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Приложение № 9 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

1. Описание на предмета на обществената поръчка 
Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на СМР за „Ремонт на улици 

и тротоари в гр. Вършец“. 
 
2.  Обхват на поръчката 
Поръчката обхваща ремонтни дейности по улични и тротоарни настилки в гр. Вършец. 

Изпълнението на ремонтните работи ще се извършва след получаване на възлагателно/и 
писмо/и от Възложителя, придружено от съответното/ите Техническо/и задание/я, 
включващо/и предвидения обхват и обем на изпълняваните дейности, съобразно нуждите, 
планираните дейности за реновиране на настилките и разполагаемия финансов ресурс на 
Община Вършец. Приблизителната площ на настилките, подлежащи на ремонт и 
възстановяване, установени към момента на изготвяне на заданието, е както следва: 3 000 м² 
асфалтови настилки по уличните платна и 600 м² тротоарни настилки. 

 
3. Цел на заданието 
Целта на настоящото задание е изпълнение на строително – монтажни и строително – 

ремонтни работи за възстановяване на компрометирани асфалтови и тротоарни настилки на 
улици в гр. Вършец, следствие на дългия експлоатационен период и привеждането им в 
нормален и безопасен вид, така че да се подобрят транспортно – експлоатационните качества 
на улиците и тротоарите, в съотвествие с действащите нормативни изисквания и да се 
създадат условия за безпрепятствено придвижване на моторни превозни средства и 
пешеходци. 

 
4. Съществуващо положение 
Част от уличната мрежа на гр. Вършец е със стари асфалтови настилки, по които се 

наблюдават множество деформации, пропадания, единични и мрежовидни пукнатини, дупки с 
различна големина и дълбочина. На места има извършени частични ремонтни работи и 
изкърпвания на уличните платна, но като цяло технико-експлоатационно състояние на тези 
улици е лошо и се създава предпоставка за пътнотранспортни произшествия. На част от 
тротоарите се наблюдават пропадания, неравности, счупени или липсващи тротоарни плочи, 
потънали или липсващи бордюри, което ги прави неотговарящи на нормативните документи и 
изискванията за достъпна среда и създава предпоставки за недобро отводняване, застрашава 
безопасното придвижване на пешеходците и влошава цялостния вид на градската среда. 

 
5. Предвидени дейности и технологични процеси 
 
5.1. Изкърпване на единични дупки в асфалтобетонови настилки 
Изпълнението на тази дейност да се извърши по следната технология: 

 Очертава се правилна правоъгълна фигура с две от страните, успоредни на оста на 
улицата, включваща повредената зона и поне по 10 см. от здравото покритие в страни от 
напуканата повърхност; 
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 Изрязва се очертаната фигура с машина и с пневматичен къртач се отстранява 
материала, докато се стигне до здрав пласт. Подготовката на кръпките на по-големите 
участъци може да изпълни и чрез фрезоване, като задължително в началото и в края на 
фрезованите участъци се изрязват с фугорез за получаване на вертикални стени на кръпката. 
Всички отпадъци се натоварват и се транспортират до указано от общината място. 

 Добре оформената дупка се почиства грижливо от несвързан материал с помощта 
на метли, телени четки и сгъстен въздух; 

 Напръсква се основата и вертикалните стени на кръпката с разредена 
бавноразпадаща се битумна емулсия в количество 0,25 – 0,75 kg/m²; 

 Така подготвената кръпка се запълва по цялата дълбочина с гореща асфалтова смес 
при завършен разпад на битумната емулсия. Дебелината на асфалтовия пласт следва да е не 
по-малко от 4 см. в уплътнено състояние (в границите 4 – 6 см.). Разпределянето на сместа се 
извършва от краищата към средата, за да се гарантира добра връзка между старата и новата 
настилка. При запълването на кръпката трябва да се държи сметка и за намаляване на 
дебелината на асфалтовия пласт след уплътняване; 

 Уплътняването се извършва с валяк със стоманени бандажи и пневматичен валяк. 
При уплътняване на покритието, при първото преминаване на валяка напред и назад, бандажа 
му трябва да застъпва не повече от 15-20 см. от кръпката при ръба. Същото се повтаря и в 
другата посока, за да се осигури добра връзка в ръбовете.  

 Всички фуги се обработват – заливат се с битум и се посипват с каменно брашно 
или пясък 

Производството и полагането на асфалтова смес не се допуска при температура на 
околната среда по-ниска от 5°С, 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°С.  

