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РАЗДЕЛ 1 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
 

Реконструкция на ул. „Искра“ гр. 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 е в изпълнение на чл. 1, ал. 1, т. 22 от Постановление №373 
от 27.12.2019 г. на Министерски съвет на Република България и се финансира от държавния 
бюджет и бюджета на община Костенец.  

 
2. Обхват на поръчката 

В обхвата на настоящата обществена поръчка се включват дейностите за реконструкция и 
благоустрояване на улица „Искра“ гр. Костенец, съоръжения и принадлежности към нея, 
както и  реконструкция и благоустрояване на тротоар и платно. 
 

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 и настоящата спецификация. 
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:  



 

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 
порачката в съответствие с офертата. 
 

3.1. Подобект: Реконструкция на ул. „Искра”  град Костенец 
Ул. „Искра” е улица от второстепенната улична мрежа на гр. Костенец. Широчината на пътната 

настилка е променлива и варира от 5.00 метра между ул. „Белмекен” и ул. „Васил Левски” до 6.00 
метра между ул. „Васил Левски” и ул. „Мургаш”. 

Настилката е асфалтобетонна от началото до 30 метра след ул. „Кокиче”. След това до края е 
бетонова настилка. Асфалтовата настилка е в лошо експлоатационно състояние с участъци с 
липсващо покритие множество пукнатини, дупки и кръпки. 

Тротоари има само до ул. „Кокиче”. Широчините на тротоарите са променливи в границите 
между 1.00 и 2.00 метра. Настилката им преобладаващо е от бетонови площи 30/30 см, има 
участъци с асфалтово и бетоново покритие. Състоянието на покритието е също лошо – счупени 
плочи, криви, потънали, без основа, на места липсват плочки. 

Бордюрите са каменни и бетонови в моного лошо състояние – изпочупени, криви, липсващи на 
места, навсякъде е с недостатъчна височина спрямо настилката. 

Липсват дъждоприемни шахти. Отводняването на повърхностните води се осъществява чрез 
напречните и надлъжни наклони на настилката към съседните улици. 

Реконструкцията е разделена на два участъка с дължини 271 и 161 метра. 
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 Ситуация 
 Геометричното решение на улицата е изготвено така, че да бъде максимално близо до 
съществуващия габарит на улицата, за да не се засегне съществуващата застройка. Оста е решена 
с прави и циркулярни криви.  
 Проектната ос се води в оста на улицата. Разминаването на осите в участъците с различен 
габарит се извършва с преход в кръстовището с ул. „Васил Левски“. Широчината на платното за 
движение до ул. „Васил Левски“ е 5,00 м, а след това до края 6,00 м. Тротоарите запазват размера 
си. След п.т.42 в ляво няма да има тротоар, а затревен банкет с променлива широчина поради 
сложния терен и невъзможност за уширяването му.  
 Бордюрните криви в зоната на кръстовищата запазват радиусите си за да се запазят 
подземните съоръжения и се избегнат отчуждения на имоти. 
 
 Надлъжен профил 
 При изготвянето на надлъжния профил водещ е принципа в максимална степен да се 
запазят нивата на подходите към масивни гаражи и входове на нивото на тротоарите, както и 
да се занули настилката в края на зоната на проекта.  
 Нивелетата е изтеглена с прави и криви, като са спазени техническите изисквания за 
улици от второстепенната улична мрежа V-ти клас. Минималния надлъжен наклон е 0,7%, а 
максималния 3,74%.  
 Напречен профил 
 Улицата е с двустранен напречен наклон в права от 2,5% към бордюрите. В крива 
наклона е едностранен от 3%. Преходът от двустранен към едностранен наклон се извършва 
по дължината на преходна рампа с дължина 15 м.  Тротоарите са с напречен наклон от 1,5% 
към бордюра. Там където няма тротоари се оформя затревен банкет с наклон 6% към 
откосите. 
 Бордюрите са повдигнати с видима част от 15 см. Пред всички входове за гаражи и 
портални врати към дворовете бордюрите ще бъдат понижени. 
 В зоните на кръстовищата срещи всяка пешеходна пътека ще се изградят рампи за 
колички на хора с увреждания.  
 
