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Приложение № 10 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
Предмет на настоящата поръчка е извършване на консултантски услуги за 

осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за обект: 

„Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Вършец, община 

Вършец“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони (ЕЗФРСР), за следните улици: 

- Ул."Христо Ботев" - от ОТ154 до  ОТ64; 

- Ул."Първа" от ОТ64 до ОТ835; 

- Ул. "Никола Вапцаров" - от ОТ120 до  ОТ136; 

- Ул."Васил Априлов" - от ОТ136 до  ОТ103; 

- Ул."Цар Симеон" - от ОТ170 до  ОТ17; 

- Ул."Янко Сакъзов" -  от ОТ213  до ОТ170; 

- Ул."Липа" - от ОТ524 до  ОТ416; 

- Ул."Найден Геров" от ОТ416  до ОТ426; 

Общата дължина на уличната мрежа, подлежаща на реконструкция и рехабилитация, 

предмет на настоящия проект, е 2 978,11 м.  

 

II. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА 

1. За дейностите в обхвата на услугата /строителен надзор по време на 

строителството, координатор безопасност и здраве, изготвяне на технически паспорт и 

окончателен доклад/: 

В изпълнение на своите задължения Изпълнителят упражнява строителния надзор 

върху строежите чрез екип от правоспособни физически лица с професионален опит и 

технически компетентности, необходими за упражняване на строителен надзор. Екипът 

трябва да отговаря на изискванията на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ. 

Изпълнителят следва изискванията на чл. 168 от ЗУТ, чийто обхват е, както 

следва: 

- отговорност за законосъобразно започване на строежа; 
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- отговорност за пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време 

на строителството; 

- отговорност за изпълнението на строежите, съобразно одобрените инвестиционни 

проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ;  

-  отговорност за спазване на изискванията за здравословно и безопасни условия за труд 

в строителството; в тази връзка – определяне на правоспособно физическо лице от състава си 

за координатор по безопасност и здраве (КБЗ) за етапа на изпълнение на строежа, съгласно 

чл. 5, ал. 1, точка 2 от НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 

работи. 

- КБЗ да изпълнява лично всички функции предвидени в Наредба № 2 от 22 март 2004 

г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване 

на строителни и монтажни работи. 

- отговорност за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на 

строителството;   

- отговорност за годността на строежа за въвеждане в експлоатация; 

- отговорност за оценка за достъпност на строежа от лица с увреждания; 

- отговорност за подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, 

необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за 

законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба на министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, за актове и протоколите, съставени по време на строителството; 

- отговорност за уведомление при нарушаване на техническите правила и нормативи на 

Регионалната Дирекция за Национален Строителен Контрол в 3-дневен срок от установяване 

на нарушението; 

- отговорност да изготвя окончателен доклад до възложителя, след приключване на 

строително - монтажните работи; 

- отговорност за щети, които са нанесени на възложителя и на другите участници във 

строителството и солидарна отговорност за щети, причинени от неспазване на техническите 

правила и нормативи и одобрените проекти.  

- обезпечаване на постоянно присъствие на свои представители на обекта за времето, 

през което се изпълняват строително монтажни работи. 

 

Освен това, изпълнителят е длъжен: 

 

1. Да следи за хода на изпълнение на СМР, съгласно графика на строителя, да оценява 

забавата и да определя какви мерки трябва да се вземат в това отношение. Съгласувано с 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да нарежда извършването на изменения в графика или да взема решения по 

такива изменения, предлагани от изпълнителя. 

2. Извършва необходимите проверки по чл. 169б, ал. 1 от ЗУТ на доставените на 

съответния строеж строителни продукти, които се влагат в строежите при тяхното 

обновяване, за да се осигури спазването на изискването на чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ, вкл. 

извършва проверки за съответствие на: техническите показатели на доставените строителни 

продукти с данните в представените от строителя сертификати и протоколи от контролните 
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изпитания за влаганите в строежа материали и съоръжения и съответствието им с нормите на 

безопасност със заложените в инвестиционния проект технически показатели. 

3. Контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления реално 

извършените видове и количества СМР на строежа, които на съответния етап от изпълнение 

на проекта се удостоверяват от строителя с акт. След извършените проверки на място и 

установени съответствие, подписва акта; 

4. Да изисква провеждането само в негово присъствие и да контролира правилността, 

пълнотата и законосъобразността на всички функционални проби, пускови изпитания и 

пробна експлоатация, доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация. 

5. Контролира качеството на извършваните СМР и предотвратява с действията си по 

компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването на 

предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на строежа. 

6. Да контролира правилното водене на заповедната книга на строежа. 

7. Да осигури на възложителя и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по всяко 

приемливо време до документацията, свързана с извършените услуги, за извършване на 

проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора и след това. 

8. Да дава указания и да взема решения по въпроси, които не водят до изменение на 

проекта и са в обхвата на отговорностите на строителния надзор. 

9. Да контролира отстраняването на дефектите посочени от него или други контролни 

органи. При ненамеса на строителя за отстраняването им да информира писмено 

възложителя и Дирекцията за национален строителен контрол. 

10. При нарушаване на строителните правила и норми да уведоми Дирекцията за 

национален строителен контрол. 

11. Да спре работите по строежа до отстраняване на констатираните пропуски и 

нарушения. 

12. Да участва в комисии за провеждане на единични, 72-часови проби и комплексни 

изпитания съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството. 

13. Изготвя технически паспорт за обекта по реда на Наредба №5 от 2006 г. за 

техническите паспорти на строежите в необходимия обхват и съдържание. преди 

въвеждането му в експлоатация. 

14. Изготвя окончателен доклад до възложителя, съгласно изискванията на ЗУТ, след 

приключване на СМР. При изпълнение на задълженията по настоящата обществена поръчка, 

Изпълнителят следва да представи на Възложителя окончателен доклад по смисъла на чл. 

168, ал. 6 от ЗУТ за въвеждане на съответния строеж в експлоатация. 

15. Да изпълнява и други задължения, неупоменати изрично по-горе, но предвидени в 

българското законодателство и/или изискванията на програмата. 

 

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, изпълнителят 

следва да спазва изискванията на: 

 Закон за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото 

прилагане; 

 Закон за устройство на територията и актовете по прилагането му; 

 Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. 
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 Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на 

строителни продукти в строежите на Република България (Обн., ДВ., бр. 14 от 20 февруари 

2015 г.) в сила от 01.05.2015 г.  

 Всяка друга относима нормативна уредба по изпълнение на дейностите, предмет на 

настоящата поръчка. 

 

Забележка: Изпълнителят следва да съгласува с Възложителя всяко свое решение 

и/или предписание и/или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в 

количествено-стойностните сметки за осъществяваните СМР.  

 

2. Описание на подлежащите на изпълнение СМР: 

 

Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета "Строителство" от ЗУТ 

и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за всеки 

конкретен обект. 

Разрешение за строеж се издава от съответната общинска администрация и при 

представяне на техническа документация с оценено съответствие. 