Трябва да се вземат всички небходими предварителни мерки за предпазване на сместа от 
атмосферни влияния и по време на транспортиране и престой 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 значинтелна част 
от доставената смес в машината не отговаря на изискванията, или в сместа има буци, трябва да 
се прекъсне полагането до вземането на необходимите мерки за спазване на изискванията на 
ТС на АПИ от 2014 г. 

Цялото оборудване трябва да бъде проверено и/или калибрирано преди да бъде 
използвано. Оборудването трябва да бъде добре поддържано и използвано по подходящ 
начин, а работната ръка да бъде подбрана така, че да се гарантира непрекъснат процес. 

Мерната единица за измерване на изкърпените асфалтови настилки е квадратен метър 
(m²). Плащането се извършва след завършване на съответната работа по цената на съответната 
позиция, посочена в ценовото предложение и ще компенсира в пълна степен осигуряването на 
механизацията, положения труд, доставката на материалите и всичко друго необходимо за 
завършване на работата, съгласно тази част от Техническата спецификация. 

 
5.2. Преасфалтиране на асфалтобетонови настилки  
Изпълнението на тази дейност ще се извършва по следната технология: 

 Фрезоване на съществуващата асфалтова настилка и оформяне на вертикални стени 
в началото и края на фрезованите участъци  

 Извозване на строителните отпадъци до указано от общината място 
 Подготовка на основата - всички свободни материали – прах, кал и други 

замърсявания се премахват от повърхността с моторни метли, телени четки и сгъстен въздух; 
 Битумен разлив за връзка 
 Полагане на износващ пласт плътен асфалтобетон с дебелина в уплътнено 

състояние 4 см. 
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Оборудването за полагане на асфалтовите смеси трябва да бъде в съответствие с БДС. 
Сместа трябва да бъде полагана върху предварително одобрена повърхност и само когато 
атмосферните условия са подходящи, и в съответствие със ТС на АПИ от 2014 г. 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. Полагането трябва да започне 
отново, когато е сигурно, че ще продължи без прекъсвания и когато са пристигнали поне 
четири пълни транспортни средства на работната площадка.  

Асфалтовият пласт трябва да бъде еднороден, изграден по зададените нива и осигуряващ 
след уплътняването, гладка повърхност без неравности (вдлъбнатини и изпъкналости) и в 
уточнените толеранси.  

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 и оформяне на връзката със съществуващите улици; 

Оборудването използвано за уплътняване на асфалтовите смеси трябва да отговаря на 
изискванията на БДС. Работата на валяците трябва да бъде непрекъсната и ефективна.  

Преди започване работа на обекта, изпълнителят трябва да изпълни пробни участъци за  
асфалтовия пласт и неговата дебелина, за получаване на оптимални резултати при 
уплътняване, които след това ще бъдат използвани 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. При 
сечения с едностранен напречен наклон, валирането трябва да започне от по-ниската страна 
към по-високата страна, със застъпване на всяка предишна следа с поне половината от 
широчината на бандажа на валяка.  

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.  

Когато се полага в една широчина, първата положена лента ще бъде уплътнявана в 
следния ред:  

а) Напречни фуги - Напречните фуги трябва да бъдат внимателно изградени и напълно 
уплътнени, за да се осигури равна повърхност на пласта. Фугите трябва да бъдат проверявани 
с лата, за да се гарантира равност и точност на трасето. Фугите трябва да бъдат оформени в 



4 /9 
 

права линия и с вертикални чела. Ако фугата бъде разрушена от превозни или други средства, 
трябва да се възстанови вертикалността на челата и те да се намажат с битумна емулсия, преди 
полагането на нова асфалтова смес. За получаване на пълно уплътняване на тези фуги, 
положената асфалтова смес срещу фугата, трябва да бъде здраво притисната към вертикалния 
ръб с бандажния валяк. Валякът трябва да стъпи изцяло върху уплътнената вече настилка, 
напречно на оста, като бандажите застъпват не повече от 150 mm от новоположената смес при 
напречната фуга. Валякът трябва да продължи работа по тази линия, премествайки се 
постепенно с 150 mm до 200 mm, докато фугата се уплътни с пълната широчина на бандажа на 
валяка. 