 Вертикална планировка и отводняване 
 Вертикалната планировка е проектирана по метода на проектните хоризонтали през 10 см. 
Използвани са програмни продукти CIVIL 3D и PLATEIA 2016. Чрез тях са определени и 
количествата земните, асфалтови и пътни работи. 
 В количествена сметка за част „Пътна” са дадени видовете работи и материалите 
необходими за изграждането на подобекта.  
 Отводняването на повърхностните води се осъществява гравитачно чрез  надлъжните, 
напречните наклони.  Съществуващи канализационни ревизионни шахти има в северната 
част на улицата от ул. „Белмекен“ до ул. „Кокиче“.  
 Отводняване на дъждовните  води са предвижда за участъка със съществуваща 
канализация. Широчината на пътната настилка е: 5,0м, и напречния наклон е двустранен. 
 Предвидени са 15 броя двуставен уличен отток в двете  платна на улицата. 
 Проектното ситуационно решение е показано на чертежи 1 брой. Поради липса на 
канализация в участъка от ул. „Кокиче“ до ул.“Мургаш“ и стръмният наклон не е предвидено 
отводняване, същото ще е по уличното платно.  
 Настилки 
 Нова настилка 
 Платното за движение ще бъде с асфалтова настилка. До началото на бетоновата настилка ще 
се положи изцяло нова настилка за категория на движението „средна“. Извършва се проверка на 
конструкцията за носимоспособност и мразоустойчивост. 

 

Р = 100 kN/ос ; D = 32,04 cm ; p = 0.620 Mpa 
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Пренастилане на бетоновата настилка  

Бетоновата настилка ще се запази и върху нея ще се положат два пласта асфалтова настилка. 
За да се избегне излизането на повърхността на фугите на бетоновата настилка между двата 
пласта асфалтобетон ще се положи един пласт геокомпозитен материал с минимални опънни 
напрежения в двете посоки от 100 kN / m при относително удължение при скъсване по-малко от 5 %. 

Технологията на изпълнение е подробно описана в част „Пътна“. 
 
Временна организация на движението 
Проектът е изготвен съгласно 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 за реконструкцията на улица „Искра” в гр. Костенец.  
Строителството е разделено на два етапа, които ще се изпълняват самостоятелно в различно 
време.  

Първият етап обхваща изпълнението на строително монтажните работи в лявата лента на 
улицата (по посока на километража) и прилежащте ú тротоарни площи.  

На втори етап ще се извършват ремонтните работи в дясната лента на улицата и прилежащите 
ú тротоарни площи. 

Временната организация за втори етап се изпълнява аналогично на показаната в чертежите 
организация за първи етап чрез преместване на знаците.  

Сигнализацията е изготвена съгласно Приложение №74, към чл.75,  т. 2 от наредбата, за 
сигнализиране на дълготрайни работи с отбиване на движението.  
 
 Постоянна организация на движението 
 Проектът за организация на движението е разработен и съобразен с всички съществуващи, 
както и новоизлезли нормативни документи. 
 Целта е да се гарантира безопасността на всички участници в движението, за целта е 
предвидено поставянето на 4 бр. пътни знаци. Предвидено е демонтирането на 7 бр. пътни знаци. 
Към обяснителната записка е приложена ведомост за пътните знаци.  
 Хоризонталната маркировка както и вида и местата на знаците от вертикалната сигнализация 
са посочени в  чертежа.  
 Маркировката ще се изпълни от бяла трайна пътнопаважна боя с клас на яркост минимум В3, 
без перли, при температура на асфалта над +50С. 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. 
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Обобщена количествена сметка  

Възложител: Община Костенец 

Обект: Реконструкция на улици в община Костенец 

Подобект: Реконструкция на ул. "Искра" - гр. Костенец 

№ по 
ред 

Описание на строително-монтажни работи Ед.мярка Количество 

1 2 3 4 

  ЧАСТ: ПЪТНА     

  ЗЕМНИ РАБОТИ     

1,1 
Общ обикновен изкоп до 50 см за подготовка на земната основа, 
включително натоварване, транспортиране до 10 км, 
разтоварване на депо и оформянето му  

м
3
 860    

1.2 
Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка до 10 
см, включително изкопаване, натоварване, транспортиране до 
10 км, разтоварване на депо и оформянето му 

м
3
 36    

1.3 Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо до 10 км, 
включително всички разходи, съгласно проекта. 