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се 

определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в тези 

указания за изпълнение. 

Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната 

компетентност) изпълнява СМР за всеки обект/група от обекти в съответствие с издадените 

строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ. 

По време на изпълнението на СМР лицензиран консултант строителен надзор (чл. 166 

от ЗУТ), въз основа на сключен договор за всеки обект/група от обекти, упражнява 

строителен надзор в обхвата на договора и съобразно изискванията на чл. 168 от ЗУТ. 

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация 

(приемане) на СМР, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на 

съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството.  

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с 

изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените 

в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в 

България и в Европа. 

 

III. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТA НА СМР, ПОДЛЕЖАЩ НА СТРОИТЕЛЕН 

НАДЗОР: 

 

В обхвата на поръчката са включени следните улици: 

- Ул."Христо Ботев" - от ОТ154 до  ОТ64; 

- Ул."Първа" от ОТ64 до ОТ835; 

- Ул. "Никола Вапцаров" - от ОТ120 до  ОТ136; 

- Ул."Васил Априлов" - от ОТ136 до  ОТ103; 
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- Ул."Цар Симеон" - от ОТ170 до  ОТ17; 

- Ул."Янко Сакъзов" -  от ОТ213  до ОТ170; 

- Ул."Липа" - от ОТ524 до  ОТ416; 

- Ул."Найден Геров" от ОТ416  до ОТ426; 

 

Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „ж“ от ЗУТ и чл. 7, ал. 1 от Наредба №1/2003 г. за 

номенклатурата на видовете строежи, категорията на обекта се определя като ТРЕТА. 

Целта на проекта е извършване на строително ремонтни дейности по направа на нова 

пътна настилка, включително пътна основа, направа на тротоари и монтаж на нови бордюри 

в улиците, където асфалтови пластове липсват.  

Проектната разработка предвижда рехабилитация на улиците, които към момента 

имат асфалтова настилка в изключително лошо състояние, като за целта  ще бъдат положени 

нови асфалтови пластове, ще се извърши реконструкция на тротоарите, както и цялостна 

подмяна на прилежащите бордюри. При извършване на рехабилитацията на улиците ще 

бъдат запазени границите на тротоарните площи от към прилежащите имоти. Изменения от 

действащата регулация не се предвиждат. Бордюрните криви ще бъдат подобрени в зоните 

на кръстовищата. 

Проектът цели да доведе до повишаване на транспортно – експлоатационните 

качества на настилката, ще бъде оптимално подобрен съществуващия габарит и елементи  на 

пътните платна в съответствие с действащата регулация на гр. Вършец и Нормите за 

проектиране на пътища и улици. Уличната инфраструктура в разглежданите участъци ще 

бъде максимално подобрена в ситуационно и нивелетно положение, ще бъде положена нова 

хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация,  което от своя страна ще допринесе за 

по-благоприятното и безопасно преминаване, както на моторни превозни средства, така и на 

пешеходци. 

Подлежащи на реконструкция, в това число направа на пътна основа с минимална 

дебелина 35см, полагане на асфалтови пластове с обща дебелина 10см, направа на нови 

тротоари, бордюри, дъждоприемни оттоци и ревизионни шахти , са следните подобекти: 

- Ул. "Никола Вапцаров" - от ОТ120 до  ОТ136; 

- Ул."Васил Априлов" - от ОТ136 до  ОТ103; 

- Ул."Цар Симеон" - от ОТ170 до  ОТ165; 

-  Ул."Янко Сакъзов" -  от ОТ213  до ОТ170; 

- Ул."Липа" - от ОТ524 до  ОТ416; 

- Ул."Найден Геров" от ОТ416  до ОТ426; 

 

Подлежащи рехабилитация, в това число, полагане на асфалтови пластове от плътен 

асфалтобетон с дебелина 4см и изравнителен пласт (биндер) с мин.дебелина 4см, нова 
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тротоарна настилка, бордюри, дъждоприемни оттоци и ревизионни шахти, са следните 

подобекти: 

- Ул."Христо Ботев" - от ОТ154 до  ОТ64; 

- Ул."Първа" от ОТ64 до ОТ835 

 

Подобект: Ул."Христо Ботев" - от ОТ154 до  ОТ64 

Клас на улицата: V – събира движението от обслужващите улици и го отвеждат до 

улиците по-висок клас. 

Начало и край на участъка 

- Началото на обекта при  ОТ 154;  

- Краят на участъка е при ОТ 64 – начало на ул.”Първа”; 

- Общата дължина на разглежданото трасе, подлежащо на асфалтиране, е 523.34м. 

Ситуация 

Ширината и броя на пътните ленти по дължина на разглеждания участък е варираща: 

от 2х3м до 2х2.5.  Двустранно се наблюдават тротоари с варираща ширина от 1.2м до 4м в не 

добро състояние, както и прилежащи на улицата бордюри с размер 18/35. В проектната 

разработка нивата на асфалтовите пластове са предвидени така, че максимално да се запазят 

съществуващите нива на тротоарите и бордюрите, обслужващи прилежащите към тях имоти 

и сгради. 

Съществуващото състояние на уличната настилка се определя като не добро,  

необходима е цялостна рехабилитация на участъка с полагане на нова асфалтова настилка и 

реконструкция на прилежащите тротоарни площи и улични бордюри. 

 

Подобект: Ул."Първа" от ОТ64 до ОТ835 

Клас на улицата: V –събира движението от обслужващите улици и го отвеждат до 

улиците по-висок клас. 

Начало и край на участъка 

- Началото на обекта е при ОТ64 ( краят на ул.”Хр.Ботев”) 

- Краят е при ОТ835.  

- Общата дължина на разглеждания участък е 345.42м. 

Ситуация 

Преобладаващата ширина на уличното платно е 5м и 6м.  Двустранно по дължина на 

разглеждания участък се наблюдава тротоар с варираща ширина и прилежащи бордюри във 

видимо не добро състояние.  

Ситуационно  улицата е съставена от прави и криви. Съществуващото състояние на 

уличната настилка се определя като лошо,  необходима е цялостна рехабилитация на 

участъка с направа на нова асфалтова настилка и реконструкция на прилежащите тротоарни 

площи и улични бордюри.  



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г.: „Реконструкция и рехабилитация на 

част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-

2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община 

Вършец  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 

  7 / 25 

 

 

 

По съществуващата асфалтова настилка се наблюдават пукнатини, дупки и 

неравности.  

Надлъжните и напречните наклони трябва да бъдат приведени в граници според 

Нормите за проектиране на пътища. Това ще допринесе за по-добро отводняване на 

асфалтовото покритие. 

 

Подобект: Ул. "Никола Вапцаров" - от ОТ120 до  ОТ136 

Клас на улицата: V – събира движението от обслужващите улици и го отвеждат до 

улиците по-висок клас. 

Начало и край на участъка 

- Началото на обекта е при ОТ120 – при улично кръстовище с ул. „Васил Левски“. 

