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ОБЩА ЧАСТ  
Проектът е разработен на база задание на Възложителя.  

Предмет на проекта е основен ремонт на ул. „Сливница” и ул. „Косанска”, гр. Мизия: 

- Улица „Сливница” , гр. Мизия, с дължина 131,25 м; 

- Улица „Косанска” , гр. Мизия, с дължина 281,65 м;  

Улиците се намират в границите на гр. Мизия.  

Улиците са с нарушена настилка и равност на пътното платно, което затруднява 

предвижването на МПС. 

Надлъжните и напречните наклони на улиците са неравномерни, което е довело до 

влошено отводняване.  

Планира се по трасетaта, предмет на настоящата обществена поръчка да бъде изпълнена 

хоризонталната маркировка и монтирани необходимите пътни знаци.  

 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ СМР И 

ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ  

При извършване на дейностите, свързани с изграждането и поддържането на улици, се 

предвиждат строителни продукти, чиито експлоатационни показатели по отношение на 

съществените им характеристики осигуряват изпълнението на изискванията към строежите 

съгласно чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и отговарят на 

изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015г. за влагане на строителни продукти 

в строежите, съответно Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета 

от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на 

строителни продукти и за отмяна на Директива 89/1 Об/ЕИО на Съвета. 

 

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ СМР И 

ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ  

 Трошенокаменна настилка.  

Съгласно одобрения проект, пътното платно ще бъде изпълнено с полагането на 

трошенокаменна настилка за възстановяване на пътната основа. Тези пластове ще се 

полагат върху уплътненото земно легло на настилката. 

Използваните материали за изграждането на трошенокаменната настилка, ще бъдат трошен 

камък с непрекъсната зърнометрия или минерална фракция. Материалът трябва да бъде 

чист и свободен от органични примеси, глина, свързани частици и други неподходящи 

материали.  

Процедурите при складиране на материалите не трябва да влошават тяхното качество, 

както и да допускат внасяне на чужди материали в депото или купчината. Материалът ще 

се складира върху твърда, чиста повърхност, като купчините няма да са по-високи от 5 м.  

За изграждането на основните пластове от зърнести минерални материали, ще се използва 

следното оборудване: автосамосвали за доставка на материала; автогрейдер с регулируем 

нож за разстилане и профилиране, с минимална мощност 73,5 кW; вибрационен самоходен 

валяк с тегло, не по-малко от 7 t; автоцистерна с греда с дюзи за разпръскване на вода под 

налягане за оросяване на материала до достигане на оптимална влажност; тежък статичен 

валяк с тегло, не по-малко от 11 t, като теглото на използваните валяци ще се определя в 

зависимост от дебелината на уплътнявания пласт и вида на материала, който ще се 

използва.  

Материалът за основен пласт ще се доставя с автосамосвали и ще се разтоварва върху 

предварително уплътнения подосновен пласт или земно легло на настилката равномерно по 

цялата широчина с помощта на автогрейдер. Уплътняването ще се извършва със статични 

или вибрационни валяци или трамбовка, в ограничените участъци, при оптимално водно 

съдържание, до достигане на проектната плътност.  
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Изпълнения пласт ще се предпазва и поддържа докато се положи следващия. 

Поддържането ще включва незабавни ремонти на повреда или дефекти, които могат да се 

получат на пласта, и това ще се извършва толкова често, колкото е необходимо, с оглед 

запазването му в добро състояние. Ремонтите ще се правят по начин, който да осигури 

възстановяването на повърхността. В случаите, когато полагането на следващия пласт не се 

предвижда веднага след изпълнението на основния пласт, той ще бъде подходящо 

обработен с битумна емулсия, в количество до 1,5 кг/м2. Няма да се допуска движение по 

необработен пласт.  

Полагане на бордюри - полагането на нови бордюри се изпълнява с бордюри от 

естествени каменни материали в съответствие с БДС EN 1343:2013 и бетонови изделия в 

съответствие с БДС ЕN 1340:2005/АС:2006, бетонов разтвор C 10/12(В12.5) в съответствие 

с БДС EN 206:2013+A1:2016/NA:2017и БДС EN 13791:2019. 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. 

