
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Строителен надзор, КБЗ, 

изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад на обект: „Реконструкция 

на уличен водопровод и реконструкция и рехабилитация на уличното платно, 

тротоари и бордюри на улица "Езерище", с. Костенец“  

 

 

Предмет на настоящата обществена поръчка е:  „Строителен надзор по време на 

строителството, координатор безопасност и здраве, изготвяне на технически паспорт 

и окончателен доклад на обект: „Реконструкция на уличен водопровод и 

реконструкция и рехабилитация на уличното платно, тротоари и бордюри на улица 

"Езерище", с. Костенец“ 

 

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

добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията и проектите 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 проекта или документацията за участие има посочен: конкретен 

модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя 

на основание 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. 

 

 

А. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА 

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 доказан 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; 

- 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 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 надзор 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.  

 

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 влаганите на 

съответния строеж строителни продукти, за да се осигури спазването на изискването на 

чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ, вкл. извършва проверки за съответствие на: техническите 

показатели на доставените и вложени строителни продукти с данните в представените от 

строителя сертификати и протоколи от контролните изпитания 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. Разходите по отстраняването им са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

респективно изпълнителя на СМР. 

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. 

16. Изготвя отчет съгласно Приложение 6 от Наредба за управление на строителните 

отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали за изпълнение на ПУСО. 

 

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. 

 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 на 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. 

 

 

Б.ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА на СМР: 

 „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД И РЕКОНСТРУКЦИЯ И 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНОТО ПЛАТНО, ТРОТОАРИ И БОРДЮРИ НА 

УЛИЦА "ЕЗЕРИЩЕ", С. КОСТЕНЕЦ“ 

 

1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ:  

1.1 Местоположение на обекта 

Обектът е разположен в село Костенец. 

 

1.2 Съществуващо положение 

Улицата се намира в регулацията на с. Костенец. Състоянието на улицата е 

незадоволително. Тя е с асфалтобетонова настилка, която е износена и е с надлъжни, 

напречни и мрежовидни пукнатини, кръпки, дупки. 

Като цяло липсват напречни наклони на настилката, което затруднява оттичането 

на повърхностната вода към прилежащите бетонови окопи, изградени от двете страни на 

улицата и тя се задържа на платното за движение. 

Съществуващите бетонови бордюри и тротоари от бетонови плочи са в лошо 

състояние и се нуждаят от подмяна. 

По улицата липсва хоризонтална маркировка, а вертикалната сигнализация е 

недостатъчна и в не добро състояние. 

 

2. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ: 

 

2.1 Част Пътна 

Ситуационно решение 

Техническото решение в план съвпада със съществуващото ситуационно развитие 

на улицата. 

При разработката на проектното решение е заснето съществуващото положение на 

улицата през 10 м в оста и в двата ръба на настилката. Заснети са и всички напречно 

пресичащи улици , уширения и прилежаща инфраструктура. Всички пикетни точки от 

надлъжното и напречно сечение са обвързани, чрез трасировъчни данни с опорен полигон. 

Съгласно изработеното геометрично решение улицата е със следната дължини: 

Обща дължина - L=744м. 



Нивелетно решение 

Нивелетата е проектирана с прави и нивелетни криви, съгласно приетата проектна 

скорост Vпр.=30 км/ч, като максимално се придържа към съществуващото нивелетно 

положение. Нивелетните коти и надлъжният наклон се отнасят за оста на пътното платно 

и са дадени в надлъжния профил. 

Нивелетата в началото и края на разглежданата улица е занулена съобразно 

съществуващите нива на съседните участъци. 

 

Напречен профил 

За улицата не се предвижда уширение на съществуващата пътна настилка с нова 

пътна конструкция. 

Напречен наклон на настилката е двустранен – минимум 2.00 %, а в някои участъци 

– едностранен. Изборът на напречен наклон, като цяло е съобразен с изградената система 

от отводнителни бетонови окопи за отводняване на пътната настилка от повърхностни 

води. 

Напречният наклон на тротоарите - 2.0 % към настилката. 

Проектното решение предвижда разваляне на съществуващите бордюри и 

изграждане на нови бетонови бордюри върху бетонова основа, като пред входовете за 

дворове и гаражи е предвидено понижаване на бордюрната линия. 

Предвижда се разваляне на съществуващия деформиран тротоар от бетонови 

плочи, бетон или земен и изграждане на нов. Тротоарите са с променлива широчина, в 

зависимост от съществуващото им положение. 

