
ОБЩИНА МИЗИЯ   ОБЛАСТ ВРАЦА 
гр.Мизия, ул.”Г.Димитров” № 25-27, 

Кмет 09161 20-12, Централа 09161 23-15, тел.факс 21-38, е-mail: obsh.mz@abv.bg 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА: 
 

 

ОБЕКТ: „РЕМОНТ НА УЛИЦИ ОТ КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА 

НА ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА 2019 Г. ПО 4 (ЧЕТИРИ) ОБОСОБЕНИ 

ПОЗИЦИИ” 

 

Обособена позиция 1:  „ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ НА УЛ.”ПЕТЪР 

АТАНАСОВ”, УЛ.“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ И УЛ.“ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ 

ГР.МИЗИЯ  

 

ФАЗА:  ИЗПЪЛНЕНИЕ  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА МИЗИЯ   
        

І. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Община Мизия се намира в Северозападна България и е една от съставните 

общини на Област Враца. Общината се състои от 6 населени места: гр. Мизия - 

общински център, с. Войводово, с. Крушовица, с. Липница, с. Софрониево и с. 

Сараево. Общото население е 9173 жители (към 21 юли 2005 г.). 

Съседни на община Мизия са общините Оряхово, Козлодуй, Бяла Слатина и 

Хайредин. На север граничи с река Дунав. През територията на общината минава 

река Скът, а границата между общините Козлодуй и Мизия се определя от река 

Огоста. 

Улиците които подлежат на ремонт и поддържане са основните пътни артерии в 

гр. Мизия. 

Началото и края на участъците за изпълнение са както следва: 

гр. Мизия:  

ул. „Петър Атанасов“ - от път ІІ-15 до ІІ-11 

ул. „Васил Левски“ - от път ІІ-15 до ул. „Любен Каравелов“  

ул. „Любен Каравелов“ - от ул. „Васил Левски“ до бензиностанция „Косаня“ 

 

ІІ. Да се изпълнят следните дейности, както следва:  

 

№ Видове работи 
Ед. 

мярка 
Количество 

 
ул.П.Атанасов (от път ІІ-15 до ІІ-11) 

  

1 

Изрязване с фугорез, включително всички операци 

(изрязване и изваждане на стара асфалтобетонова  

настилка) и транспорт на стр.отпадъци 

м 791 

2 Грундиране с битумна емулсия м2 224 
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3 

Ръчно изкърпване на асфалтова настилка със средна 

деб.4 см влючително всички операции в  

т.ч.обкантване с битум 

м2 234 

 

 

 

 

 

 

ул.Васил Левски - от път ІІ-15 до ул.Л.Каравелов   

1 

Изрязване с фугорез, включително всички операци 

(изрязване и изваждане на стара асфалтобетонова  

настилка) и транспорт на стр.отпадъци 

м 1330 

2 Грундиране с битумна емулсия м2 403 

3 

Ръчно изкърпване на асфалтова настилка със средна 

деб.4 см влючително всички операции в  

т.ч.обкантване с битум 

м2 403 

 

 

 

ул.Л.Каравелов от ул.В.Левски до бензиностанцията 

 
  

1 

Изрязване с фугорез, включително всички операци 

(изрязване и изваждане на стара асфалтобетонова  

настилка) и транспорт на стр.отпадъци 

м 1481 

2 Грундиране с битумна емулсия м2 438 

3 

Ръчно изкърпване на асфалтова настилка със средна 

деб.4 см влючително всички операции в  

т.ч.обкантване с битум 

м2 438 

 

*Всички улици да се изпълнят с 2 бр. ленти за движение  

*Да се изпълни типов напречен профил с q% на наклони и се спази детайла по проект 

при реконструкция. 

*Улиците да се изпълнят така, че да отговаря на надлъжните и напречните наклони, за 

да е в сила повърхностно отводняване, където има канализация, водата да се отведе до 

шахтите.   

*Да се изпълнят количества и видове работи в приложената Количествена сметка 

 

1. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 Срокът за изпълнение е по предложение на участника, но не може да бъде по- 

дълъг от 20 календарни дни. 

 Срокът за изпълнение започва да тече от датата на подписване на Протокол за 

откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на 

строежа (Приложение № 2а към  чл.7, ал.3, т.2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със 

съставяне на протокол за приемане на изпълнените видове и количества работи.   

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО И ПЪТНОТРАНСПОРТНИ 

ПРОИЗШЕСТВИЯ 

Да се спазят изискванията за организация на движение.  

 

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 



Работите по ремонта на асфалтовите покрития да се извършват при сухо време и 

температура на въздуха над 5°С. Видът и обемът на ремонтните работи и технологията 

на тяхното извършване да са определени в зависимост от типа на покритието, характера 

на повредите, интензивността на движението, наличните материали, машини, местни 

условия и др. 

Механизираното извършване на работите по ремонта на асфалтовите покрития  

да се осъществява с помощта на специализирани пътно-ремонтни машини.  

Изпълнителят е задължен да извършва всички изисквани според нормативната 

уредба изпитвания, уредби и елементи по време на строителството, както и да 

осигурява достъп на инвеститорския контрол при проверки. 

След приключване на СМР Изпълнителя е длъжен да почисти строителната 

площадка и да възстанови околното пространство.  

 

Да се спазва плана за безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2/22.03.2004г. 

за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия  на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи с ВОД. 

 

Да се спазват изискванията на Наредба № Iз – 1971/29.10.2009 г.за строително-

техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. 

 

 

 


