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1. ОБЩО 

Настоящите Строителни работи, (включително, но не ограничени до изредените) ще 

бъдат изпълнени от Изпълнителя. 

Строителството трябва да се извърши с подходяща за целта строителна техника и 

механизация.  

Работата на Изпълнителя ще включва, но няма да бъде ограничена, до подсигуряване 

на цялата работна ръка, площадка, съоръжения и материали, необходими за изпълнението на 

поръчката, разчистване на обекта, доставка, изкопни, демонтажни, монтажни, разрушителни, 

кофражни, бетонови, довършителни работи, както и всички свързани с това предвидими и 

непредвидими работи за приключване на работата, както са показани на Чертежите или както 

се изискват от Инженера/инвеститорския контрол/. 

1.1. Обхват на поръчката 

Строително–монтажни работи включващи „Изграждане на местен път  в ПИ 

37023.15.115  и ПИ 37023.502.15 по КК землище гр.Китен, общ.Приморско”. Както се 

изисква, Изпълнителят да предостави цялата нужна информация и измервания под формата 

на одобрен работен проект, като по този начин осигурява правилното място за поставяне на 

компонентите, структурни размери, и пр., и различни сведения, необходими за извършване на 

строителни работи на други свързани договори. 

Възложителят няма да заплаща допълнителна компенсация  в случай на възможно 

неудобство, претърпяно от Изпълнителя по това отношение. 

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

Изпълнението на всички СМР и др. дейности на обекта да е съобразено с изискванията 

на техническите и законови разпоредби, с техническите и технологични правила и нормативи, 

действащи в Република България. Строителните продукти да отговарят на български 

стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти или „еквивалентни“ и 

да отговарят на одобрените строителни книжа. 

2.1. Изработка, материали и стоки 

Всички изработки, материали и стоки, използвани за изпълнението на Строително–

монтажни работи трябва да са нови и неупотребявани, и трябва да представляват последните 

технологични открития и разработки.  

2.2. Обхват на строително – монтажните работи 

Обхватът на строително–монтажните работи включва изграждане на местен път  в ПИ 

37023.15.115  и ПИ 37023.502.15 по КК землище град Китен, общ. Приморско, влкючително: 

 изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и 

материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за 

изпълнение на строителството в съответствие с техническите проекти и спецификации; 

 отстраняване на дефекти. 

Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности, съгласно изискванията на 

Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконови нормативни актове. 

Основната цел на провежданата обществена поръчка е възстановяване, подобряване на 

транспортно- експлотационните качества и носимоспособността на настилката с оглед 
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осигуряване условия за безопасност на движението на местен път  в ПИ 37023.15.115  и ПИ 

37023.502.15 по КК землище град Китен, общ. Приморско. 

Точното местоположение на началото и края на участъка, предвиден за ремонт на 

общинския път са определени съвместно със специалисти от Община Приморско при 

съвместен оглед. Предвидения ремонт започва от км. 2+337.89 и завършва при км.3+040,98 и 

е с дължина 711м. Предвидения за ремонт участък преминава през равнинен терен. 

Съществуващите криви в обхвата на пътя са с елементи отговарящи на изискванита на класа 

пътя.  

При направените проучвания и измервания се установи, че съществуващия габарит на 

пътя е следният: от км.2+337,89 до км.3+040,98м е както следва: 

-  пътно платно — 2х 3.5м 

-  банкети - 2 х 2,00м 

Напречният наклон на настилката, както в правите, така и в кривите е едностранно 

средно от 2% до 3%.В участъка предмет на настоящата разработка липсват отводнителни 

съоръжения 

Не са констатирани деформации, пропадания и свличания по банкетите. Габарита им е 

относително запазен, но на места са силно затревени. 

Вертикална сигнализация липсва. 

Хоризонтални маркировка липсва. 

Оценката на състоянието на пътната настилка е извършена след подробен оглед на 

целият участък, 

Сьгласно паспортните данни и шурфове първоначалната конструкция е била както 

следва 

-  несортиран трошен камък 30-40см 

-  асфалтобетонов пласт 4-5 см. 

По повърхността на настилката има множество единични и мрежовидни пукнатини и 

кръпки. 

За да се избегнат предварителните локални ремонти и реконструкция на настилката и 

за постигане на необходимата й носимоспособност са предвидени ремонтни работи по 

избраната технология „студено рециклиране", при която се навлиза на 22см в дълбочина на 

пътната конструкция.  

Предлагана технология на изпълнение (съгл. ТС за изпълнение на рехабилитация на 

пътища по метода студено рециклиране /2010г) 

1. Първоначално се изпълнява технологично фрезоване на участъците с 

отрицателни работни разлики за постигане на проектните наклони и материала се отстранява; 

2.  Натрупване на свеж материал (трошен камък) в местата където работната 

разлика е повече от височината на рециклиране; 

3.  Студеното рециклиране се изпълнява посредством добавяне на свързващо 

вещество по рецепта върху съществуващата настилка + уширението; 

4.  Уплътняване на изпълнения пласт от стабилизацията с еднократно минаване на 

валяк; 

5.  Профилиране и даване на необходимите нива и наклони на изпълнения пласт с 
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грейдер, съглаено проектната нивелета; 

6.  Окончателно уплътняване на пласта от циментова стабилизация с 7-9 бр. 

минаване на валяка върху точка, вкл.минаване с гумен валяк (Необходим модул 

на еластичност, който трябва да се достигне съгл. ТС -Е^200МРа); 

7.  Изпълнението на стабилизацията се извършва на ленти с ширина - работния 

габарит на рециклатора, като съседните ленти се застъпват мин.20см.; 

8.  Върху студено рециклираната основа се полага 6см. биндер (неплътен 

асфалтобетон); 

9.  Най-отгоре се полага 4см. изностващ пласт (плътен асфалтобетон). 