- Краят е при ОТ136 (начало на ул.”Васил Априлов”)  

- Общата дължина на разглеждания участък е 168.20м. 

Ситуация 

Преобладаващата ширина на уличното платно е 6м. Улицата няма асфалтова 

настилка, единствено такава има в кръстовището с ул.”Раковски” 

 Двустранно по дължина на разглеждания участък не се наблюдава тротоар 

единствено такава има в кръстовището с ул.”Раковски“. 

Ситуационно  улицата е съставена от прави и криви. Съществуващото състояние на 

улицата се определя като изключително лошо,  необходима е цялостна реконструкция на 

участъка с направа на нова пътна основа от трошен камък ,асфалтова настилка и изграждане 

на нови тротоари и улични бордюри. 

 

Подобект: - Ул."Васил Априлов" - от ОТ136 до  ОТ103 

Клас на улицата: V – събира движението от обслужващите улици и го отвеждат до 

улиците по-висок клас. 

Начало и край на участъка 

- Началото на обекта е при ОТ136 ( краят  на ул.”Н.Вапцаров”) 

- Краят е при ОТ103.  

- Общата дължина на разглеждания участък е 211.80м. 

Ситуация 

Преобладаващата ширина на уличното платно е 4-5м.  В ляво  по дължина на 

разглеждания участък се наблюдава тротоар с варираща ширина и прилежащи бордюри във 

видимо не добро състояние 

Ситуационно  улицата е съставена от прави и криви. Съществуващото състояние на 

улицата се определя като изключително лошо . 

Подобект: - Ул."Липа" - от ОТ524 до  ОТ 416 
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Клас на улицата: V – събира движението от обслужващите улици и го отвеждат до 

улиците по-висок клас. 

Начало и край на участъка 

- Началото на обекта е при ОТ524 – при кръстовище с ул.”23-ти Септември” ( 

кв.”Заножене”) 

- Краят е при ОТ416 – начало на ул.”Найден Геров”. 

- Общата дължина на разглеждания участък е 480.20м. 

Ситуация 

Преобладаващата ширина на уличното платно е 4м.  Улицата няма изградена 

асфалтова настилка, нито тротоари и бордюри.  В участъкът от км 0+325 до км 0+480.20 се 

наблюдава наличие на земен окоп в дясно, който пресича ул. „Липа” при км 0+480 и км 

0+325 под формата на покрит окоп. 

Ситуационно  улицата е съставена от прави и криви. Съществуващото състояние на 

уличната настилка се определя като лошо, необходима е цялостна реконструкция на участъка 

с направа на нова пътна основа от трошен камък, асфалтова настилка и изграждане на нови 

тротоари и улични бордюри. 

 

Подобект: Ул."Найден Геров" от ОТ416  до ОТ426 

Клас на улицата: V – събира движението от обслужващите улици и го отвеждат до 

улиците по-висок клас. 

Начало и край на участъка 

- Началото на обекта е при ОТ416 – краят на ул.”Липа” 

- Краят е при ОТ426 – при кръстовище с ул.”Република” 

- Общата дължина на разглеждания участък е 72.01м. 

Ситуация 

Преобладаващата ширина на уличното платно е 4м.  Улицата няма изградена 

асфалтова настилка, нито тротоари и бордюри.   

Ситуационно  улицата е съставена от прави. Съществуващото състояние на уличната 

настилка се определя като лошо, необходима е цялостна реконструкция на участъка с 

направа на нова пътна основа от трошен камък, асфалтова настилка и изграждане на нови 

тротоари и улични бордюри. 

 

Подобект: Ул."Цар Симеон" - от ОТ170 до  ОТ165 

Клас на улицата: IV –главни улици. 

Начало и край на участъка 

- Началото на обекта е при ОТ170 – при кръстовище с ул.”Янко Сакъзов” и 

ул.”Иван Асен II” 

- Краят е при ОТ17 . 
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- Общата дължина на разглеждания участък е 530.01м. 

Ситуация 

Преобладаващата ширина на уличното платно е 6м.  Улицата няма изградена 

асфалтова настилка, частично се наблюдават тротоари и бордюри във видимо не добро 

състояние.   

Ситуационно  улицата е съставена от прави и криви. . Съществуващото състояние на 

уличната настилка се определя като лошо,   необходима е цялостна реконструкция на 

участъка с направа на нова пътна основа от трошен камък ,асфалтова настилка и изграждане 

на нови тротоари и улични бордюри. 

 

Подобект: Ул."Янко Сакъзов" -  от ОТ213  до ОТ170 

Клас на улицата: IV –главни улици. 

Начало и край на участъка 

- Началото на обекта е при ОТ213-при кръстовище с ул.”България”. (PП III-812) 

- Краят е при ОТ170 - при кръстовище с ул.”Цар Симеон” и “Цар Иван Асен II”. 

- Общата дължина на разглеждания участък е 510м. 

Изграждането на този участък от главната улична мрежа на гр.Вършец ще осигури 

директна транспортна свързаност с Републикански път III-812 при км 13+300. 

В обхвата на проекта на ул. „Янко Сакъзов” са включени и участъци от следните 

улици: 

 Ул. „Алеко Константинов” от ОТ207 до ОТ206 

- Клас на улицата V - събира движението от обслужващите улици и го отвеждат до 

улиците по-висок клас 

  - Началото на участъка е от кръстовище с ул. „Янко Сакъзов”, а краят е при 

пресичането с ул. „Банкя”  

  - Общата дължина на разглеждания участък е 65,40м. 

 

 Ул. „Цар Иван Асен II” ОТ170 до ОТ171 

- Клас на улицата V - събира движението от обслужващите улици и го отвеждат до 

улиците по-висок клас 

  - Началото на участъка е от кръстовище с ул. „Янко Сакъзов”, а краят е при 

пресичането с ул. „Банкя”  

  - Общата дължина на разглеждания участък е 71,73м. 

Ситуация 

Преобладаващата ширина на уличните платна е 6м.  Улиците нямат изградена 

асфалтова настилка, частично се наблюдават тротоари и бордюри във видимо не добро 

състояние.   



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г.: „Реконструкция и рехабилитация на 

част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-

2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община 

Вършец  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 

  10 / 25 

 

 

 

Ситуационно  улиците са съставени от прави и криви. Съществуващото състояние на 

уличната настилка се определя като лошо, необходима е цялостна реконструкция на 

участъците с направа на нова пътна основа от трошен камък, асфалтова настилка и 

изграждане на нови тротоари и улични бордюри. 

 

Описание на предвидените за изпълнение СМР, подлежащи на строителен надзор: 

Общо за обекта „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на 

гр.Вършец, община Вършец“, обхващащ всички от изброените по-горе в техническата 

спецификация подобекти, са предвидени следните видове и обеми строително монтажни 

дейности: 

Пози-

ция 
Описание на работите  мярка  количество  

РАЗДЕЛ I. Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, съоръженията и 

принадлежностите към тях - обща площ 23 549,85 м² 

  Сметка 1. ЗЕМНИ РАБОТИ     

1 Разчистване сервитута на улиците. м2 13 188,00 

2 

Общ обикновен изкоп, включително натоварване, 

транспортиране на определено разстояние, разтоварване на 

депо и оформянето му.  
м³ 7 521,08 

3 

Фрезоване съществуваща асф. настилка, включително 

натоварване, транспортиране на определено разстояние, 

разтоварване на депо и оформянето му. 