м 741    

1.4 Разваляне на тротоар от  плочи и превоз на депо до 10 км, 
включително всички разходи, съгласно проекта. 

м
2
 569    

1.5 Разваляне на бетонов тротоар и превоз на депо до 10 км, 
включително всички разходи, съгласно проекта. 

м
2
 165    

1.6 
Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, 
включително изкопаване, натоварване, транспортиране на 
определено растояние, разтоварване на депо и оформянето му 

м
3
 632    

1.7 Доставка и полагане на насип от подходящ материал 
м

3
 176    

1.8 
Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка, 
включително натоварване, превоз на всякакво разстояние и 
разтоварване на депо.   

м
3
 8    

  АСФАЛТОВИ РАБОТИ     

2.1 Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с 
различна ширина 

м
2
 1 579    

2.2 Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с 
различна ширина 

м
2
 1 665    

2.3 Доставка и полагане на плътна асфалтова смес тип А с дебелина 
4 см 

    

    

т 150    

2.4 Доставка и полагане на плътна асфалтова смес с дебелина 5 см т 213    

2.5 Доставка и полагане на плътна асфалтова смес тип А с дебелина 
5 см 

т 136    

2.6 Доставка и полагане на неплътна асфалтова смес с променлива 
дебелина 

т 164    

  ПЪТНИ РАБОТИ     

3.1 
Изпълнение на основни пластове от трошен камък фракция 0-63, 
включително доставка, транспорт и уплътняване на пластове до 
20 см  

м
3
 793    

3.2 
Доставка и полагане на сиви бетонови бордюри с размер 
18/35/50, включително всички свързани с това разходи 
(подложен бетон С10/12 (В12.5) 

м 863    

3.3 
Направа на тротоар със сиви павета 2Т 200/16/60, включително 
уплътняване и профилиране на земната основа, трошен камък 
20 см и пясъчна възглавница 4 см, съгласно Детайл  

м
2
 1 114    

3.4 
Настилка с червени тактилни плочи  300/300/60, включително 
уплътняване и профилиране на земната основа, трошен камък 
20 см и пясъчна възглавница 4 см, съгласно Детайл  

м
2
 1    
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3.5 Преместване на съществуващи стоманобетонови стълбове 
ниско напрежение 

бр. 1    

3.6 
Доставка и полагане на сиви бетонови пътни ивици с размер 
10/25/50, включително всички свързани с това разходи 
(подложен бетон С10/12 (В12.5) 

м 135    

3.7 Доставка и полагане на геомрежа с двустранна якост на опън 
100/100kN/m и всички свързани с това разходи 

м
2
 932    

3.8 Доставка и полагане на отводнителни улеи за отводняване на 
пътни насипи, съгласно БДС 11483  

м 16    

  ЧАСТ: БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО     

4.1 

Доставка и монтаж на стоманен  пешеходен парапет с h = 110 
см. пред входовете /изходите/ на детски заведения и училища 
разположени непосредствено на улица, включително всички 
свързани с това разходи. 

кг 847    

        

    

№ по 
ред 

Описание на строително-монтажни работи Ед. мярка Количество 

1 2 3 4 

  ЧАСТ: ПОСТОЯННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО     

1 

Демонтаж на съществуващи стандартни пътни знаци, съгласно 
временната и постоянна организация на движение, включително, 
натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и 
предаване в посочен склад на Възложителя , разтоварване на 
депо и всички свързани с това разходи 

бр. 7.00    

        

2 
Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна 
конфигурация от бяла трайна пътнопаважна боя с клас на яркост 
минимум В3, без перли, с  минималната дебелина на мокрия 
слой е 0,3 мм ±10%. включително всички свързани с това разходи 

м
2
 36.34    

        

3 
Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци I-ри типоразмер 

(клас на светлоотразяване - RA1) и всички свързани с това 
разходи 

  0.57    

        

4 
Доставка и монтаж на стоманени стойки за пътни знаци ф 60mm, 
H - 3500mm и всички свързани с това разходи бр. 