 

Пътната настилката е ограничена с бетонови бордюри 50/18/35 положени на 

бетонова основа съгласно приложен детайл. 

Настилката за тротоарите е предвидена да се изпълни от пресован паваж, като 

конструкцията е приета за колесно натоварване 2 т. и включва; 

-  уни паваж 20/10/6 с дебелина бсм 

-  отсевка 0-4 

-  основа от несортиран трошен камък с дебелина 21 см Е = 200 MPa 0<d <40 

-  геотекстил 

Общата дебелина на конструкцията е 27 см. 

В обхвата на десния тротоар по растящия километраж е предвидена и велоалея, чиято 

настилка е ограничена от жълти павета 20/10/6 върху бетонова основа. Конструкцията 

на велоадеята включва 

-  плътен (дребнозърнест) асфалтобетон тип В -5см. 

-  основа от несортиран трошен камък с дебелина 21 см Е = 200 MPa 0<d <40 

-  геотекстил 

Настоящия проект не променя съществуващия начин на отводняването на пътя, а то е 

повърхностно. Предвид това, че ще се поставят бордюри от двете страни и с оглед да бъде 

прекъсната на няколко места стичащата се вода, е предвидено изграждането на оттоци, чието 

заустване ще стане в дере, намиращо се непосредствено до пътя. Тяхното местоположение е 

следното: км.2+380; км 2+465 : 2+635 и при км.2+950. 

Предвидено е и изграждането на земен окоп от дясната страна на пътя, непосредствено 

след тротоара, чието предназначение ще бъде да улавя дъждовните води от ската и да ги 

отвежда към дерето. 

 Технически изисквания  

Изкопни работи. 

Пресичанията на различните подземни съоръжения да се извършват чрез ръчно' 

прокопаване. Ръчно да се прокопава и при опасно сближение с други кабели. 

Останалите изкопни работи могат да се извършват механизирано, чрез багер с кофа, 

каналокопател и други, съобразени с широчината на изкопа и конкретната ситуация по 
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приложените извадки от подземния кадастър. При механизираните изкопни работи да се 

работи с повишено внимание за избягване аварии с неотразени на плановете подземни 

съоръжения или разминаването им в конкретната ситуация с отразеното на плана. 

Изкопите в тротоарите трябва да са с широчина 0.40 метра и дълбочина 0,70 - 0.80 

метра, като дъното на изкопа трябва да се подравни, да се отстранят едрите камъни и да се 

застеле с 10 сантиметра мека пръст или пясък. Изкопите при пресичане на пътя трябва да са с 

широчина 0.40 метра и дълбочина 1,10 метра, като важат същите изисквания за почистване на 

дъното и постилане с мека пръст. 

Промените в посоките на трасето и денивелациите трябва да бъдат плавни и 

равномерни - заход минимум 5 м за отклонение до 1 м. 

2. Полагане на защитни тръби. 

Преди да започне полагането, дъното на изкопа се почиства, като се подравнява с 

пясък иди мека част от изкопания материал. Тръбите са единични с диаметър на отвора 20мм. 

HDPЕ- тръбите се доставят навити на рула или кабелни барабани. Тръбите се полагат 

възможно най-прави, като се избягват усуквания и резки вертикални или хоризонтални 

огъвания. Краищата на тръбите да се запечатват с тапи тип „свободна тръба” преди 

полагането им с цел предотвратяване проникването на земна маса или други замърсители в 

тях. Свързването на тръбите да става след перпендикулярно срязване и нахлузваме на 

пластмасова съединителна муфа. 

HDPE тръбите трябва да отговарят на следните технически изисквания: 

o HDPE тръби с PN 10 bar и 020 мм по DIN 8074/75; 

o Изработени от полиетилен с висока плътност РЕ 80 - MRS 8; 

o 50% от тръбите ф20 да бъдат оцветени изцяло в черно (резервна тръба); 

o 50% от тръбите ф20 да бъдат оцветени в черно с цветни (жълти) надлъжни 

ивици; 

o Външен диаметър с 20 ±0,4 мм с точност до 1 мм; 

o Дебелина на стената 3.7 ±0.4 мм с точност до 0,05 мм; 

o Гладка външна повърхност; 

o Оребрена вътрешна повърхност, с височина на ребрата h=0.15-43,30 mm; 

HDPE тръбите ще се муфират с пластмасови съединители, състоящи се от тяло, в което 

влизат двата края на съединяваните тръби и към което се завиват две черупки. Уплътняването 

се извършва с помощта на гумени пръстени. Отрязването на HPDE тръбите и подготовката за 

свързването им да става с комплект специализирани инструменти. 

Обратното засипване на изкопа да се прави веднага след полагане на тръбите до 

дълбочина 0,2+0,3 метра. 

Всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката ще се считат за включени в 

офертата на Изпълнителя в Количествените сметки.  

 

Позиция ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ МЯРКА КОЛИЧЕСТВО 

  Сметка 1 - Земни работи      
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1 

Изкоп за окопи  и за легло на тротоари  - 

машинно,  включително всички свързани с това 

присъщи разходи.                                                                      

м
3
 980 

2 

Изсичане на храсти в обхвата на пътния габарит, 

включително, натоварване, транспортиране на 

разстояние до 50 км и разтоварване на депо 

м
2
 5580 

  Сметка 1.2  - Асфалтови работи      

1 

Машинно полагане на плътна асф. смес на 

пластове   със средна дебелина в уплътнено 

състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, 

почистване на основата и всички свързани с това 

присъщи разходи /вкл. транспорт/, съгласно 

изскванията на Възложителя. 