м² 5 953,20 

4 Демонтаж съществуващ покрит окоп м 14,50 

  Сметка 2. АСФАЛТОВИ РАБОТИ     

5 

Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт, АС 

изн.А , с дебелина в уплътнено състояние 4 см., включително 

всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС 

м2 23 549,85 

6 

Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на 

покритието  /АС бин./, за профилиране и изравняване на 

пластове с  дебелина 6см ., включително всички свързани с 

това разходи, съгласно изискванията на ТС 

т 3 714,16 

7 
Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с 

различна ширина, съгласно изискванията на ТС. 
м2 23 549,85 

8 
Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с 

различна ширина, съгласно изискванията на ТС. 
м2 23 549,85 

  Сметка 3 ПЪТНИ РАБОТИ     

9 
Направа на пътна основа от трошен камък с мин. дебелина 

35см 
м3 6 974,80 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г.: „Реконструкция и рехабилитация на 

част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-

2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община 

Вършец  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 

  11 / 25 

 

 

 

10 
Доставка и изливане на място на бетон В25 за повдигане на 

съществуващи шахти и оттоци 
м3 4,75 

11 
Доставка и монтаж на нови отводнителни решетки с ширина 

35см, включително всички свързани с това разходи 
м 37,50 

12 

Доставка и монтаж на дъждоприемни шахти комплект с 

капаци и извод ф200, включително всички свързани с това 

разходи 

бр 67,00 

13 Доставка и монтаж на  PVC тръби ф200мм м 564,00 

14 Доставка и монтаж на капаци за съществуващи ДШ бр 2,00 

15 

Направа на ревизионни  шахти, включително доставка и 

монтаж на самонивелиращи се капаци и всички свързани с 

това разходи 

бр 20,00 

16 

Доставка и монтаж на  самонивелиращи се капаци за 

съществуващи ревизионни шахти, включително всички 

свързани с това разходи 

бр 17,00 

17 

Доставка и монтаж на нов пешеходен парапет и ЕПО, 

включително демонтаж на съществуващите, превоз на 

определено разстояние и всички свързани с това разходи 

м 65,50 

18 
Доставка и монтаж на покрит окоп, включително всички 

свързани с това разходи 
м 152,00 

19 
Въвеждане на временна организация на движението чрез 

вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка 
Гл. сума  1,00 

20 

Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с 

перли с различна конфигурация съгласно чертежите, в 

съответствие с изискванията на ТС, включително всички 

свързани с това разходи 

м² 1 386,00 

21 
Доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци, 

съгласно изискванията на ТС 
м² 63,00 

22 
Укрепване на  стандартни пътни знаци, включително всички 

свързани с това разходи 
бр 125,00 

РАЗДЕЛ II. Строителство, реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи 

тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях - обща площ 10 858,18 м² 

  Сметка 1. ЗЕМНИ РАБОТИ     

23 

Общ обикновен изкоп за тротоари, включително натоварване, 

транспортиране на определено разстояние, разтоварване на 

депо и оформянето му.  
м³ 2 249,22 

24 
Разваляне на тротоари, включително сортиране, натоварване, 

транспортиране на определено разстояние и разтоварване м² 4 316,00 

25 
Демонтаж бордюри, включително натоварване, 

транспортиране на определено разстояние и разтоварване 
м 2 836,20 
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  Сметка 2. ПЪТНИ РАБОТИ     

26 
Доставка и полагане на трошен камък за направа на тротоари 

с дебелина 15см 
м3 1 466,89 

27 
Доставка и монтаж на бетонови плочи 40х40 за направа на  

нови тротоари, включително всички свързани с това разходи 
м² 9 779,20 

28 

Доставка и полагане на цименто-пясъчна възглавница за 

направа на тротоари с деб. 3см, включително всички свързани 

с това разходи 

м3 293,38 

29 Доставка и изливане на място на бетон В15  за  бордюри м3 251,27 

30 Доставка и изливане на място на бетон В30 за тротоар м3 42,98 

31 
Доставка и монтаж на бетонови бордюри 18/35/50, 

включително всички свързани с това разходи 
м 6 281,60 

 

А. Проектни решения по част „Пътна“: 

Подобект: Ул."Христо Ботев" - от ОТ154 до  ОТ64 

 Ситуация 

Проектът предвижда цялостна рехабилитация на разглеждания участък от ул.”Христо 

Ботев” чрез полагане на нови асфалтови пластове и цялостна реконструкция на тротоарните 

площи и подмяна на старите бордюри с нови . 

От направеното  геометрично решение се установи, че участъкът е съставен от прави 

и хоризонтални криви. Проектът не предвижда изменение на оста на пътя и следва 

съществуващото положение.  

 

Приет е следният километраж за нуждите на проекта на разглеждания участък от 

ул.”Христо Ботев” от ОТ154 до ОТ64,: 

- начало : КМ 0+000.00; 

- край:      КМ 0+523.34; 

Проектната разработка предвижда пълна рехабилитация на ул.”Христо Ботев” - 

полагане на изцяло нов износващ пласт от асфалтобетон тип А с дебелина 4см, както и 

изравнителен пласт (биндер) с варираща дебелина, като минималната му дебелина е не по-

малко от 4см.  

Проектните ширини на платната за движение са вариращи - 2х2.5м и 2х3м. 

Предвидена е реконструкция на тротоарните площи, подмяна на уличните бордюри, 

подмяна капаците на съществуващите шахти и отводнителни решетки с нови до проектното 

ниво на новоположените асфалтови пластове.   

Пред всеки вход на имот, както и в зоната на всяко пътно кръстовище и всяка 

пешеходна пътека, бордюрите трябва да бъдат скосени, с цел осигуряване лесен достъп до 
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прилежащите имоти и безпрепятствено преминаване на хора с инвалидни колички в зоната 

на кръстовищата и пешеходните пътеки. 

Нивелетно решение 

Проектното нивелетно решение на улиците е съставено от вертикални криви и прави, 

с елементи съгласно Нормите за проектиране на пътища и улици за съответния клас и 

проектна скорост на пътя, съобразено максимално със съществуващото положение на 

улицата. Проектната нивелета цели максимално запазване на нивата на прилежащите 

бордюри в ляво и дясно, както и същевременно оптимизиране на транспортно-

експлоатационните качества на пътя чрез новата асфалтова настилка.  Това налага почти 

цялостно нивелетното фрезоване в левия и десния ръб на уличното платно. 

