
 

 Приложение № 1  

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
за изпълнение строителството на обекти: 

1. „Рехабилитация (основен ремонт) на общински път за с. Жеравна в участъка от 

кръстовището с път II-48 ( км 0+000) до входа на с. Жеравна (км 5+600)“ 

2.  „Рехабилитация (основен ремонт) на общински път SLV 1003 за с. Медвен в 

участъка от кръстовището с път II-48 (км 0+000) до кръстовището с път ІІІ-7006 (км 

4+800)” 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:  
Техническата спецификация следва да се разглежда като неразделна част от Договора за 

изпълнение.  

Всяка част на Техническата спецификация следва да бъде четена като допълнение и 

улеснение за всяка друга част и ще бъде четена с нея или вместо нея, доколкото това е 

целесъобразно.  

Ако в Договора има поставено условие доставените изделия и материали, извършената 

работа и изпитванията да отговорят на изискванията на определени стандарти, то трябва 

да бъде прилагано последното издание или преработка на посочените стандарти, в 

случай че няма друго специално указание.  

 

2. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА:  

Основен ремонт /рехабилитация:  
Основният ремонт /рехабилитацията/ обхваща изпълнението на комплекс от ремонтни 

работи, които имат за цел да възстановят експлоатационното състояние на пътя. При 

основния ремонт се извършва частично възстановяване и/или частична замяна на 

конструктивни елементи, основни части и съоръжения, както и строително-монтажни 

работи, с които първоначално вложени, но амортизирани материали, конструкции и 

конструктивни елементи се заменят с други видове.  

При основния ремонт се възстановяват носимоспособността, равността и сцепителните 

качества на пътната настилка; сигурността на пътните съоръжения; ефективното 

действие на отводнителните съоръжения; вертикалната сигнализация и хоризонтална 

маркировка; предпазните съоръжения и др., с което се цели осигуряване на 

безопасността на движението и удължаване на експлоатационния живот на пътя. При 

основния ремонт могат да се изпълняват нивелетни и частични ситуационни изменения 

на трасето, уширение на пътното платно и др., когато те не излизат от рамките на 

ограничителната /сервитутна/ ивица на пътя. Дейностите по основния ремонт включват:  

- възстановяване на окопи, дренажи и други отводнителните съоръжения;  

- коригиране и изместване на съществуващата пътна ос в отделни участъци с лоша 

ситуация, нивелета или видимост;  

- стабилизиране на свлачища и срутища;  

- усилване и/или уширяване на пътната настилка с подмяна на отделните й 

конструктивни пластове при необходимост;  

- оформяне на надвишения и уширения в хоризонтални криви;  

- ремонт на съществуващи мостове, с оглед привеждане на габарита и товароносимостта 

им до нормативите, съответстващи на класа на пътя и изискванията на движението;  

- възстановяване на стари подпорни стени, защитни, укрепителни и други регулиращи 

съоръжения;  

- възстановяване на тунели и защитни галерии;  

- възстановяване на озеленяването и културно оформяне на пътя;  

 



При основния ремонт се извършва частично възстановяване и/или частична замяна на 

конструктивни елементи, основни части и съоръжения, както и строително-монтажни 

работи, с които първоначално вложени, но амортизирани материали, конструкции и 

конструктивни елементи се заменят с други видове.  

Доставка на материали: Техническите изисквания към строителните продукти и нивата 

и класовете на експлоатационните им характеристики, които произтичат от 

съществените изисквания към строежите, се определят с техническите спецификации и 

с нормативните актове, издадени на основание чл. 169а от ЗУТ и отговарящи на 

изискванията определени със Закона за техническите изисквания на продуктите (ЗТИП) 

и с наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от същия закон. Строителните продукти се оценяват в 

съответствие с изискванията на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2 ЗТИП, 

наричани по-нататък "европейски технически спецификации", както следва:  

- национални стандарти на държавите - членки на Европейския съюз, с които се въвеждат 

хармонизирани европейски стандарти, чиито номера са публикувани в "Официален 

вестник" на Европейския съюз;  

- европейски технически одобрения, когато няма въведени хармонизирани европейски 

стандарти;  

- национални технически спецификации, чиито номера са публикувани в "Официален 

вестник" на Европейския съюз, когато няма технически спецификации по национални 

стандарти или европейски технически одобрения.  

Материалите доставени на строителната площадка, трябва да съответстват на 

техническите спецификации за строителни материали и продукти. Трябва да бъдат 

придружени с необходимите протоколи за лабораторни изпитвания издадени от 

акредитирани лаборатории. Изпълнителят трябва да има възможност да осигури 

необходимите строителни материали и продукти, в количества и с качество, необходими 

за изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с изискванията на Наредба за 

съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните 

продукти, обн. ДВ. Бр. 106 от 27 Декември 2006 г., изм. ДВ. Бр. 60 от 22 Юли 2014 г. и 

“Техническа спецификация” на АПИ от 2014 г.  

Гаранционно поддържане:  
Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора 

за възлагане на обществената поръчка.  

3. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ:  
При изпълнение на поддържането, следва да се спазват приложимите за предмета на 

обществената поръчка изисквания на:  

3.1. “Техническа спецификация” на Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ) от 2014 г.;  

3.2. Закон за пътищата и правилника за прилагането му;  

3.3. Наредба № 3/ 16.08.2010 г. за временна организация и безопасността на движението 

при извършване на строително и монтажни работи по пътищата и улиците.  

3.4. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали ( ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г.);  

3.5. Приложимите технически спецификации и нормативните актове, които поставят 

изисквания към видовете дейности, които не са посочени в настоящата точка.  

4. ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РЕМОНТНИ РАБОТИ:  
При отчитане на изпълнените работи, в подробната ведомост изпълнителят обозначава с 

километража на пътя съответните работи и допълнително съставя отчет, допълващ 

паспорта на обекта, за видовете работи.  

5. ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Ремонтът на общинската пътна мрежа се изпълнява при спазване действащата 

нормативна уредба за здравословни и безопасни условия на труд. Изпълнителят 



осигурява необходимите пътни знаци и сигнализация. При необходимост от 

ограничаване или спиране на движението на МПС, уведомява Възложителя и съгласува 

промяната на движението със Сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР 

Сливен и РУП Котел.  

 

 

Изготвил: /п/ / 

инж. Яна Гавова 