т 494,4 

2 

Машинно полагане на неплътен асфалтобетон за 

усилване и профилиране съc средна  дебелина 6 

см и всички свързани с това присъщи разходи 

/вкл. транспорт/, съгласно изискванията на 

Възложителя. 

т 618 

3 

Направа на първи битумен разлив, доставка, 

полагане и всички свързани с това присъщи 

разходи. 

м
2
 5150 

4 

Направа на втори/свързващ/ битумен разлив, 

доставка, полагане и всички свързани с това 

разходи. 

м
2
 5150 

  Сметка 1.3  - Пътни работи      

1 

Полагане на студено рецеклирана настилка от 

асфалтови и основни пластове с дебелина  22 см 

по технология 

м
2
 5150 

2 

Технологично фрезоване за профилиране до 

достигане на проктни нива ,със всички  с това 

присъщи разходи.                              

м
3
 330 

3 

Доставка и полагане  с одобрен материал за 

основа на път, вкл.  разстилане, уплътняване и 

всички свързани с това присъщи разходи.                              

м
3
 280 

4 

Доставка и полагане  с одобрен материал за 

тротоари, вкл.  разстилане, уплътняване и всички 

свързани с това присъщи разходи.                    

м
3
 1176 
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5 

Доставка и полагане  на пясък (отсевка 0-4) за 

възглавница под паважна настилка, вкл.  

разстилане, уплътняване и всички свързани с това 

присъщи разходи.                            

м
3
 245,4 

6 

Доставка и полагане на бетонови павета "Уни" с 

размер 20/10/6, в съответствие с изискванията на 

Техническата спесификация, включително всички 

свързани с това разходи.                                                                                        

м
2
 4090 

7 

Доставка и полагане на бетонови павета "Уни" с 

размер 20/10/6 - цвтни, в съответствие с 

изискванията на Техническата спесификация, 

включително всички свързани с това разходи.  

(материал , бетон за основа , труд)                                                                                      

м
2
 140 

8 

Доставака  и полагане на тъкан геотекстил 

40кN/m на опън в двете посоки,  включително 

всички свързани с това присъщи разходи 

(материал , доставка , труд )                                                                       

м
2
 5600 

9 

Доставка и полагане на бетонови бордюри с 

размер 18/35, в съответствие с изискванията на 

Техническата спесификация, включително всички 

свързани с това разходи                                                                             

м 1420 

10 

Доставка и полагане на бетонови бордюри с 

размер 8/16, в съответствие с изискванията на 

Техническата спесификация, включително всички 

свързани с това разходи                                                                                 

м 1420 

11 

Тръби за улични оттоци  ф400,  включително 

всички свързани с това присъщи разходи 

(материал ,доставка , труд )                                          

м 8 

12 

Чугунени решетки и преходни плочи за  улични 

оттоци,  включително всички свързани с това 

присъщи разходи (материал ,доставка , труд )                                          

бр. 8 

13 

Тръби за съоражения ф200,  включително всички 

свързани с това присъщи разходи (материал , 

доставка , труд , пясък за подложка)                                         

м 80 
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14 

Доставка и изливане на място на бетон В15 

съгласно БДС 7268, при малки съоръжения, 

включително кофраж и всички необходими 

материали без армировката и всички свързани с 

това разходи 

м
3
 4 

15 

Доставка и полагане на бетонови плочи тип 

"италиански улей" , в съответствие с 

изискванията на Техническата спесификация, 

включително всички свързани с това разходи                                                                                 

м 60 

17 

Доставак и полагане на цветен асфалтобетон с 

дебелина 5см   включително всички свързани с 

това присъщи разходи 

 (материал , доставка , труд )                                                                                      

м
2
 1400 

18 

Доставка, монтаж и укрепване пътни знаци с 

постоянни размери (стандартни), с основа -

стоманена поцинкована ламарина и лице - 

светлоотразително фолио / клас II /,oдобрени от 

Възложителя и всички свързани с това присъщи 

разходи.                                                                                  

м
2
 15 

19 

Доставка, монтаж и укрепване  на стойки за 

пътни знаци си всички свързани с това присъщи 

разходи.                                                    

бр. 11 

20 

Направа на непрекъснати линии, тесни и широки , 

машинно, с перли, за хоризонтална маркировка, 

вкл. почистване на настилката и всички свързани 

с това присъщи разходи. 

м
2
 140 

21 
Тънък изкоп 0.50/0.80м за полагане на тръби  за 

кабел за интернет  
м3 284,4 

22 
Доставка и монтаж на HDPE тръби ф40 за защита 

на интернет кабел 
м 711 

23 
Шахти за тръби за кабели за кабели за 

широколентов интернет 
бр. 2 

24 ВОД гл.сума 1 

25 Почистване на площадката м
2
 11054 

 

 

2.3. Изпълнение на строително-монтажните работи 
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Изпълнението на СМР, да се предхожда от мобилизационен период или време за 

транспортиране на строителната механизация на обекта и ситуиране на фургони на 

подходящи места на строителната площадка.  

          Изпълнението на строително-монтажните работи трябва да бъде съобразено с 

изискванията към строежите по чл. 169 от Закона за устройство на територията.  

         1/ Вземане на проби, изпитвания и съставяне на актове и протоколи. 

Изпълнителят е задължен да извършва всички СМР в съответствие с изискванията от 

нормативната уредба, както и изпитвания на вложените материали по време на 

строителството.  

Да се съставят протоколи и актове по Наредба № 3 на МРРБ от 31 юли 2003г. 

          2/Да бъдат спазени всички български стандарти и еквивалентни такива приравнени и 

въвеждащи европейски и международни такива технически еталони в строителството; 

          3/ Почистване на строителната площадка. 

След приключване на СМР и преди организиране на процедурата за установяване годността 

на строежа, строителната площадка трябва да бъде изчистена и околното пространство - 

възстановено. 