Напречен профил на пътя 

 Съгласно Нормите за проектиране на градска улична мрежа напречният профил на 

пътя е с вариращи стойности, целящи максимално да избегнат голяма денивелация между 

новите асфалтови пластове и прилежащите имоти, като същевременно да бъде осигурен 

достатъчен наклон за отвеждане на повърхностните води, 

Отводняване 

За по-ефективно отводняване на асфалтовото покритие в проекта са заложени 

подходящи надлъжни и напречни профили. Предвиден е монтаж на дъждоприемни оттоци за 

отвеждане на повърхностните води към съществуващата канализация, посредством ПВЦ 

тръби ф200мм. На места ще бъдат изградени нови ревизионни шахти, а на други ще се 

запазят съществуващите и техните капаци ще бъдат подменени с нови до проектно ниво. 

Зауствания 

В проекта за Подобект: Ул."Христо Ботев" - от ОТ154 до  ОТ64 са предвидени 11 броя 

зауствания, при километраж, както следва:  

- 0+084.00 дясно 

- 0+085.00 ляво 

- 0+177.00 дясно 

- 0+220.00 ляво 

- 0+239.70 дясно 

- 0+283.10 ляво 

- 0+316.00 дясно 

- 0+410.00 ляво 

- 0+470.00 ляво 

- 0+513.10 ляво 

- 0+523.34 дясно 

Подобект: Ул."Първа" от ОТ64 до ОТ835 

 Ситуация 
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Проектът не предвижда изменение на оста на пътя и следва съществуващото 

положение.  

Приет е следният километраж, за нуждите на проекта: 

- начало:   КМ 0+000; 

- край:       КМ 0+345.42; 

Проектната разработка предвижда пълна рехабилитация - полагане на изцяло нов 

износващ пласт от асфалтобетон тип А с дебелина 4см, както и изравнителен пласт (биндер) 

с варираща дебелина, като минималната му дебелина е не по-малко от 4см.  

Предвиден е монтаж на нов пешеходен парапет, комбиниран с еластична ограда,  при 

съоръжение на км 0+038 – двустранно на моста. Общата дължина на предпазната ограда в 

комбинация с парапет е 65.5м. 

Проектните ширини на платната за движение са вариращи - 2х2.5м и 2х3м. 

Предвидена е реконструкция на тротоарните площи, подмяна на уличните бордюри, 

подмяна капаците на съществуващите шахти и отводнителни решетки с нови до проектното 

ниво на ново положените асфалтови пластове.   

Пред всеки вход на имот, както и в зоната на всяко пътно кръстовище и всяка 

пешеходна пътека, бордюрите трябва да бъдат скосени, с цел осигуряване лесен достъп до 

прилежащите имоти и безпрепятствено преминаване на хора с инвалидни колички в зоната 

на кръстовищата и пешеходните пътеки. 

Нивелетно решение 

Проектното нивелетно решение на улиците е съставено от вертикални криви и прави, 

с елементи съгласно Нормите за проектиране на пътища и улици за съответния клас и 

проектна скорост на пътя, съобразено максимално със съществуващото положение на 

улицата .Проектната нивелета цели максимално запазване на нивата на прилежащите 

бордюри в ляво и дясно, както и същевременно оптимизиране на транспортно-

експлоатационните качества на пътя чрез новата асфалтова настилка.  Това налага почти 

цялостно нивелетното фрезоване в левия и десния ръб на уличното платно. 

Напречен профил на пътя 

 Съгласно Нормите за проектиране на градска улична мрежа напречният профил на 

пътя е с вариращи стойности, целящи максимално да избегнат голяма денивелация между 

новите асфалтови пластове и прилежащите имоти, като същевременно да бъде осигурен 

достатъчен наклон за отвеждане на повърхностните води. 

Отводняване 

За по-ефективно отводняване на асфалтовото покритие в проекта са заложени 

подходящи надлъжни и напречни профили. Предвиден е монтаж на дъждоприемни оттоци за 

отвеждане на повърхностните води към съществуващата канализация, посредством ПВЦ 

тръби ф200мм. На места ще бъдат изградени нови ревизионни шахти, а на други ще се 

запазят съществуващите и техните капаци ще бъдат подменени с нови до проектно ниво. 
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Зауствания 

В проекта за Подобект: Ул."Първа" от ОТ64 до ОТ835 са предвидени 9 броя 

зауствания, при километраж, както следва:  

- 0+000.00 ляво 

- 0+070.00 ляво 

- 0+075.00 дясно 

- 0+167.00 ляво 

- 0+175.00 дясно 

- 0+263.30 ляво 

- 0+248.50 дясно 

- 0+328.60 ляво 

- 0+334.20 дясно 

Подобект: Ул. "Никола Вапцаров" - от ОТ120 до  ОТ136 

 Ситуация 

Проектът не предвижда изменение на оста на пътя и следва съществуващото 

положение.  

Приет е следният километраж, за нуждите на проекта: 

- начало : КМ 0+000; 

- край:       КМ 0+168.20; 

Проектната разработка предвижда пълна реконструкция на ул.”Вапцаров” -  

изграждане на пътна основа от несортиран трошен камък с минимална дебелина от 35см, 

полагане на плътен асфалтобетон с деб.4см, полагане на долен пласт на покритието – биндер 

с дебелина 6см. Ще бъдат изградени тротоарни площи, бордюри,  дъждоприемни оттоци и 

ревизионни шахти. При км 0+150 ширината на пътното платно започва да нараства, за да 

достигне 9.8м и да позволи безпрепятственото преминаване на МПС-та в изключително 

острата хоризонтална крива в края на участъка.   

Предвидено е изграждане на тротоарни площи, монтаж на бордюри 18/35/50, подмяна 

капаците на съществуващите шахти и отводнителни решетки с нови до проектното ниво на 

новоположените асфалтови пластове.   

Пред всеки вход на имот, както и в зоната на всяко пътно кръстовище и всяка 

пешеходна пътека, бордюрите трябва да бъдат скосени, с цел осигуряване лесен достъп до 

прилежащите имоти и безпрепятствено преминаване на хора с инвалидни колички в зоната 

на кръстовищата и пешеходните пътеки. 

Нивелетно решение 

Проектното нивелетно решение на улиците е съставено от вертикални криви и прави, 

с елементи съгласно Нормите за проектиране на пътища и улици за съответния клас и 

проектна скорост на пътя, съобразено максимално със съществуващото положение на 

улицата. Проектната нивелета цели максимално запазване на нивата на прилежащите 
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бордюри в ляво и дясно, както и същевременно оптимизиране на транспортно-

експлоатационните качества на пътя чрез новата асфалтова настилка.   

Напречен профил на пътя 

 Напречният наклон на улицата е едностранен по цялата й дължина.  

 Съгласно Нормите за проектиране на градска улична мрежа напречният профил на 

пътя е с вариращи стойности, целящи максимално да избегнат голяма денивелация между 

новите асфалтови пластове и прилежащите имоти , като същевременно да бъде осигурен 

достатъчен наклон за отвеждане на повърхностните води. 