Тротоарът ще се изпълнява от павета върху подложка и основа. Където тротоарът 

не е ограничен от огради и дворове на къщи се предвижда оформянето му в края ще се 

изпълни от бетонов бордюр 8/16 см. 

При напречните пресичания тротоара се изпълнява с бетонови тактилни плочи, 

като бетоновите бордюри се изпълняват понижени до h=0см съгласно приложения пътен 

детайл, част от настоящата проектна документация. 

За участъците на рехаблитация на пътната настилка се предвижда следното: 

За износващ пласт е приет плътен асфалтобетон тип ”А” с дебелина 4 см. 

За долен пласт на покритието е приета асфалтова смес /биндер/ с променлива 

дебелина - минимум 4 см. При нивелетни разлики под 8 см се предвижда фрезоване при 

съществуваща асфалтова настилка, с цел осигуряване полагането на долен пласт на 

покритието с дебелина 4 см. 

За следните участъци, които към момента са с трошенокаменна настилка се 

предвижда изпълнение на нова пътна конструкция: 

От км 0+630 до км 0+744 

За пътната настилка е избрана следната конструкция: 

- износващ пласт плътен асфалтобетон тип “A“ - 4 см Е1 = 1200 MPa 

- асфалтова смес за долен пласт на покритието (биндер) - 6 см Е2 = 1000 MPa 

- пътна основа от нефракциониран скален материал 0-63 - 45 см E3= 350 Mpa 

По отношение на отводняването се предвижда облицования окоп от двете страни 

на улицата да бъде подменен с нов покрит облицован окоп. Съществуващият е с 

минимална дълбочина, около 15см, и се предвижда да бъде удълбочен до 30см, съгласно 

приложения детайл. 

За преминаването му под настилката се предвиждат бетонови тръби ф300 в бетонов 

предпазен кожух. 

 



Организация на движението 

Хоризонталната маркировка се изпълнява от бяла термопластична боя със 

светлоотражателни перли. 

За вертикалната сигнализация са предвидени стандартни знаци от II-ри типоразмер. 

Всички знаци са със светлоотражателно фолио клас II съгласно БДС EN 12899. 

 

Геодезия 

По полярен метод са заснети всички ситуационни подробности, касаещи 

изготвянето на проекта-(асфалтова настилка, бордюри, водостоци, кръстовища, 

прилежащи граници на имоти, видимите части на подземната инфраструктура и др.) и 

всички теренни форми.  

Обработката на геодезическата снимка е извършена на програмен продукт TPLAN. 

Координатите и котите на подробните точки са приложени към проекта в координатен 

регистър.  

 

2.2 Част Водоснабдяване 

Реконструираните водопроводи в настоящия технически проект ще се изпълнят от 

полиетиленови тръби висока плътност PE100 за налягане 10 атм (PN10). Диаметрите на 

водопроводите са според наредба No2 – “Норми за проектиране на водоснабдителни 

системи”. Всички тръби за реконструкция на основните улични водопроводи, както и тези 

за сградните водопроводни отклонения, е необходимо да бъдат произведени според БДС 

EN 12201-2/или еквивалент/, както и според система за контрол на качеството на 

вложените в строителството материали. Уличните водопроводи ще бъдат положени в 

уличното платно на разстояние от 1,0 m от външния ръб на бордюра от страна – подробно 

посочена в плана. За по-тесни улици с широчина под 5,0 м светлото хоризонтално 

разстояние между бордюра (или края на асфалтовата ивица) и водопроводната тръба се 

приема 0,55 м. 

При изготвяне на настоящата проектна разработка са спазени изискванията 

предвидени в Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар от 05.06.2010г., както и нейните допълнение и 

изменения. 

Съгласно цитираните нормативи по трасето на реконструираните водопроводи се 

предвижда монтирането на определен брой пожарни хидранти DN 70/80 – надземен 

монтаж, като разстоянието между два отделни хидранта е не по-голямо от 150 m отнасящо 

се за населени места под 100 000 жители (според чл.170, ал.2). Пред всеки ПХ се 

предвижда монтаж на спирателен кран (шибърен) DN80 с охранителна гарнитура. 

Разпределението на водата към сгради и имоти ще става чрез сградни 

водопроводни отклонения, които ще бъдат с основен размер – Ø25 (3/4“) за едно и 

двуетажно застрояване и Ø32 (1“) за три етажно застрояване и при нужда от минимизиране 

на хидравличните загуби и повишаване на наличния напор в отделни зони с нисък 

разполагаем напор. За многоетажни жилищни постройки, се изгражда СВО с размер Ф40 

(11/4“). За промишелни обекти, складово-логистични бази и обществено-обслужващи 

сгради се предвижда СВО с размер Ø63 (2“). 