 

Асфалтови работи – полагане на неплътна и плътна асфалтова смес  
Производството на асфалтовите смеси ще се извършва от асфалтосмесители, с 

производителност 200 т/час.  

Използваните материали за производство на асфалтови смеси ще отговарят на всички 

изисквания за качество в Договора и ще бъдат изпитани и одобрени преди използването 

им. Доставката им ще бъде придружена с необходимите документи удостоверяващи 

съответствието на материалите с техническите изисквания, съгласно разпоредбите на 

Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015г. за влагане на строителни продукти в строежите.  

Материалите ще бъдат съхранявани и транспортирани така, че да се гарантира запазване на 

качествата им. При транспортирането и складирането им ще се избегне разслояването и 

замърсяването им.  

Транспортирането на асфалтовите смеси ще се извършва чрез самосвали, чиито брой 

напълно ще осигуряват извозването на произведената смес при работа на пълен капацитет 

на смесителя на съответните транспортни разстояния. Броят им ще бъде достатъчен, за да 

задоволи напълно производителността на асфалтополагащите екипи за постигане на 

непрекъснат процес на полагане на асфалтобетон. Каросериите на превозните средства ще 

бъдат предварително почистени, а превозването им ще става по начин непозволяващ 

замърсяване и десортиране. Натоварената смес ще бъде покрита с покривало, което ще 

предотврати замърсяването и изстиването на повърхността на смес.  

Превозването ще се извършва по график, гарантиращ изпълнение на асфалтовите пластове 

на дневна светлина и съобразено с капацитета на механизацията за асфалтополагане и 

уплътняване.  

 

Подготовка на повърхността за асфалтиране  
Участъкът, в който ще бъде извършвано асфалтополагането ще бъде изпълнен съгласно 

напречния и надлъжния профил на проекта, повърхността ще бъде подготвена съгласно 

изискванията.  

Повърхността, върху която ще се полагат асфалтобетоновите смеси, ще бъде почистена от 

прах, кал и други замърсявания. Почистването ще се извършва с метални четки или чрез 

продухване с въздушна струя под налягане. Преди полагането на асфалтовите смеси 

вертикалните ръбове на изпълнени пластове и всички елементи, които имат контакт с 

асфалтовите смеси, ще бъдат покрити равномерно с битумна емулсия, за да се осигури 

плътно съединена, водонепропусклива фуга.  

 

Полагането на асфалтовите смеси  
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Ще се извършва посредством асфалтополагаща машина с електронно нивелиращо 

устройство само върху подготвена и приета основа и при подходящи атмосферни условия, 

като ще се следи ревността и дебелината на полагащия пласт, а също и температурата на 

сместа. Там където няма направляващи ивици или бордюри, полагащата машина ще се 

направлява по предварително начертана линия чрез материализиране на нивелетата с 

помощта на корда, положена на изчислено ниво и ортогонално положение. 

  

Полагане на хоризонтална пътна маркировка  
Полагането на хоризонталната маркировка се извършва само върху суха, предварително 

добре почистена от строителни отпадъци основа, мазни петна, прах, влага, вода и кал 

повърхността и температура на въздуха 10-30 градуса по Целзий и влажност под 70%.  

Осовата линия, линиите на лентите за движение и крайните линии трябва да бъдат 

положени с помощта на одобрени маркировъчни машини, а другата маркировка – ръчно, с 

помощта на шаблони.  

Изпълнението на светлоотразителната пътна маркировка с разделено полагане на 

маркировъчния материал и стъклените перли трябва да се извършва с помощта на 

маркировъчна машина, снабдена с устройство за автоматично дозиране и разпръскване на 

стъклените перли.  

Постоянната пътна маркировка трябва да бъде с бял цвят, в съответствие с изискванията на 

Наредба №2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, а временната маркировка за 

сигнализиране на строителните и ремонтни работи с оранжев цвят, в съответствие с 

изискванията на Наредба №3 за временна организация на движението при извършване на 

строителство и ремонт по пътищата и улиците.  

Видът на материала за изпълнение на пътната маркировка подлежи на предварително 

одобрение. Боята за пътната маркировка трябва да отговаря на изискванията, посочени във 

фирмената техническа спецификация по изискванията на БДС ЕК 1790 или еквивалент. 