Срок за изпълнение- 180 (сто и осемдесет) календарни дни 

Гаранционен срок- съгласно 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. 

Прогнозна стойност- 1 300 807.37 лв. без ДДС, а с включен ДДС- 1 560 968, 84 лв. 

2.4. Условия на работа 

 Работата да се извършва по време на нормалните работни часове и в дни съгласно 
одобрен линеен график, когато временно работата трябва да се извършва в извънредни часове, 
изпълнението и надзора трябва отделно да се съгласува с Инвестоторския контрол; 

 Средства за указване на първа помощ; Изпълнителят ще предостави за лицата под 
негов контрол на обекта нужните лични предпазни средства и облекло; 

 Изпълнителят трябва да организира обекта и методите си на работа по такъв начин, 
че всички те да са безопасни; 

 Осветление на работните места и обекта; 

 Противопожарно оборудване. 

2.5. Правила за безопасност и общ правилник за обекта 

Изпълнителят носи пълната отговорност за намирането, опресняването и спазването на 

правилата за безопасност и изискванията на общия правилник на обекта. Те трябва да 
съответстват на приложимите закони, наредби и инструкции на местните власти. 

 Изпълнителят писмено ще информира Възложителя за всякакви извънредни опасности, 
предвидени при извършването на Работите, които трябва да са цялостно описани. 

 Собствеността на Възложителя като машини и инструменти, когато е необходимо 
трябва да бъдат защитени от повреда. 

 Всички работници трябва да са облечени със светлоотразителни жилетки с 
рефлектиращи ленти, когато се налагала да се работи на улици с движение. 

2.6. Качество на предвидените СМР 

Всички видове работи да се изпълняват, съгласно изискванията на действащите 

нормативни актове, строителни правила и норми. Вложените материали и изделия да 

отговарят на изискванията на “Наредба за съществените изисквания и оценяване 

съответствието на строителните продукти”. За доказване на качеството при доставката всяка 

партида или количество трябва да бъдат придружени от съответните сертификати и 
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декларации за съответствие, при това преди доставката те ще бъдат одобрявани от 

Инвестоторския контрол. 

2.7.  План за безопасност и здраве 

ОГРАНИЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПО ПБЗ 

Предвидените организационни схеми трябва да се спазват стриктно или да се актуализират 

своевременно. Това е задължение на координатора по безопасност и здраве за етапа на 

изпълнение на строежа (чл. 11, т.3 от Наредба № 2). Всяка промяна се отразява писмено в 

протокол (акт) или в Заповедната книга на обекта. 

ЕТАПИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР, СЪОБРАЗНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗБУТ СА: 

1. Подготовка на площадката - преди започване на изкопни работи 

съществуващите кабели трябва да бъдат трасирани на място от съответните 

органи и да бъдат предвидени защити при необходимост. При работа около 

кабелите е задължително присъствието на лица от съответните служби. 

Подготвителните работи включват още: 

* осигуряване на условия за нормална работа на строителната 

механизация и транспорта; 
• разчистване и подготовка на трасето - подготвителни изкопни 

работи. 

2. Пътни работи 

Конструкцията на рехабилитираната на пътната настилка на общинския 

път е избрана за категория на движението ''средно'' и включва следните 

пластове: 

плътен асфалтобетон 6см. 
Технология на студеното рециклиране 

1.  Първоначално се изпълнява технологично фрезоване на участъците с 

отрицателни работни разлики за постигане на проектните наклони и 

материала се отстранява 

2.  Натрупване на свеж материал (трошен камък) в местата, където работната 

разлика не е повече от височината на рециклиране 

3.  Студеното рециклиране се изпълнява посредством добавяне на свързващо 

вещество по рецепта върху съществуващата настилка + уширението 

4.  Уплътняване на изпълнения пласт от стабилизацията с еднократно минаване 

на валяк 

5.  Профилиране и даване на необходимите нива и наклони на изпълнения пласт 

с грейдер, съгласно проектната нивелета 

6.  Окончателно уплътняване на пласта от циментова стабилизация с 7-9 бр. 

минаване на валяка върху точка, вкл.минаване с гумен валяк 

7.  Изпълнението на стабилизацията се извършва на ленти с ширина - работния 

габарит на рециклатора.,като съседните ленти се застъпват мин. 20см. 

3. Асфалтови работи - Тези операции се отличават с висока степен на 

механизация и многократно повтарящи се технологични операции, включващи: 

 Първи битумен разлив 

  б
с
м
,
2
2
с
м 
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 Полагане на неплътен асфалтобетон с асфалтополагаща машина 

 Уплътняване с бандажни и пневматични валяци 

 Втори битумен разлив 

 Полагане на плътен асфалтобетон с асфалтополагаща машинба 

 Уплътняване с бандажни и пневматични валяци 

Техническият ръководител и координаторът по БЗ упражняват непрекъснат 

контрол при изграждане на пътната основа и при спазване изпълнение на предписаните 

организационни мерки и мероприятия по ЗБУТ. 

4. Тротоари 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОПАСНОСТИТЕ  

 Затрупване от земни маси 

 Падане от височина 

 Удар от падащи предмети 

 Удар в предмет, превозно средство, частица 

 Контакт с пробождащ предмет, инструмент и др. 

 Неправилно стъпване и падане 

 Поражение от електрически ток 

 Други опасности – в зависимост от елементите на работната среда 

/микриклимат, токсични вещества, прах, шум, вибрации/ 

 Изгаряне с лесно запалими материали и уреди 

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 

За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценката на риска, 

координаторът по БЗ за етапа на строителството да изисква от Изпълнителя писмени 

инструкции по БЗ. 