4.00    

 

№ по 
ред 

Описание на строително-монтажни работи Ед. мярка Количество 

1 2 3 4 

  ЧАСТ: ВиК     

1.1 
Изкоп на земни почви за шахти и канализация - машинен и натоварване 
на камион -70% 

м
3
 72.0    

1.2 Изкоп ръчен в земни почви - 30% м
3
 30.7    

1.3 Пясъчна  подложка под тръба 20 см и засипка над тръба 0.30см м
3
 25.4    

1.4 Обратно засипване и уплътняване на изкоп  м
3
 72.7    

1.5 Извозване на земни почви с камион  м
3
 29.7    

1.6 Доставка и монтаж на РVC-U тръби Ф 200мм м 64.5    

1.7 Доставка и монтаж на двуставен уличен отток - комплект  бр. 15.0    

1.8 Направа на връзка със същ.канализация  бр. 15.0    
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

 Ремонт на ул. „Република“ 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. 
 

 
4. Обща информация 

Настоящата обществена поръчка е в изпълнение на чл. 1, ал. 1, т. 22 от Постановление №373 от 

27.12.2019 г. на Министерски съвет на Република България и се финансира от държавния бюджет и 

бюджета на община Костенец.  

 
5. Обхват на поръчката 

В обхвата на настоящата обществена поръчка се включват дейностите за текущ ремонт на 
улица „Република“ с. Костенец, съоръжения и принадлежности към нея, както и  текущ 
ремонт на тротоар и платно. 
 

6. 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 и настоящата спецификация. 
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:  

  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; 
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 Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени 

дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на 

поръчката в съответствие с офертата. 

 
6.1. Подобект: Ремонт на ул. „Република”  град Костенец 

Ул. „Република” е улица от второстепенната улична мрежа на с. Костенец. Широчината на 
пътната настилка е променлива и варира от 6.20 метра  до 12.00 метра. Общата дължина на 
улицата е 246 м – от ул. „Мусала” до кръстовището с ул. „Инчовица”. 

Настилката е асфалтобетонна, на места има насипи от трошен материал заради подменения 
водопровод и канализация. Асфалтовата настилка е в много лошо експлоатационно състояние с 
участъци с липсващо покритие, неравности, множество пукнатини, дупки и кръпки. 

Тротоарите не са ясно обособени. В дясно по посока към ул. „Мусала“ има частично обособен 
тротоар от бетон, но след това има насип към прилежащите имоти. От лявата страна до имотната 
граница на училището има обособен тротоар с ширина 2,70 м., но след това има стеснение, липсва 
тротоарна настилка. Широчините на тротоарите са променливи в границите между 1.60 и 2.70 
метра. Настилката им преобладаващо е от бетон.  

Бордюрите са каменни и бетонови в моного добро състояние, затова се предвижда ремонт, там 
където е необходимо. Липсват дъждоприемни шахти. Отводняването на повърхностните води се 
осъществява чрез напречните и надлъжни наклони на настилката към отводнителните канавки, 
които в един от участъците са разположени двустранно и към съседните улици. 

Текущият ремонт на улицата обхваща участък от 246 м. дължина.  

 
 Ситуация 
 Широчината на платното за движение до пресечката с ул. „Витоша“ е 6,00 м, а след това има 
уширение до 12 м. и преди ул. „Мусала” стига до 8,50 м. Тротоарите запазват размера си. Ремонт на 
тротоарите ще се извърши от лявата страна след съгласуване с Възложителя.   
 
  
 Вертикална планировка и отводняване 
 В количествена сметка са дадени видовете работи и материалите необходими за 
ремонтирането на обекта.  
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 Отводняването на повърхностните води се осъществява гравитачно чрез надлъжните, 
напречните наклони.  Има съществуващи канализационни ревизионни шахти и 
отводнителни канавки. 
  
 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. Запазват се 
техническите характеристики на обекта и неговото трасе. 
 

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 „Република” 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 +50С. 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количествена  сметка  
Възложител: Община Костенец 

 ул. "Република" - от ул. "Мусала" до кръстовище преди ул."Инчовица" - с. Костенец - 246 м. 