Техническите характеристики на пластиците и на светлоотразителните кабари се доказват с 

необходимите декларация в съответствие с Регламент /ЕС/№305/2011.  

Боята и шприц пластиците за пътна маркировка трябва да бъдат подготвени за работа 

съгласно изискванията на инструкциите на производителя.  

 

Надлъжните линии трябва да бъдат прави или да следват радиуса на кривата, както се 

изисква и не трябва да се отклоняват с повече от:  

- +–10мм от номиналната широчина за всички видове маркировки с машинно полагане:  

- + 50мм/-150мм от номиналната дължина за линия при прекъснати маркировки:  

- +– 150мм от нормалната дължина за линия на прекъсване:  

- +– 20мм по широчината и +–50мм по дължина на разстоянията между ъгловите точки на 

номиналния образец:  

Изпълнените маркировки се приемат като се проверяват следните характеристики: 

геометрични размери, дневна видимост, нощна видимост за суха и влажна маркировка, 

съпротивление за хлъзгане, равномерност на разпределението на положените добавъчни 

материали. Положената пътна маркировка се измерва в м2.  

 

 

 

 

 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЙНОСТИ  
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Производство и полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на околната 

среда по-ниска от 5 °C, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи 

условия.  

Износващи пластове не трябва да се полагат при температура на въздуха по-висока от 

35°C.  

Изкопът се приема задължително от проектанта.  

Да не се полага бетон върху мокри и разбухнали почви.  

Уплътняването да се извърши с ръчни уплътнителни средства или машинно, до достигане 

максимална плътност при оптимално водно съдържание. 

 

ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ  

Вземане на проби:  
1. Проби от неуплътнена асфалтова смес се вземат от бункера за готовата смес на 

асфалтосмесителя, от превозните средства и след асфалтополагащата машина.  

2. Проби от уплътнена асфалтова смес се вземат със сонда за вадене на ядки, съгласно БДС 

EN 12697-27:2017 или еквивалентни. Проби от уплътнените асфалтови пластове се вземат 

със сонда на разстояние не по- малко от 300 mm от външния ръб на настилката. Проби от 

асфалтовата смес трябва да бъдат вземани за пълната дълбочина на пласта на всяка една от 

ремонтираните улици.  

3. Количеството битум и зърнометричен състав се определят, чрез екстракции, както за 

неуплътнена асфалтова смес, така и за уплътнена проба в съответствие с БДС EN 12697-1 и 

БДС EN 12697-2:2015+A1:2019 или еквивалентни .  

4. Обемната плътност на уплътнената асфалтова смес и на асфалтовите ядки се определят 

по БДС EN 12697-6 или еквивалентни.  

ЗАБЕЛЕЖКА:  
Изпълнителят поема всички разходи произтичащи от взимането на проби от материалите, 

асфалтовите смеси и изрязването на проби от асфалтовите пластове след уплътняване, 

включително и осигуряването на необходимото оборудване и техника за вземане на тези 

проби.  

 

ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО  
Сигнализацията на участъка в ремонт е временна. Тя се извършва с използването на 

стандартни пътни знаци и други средства за сигнализиране – конуси, бариери, бализи, 

водещи ограничителни табели, затварящи табели, лампи с постоянна или мигаща светлина, 

светлоотразителни въжета, предупредителни флагове, подвижни светофарни уредби и др.  

За сигнализиране на ремонтните работи се използват най-често преносими пътни знаци, 

закрепени на стойки или на возими стойки-платформи.  

Схемата за временната сигнализация, броят и видът на необходимите пътни знаци се 

определят в зависимост от разположението, обхвата и времетраенето на ремонтните 

работи, необходимата организация на движението при създадените условия, 

интензивността на движението и наложените ограничения в режима на движението в 

ремонтирания участък, като се съблюдават посочените по долу нормативните документи.  

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  
Стриктно спазване на поставените изисквания в раздел „ Опазване на околната среда по 

време на изпълнение на строителството”.  

Отпадъците от строителството ще се насочат на определени от Общината места, след 

издаване на направление за депонирането им.  

