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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

За обществена поръчка с предмет: 

 

„Изпълнение на строително монтажни работи по обособена позиция № 2: 

Асфалтиране на ул. „Иван Вазов“ – от ул. „Здравец“ до ул. „Софроний Врачански“, 

с. Костенец, община Костенец 
 

 

ВАЖНО !!! 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или 

еквивалентно/и" навсякъде, където в документацията или техническата спецификация 

по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка или 

техническо одобрение, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска 

марка, патент, тип, произход или производство. 

Ако някъде в техническата документация 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. 

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. 

 

 

1. Обща информация 

     Настоящата обществена поръчка се финансира от бюджета на община Костенец. 

2. Обхват на поръчката 
     В обхвата на настоящата обществена поръчка се включват строително – монтажни 

работи по ул. „Иван Вазов“ – от ул. „Здравец“ до ул. „Софроний Врачански“ в с. 

Костенец. 

 

3. Предвидени дейности 

     С реализирането на настоящата поръчка се цели подобряване на експлоатационното 

състояние на уличните настилки на улиците в общината с оглед осигуряване на условия 

за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване. 

     Ремонтът следва да се съобрази с техническите елементи на съществуващите 

технически дадености, настоящата спецификация, както и вече одобрените проекти за 

съседните улици. 

     Строително-монтажните работи /СМР/ следва да се изпълняват в съотвествие с 

изготвените количествени сметки, клаузите залегнали в проекта на договора и 

действащото българско законодателство за строителство. 

Предметът на поръчката включва следните дейности:  

2030 гр. Костенец , ул. Иван Вазов 2  тел/факс  +3597142/3234;2308 
е-mail: kostenetz_adm@kostenetz.com, www.kostenetz.com 

 

О Б Щ И Н А   К О С Т Е Н Е Ц 



 

 

 

 

 

 

 

           2 

  Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на 

техническите  спецификации строителни материали, асфалтови смеси и 

материали за пътна основа; 

 Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания, когато е 

необходимо; 

 Съдействие при съставяне на строителни книжа; 

 Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа в 

експлоатация; 

 Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени 

дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на 

поръчката в съответствие с офертата. 

 

       Улица „Иван Вазов“ отговаря на условията за  събирателна улица, VБ клас от  

уличната мрежа на с. Костенец. 

 Предвидените дейности засягат единствено обхвата на пътното платно – асфалтиране 

на пътната настилка, частичен ремонт на отводнителния канал и организация на 

движението. 

 Общата дължина на улицата, предмет на настоящата обществена поръчка е 250 м – от 

ул. „Здравец“ до ул. „Софроний Врачански“. 

 

Обектът е разделен на два участъка: 

3.1. ул. „Иван Вазов“ – от ул. „Здравец“ до ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 

 
 

Този участък е с дължина 110 м. 

Настилката е асфалтобетонна, на места има насипи от трошен материал заради 

подменения водопровод. Асфалтовата настилка е в много лошо експлоатационно 

състояние с участъци с липсващо покритие, неравности, множество пукнатини, дупки и 

кръпки. 

Бордюрите са каменни и бетонови в много добро състояние, затова се предвижда 

полагане на нови бордюри, там където липсват. Отводняването на повърхностните води се 

осъществява чрез напречните и надлъжни наклони на настилката към отводнителните 

канавки. 
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 Ситуация 

 Широчината на платното за движение в този участък е променлива и варира от 7,00 

метра  до 8,00 метра.  

 

 Настилки 

 Нова настилка 

 Платното за движение ще бъде с асфалтова настилка. Преди полагането на двата 

пласта нов асфалт се предвижда разваляне на съществуващата настилка с дебелина до 10 

см., подравняване, профилиране и валиране на пътното легло. Запазват се техническите 

характеристики на обекта и неговото трасе.  

Необходимо е да се предвиди заустване към ул. „Китка“ – ляво. 

 

3.2.ул. „Иван Вазов“ – от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до ул. „Софроний 

Врачански“  

 
Този участък е с дължина 140 м. 

Настилката е асфалтобетонна, на места има насипи от трошен материал заради 

подменения водопровод. Асфалтовата настилка е в сравнително добро експлоатационно 

състояние. Бордюрите са каменни и бетонови в много добро състояние. Отводняването на 

повърхностните води се осъществява чрез напречните и надлъжни наклони на настилката 

към отводнителните канавки. 

 

 Ситуация 

 Широчината на платното за движение в този участък е 5,50 метра. 

 Настилки 

 Нова настилка 

 Платното за движение ще бъде с асфалтова настилка. Предвижда се фрезоване на 

съществуващата настилка до 5 см. преди полагането на двата пласта нов асфалт. Запазват 

се техническите характеристики на обекта и неговото трасе.  

 Вертикална планировка и отводняване 

 В количествена сметка са дадени видовете работи и материалите необходими за 

изпълнението на обекта.  

 Отводняването на повърхностните води се осъществява гравитачно чрез  надлъжните, 

напречните наклони.  Има съществуващи канализационни ревизионни шахти, чието ниво 

се коригира спрямо нивелетата на новия асфалтобетон. Отводнителните канавки се 
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ремонтират, там където е необходимо след съгласуване с Възложителя и съгласно 

Количествената сметка към Техническата спецификация. 

 

Временна организация на движението 
Временна организация на движението се организира от Изпълнителя на обекта при 

спазване изискванията на Наредба № 3 за временна организация  и безопасност на 

движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и 

улиците от 16 август 2010 г. Целта е да се гарантира безопасността на движение по време 

на строителните и монтажни работи по улица „Иван Вазов” в с. Костенец.   

 

 Постоянна организация на движението 

 С цел гарантиране безопасността на всички участници в движението се предвижда 

направата на постоянна организация на движението съгласно действащите нормативни 

документи.    

 Хоризонталната маркировка и местата за поставяне на знаците от вертикалната 

сигнализация се извършват съгласно изискванията на Наредба № 18 от 23.07.2001г. за 

сигнализация на пътищата с пътни знаци и Наредба № 2 от 17.01.2001г. за сигнализация 

на пътищата с пътна маркировка.  

 Маркировката да се изпълни от бяла трайна пътнопаважна боя с клас на яркост 

минимум В3, без перли, при температура на асфалта над +5
0
С. Минималната дебелина на 

мокрия слой е  

0,3 мм ±10%. 

 Дневната видимост на маркировката е минимум клас Q3. Нощната видимост на 

пътната маркировка е най-малко клас R3.  

 Съпротивлението на хлъзгане на пътната маркировка в началото на експлоатацията 

трябва да отговаря минимум на клас S2. За осигуряване максимална безопасност на 

движението да се обърне особено внимание на изпълнението на маркировката в зоната на 

кръстовищaтa. 

 

 

 