Инструкциите да се актуализират при всяка промяна и да съдържат датите, на които са 

промемени и утвърдени. Съдържанието на инструкциите по БЗ е указано в чл. 19 (1) от 

Наредба №2. 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

Преди започване на СМР, Главният изпълнител е длъжен да съгласува технологията на работа 

с органите по безопасност на труда. Всички работни места, складове и изкопи да бъдат 

обезопасени със съответните ограждения, предпазни устройства и приспособления. Не се 

разрешава на лица под 18 години да изпълняват СМР на височина над 5 м., посредством 

временни монтажни приспособления и непосредствено на елементи от конструкцията. 

Строителните машини, които работят или се предвижда да работят на строителната площадка, 

задължително трябва да: 

*  отговарят на изискванията на инвестиционния проект за извършване на предвидените 

СМР; 

*  са в добро техническо състояние, преминали съответното техническо обслужване и са 

безопасни при ползване; 

*  се управляват от правоспособни водачи. 
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На контрол ще подлежат всички транспортни и пътно-строителни машини, които участват в 

строителството на обекта в съответствие с общите и специфичните изисквания на Наредба № 

2/22.03.2004. „Използване на работното оборудване” (раздел П- Самоходно и несамоходно 

работно оборудване), а именно: 

• земни работи - багери, булдозери, валяци, товарачни машини и самосвали; 

• пътни работи - автогрейдери. валяци, автоцистерни, самосвали; 

• асфалтови работи - асфалтополагащи валяци, самосвали; 

• изграждане на съоръжения - бетоновози/бетонпомпи, кранове. 

Работата на строителните и транспортните машини в процеса на изпълнение наСМР 

задължително трябва да отговаря на изискванията в глава втора от Наредба №2/2004г. за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ 

- Работната зона да бъде оградена и съответно обозначена с необходимите знаци 

- На обекта да се оборудва противопожарно табло, пясък и съд за вода с вместимост 200 

л. 

- На обекта да се оборудва аптечка с медикаменти и превързочни материали. 

- В района на строителната площадка да не се допускат външни лица 

- Опасните участъци да бъдат оградени с парапети с височина 110 см 

- Работниците да са снабдени с подходящо работно облекло, индивидуални защитни 

средства и предпазни устройства 

- Да се работи само с технически изправни и заводски обезопасени машини, 

инструменти и оборудване при спазване на изискванията на безопасна експлоатация. 

При работа с оборудване, работещо под налягане, да се проверява изправността на 

предпазния клапан и целостта на шланговете 

Да се спазват: 

- Приложение № 1-6 към чл.2, ал.2 на Наредба №2/22.03.2004 г. 

- Правилник за извършване и приемане на СМР; 

- Правилник за безопасността на труда при товаро-разтоварни работи; 

- Наредба № 3 за ползване на преносими стълби; 

- Противопожарни строително-технически норми; 

- Инструкция за пожарна безопасност при извършване на заваръчни и други огневи 

работи; 

- Наредба за осигуряване на безопасни и хигиенни условия на труд 

- Други 

Сигнализирането на обекта се регламентира в Наредба №1 на МРРБ за временна 

организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и 

улиците от 23.06.2001 г.  

 

2.8. Пожарна безопасност 
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Проекта е разработен в съответствие с Приложение 3, съгласно изискванията на Наредба № 

Iз-1971 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при 

пожар. Обхватът на част Пожарна безопасност включва: 

- Пасивни мерки за пожарна безопасност 

- Активни мерки за пожарна безопастност 

Всички технически елементи като радиуси на завиване, напречни и надлъжни наклони и 

др. отговарят на изискванията на Наредба 2 за планиране и проектиране на транспортно- 

комуникационни системи в урбанизирани територии. 

Клас на функционална пожароопастност- определя се съгласно табл 1, чл.8- 

неприложима /строежа е част от техническата инфраструктура и не е сграда/ 

2.9. Оржганизация на движението 

- СИГНАЛИЗАЦИЯ С ПЪТНИ ЗНАЦИ 

Знаците, използвани при сигнализацията на участъка са предвидени да се 
изработят II-ри типоразмер (БДС 1517-74) за целия участък съгласно Наредба №01/18. 
Използвани са стандартни знаци от група Б. В, Г. 

Всички съществуващи стандартни пътни знаци се демонтират и се подменят с нови.  
Светоотразигелните характеристики на знаците трябва да бъдат 2-ри клас, съгласно 

Приложение №10 към чл.8, аз.2 към Наредба №01/18 и „Технически изисквания при 
изпълнение на пътни знаци и указателни табели от светлоотразителни материали" - АПИ 
от 2010г. и клас 3 за стандартни пътни знаци. 

Носещите стьлбчета, конзоли и стойки за неподвижно закрепване на вертикални 
пътни знаци трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 12899-1. 

Пътните знаци са нанесени върху ситуация в М 1:500. Нанесени са схематично със 
съответния номер отговарящ на Наредба №18 При монтирането им се спазва минималните 
разстояния от ръба на платното на движение и височина от повърхността на настилката. 
-СИГНАЛИЗАЦИЯ С ПЪТНА МАРКИРОВКА 
 Постоянната пътна маркировка ше се изпълни от маркировъчен материал от бои. 
като минималната дебелина на мокрия слой е 0,3 мм ±10%. 
Боята за пътна маркировка трябва да отговарят на изискванията, посочени във фирмената 
техническа спецификация и съответно да бъде подготвена за работа, съгласно 
изискванията и инструкциите на производителя. 
Стъклените перли за пътна маркировка трябва да отговарят на изискванията БДС EN 1424 
:2004 за предварително смесвани стъклени перли. 
Пътната маркировка е показана върху ситуация в М 1:500. схематично. Изпълнява се от 
бяла боя с перли БДС EN 1871:2004 
След приключването на отделните етапи да се премахнат знаците от Временната 
организация и безопасност на движението. 
Проекта за организация на движението е предложен за съгласуване и приемане от Сектор 
„Пътна полиция'’ при Области а Дирекция МВР. съгласно Наредба № 1, чл. 16. ал. (1) от 
17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата. 
*Относно посочените старндарти, да се чете и еквивалнти такива. 