Отводняване 

За по-ефективно отводняване на асфалтовото покритие в проекта са заложени 

подходящи надлъжни и напречни профили. Предвиден е монтаж на дъждоприемни оттоци за 

отвеждане на повърхностните води към съществуващата канализация, посредством ПВЦ 

тръби ф200мм. На места ще бъдат изградени нови ревизионни шахти, а на други ще се 

запазят съществуващите и техните капаци ще бъдат подменени с нови до проектно ниво. 

Зауствания 

В проекта за Подобект: Ул. "Никола Вапцаров" - от ОТ120 до  ОТ136 са предвидени 3 

броя зауствания, при километраж, както следва:  

- 0+000 директно трасе 

- 0+084 ляво 

- 0+084 дясно 

Подобект: - Ул."Васил Априлов" - от ОТ136 до  ОТ103 

 Ситуация 

Проектът не предвижда изменение на оста на пътя и следва съществуващото 

положение.  

Приет е следният километраж, за нуждите на проекта: 

- начало : КМ 0+000; 

- край:       КМ 0+345.42; 

Реконструкция ще бъде извършена от км 0+000 до км 0+140, в това число: направа на 

пътна основа от несортиран трошен камък с мин.дебелина 35см, полагане на плътен 

асфалтобетон с деб.4см, полагане на долен пласт на покритието – биндер с деб.6см. Ще 

бъдат изградени нови тротоарни площи – в ляво, нови бордюри 18/35/50, изграждане на 

дъждоприемни оттоци и ревизионни шахти. 

Рехабилитация ще бъде извършена от км 0+140 до км 0+211.80, в това число: полагане 

на плътен асфалтобетон с деб.4см, полагане на долен пласт на покритието – биндер с 

мин.деб.4см. Ще бъдат изградени нови тротоарни площи – в ляво, нови бордюри 18/35/50, 

изграждане на дъждоприемни оттоци и ревизионни шахти. 

Преобладаващата ширина на пътното платно е - 2х2.5м. 
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Пред всеки вход на имот, както и в зоната на всяко пътно кръстовище и всяка 

пешеходна пътека, бордюрите трябва да бъдат скосени, с цел осигуряване лесен достъп до 

прилежащите имоти и безпрепятствено преминаване на хора с инвалидни колички в зоната 

на кръстовищата и пешеходните пътеки. 

Нивелетно решение 

Проектното нивелетно решение на улиците е съставено от вертикални криви и прави, 

с елементи съгласно Нормите за проектиране на пътища и улици за съответния клас и 

проектна скорост на пътя, съобразено максимално със съществуващото положение на 

улицата .Проектната нивелета цели максимално запазване на нивата на прилежащите 

бордюри в ляво и дясно, както и същевременно оптимизиране на транспортно-

експлоатационните качества на пътя чрез новата асфалтова настилка.  Това налага почти 

цялостно нивелетното фрезоване в левия и десния ръб на уличното платно. 

Напречен профил на пътя 

 Напречният наклон на улицата е едностранен по цялата й дължина.  

 Съгласно Нормите за проектиране на градска улична мрежа напречният профил на 

пътя е с вариращи стойности, целящи максимално да избегнат голяма денивелация между 

новите асфалтови пластове и прилежащите имоти , като същевременно да бъде осигурен 

достатъчен наклон за отвеждане на повърхностните води. 

Отводняване 

За по-ефективно отводняване на асфалтовото покритие в проекта са заложени 

подходящи надлъжни и напречни профили. Предвиден е монтаж на дъждоприемни оттоци за 

отвеждане на повърхностните води към съществуващата канализация, посредством ПВЦ 

тръби ф200мм. На места ще бъдат изградени нови ревизионни шахти, а на други ще се 

запазят съществуващите и техните капаци ще бъдат подменени с нови до проектно ниво. 

Зауствания 

В проекта за Подобект: Ул."Васил Априлов" - от ОТ136 до  ОТ103 е предвидено 1 

брой заустване, при километраж, както следва:  

- 0+150 дясно 

 

Подобект: - Ул."Липа" - от ОТ524 до  ОТ416 

 Ситуация 

Проектът не предвижда изменение на оста на пътя и следва съществуващото 

положение.  

Приет е следният километраж, за нуждите на проекта: 

- начало : КМ 0+000; 

- край:       КМ 0+345.42; 
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Проектната разработка предвижда изцяло реконструкция на ул.”Липа” – изграждане 

на пътна основа от несортиран трошен камък с мин.дебелина 35см, полагане износващ пласт 

от асфалтобетон тип А с дебелина 4см, както и изравнителен пласт (биндер) с дебелина 6см. 

Проектната ширина на платното за движение е - 2х2.5м. 

Предвидено е изграждане на нови тротоарни площи, монтаж на бордюри 18/35/50, 

подмяна капаците на съществуващите шахти и отводнителни решетки с нови до проектното 

ниво на новоположените асфалтови пластове.   

Съществуващият на място земен окоп попада под проектното пътно платно, което 

налага той да бъде засипан с необходимия материал за пътна основа. Успоредно на него – 

извън пътното платно, ще бъде изграден покрит земен окоп, който да отвежда наличната в 

участъка вода към дере на км 0+325. Покритият окоп  пресича ул.”Липа” при км 0+325 и км 

0+480 посредством монтаж на отводнителни решетки с ширина 35см. 

Пред всеки вход на имот, както и в зоната на всяко пътно кръстовище и всяка 

пешеходна пътека, бордюрите трябва да бъдат скосени, с цел осигуряване лесен достъп до 

прилежащите имоти и безпрепятствено преминаване на хора с инвалидни колички в зоната 

на кръстовищата и пешеходните пътеки. 

Нивелетно решение 

Проектното нивелетно решение на улиците е съставено от вертикални криви и прави, 

с елементи съгласно Нормите за проектиране на пътища и улици за съответния клас и 

проектна скорост на пътя, съобразено максимално със съществуващото положение на 

улицата. Проектната нивелета цели максимално запазване на нивата на прилежащите 

бордюри в ляво и дясно, както и същевременно оптимизиране на транспортно-

експлоатационните качества на пътя чрез новата асфалтова настилка.  Това налага почти 

цялостно нивелетното фрезоване в левия и десния ръб на уличното платно. 

Напречен профил на пътя 

 Съгласно Нормите за проектиране на градска улична мрежа напречният профил на 

пътя е с вариращи стойности, целящи максимално да избегнат голяма денивелация между 

новите асфалтови пластове и прилежащите имоти, като същевременно да бъде осигурен 

достатъчен наклон за отвеждане на повърхностните води. 

Отводняване 

За по-ефективно отводняване на асфалтовото покритие в проекта са заложени 

подходящи надлъжни и напречни профили. Предвиден е монтаж на дъждоприемни оттоци за 

отвеждане на повърхностните води към съществуващата канализация, посредством ПВЦ 

тръби ф200мм. На места ще бъдат изградени нови ревизионни шахти, а на други ще се 

запазят съществуващите и техните капаци ще бъдат подменени с нови до проектно ниво. 