б) Надлъжни фуги - Надлъжните фуги трябва да бъдат уплътнени непосредствено след 
уплътняване на напречните фуги. Изпълняваната лента трябва да бъде по проектната линия и 
наклон и да има вертикален ръб. Материалът, положен на граничната линия, трябва да бъде 
плътно притиснат към ръба на изпълнената вече лента. Преди уплътняването едрите зърна от 
асфалтовата смес трябва да бъдат внимателно обработени с гребло и отстранени. 
Уплътняването трябва да се извършва с бандажен валяк. Бандажът на валяка трябва да минава 
върху предишно изпълнената лента, като застъпва не повече от 150 mm от прясно положената 
смес. След това валяците трябва да работят за уплътняването на сместа успоредно на 
надлъжната фуга. Уплътняването трябва да продължи до пълното уплътняване и получаването 
на добре оформена фуга. Когато надлъжната фуга не се изпълнява в същия ден, или е 
разрушена от превозни и други средства през деня, ръба на лентата трябва да бъде изрязан 
вертикално, почистен и намазан с битумна емулсия преди полагането на асфалтовата смес за 
следващата лента. Надлъжните фуги на горния пласт трябва да съвпадат с маркировъчните 
линии на настилката.  

в) Външни ръбове - Ръбовете на асфалтовия пласт трябва да бъдат уплътнени 
едновременно или веднага след валирането на надлъжните фуги. Особено внимание трябва да 
се обърне на укрепването на пласта по цялата дължина на ръбовете. Преди уплътняването, 
асфалтовата смес по дължина на неподпрените ръбове, трябва да бъде леко повдигната с 
помощта на ръчни инструменти. Това ще позволи пълната тежина на бандажа на валяка да 
бъде предадена до крайните ръбове на пласта.  

г) Първоначално валиране, от по-ниската към по-високата страна - Първоначалното 
уплътняване трябва да следва веднага след валирането на надлъжните фуги и ръбовете. 
Валяците трябва да работят колкото е възможно по-близо до асфалтополагащата машина за 
получаването на необходимата плътност и без да се допусне нежелано разместване на сместа. 
Не трябва да се допуска температурата на сместа да падне под 110°С преди приключването на 
първоначалното валиране. Ако първоначалното валиране се извършва с бандажен валяк, той 
трябва да работи с двигателното колело към полагащата машина. Пневматични валяци също 
могат да бъдат използвани.  

д) Второ основно валиране - Пневматични валяци или бандажни валяци, описани в тази 
спецификация, трябва да бъдат използвани за основното уплътняване. Основното уплътняване 
трябва да следва първоначалното, колкото е възможно по-скоро и докато положената смес е 
все още с температура, която ще осигури необходимата плътност. Валяците трябва да работят 
непрекъснато, докато цялата положена смес не бъде напълно уплътнена. Промяната посоката 
на движение на валяците върху още горещата смес е забранено.  

е) Окончателно валиране - Окончателното уплътняване трябва да бъде извършено с 
бандажен или пневматичен валяк в зависимост от приетата схема на пробния участък. 
Окончателното уплътняване трябва да бъде изпълнено докато материала е все още достатъчно 
топъл за премахване на следите от валяка. Всички операции по уплътняването трябва да се 
изпълняват в близка последователност. На места, недостъпни за работа със стандартни валяци, 
уплътняването трябва да бъде извършвано с ръчни или механични трамбовки от такъв вид, че 
да осигурят необходимата плътност. След окончателното уплътняване се проверяват 
равността, нивата, напречните сечения, плътността, дебелината и всички неизправности на 
повърхността, надвишаващи допустимите толеранси и всички места с дефектна текстура, 
плътност или състав трябва да бъдат коригирани.  
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 Обработване на фугите с битум и поръсване с каменно брашно или пясък; 
 Коригиране нивото на ревизионни шахти и улични оттоци до нивото на 

новоположената настилка 
Мерната единица за измерване на новоположените асфалтови настилки е квадратен 

метър (m²). Плащането се извършва след завършване на съответната работа по цената на 
съответната позиция, посочена в ценовото предложение и ще компенсира в пълна степен 
осигуряването на механизацията, положения труд, доставката на материалите и всичко друго 
необходимо за завършване на работата, съгласно тази част от Техническата спецификация. 