 

2.10. Приемане и предаване на обекта 

Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на 

строителната площадка, приемане на строителните и монтажни работи, подлежащи на 

закриване, съставяне на актове за приемане и предаване на строителните и монтажни работи и 

други, се документират от представителите на страните по договора, съгласно Наредба № 3 от 

31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

http://www.bds-bg.org/standard/?national_standard_id=47842
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3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ 

3.1 Общо 

От самото начало до завършването на работата по проекта, Изпълнителят ще носи 

отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си работа, 

материали и оборудване. 

3.2 Защита на собствеността 

Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна или 

държавна, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди 

вследствие на работата му. 

Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на 

Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на 

Изпълнителя. 

Изпълнителят ще възстанови всички площи и имоти повредени или нарушени от 

неговите действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена вреда върху 

собственост, в резултат на работата, Изпълнителят ще носи отговорност за всички разходи, 

свързани с разрешаването или защитата при тези искове. Преди започване на работа. 

Изпълнителят ще предприеме за своя сметка проучване на имотите в съседство на 

площадката, за да установи съществуващото състояние на тези обекти. Изисквания за 

предварителна инспекция / одобрение  

Преди да изиска проверка на завършените работи Изпълнителят трябва да извърши 

нужното почистване и възстановяване, което се изисква при предаването на завършените 

подобекти, рехабилитационни дейности и оборудване, в съответствие с целите и смисъла на 

тези спецификации. 

3.3. Открити изкопни работи 

Всички открити изкопи трябва да са обезопасени, като се осигурят временни огради, 

предупредителни знаци, конуси, сигнални светлини и нощно осветление, а също така и други 

средства, които да предпазват хората от инциденти и нанасяне на щети върху собствеността. 

Всички предупредителни табелки трябва да са на български език и трябва да са в съответствие 

с местното законодателство. Предварителното предупреждаване за затваряне на пътно платно 

трябва да се осигури с временни знаци, конуси и сигнални светлини. 

Изпълнителят трябва да предостави за одобрение на Инвестоторския контрол детайли 

за маркировката, не по-малко от 15 дни преди предложената дата за затваряне на съответната 

улица. Докато не се получи одобрението на Инвестоторския контрол  за тези детайли няма да 

се осъществява никакво затваряне на улици. 

Изпълнителят трябва да вземе предпазни мерки, за да предотврати наранявания на хора 

в следствие на открити изкопи. Всички изкопи, изкопни материали, съоръжения или други 

препятствия, представляващи опасност за хората, трябва да са добре осветени ½ (половин) час 

преди залеза на слънцето, и ½ (половин) час след изгрева слънцето и по друго време, когато 

има слаба видимост. Позицията и броят на лампите трябва да бъде определен така, че ясно да 

очертава размера и мястото на работите. 

Около откритите изкопи трябва да се осигури метална мрежа (с височина поне 1 м), 

като същата трябва да е на място докато изкопите са напълно запълнени. Горната част на 

оградата трябва да устои поне 0,5 kN хоризонтален напор. Не се приема никакъв друг начин 

на ограждане (пластмасови ленти, дървени прегради и пр.) с изключение на СМР при 
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асфалтиране. Подобни ограждения могат да се използват само за обозначаване на места за 

складиране и пр. 

3.4. Противопожарна защита 

Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да 

предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на подобектите 

сгради и пр. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на 

евентуален пожар. Не се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки. 

Изпълнителят трябва веднага да подаде сигнал за тревога на местните власти и 

Инвестоторския контрол, в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на 

работите, в следствие на разположени резервоари за гориво или подобни опасни средства или 

устройства. За да предотврати появата на пожар или експлозия, Изпълнителят трябва да 

упражнява предпазните мерки за безопасност и трябва да се придържа към всички 

инструкции, издадени от местните власти и Инвестоторския контрол. 

3.5. Експлозивни работи и взривове 

Не се разрешава употребата на експлозиви без изрично разрешение на съответните 

институции. 

3.6. Опазване на дърветата и зелените площи 

Без одобрението на Възложителя, Изпълнителя не е разрешено да премахва, премества 

или реже каквито и да са дървета, намиращи се на обществени места или тротоари. Защитата 

на всички съществуващи дървета и тревни площи, които се намират в района на работа, е 

отговорност на Изпълнителя. Ако по мнението на Инвестоторския контрол има ненужно 

унищожени или повредени дървета или тревни площи, то Изпълнителят трябва да замени 

повреденото или унищожено дърво и/или зелена площ с ново, което да е равностойно или с 

по-добро качество и характеристики. 

4. МАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ, ОДОБРЕНИЯ И ЗАМЕНИ 

4.1. Заменяне 

Всички материали, вложени в работата трябва да са нови, освен ако не е посочено 

друго. 

Когато в Спецификациите са направени определени указания, отнасящи се до 

производител или търговско име, или стандарти, то целта е да бъде установена норма за тип, 

качество и функции на изискваните материали. Фактът, че са упоменати един или повече 

производителя или стандарти, не освобождава Изпълнителят от отговорност да подсигури 

материали, отговарящи на всички определени изисквания. Фактът, че за какъвто и да е 

артикул са определени или одобрени имена на производители, няма да се тълкува по 

подразбиране, че същият не е нужно да отговаря на допълнителни работни характеристики, 

конструкция или други изисквания, точно определени за този продукт. Във всички случаи 

изискванията на Спецификацията ще имат предимство пред стандарта на производителя. 