Всички сградни отклонения са от РЕ тръби (полиетиленови тръби висока плътност 

100) PN10. Предвижда се тротоарен спирателен кран от материал чугун GGG-50 с 

вътрешна резба, с охранителна гарнитура и чугунено гърне, разположено на тротоара на 

0,50 m‟ от външния ръб на бордюра. Всички СВО се полагат до границата (оградата) на 

дворищната регулационна линия на съответния имот. Сградните водопроводни 

отклонения да се изпълнят с възходящ наклон минимум 0,05 % от уличния водопровод 

към съответните сгради/водомерни шахти. 



За изключване и изолиране на водопровода на участъци се предвижда монтирането 

на чугунени СК шибърни с гумирани клинове по трасето на вътрешните улици. 

Източването на водопроводите при аварии ще става от ниско разположените пожарни 

хидранти, през специално предвидени за целта подземни хидранти с размер DN50/60 или 

през изпускателни шахти, разположени близо до водни обекти. Методът, който е 

предвиден да се приложи за настоящия проект, за свързване на полиетиленовите тръби и 

фасонни части към тях е челно заваряване – използване на фитинги за челно заваряване. 

Този начин е най-надеждния и сигурен в световен мащаб осигуряващ водоплътност и 

дълговечност на връзките. При нужда за ускоряване на строително-монтажните дейности 

и при сложни връзки по кръстовища са предвидени използването на електро заваряеми 

муфи. Изкопът на траншеите ще се извърши в земни почви, като се предвижда вертикален 

частично укрепен изкоп. Обратната засипка на траншеите да се изпълни от трошен пясък 

(0-4 мм) под, около и над тръбата (20 см покритие) и земна маса до кота пътно легло за 

зелени площи и непланирани улици. За асфалтирани улици се предвижда обратната 

засипка да бъде от несортиран минерален материал (несортиран трошен камък с едрина 0-

63 мм). 

При полагане на обратната засипка да се уплътнява през 0,30 m с леки до средни 

пневматични трамбовки до достигане на клас на уплътняване W според скалата на Proctor, 

с процент на уплътняване от 96 % и повече според стандарт за полагане на пластмасови 

тръбопроводи БДС ENV 1046:2004. Класа на уплътняване да бъде доказан чрез вземане на 

проби от акредитирана лаборатория. Излишната земна маса се депонира на депо за 

строителни отпадъци или може да се използва за запълване на пустеещи земни понижения 

и рекултивационни дейности в границите на община Костенец. 

На височина от 0,30 m над теме тръба се полага сигнална лента с метална нишка за 

откриване на трасето на водопровода при ремонтни работи чрез метален детектор. На 0,40 

m„ под кота терен да се положи обикновена сигнална лента – “ВОДОПРОВОД” за 

първоначално откриване при изкопни или ремонтни дейности. Основната дълбочина на 

полагане на уличните водопроводи е 1,50 m над теме тръба или 1,70 m до кота дъно изкоп. 

Реконструираните улични водопроводи е необходимо да се подложат на 

хидравлично изпитване за доказване на водоплътността им, както и за проверка на якостта 

и изпълнението на тръбите, на фасонните части, заваръчните връзки и другите 

водопроводни елементи – хидранти и кранове. 

След разрушаване на асфалтовата настилка при изкопните работи за работната  

траншея и полагането на подземната ВиК инфраструктура и след надеждно изпълнените 

обратни засипки и уплътняване, е нужно възстановяване на пътната конструкция на 

общинските улици в града. 

 

2.3 Инженерна геология и хидрогеология 

Проучвателната площадка се намира по цялото протежение на село Костенец. 

Теренът в района е планински, с наклон към корито на Стара река, десен приток на река 

Марица и надморска височина от 640,00 до 734,00 метра. В геоморфоложко отношение 

представлява първа и втора незаливни тераси на Стара река. В геоложко отношение 

теренът е изграден от кватернерни алувиални, делувиални и пролувиални отложения, 

състоящи се от песъчлива и прахова глина в алтернация от заглинени песъчливи 

прослойки със среден и едър чакъл и отделни валуни и скални блокове - коренни скали - 

силно напукани и изветрели до грусирали горнокредни гранити и палеозойски 

гранодиорити. В районът има изградена инфраструктура – път, водопровод, и 

електропровод. 