След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да 

възстанови строителната площадка в първоначалния вид – да изтегли цялата си 
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механизация и останалите невложени материали, като остави площадката чиста от 

отпадъци.  

Строителни неопасни отпадъци и чисти земни маси от изкопи се насочват определено 

от Възложителя място, за временно съхранение на строителни неопасни отпадъци и 

земни маси. 

 

ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ  
При реализирането на обществената поръчка задължително се спазват изискванията на 

следните документи :  

1. ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ)  

2. (чл. 75, ал. 4 ЗУТ) Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на 

комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии. 

3. (чл. 137, ал. 2 ЗУТ) Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи  

4. (чл. 139, ал. 5 ЗУТ) Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти.  

5. (чл. 162, ал. 2 ЗУТ във вр. с чл. 33 ЗИХУ) Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, 

изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за 

населението, включително за хората с увреждания.  

6. (чл. 169, ал. 3 и § 18, ал. 1 ЗУТ) Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството.  

7. (чл. 125, ал. 2 ЗМВР и чл. 169, ал. 4 ЗУТ) Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.  

8. (чл. 171, ал. 2 ЗУТ) Наредба за условията и реда за задължително застраховане в 

проектирането и строителството.  

9. (чл. 177, ал. 2 и чл. 160, ал. 3 ЗУТ) Наредба № 2 от 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.  

10. ЗАКОН ЗА КАМАРИТЕ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ В 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ (ЗКАИИП).  
11. ЗАКОН ЗА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ (ЗКС).  

12. (чл. 14, ал. 7 и чл. 15, ал. 2 ЗКС) Правилник за реда за вписване и водене на Централния 

професионален регистър на строителя .  

13. ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗООС).  

14. ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (ЗУО)  
15. (чл. 3, ал. 1 ЗУО) Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците.  

16. (чл. 43, ал. 4 ЗУО) Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали.  

17. (чл. 48, ал. 1 ЗУО) Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри  

18. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗЗШОС)  
19. (чл. 11, т. 5 ЗЗШОС) Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, 

отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните 

стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на 

показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението .  

20. ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (ЗДвП)  
21. (чл. 3, ал. 3 ЗДвП) Наредба № 3 от 2010 г. за временната организация и безопасността 

на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.  

22. (чл. 24а, ал. 2 ЗДвП) Наредба № РД-02-20-10 от 2012 г. за условията за изграждане или 

монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за 

ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях.  
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23. ПИПСМР - Раздел „Пътища и улици“.  

24. Правила и норми за проектиране на улични настилки.  

25. КОДЕКС НА ТРУДА (КТ)  

26. (чл. 276, ал. 1 КТ) Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 

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

27. (чл. 276, ал. 1 КТ) Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи. ЗАКОН ЗА 

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗЗБУТ) (чл. 7, ал. 2 ЗЗБУТ и 

чл. 276 КТ) Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване  

28. (чл. 17 ЗЗБУТ) Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване 

на оценка на риска  

29. (чл. 284, ал. 3 КТ и чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ) Наредба № 3 от 2001 г. за минималните 

изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични 

предпазни средства на работното място  

30. (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ) Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци 

и сигнали за безопасност и/или здраве при работа  

31. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА от 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на 

строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (L ОВ на ЕС, бр. 88 

от 04.04.2011 г.) (публ., БСА, кн. 5 от 2011 г.)  

32. (чл. 9, ал. 2, т. 5 ЗТИП) Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане 

на строителни продукти в строежите на Република България  

33. (чл. 25, ал. 4 ЗА, чл. 5, ал. 1, т. 9 от УП на МРРБ, чл. 9, ал. 2, т. 4 от ЗТИП и чл. 8, ал. 1, 

т. 5 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г.) Заповед № РД-02-14-1329 от 2015 г. на МРРБ за 

определяне на български национални изисквания за влагането на строителни продукти в 

строежите във връзка с предвидената им употреба или употреби .  

 

Забележка!  
В изпълнение на разпоредбата на 48, ал. 2 от ЗОП, да се счита добавено „или 

еквивалент“, навсякъде, където в настоящата техническа спецификация са посочени 

конкретни стандарти, спецификации, технически оценки, технически одобрения или 

технически еталони по чл. 48, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

 