В работата могат да се използват само тези продукти, които първоначално са 

определени точно и/или добавени след одобрено искане за замяна. Когато исканията за замяна 

са одобрени, трябва да се разбира, че такова одобрение е условно и под стриктно подчинение 

на всички изисквания на Договора, и трябва да отговаря на следните условия: 

1) Всеки материал или артикул предаден за одобрение, единствено по мнението на 

Инвеститорския контрол, трябва да е равностоен на указания в Спецификацията материал или 

артикул. Трябва да има готови наличности, от същото качество и  достатъчно количество, за 

да се избегне забавяне на работата по обекта. Материалите трябва да отговарят на 
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спецификацията, трябва да са съвместими с проекта и употребата им не трябва да налага 

допълнителни работи или да изисква промени в работата на който и да е друг Констрактор;  

2) За всички промени искането трябва да бъде придружено от цялата информация 

необходима на Инвестоторския контрол, за да се направи оценката, включително 

производителя или търговското име, номер на модела, описание или спецификация на 

предмета, данни за характеристиката на работа, рапорти от тестове, протокол за дизайна, 

изчисления, мостри, сервизно обслужване и други данни, които могат да се прилагат; 

3) Допълнително Изпълнителят трябва да преработи и предостави за одобрение на 

Инвестоторския контрол  всички Чертежи, които са засегнати от всеки иск за замяна;  

4) Всички искания за замяна на материали или други промени в изискваното от Договора 

трябва да бъдат придружени със списък на артикулите, които са засегнати от такава замяна 

или промяна. Ако това не е направено Инвестоторския контрол има правото да анулира всяко 

одобрение за замяна или промяна и да нареди, за сметка на Изпълнителя, отстраняването на 

такава работа и заменянето и с работа, отговаряща на изискванията на Договора, или да оцени 

и добави допълнителните разходи, произтичащи от замяната направена от Изпълнителя 

5) Всички заменени производствени изделия и материали трябва да бъдат поставени, 

монтирани, свързани и изградени в съответствие с печатната инструкция на производителя, 

освен ако не е упоменато друго; 

6) Изпълнителят няма и не трябва да предявява иск за удължаване на времето или за 

нанесени щети в следствие на забавяне от страна на Инвестоторския контрол при 

разглеждането на предложената замяна или пропуск на Инвестоторския контрол да одобри 

предложените от Изпълнителя промени. Всяко забавяне, произтичащо от разглеждане на 

одобрение за замяна ще бъде единствено отговорност на Изпълнителя, изискващ тази 

промяна, като същият ще организира дейностите си така, че да компенсира за загубеното 

време; 

7) Приемането на каквото и да е предложение за замяна по никакъв начин не освобождава 

Изпълнителя от които и да е условия в Договорните Документи. 

4.2. Складиране и охрана на оборудване и материали 

Изпълнителят трябва да положи всички усилия, за да сведе до минимум 

продължителността на складиране на Площадката на материали и оборудване, като планира 

доставките, така че да съвпадат с нуждите на строителството. Приспособленията за 

складиране трябва да са готови преди пристигането на материала. Изпълнителят трябва да 

обърне специално внимание на адекватното им опазване в склада и на Площадката. 

Изпълнителят не трябва да съхранява на Площадката ненужни материали или оборудване. 

Изпълнителят трябва да: 

 организира така подреждането на материалите, че да не могат да застрашат 

безопасността на хората; 

 окачи и спазва обозначителни табели, указващи разрешената тежест на товара 

върху платформите; 

 получи от производителите детайлна информация относно метода на 

съхранение и поддръжка на складираните артикули, като трябва да спазва тези 

изисквания.  

 Всички разходи, свързани със складирането и охраната на материалите и 

оборудването, ще се считат за включени във този Договор и няма да се извършват никакви 

допълнителни плащания във връзка с това.  
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Никакви материали няма да се доставят на Площадката, докато не са спазени следните 

условия: 

 Инвеститорския контрол е получил препоръките на производителя за 

складиране на Площадката; 

 Инвеститорския контрол  е установил и одобрил района където ще се складира 

материала. 

4.3. Инсталиране и тестване на оборудване и строителни работи 

Изпълнителят трябва да има на лице достатъчно квалифициран персонал, подходящо 

оборудване, машини и строителна механизация с достатъчен капацитет за извършване на 

работата. 

Изпълнителят ще бъде отговорен за определянето, разполагането и прецизиране на 

необходимите коти, като назначи квалифициран геодезист, който да определи всички 

оригинални точки, изходни линии и нива с исканата точност. 

Пълните инструкции за монтаж от производителя, включително допустимите 

толеранси, трябва да бъдат предоставени при предаването на Чертежите. 

Всички работи ще бъдат инсталирани в съответствие с Чертежите, вкл. съгласно 

спецификацията на производителя. 

Възприетите процедури за тестване и методология трябва да се предадат за одобрение 

от Инвеститорския контрол, преди започването на всеки тест. 

           4.4. Общо за пробите 

За готови материали или стоки Изпълнителят трябва да се сдобие от доставчиците с 

Тестови Сертификати, и да изпрати на Инвестоторския контрол по четири копия от всеки 

такъв. Такива сертификати трябва да удостоверяват, че съответните материали или стоки са 

тествани в съответствие с изискванията на Договора и трябва да упоменават резултатите от 

извършените проби. Изпълнителят трябва да предостави със съответните сертификати за 

идентифициране на материалите и стоките, доставени на Площадката. 

 

5. ПОЧИСТВАНЕ 

5.1. Общо 

Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на Площадките всички 

отломки и отпадъци поне един път седмично, а и по-често, ако те пречат на работата по друг 

договор или друго обслужване, или представляват опасност за възникване на пожар или 

инцидент. 

Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва 

да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и 

в имотите на съседните собственици.Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени на депо, 

посочено от общината. 