 
5.3. Изграждане на тротоари с асфалтобетон 
Изпълнението на тази дейност ще се извършва по следната технология: 

 Разчистване сурвитута на тротоара, извършване на обикновен изкоп в земни почви 
за оформяне на легло и уплътняването му; 

 Натоварване и извозване на земни маси до указано от общината място; 
 Полагане на трошенокаменна настилка с дебелина минимум 10 см. и 

уплътняването й; 
 Полагане на износващ пласт плътен асфалтобетон с дебелина в уплътнено 

състояние 4 см. 
 Уплътняване на новоположената настилка 

Мерната единица за измерване на новоположените тротоарни настилки е квадратен 
метър (m²). Плащането се извършва след завършване на съответната работа по цената на 
съответната позиция, посочена в ценовото предложение и ще компенсира в пълна степен 
осигуряването на механизацията, положения труд, доставката на материалите и всичко друго 
необходимо за завършване на работата, съгласно тази част от Техническата спецификация. 

 
5.4. Ремонт на тротоарни настилки с нови бетонови тротоарни плочи 40/40/5 см. 
Тротоарните плочи на ремонтирания участък се отстраняват; тези, които са годни за 

повторна употреба се почистват, сортират и се превозват на склад до указано от общината 
място. Замърсената и негодна под плочите основа се отстранява. 

Настилките се изпълняват върху цименто-пясъчна възглавница с дебелина мин. 3 см., 
изпълнена върху уплътнена основа. След нареждане на тротоарните плочи, същите се 
уплътняват повторно и се фугират. При изпълнението да се възстановят напречните наклони 
на тротоарите в границите 1,5% - 2,5% към уличното платно с цел отвеждане на 
повърхностните води. Пред всеки вход/изход на имот, както и в зоната на всяко кръстовище и 
пешеходна пътека бордюрите трябва да бъдат скосени, а тротоарите понижени с цел 
осигуряване на лесен достъп до прилежащите имоти и безпрепятствено пресичане на 
кръстовища и пешеходни пътеки, в съответствие с разпоредбите на Наредба № 4 от 1 юли 
2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията 
за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. 

Мерната единица за измерване на новоположените тротоарни настилки е квадратен 
метър (m²). Плащането се извършва след завършване на съответната работа по цената на 
съответната позиция, посочена в ценовото предложение и ще компенсира в пълна степен 
осигуряването на механизацията, положения труд, доставката на материалите и всичко друго 
необходимо за завършване на работата, съгласно тази част от Техническата спецификация. 

 
5.5. Ремонт на съществуващи и доставка и монтаж на нови бетонови бордюри  
Бетоновите бордюри да са с размери 50/35/18 см., да отговарят на действащите 

стандарти и да притежават сертификат за производствен контрол съгласно Наредба № РД-02-
20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на 
Република България. 

Бордюрите да се поставят и нареждат върху основа от бетон С 12/15 или еквивалент и да 
се фугират с циментова замазка. Основата, върху която се полага бетонът, трябва да бъде 
предварително подравнена и уплътнена. Не се допуска полагането на бетона върху наводнена, 
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замърсена и неуплътнена основа. При транспортирането на елементите, те трябва да се 
нареждат и укрепват така, че да сеизбегнат удари помежду им и с каросерията на первозното 
средство. По време на строителството да се контролира качеството на материалите. 

Мерната единица за измерване на новоположените бордюри е линеен метър (m`). 
Плащането се извършва след завършване на съответната работа по цените на отделните 
позиции, посочени в ценовото предложение и ще компенсира в пълна степен осигуряването на 
механизацията, положения труд, доставката на материалите и всичко друго необходимо за 
завършване на работата, съгласно тази част от Техническата спецификация. 

 
6. Изисквания към строителните материали и продукти 
Всички строителни материали (продукти), които ще се влагат при изпълнение на 

строително монтажните работи, трябва да са с оценено съответствие, съгласно Наредба № РД-
02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите 
на Република България и/или да отговарят на следните технически спецификации:  

 български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти; 
 европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или  
 признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не 

съществуват технически спецификации.  
 

При извършване на СМР, влаганите материали да се придружават със следните 
документи, издадени от производителя:  

 Оригинален сертификат за произход и качество на влаганите материали  
 Оригинални сертификати за съответствие, оригинални декларации за експлоатационни 

показатели, съгласно измененията и допълненията на Наредба за съществените изисквания и 
оценяване съответствията на строителните продукти.  
 

7. Временна организация на движението 
За периода на изпълнение на строителните работи следва стриктно да се спазват 

изискванията на Наредба № 3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на 
движението при извършване на строително-ремонтните работи по пътищата и улиците. 
Изпълнителят изработва схеми за временна организация и безопасност на движението – 
„сигнализиране на краткотрайни работи”.  