Зауствания 

В проекта за Подобект: Ул."Липа" - от ОТ524 до  ОТ416 са предвидени 4 броя 

зауствания, при километраж, както следва:  
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- 0+000.00 ляво/дясно 

- 0+210.00 дясно 

- 0+210.00 ляво 

- 0+474.00 дясно 

Подобект: Ул."Найден Геров" от ОТ416  до ОТ426 

 Ситуация 

Проектът не предвижда изменение на оста на пътя и следва съществуващото 

положение.  

Приет е следният километраж, за нуждите на проекта: 

- начало : КМ 0+000; 

- край:       КМ 0+072.01 

Проектната разработка предвижда изцяло реконструкция на ул.”Найден Геров” – 

изграждане на пътна основа от несортиран трошен камък с мин.дебелина 35см, полагане 

износващ пласт от асфалтобетон тип А с дебелина 4см, както и изравнителен пласт (биндер) 

с дебелина 6см. 

Проектната ширина на платното за движение е - 2х2.5м. 

 

Предвидено е изграждане на нови тротоарни площи, монтаж на бордюри 18/35/50, 

подмяна капаците на съществуващите шахти и отводнителни решетки с нови до проектното 

ниво на новоположените асфалтови пластове.   

Пред всеки вход на имот, както и в зоната на всяко пътно кръстовище и всяка 

пешеходна пътека, бордюрите трябва да бъдат скосени, с цел осигуряване лесен достъп до 

прилежащите имоти и безпрепятствено преминаване на хора с инвалидни колички в зоната 

на кръстовищата и пешеходните пътеки. 

Нивелетно решение 

Проектното нивелетно решение на улиците е съставено от вертикални криви и прави, 

с елементи съгласно Нормите за проектиране на пътища и улици за съответния клас и 

проектна скорост на пътя, съобразено максимално със съществуващото положение на 

улицата .Проектната нивелета цели максимално запазване на нивата на прилежащите 

бордюри в ляво и дясно, както и същевременно оптимизиране на транспортно-

експлоатационните качества на пътя чрез новата асфалтова настилка. 

Напречен профил на пътя 

 Съгласно Нормите за проектиране на градска улична мрежа напречният профил на 

пътя е с вариращи стойности, целящи максимално да избегнат голяма денивелация между 

новите асфалтови пластове и прилежащите имоти , като същевременно да бъде осигурен 

достатъчен наклон за отвеждане на повърхностните води. 

Отводняване 
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За по-ефективно отводняване на асфалтовото покритие в проекта са заложени 

подходящи надлъжни и напречни профили. Предвиден е монтаж на дъждоприемни оттоци за 

отвеждане на повърхностните води към съществуващата канализация, посредством ПВЦ 

тръби ф200мм. На места ще бъдат изградени нови ревизионни шахти, а на други ще се 

запазят съществуващите и техните капаци ще бъдат подменени с нови до проектно ниво. 

Зауствания 

В проекта за Подобект: Ул."Найден Геров" от ОТ416  до ОТ426 са предвидени 2 броя 

зауствания, при километраж, както следва:  

- 0+020.00 дясно 

- 0+072.00 ляво/дясно 

Подобект: Ул."Цар Симеон" - от ОТ170 до  ОТ165 

 Ситуация 

Проектът не предвижда изменение на оста на пътя и следва съществуващото 

положение.  

Приет е следният километраж, за нуждите на проекта: 

- начало : КМ 0+000; 

- край:       КМ 0+530.01 

Проектната разработка предвижда изцяло реконструкция на ул.”Цар Симеон” – 

изграждане на пътна основа от несортиран трошен камък с мин.дебелина 35см, полагане 

износващ пласт от асфалтобетон тип А с дебелина 4см, както и изравнителен пласт (биндер) 

с дебелина 6см. 

Предвидено е изграждане на нови тротоарни площи, монтаж на бордюри 18/35/50, 

подмяна капаците на съществуващите шахти и отводнителни решетки с нови до проектното 

ниво на новоположените асфалтови пластове.   

Пред всеки вход на имот, както и в зоната на всяко пътно кръстовище и всяка 

пешеходна пътека, бордюрите трябва да бъдат скосени, с цел осигуряване лесен достъп до 

прилежащите имоти и безпрепятствено преминаване на хора с инвалидни колички в зоната 

на кръстовищата и пешеходните пътеки. 

Нивелетно решение 

Проектното нивелетно решение на улиците е съставено от вертикални криви и прави, 

с елементи съгласно Нормите за проектиране на пътища и улици за съответния клас и 

проектна скорост на пътя, съобразено максимално със съществуващото положение на 

улицата. Проектната нивелета цели максимално запазване на нивата на прилежащите 

бордюри в ляво и дясно, както и същевременно оптимизиране на транспортно-

експлоатационните качества на пътя чрез новата асфалтова настилка.  Това налага почти 

цялостно нивелетното фрезоване в левия и десния ръб на уличното платно. 

Напречен профил на пътя 
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 Съгласно Нормите за проектиране на градска улична мрежа напречният профил на 

пътя е с вариращи стойности, целящи максимално да избегнат голяма денивелация между 

новите асфалтови пластове и прилежащите имоти, като същевременно да бъде осигурен 

достатъчен наклон за отвеждане на повърхностните води. 

Отводняване 

За по-ефективно отводняване на асфалтовото покритие в проекта са заложени 

подходящи надлъжни и напречни профили. Предвиден е монтаж на дъждоприемни оттоци за 

отвеждане на повърхностните води към съществуващата канализация, посредством ПВЦ 

тръби ф200мм. На места ще бъдат изградени нови ревизионни шахти, а на други ще се 

запазят съществуващите и техните капаци ще бъдат подменени с нови до проектно ниво. 

Зауствания 

В проекта за Подобект: Ул."Цар Симеон" - от ОТ170 до  ОТ165 са предвидени 2 броя 

зауствания, при километраж, както следва:  

- 0+330.00 дясно 

- 0+350.00 ляво 

Подобект: Ул."Янко Сакъзов" -  от ОТ213  до ОТ170 

 Ситуация 

Проектът не предвижда изменение на оста на улиците и следва съществуващото 

положение.  

Приет е следният километраж, за нуждите на проекта: 

Ул. „Янко Сакъзов” 

- начало : КМ 0+000; 

- край:       КМ 0+510.01 

Ул. „Алеко Константинов” 

- начало : КМ 0+000; 

- край:       КМ 0+065.40 

Ул. „Цар Иван Асен II” 

- начало : КМ 0+000; 

- край:       КМ 0+071.73 

Обща дължина на всички разглеждани участъци – 647,14м 

Проектната разработка предвижда изцяло реконструкция на ул.”Янко Сакъзов”, ул. 

„Алеко Константинов” и ул. „Цар Иван Асен II” – изграждане на пътна основа от несортиран 

трошен камък с мин.дебелина 35см, полагане износващ пласт от асфалтобетон тип А с 

дебелина 4см, както и изравнителен пласт (биндер) с дебелина 6см. 