Веднага трябва да се премахва всяка почва или кал, която може да се разнесе на 

обществени места (улици и пр.) от колелата на камионите, напускащи площадките. 

5.2. Окончателно почистване 

След завършване и тестване на строителните и монтажни работи, Изпълнителят трябва 

да отстрани от работните площадки всички отпадъци и излишна почва, а също така и 

временните строителни знаци, инструменти, скелета, материали, строителна механизация или 

оборудване, които той или всеки негов подизпълнител /ако е предвиден такъв/  е използвал 
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при извършването на работите. Изпълнителят трябва да почисти и да остави Площадката в 

чисто състояние. Окончателното почистване на работния район трябва да приключи в рамките 

на седем (7) дни от възстановяването на настилките. 

        7. МЕРКИ ЗА ПУБЛИЧНОСТ 

 Мерките покриват писмено и визуално идентифициране на финансовите страни, което 

да се използва в брифинги, писма, конференции, презентации, покани, подписи, табели, както 

и всички други елементи, в които трябва да бъдат указани страните, имащи отношение към 

обекта, на български език. 

 Изпълнителят трябва да предвиди построи и поддържа две устойчиви табели на места, 

определени от Инвестоторския контрол. 

 Табелите трябва да бъдат одобрени от Инвестоторския контрол преди поставянето им. 

Всички указателни табели трябва да бъдат достатъчно големи, за да могат да се забелязват от 

тези, за които са предназначени.  

 

8. ВРЕМЕННО ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ И САНИТАРНИ ВЪЗЛИ  

8.1.Общо 

Всички временни съоръжения трябва да се предоставят от Изпълнителя. Изпълнителят 

ще координира и монтира всички временни съоръжения в съответствие с изискванията на 

местните власти или комунални фирми и съгласно всички местни норми и правилници. 

При приключване на работата или когато временните съоръжения не са нужни повече, 

то те трябва да бъдат преместени и площадката трябва да се възстанови в първоначалното си 

състояние. Всички разходи във връзка с временните съоръжения, включително поддръжка, 

преместване и изнасяне, трябва да се поемат от Изпълнителя. 

8.2.Временно водоснабдяване 

Изпълнителят трябва да предостави и поеме всички разходи за вода за нуждите на 

строителството, санитарните възли, полеви офиси, както и да осигури вода за промиване на 

тръбопроводите и за проби. Изпълнителят трябва да осигурява с временен водопровод 

захранването на съществуващите сградни отклонения по време на извършване на строителни 

работи по съответната улица. 

8.3.Временно ел. захранване 

За своя сметка Изпълнителят трябва да предостави, монтира, оперира и поддържа 

цялата система, нужна за временно ел. захранване за строителни цели, полевите офиси и 

извършване на проби. Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки за 

предоставяне на временно ел. захранване от местната електрическа компания. Изпълнителят 

ще плати всички такси за включване на електрическата компания, и ще предостави работната 

ръка, материали и оборудване за монтирането на временното ел. захранване. При 

приключване на работата в района, Изпълнителят, координирано с ел. компанията, че ще 

изключи и премести системата за временно ел. захранване. Ако системата за временно ел. 

захранване използва генераторни станции, то тези станции трябва да са шумоизолирани от 

съседните домове чрез специална преграда. 

8.4.Санитарни възли 

Изпълнителят трябва да предостави и заплати всички разходи за временни тоалетни и 

умивалници за нуждите на своите служители. Съоръженията трябва да са на подходящи места 

и да бъдат скрити, както трябва от обществени погледи.Съоръженията трябва да се поддържат 

в чисто състояние и обслужвани по задоволителен начин, както се изисква. 
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9. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Строителните работи ще причинят неудобства за хората и транспорта. В следствие на 

това особено важно изискване е, че Изпълнителят трябва да сведе до минимум и намали 

негативните въздействия на строителните работи.  

1) Препоръка: Където е възможно, да се използват съществуващите възможности 

на сервитут за преминаване, вместо да създава нови такива. 

2) Изискване: Чрез добро управление на строителството и надзор на Площадката, 

да се намали праха, боклуците. За да се намалят емисиите прах, в следствие на 

строителството, се препоръчва улиците да се пръскат с вода.  

3) Изискване: Когато не се изисква от градските власти, да се избягва работа през 

нощта. 

4) Изискване: Да намали до минимум неудобството, причинено от 

транспортирането на материали и строителни дейности, като извършва 

придвижването и строителните дейности по натоварени главни пътища извън 

пик-часовете, а през деня по малки улици в жилищни райони. Внимателно  да се 

планират транспортните графици, а също така и маршрутите, използвани от 

превозните средства.  

5) Изискване: Свързването към съществуващите тръбопроводи по продължение на 

строителната Площадка, ще причинят прекъсвания на водоразпределението, 

като това трябва да се управлява правилно. Изменението трябва да се направи 

по такъв начин, че да не се прекъсва водоразпределението. 

6) Изискване: По време на строителни работи новата организация на трафика, а 

също така и прекъсването на водоснабдяването трябва да се обявяват на 

обществеността, в съответствие с инструкциите на Инженера/Инвестоторския 

контрол/. 

7) Изискване: Трябва да се извършва редовна проверка и поддържка на 

оборудването. 

8) Изискване: Да се сведат до минимум проблемите по отношение безопасността 

на работата, като на всички работници се предоставят подходящите 

инструменти, машини и защитно облекло. 

9) Изискване: Ако на работното място нивото на шума надвишава 85 dB, 

употребата на антифони е задължителна за работниците. 

10) Изискване: Трябва да се спазват наредби за здраве и безопасност на работното 

място. 

 

 

Изготвил:  

/Мариан Маринов – гл.инженер на община Приморско/ 
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