Изготвената схема за временна организация на движението следва да се прилага при 
извършването на строително-ремонтните работи, в отделни участъци от даден път, без 
отбиване на движението, след уведомяване при необходимост на службите за контрол на 
Министерството на вътрешните работи. В тези участъци сигнализацията се поставя 
непосредствено преди започване на строително-ремонтните работи и се премахва след 
приключването им.  

Сигнализацията на участъците в ремонт е временна. Тя се извършва с използване на 
стандартни пътни знаци и други средства за сигнализиране - конуси, бариери, водещи 
ограничителни табели, затварящи табели, лампи с постоянна или мигаща светлина, 
светлоотразиелни въжета, предупредителни флагове, подвижни светофарни уредби и др. За 
сигнализиране на ремонтните работи по улиците се използват най- често преносими пътни 
знаци, закрепени на стойки или на возими стойки - платформи. Съществуващите пътни знаци, 
които противоречат на временната организация на движението, временно се отстраняват или 
покриват с непрозрачен калъф или фолио с черен или сив цвят, до приключване на ремонта, 
след което се възстановяват.  

Лицата, които извършват ремонтни работи в обхвата на пътя, трябва да носят 
отличителен знак С12 „Облекло с ярък цвят и светло отразителни ленти”, съгласно 
Приложение № 1 от Наредба № 3/ 16.08.2010 г. 

 
8. Изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 
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По време на изпълнение на ремонтните работи да се спазват правилата за безопасност на 
труд при този вид работи, съгласно Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, 
както и на всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и 
хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация 
на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на 
строителната площадка. Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури 
безопасността на автомобилното движение и безопасността на работещите по време на 
извършването на всички ремонтни дейности, а също така и спазването на всички изисквания 
на Закон за здравословни и безопасни условия на труда.  

Ръководителите на изпълняваните строително-ремонтни работи са длъжни да спазват и 
следят за спазването от страна на работниците правилата по безопасността и хигиената на 
труда. Необходимо е да се правят съответните инструктажи на всички дейности по Наредба за 
инструктажа на работниците по безопасността и хигиената на труда.  

Строителните машини, механизмите, инструментите и инвентарът трябва да 
съответстват на характера на работата и да се пускат в действие само в пълна изправност от 
лица с необходимата квалификация. Всички движещи се части на машините и механизмите 
трябва да бъдат добре обезопасени.  

Забранява се безредното складиране и разхвърляне на материали, детайли и съоръжения 
на строителните площадки. Необходимо и задължително е спазването от всички строителни 
работници на правилници и нормативни документи по безопасността на труда, които имат 
връзка и приложение за настоящите дейности. 

 
9. Изисквания за опазване на околната среда 
Изпълнителят трябва да предвиди всички мерки за предотвратяване на замърсяването 

със строителни отпадъци на улиците и пътищата, намиращи се до строителната площадка. Той 
следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили 
и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по улиците, свързани с 
обслужването на строителните дейности. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка 
всички складирани по тези улици отпадъци и да почисти платното за движение на всички 
участъци, замърсени с отпадъци по негова вина, включително и измиването му с вода.  

При изпълнение на строителните и монтажните работи изпълнителят трябва да ограничи 
своите действия в рамките само на строителната площадка. След приключване на 
строителните работи изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в 
първоначалния вид – да изтегли цялата механизация и невложените материали и да остави 
площадката чиста от отпадъци. 

Изпълнителят е длъжен да предприеме всички необходими мерки за опазване на 
околната среда и за смекчаване на вредното въздействие върху нея, които да включват най-
малко следното: организиране и контролиране на площадките за съхранение на материали и 
техническото състояние на машинния парк; осигуряване на надлежно почистване на 
площадките от добавъчни материали; недопускане отъпкване, замърсяване и разрушаване на 
естествените терени в близост до строителната площадка; добра организация и контрол върху 
доставките и изпълнението на отделните видове СМР; планиране на организацията на трафика 
и работите, така че максимално да се облекчат неблагоприятните въздействия – запрашеност, 
шум, затруднения в трафика и др. Изпълнителят е длъжен да информира предварително, със 
съдействието на Възложителя, непосредствено засегнатото от строителството население за 
причинените неудобства. 

По време на изпълнение, строителят следва да спазва разпоредбите на нормативните 
актове, действащи в Република България относно опазването на околната среда и 
произтичащите от тях задължения за него. Всички разходи за възстановяване на качествата на 
околната среда са задължение на изпълнителя. Лицата, при чиято дейност се образуват 
строителни отпадъци, следва да предприемат мерки за предотвратяване или намаляване на 
количеството им, а при възникване на замърсяване тези лица са длъжни да предприемат 
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незабавно действия за ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и 
околната среда. 