Проектната ширина на платното за движение за ул. „Янко Сакъзов” е - 2х4.5м; за ул. 

„Алеко Константинов” е – 2х3.5м; за ул. „Цар Иван Асен II” е – 2х3.5м. 
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Предвидено е изграждане на нови тротоарни площи, монтаж на бордюри 18/35/50, 

подмяна капаците на съществуващите шахти и отводнителни решетки с нови до проектното 

ниво на новоположените асфалтови пластове.   

Пред всеки вход на имот, както и в зоната на всяко пътно кръстовище и всяка 

пешеходна пътека, бордюрите трябва да бъдат скосени, с цел осигуряване лесен достъп до 

прилежащите имоти и безпрепятствено преминаване на хора с инвалидни колички в зоната 

на кръстовищата и пешеходните пътеки. 

Нивелетно решение 

Проектното нивелетно решение на улиците е съставено от вертикални криви и прави, 

с елементи съгласно Нормите за проектиране на пътища и улици за съответния клас и 

проектна скорост на пътя, съобразено максимално със съществуващото положение на 

улицата. Проектната нивелета цели максимално запазване на нивата на прилежащите 

бордюри в ляво и дясно, както и същевременно оптимизиране на транспортно-

експлоатационните качества на пътя чрез новата асфалтова настилка.   

Напречен профил на пътя 

 Съгласно Нормите за проектиране на градска улична мрежа напречният профил на 

улиците е с вариращи стойности, целящи максимално да избегнат голяма денивелация между 

новите асфалтови пластове и прилежащите имоти, като същевременно да бъде осигурен 

достатъчен наклон за отвеждане на повърхностните води. 

Отводняване 

За по-ефективно отводняване на асфалтовото покритие в проекта са заложени 

подходящи надлъжни и напречни профили. Предвиден е монтаж на дъждоприемни оттоци за 

отвеждане на повърхностните води към съществуващата канализация, посредством ПВЦ 

тръби ф200мм. На места ще бъдат изградени нови ревизионни шахти, а на други ще се 

запазят съществуващите и техните капаци ще бъдат подменени с нови до проектно ниво. 

Зауствания 

В проекта за Подобект: Ул."Янко Сакъзов" -  от ОТ213  до ОТ170 е предвидено 1 брой 

заустване, при километраж 0+000 ляво/дясно. 

 

 

Б. Организация на движението: 

- Работният проект включва част „Организация на движението” – хоризонтална 

маркировка и вертикална сигнализация.  

- Предвидените дейности по организация на движението са изцяло съобразени с класа 

на улиците и проектната скорост за населено място, както и с проектните ширини и 

надлъжни наклони. При изпълнение на дейностите по Организация на движението следва да 

се спазват следните нормативни документи: 
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- Закон за движението по пътищата; 

-  Наредба  №1/17.01.2001 г. за организация на движението по пътищата; 

- Наредба  №18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци; 

- Наредба  №3 от 2010 г. за временната организация и безопасността на движението 

при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците; 

- В проекта, върху ситуация в мащаб 1:1000 са нанесени подробно хоризонталната 

маркировка и вертикалната сигнализация.  

- Хоризонталната маркировка -Изпълнява се хоризонтална маркировка от боя с перли 

с различна конфигурация съгласно чертежите. 

- Вертикалната сигнализация се изпълнява със стандартни рефлектиращи пътни знаци 

от II-ри типоразмер. 

 

В. Осигуряване на безопасност на строителната площадка. Пожарна безопасност 

на обекта: 

- Плановете за безопасност и здраве и пожарна безопасност са предписан към 

изпълнението на проекта съгласно изискванията на нормативните уредби по ЗЗБУТ и всички 

нормативни изисквания за безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност. При 

извършване на строително-монтажните работи да се спазват стриктно изискванията на: 

         - НАРЕДБА №Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност 

при експлоатация на обектите. 

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), обн. 23.12.1997 год., изм. 

Дв бр.70/2004 год. 

- Наредба № 7/23.09.1999 год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд на работните места и при използване на работно оборудване; 

- Наредба № 3/19.04.2001 год. за минималните изисквания за безопасност при 

използване на ЛПС 

- Наредба № 3/14.05.1996 год. за инструктажа на работниците и служителите по 

БХТПО 

- Наредба № 4/02.08.1995 год. за знаците и сигналите за безопасност на труда и 

противопожарна охрана 

- Наредба №5/11.05.1999 год. за реда, начина и периодичността на извършване на 

оценка на риска 
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- Правилник по безопасност на труда при товаро-разтоварни работи  

- Наредба за трудовите злополуки – ПМС-263/1993 год., изм. ДВ бр. 19/2002 год. 

- Противопожарни строително-технически норми и др. 

 

Г. Строителни отпадъци: 

Във връзка с управлението на дейностите по отпадъците на територията на обекта, ще 

се извършва: 

- периодичен контрол за запазване на изискванията за разделно събиране на 

отпадъците; 

- проверка на състоянието на съдовете за съхраняване на отпадъците и почистване на 

евентуални замърсявания; 

- поддържане на отчетна информация за предаване на отпадъците; 

- осигуряване при необходимост на допълнителни договори с лица, които притежават 

разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за 

съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно наредбата за 

класификация на отпадъците; 

- своевременно предаване на отпадъците за последващо оползотворяване или 

обезвреждане. 

 

ВАЖНО!!! В изпълнение на разпоредбата на чл. 48, ал.2 от ЗОП и чл. 49, ал. 2 от 

ЗОП да се счита добавено и да се чете "или еквивалент" навсякъде, където в 

документацията по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически 

одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са 

посочени модел, източник, специфичен процес, търговска марка, патент, тип, 

конкретен произход или производство. 

 

На основание чл. 50, ал. 1 от ЗОП, когато техническите спецификации са определени 

съгласно чл. 48, ал. 1, т. 2, възложителят не може да отстрани оферта на основание, че 

предложеното строителство, доставки или услуги не съответства на посочения стандарт, 

спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, ако участникът докаже в 

своята оферта с подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл. 52, че 

предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от 

техническите спецификации. 

На основание чл. 50, ал. 1 от ЗОП, когато технически спецификации са определени 

съгласно чл. 48, ал. 1, т. 1, възложителят не може да отстрани оферта за строителство, 
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доставки или услуги, които съответстват на български стандарт, въвеждащ европейски 

стандарт, европейска техническа оценка, обща техническа спецификация, международен 

стандарт или стандартизационен документ, установен от европейски орган по 

стандартизация, ако участникът докаже в своята оферта с подходящи средства, 

включително чрез доказателствата по чл. 52 от ЗОП, че тези стандартизационни документи 

се отнасят до определените от възложителя изисквания за работни характеристики и 

функционални изисквания. 

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на 

действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните 

проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на 

Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се 

допуска изпълнение с нестандартни материали. 

 

 


