 

такива изпитвания бъдат констатирани недостатъци в строителните работи, разходите за 

проведените изпитвания са за сметка на изпълнителя. 

Анализите и лабораторните тестове следва да се извършват в сертифицирана 

лаборатория, посочена от Възложителя или одобрена от него, ако не са дадени други 

указания. 

Материалите и оборудването се превозват по Републиканската пътна мрежа, 

градски улици и пътната мрежа на Възложителя, като Изпълнителят е длъжен да 

отстрани незабавно всички повреди, нанесени на горепосочената пътна мрежа по време 

на превозите. 

 

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

Временната организация на движението по ремонтирания участък трябва да е в 

съответствие с Наредба № 01/16 за временна организация на движението при извършване 

на строителство и ремонт по пътищата и улиците, както и с Наредба № 01/18 за 

сигнализация на пътищата с пътни знаци. 

Знаците за временна организация на движението трябва да бъдат поставени от 

дясната страна на лентата за движение. Съгласно чл.7 и чл.8 от Наредба № 01/18 да се 

предвидят знаци от необходими типоразмер по БДС 1517 и по светлотехнически 

характеристики. Светлотехническите параметри са по БДС 16102-85. СМР са тип 

дълготрайни (над един ден) и следва да се изпълняват по настилката, без отбиване на 

движението. 

Изпълнението на СМР трябва да се съобразят с всички нормативни актове по 

безопасността на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване, 

като: 



Настоящата техническа спецификация е неразделна част от договора, сключен с избрания изпълнител 

- Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на строителни и монтажни работи, 

- Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна 

охрана,  

- Нормативните актове по безопасността на труда за различните дейности, видове 

работи и работно оборудване. 

- Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински 

прегледи  

- Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на 

работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово 

правоотношение 

- Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето 

на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място 

и други приложими актове; 

 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Обектът да не замърсява околната среда с вредни емисии и материали. Излишните 

изкопани земни маси и отпадъци да бъдат депонирани, съгласувано с Общината. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