 
10. Други изисквания 
Преди започване на изпълнението на СМР изпълнителят е длъжен да извърши трасиране 

на участъците, както и да уточни наличието на подземни комуникации в обхвата на обекта с 
представители на дружествата, експлоатиращи мрежите на техническата инфраструктура. За 
всякакви повреди по съществуващите мрежи, причинени по време на строителството от 
виновни действия или бездействия на изпълнителя, той носи имуществена отговорност за 
причинените щети и пропуснати ползи. 

При изпълнение на отделните видове строително монтажни работи, предмет на 
настоящата обществена поръчка, да се следват предписанията за изпълнение на „Техническа 
спецификация“ на АПИ от 2014 г. и приложението за допълнителни изисквания на 
технологията на изпълнение, изисквания към материалите и начина на разплащане, по 
съответните части, което е неизменна част от техническата спецификация. 

Изпълнението на всички видове СМР трябва да са съобразени с техническите и 
законови разпоредби, с техническите и технологични правила и нормативи, действащи в 
Република България.  

Всички останали ангажименти и отношения между участниците в строителството, ще се 
уреждат съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, подзаконовите 
нормативни актове по прилагането му и клаузите на договора. 

 
11. Разплащане и контрол 
Възложителят или неговите представители могат по всяко време да инспектират 

работите, да контролират технологията на изпълнение и да дават инструкции за отстраняване 
на дефекти, съобразно изискванията на технологията и начина на изпълнение. В случай на 
констратирани дефекти, отклонения и нискокачествено изпълнение, възложителят спира 
работите да отстраняването им от изпълнителя. Всички дефектни материали се отстраняват от 
обекта, а дефектните работи се разрушават от изпълнителя за негова сметка. 

Разплащане се извършва след подписването на протокол за действително качествено 
извършени работи, по количества, проверени след влагането им и единична мярка, посочена в 
ценовото предложение от офертата, придружен с документи, доказващи качество на 
вложените материали, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за 
влагане на строителните продукти в строежите на Република България, подробна ведомост, 
придружена от чертежи, скици, схеми и др. при необходимост, протоколи от изпитвания от 
акредитирана лаборатория (при необходимост) и актове/протоколи, подписани от възложителя 
и изпълнителя или техни представители за установяване вида, количеството и качеството на 
всички „скрити“ видове СМР, които подлежат на закриване и чието качество и количество не 
могат да бъдат установени при окончателното приемане (при необходимост). 

 
12. Гаранционни срокове 
Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за всички видове изпълнени 

строително – монтажни работи, които не могат да бъдат по-малки от минимално изискващите 
се, посочени в 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. 

Ангажимент на участниците е да осъществяват гаранционно поддържане и отстраняване 
на дефекти до изтичане на последния предложен гаранционен срок.  

 
13. Нормативни документи 

При разработването на предложението за изпълнение да се спазват изискванията на 
следните документи: 

5.1. Закон за устройство на територията 
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5.2. Закон за опазване на околната среда 
5.3. Закон за здравословни и безопасни условия на труд 
5.4. Закон за управление на отпадъците 
5.5. Закон за техническите изисквания към продуктите и Наредба за съществените 

изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти 
5.6. Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на 

строителните продукти в строежите на Република България  
5.7. Техническа спецификация на АПИ от 2014 г. 
5.8. Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи 
5.9. Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на 

движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците 
5.10. Наредба I3-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар 
5.11. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали 
5.12. Всички други действащи закони, наредби, правилници и стандарти в областта на 

пътищата, улиците и прилежащата им инфраструктура. 
 
!!!ВАЖНО!!! Посочените Технически спецификации, действащото 

законодателство и стандарти в областта на изпълнение на строително - монтажните 
работи следва да се разбират като предварително обявени условия на поръчката по 
смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП! 

 
!!!Важно!!!В изпълнение на разпоредбата на чл. 48, ал.2 от ЗОП да се счита 

добавено "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, процес, търговска 
марка, патент, тип, произход или производство. 

Ако някъде в документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска 
марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. чл. 50 
ал. 1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим 
документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на 
изискванията, определени в техническите спецификации и/или проектите. 

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. 

 
 

Изготвил:  Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП и във връзка с чл. 2, 
ал. 1 от ЗЗЛД 

/инж. К. Денкова - Гл. инженер/ 
 

 