 

1

0

№ 
по 

ред 
Описание на строително-монтажни работи 

Ед. 
мярка 

Количе
ство 

1 2 3 4 

  ЧАСТ: ПЪТНА     

  ЗЕМНИ РАБОТИ     

1 Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка до 10 см, включително изкопаване, 
натоварване, транспортиране до 10 км, разтоварване на депо и оформянето му 

м3 200,00 

2 Доставка и полагане на насип от подходящ материал м3 47,00 

3 
Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо до 10 км, включително всички разходи 

м 250,00 

  АСФАЛТОВИ РАБОТИ     

4 
Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина 

м2 2000,00 

5 
Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина 

м2 2000,00 

6 
Доставка и полагане на плътна асфалтова смес тип А с дебелина 4 см 

т 192,00 

7 Доставка и полагане на неплътна асфалтова смес с дебелина 6 см т 288,00 

  ПЪТНИ РАБОТИ     

8 Направа на тротоар със сиви павета 2Т 200/16/60, включително подготовка, уплътняване и 
профилиране на земната основа, трошен камък 20 см и пясъчна възглавница 4 см 

м2 424,00 

9 Настилка с червени тактилни плочи  300/300/60, включително уплътняване и профилиране на 
земната основа, трошен камък 20 см и пясъчна възглавница 4 см 

м2 20,00 

10 Доставка и полагане на сиви бетонови пътни ивици с размер 10/25/50, включително всички 
свързани с това разходи (подложен бетон С10/12 

м 250,00 

11 

Ремонт отводнителен канал - изливане на място бетон за отводнителен канал, вкл. кофраж, 
пясъчна възглавница и всички свързани с това разходи м 120,00 

12 
Повдигане/сваляне капаци на ревизионни шахти и всички свързани с това разходи, вкл. 
изхвърляне отпадъците на сметище бр. 2,00 

13 

Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация от бяла трайна 
пътнопаважна боя с клас на яркост минимум В3, без перли, с  минималната дебелина на мокрия 
слой е 0,3 мм ±10%. включително всички свързани с това разходи м2 57,40 

14 

Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци I-ри типоразмер (клас на светлоотразяване - RA1) и 
всички свързани с това разходи м2 1,14 

15 
Доставка и монтаж на стоманени стойки за пътни знаци ф 60mm, H - 3500mm и всички свързани с 
това разходи бр. 

6,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
Реконструкция на ул. „Траянови врата“ гр. Момин проход, община Костенец 



 

1

1

 

 
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. 
 

 
7. Обща информация 

Настоящата обществена поръчка е в изпълнение на чл. 1, ал. 1, т. 22 от Постановление №373 
от 27.12.2019 г. на Министерски съвет на Република България и се финансира от държавния 
бюджет и бюджета на община Костенец  

 
8. Обхват на поръчката 

В обхвата на настоящата обществена поръчка се включват дейностите за реконструкция и 
благоустрояване на улица „Траянови врата“ гр. Момин проход, съоръжения и 
принадлежности към нея, както и  реконструкция и благоустрояване на тротоар и платно. 
 
 

9. Предвидени дейности 
С реализирането на настоящата поръчка се цели подобряване на експлоатационното 
състояние на ул. „Траянови врата” - гр. Момин проход” 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 и настоящата спецификация. 
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: 

   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 
порачката в съответствие с офертата. 

 

9.1. Подобект  „Реконструкция на ул. „Траянови врата”  гр. Момин проход 
 Съществуващо положение 
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 По технически характеристики улица „Траянови врата” отговаря на условията за  
събирателна улица, VIБ клас от  уличната мрежа на гр.Момин проход. 
  Настилката от км 0+000 до км 0+150 е асфалтобетонова. От км 0+160 до 0+310 – 
паваж, от 0+350 до края - асфалтобетонова. 
 Като цяло няма изградени тротоари по улицата. Изградени са само пред отделни 
имоти в участъка от км 0+300 до км 0+550. 
 Отводняването на повърхностните води се осъществява гравитачно чрез  
надлъжните, напречните наклони.   
 Дължината на пътния участък за реконструкция е приблизително 550 метра. 
Надлъжните наклони са в границите от 0,9% до 15,3%. 
 

 
 

 Ситуация 

 С цел запазване на съществуващите имотни граници  оста на улицата е проектирана 
с пет хоризонтални криви и една чупка .  
Общата дължина на трасето е 548,89 метра. Широчината на пътната настилка е 5.00 м.. 
 Надлъжен профил 
 Проектираната нивелетна линия е с наклони между 0,9% до 15,3%.. Съобразена е с 
изискването да се запазят съществуващите достъпи до прилежащите имоти и подходите към 
гаражите в тях.   
 Минимален радиус на изпъкнала вертикална крива – 250м .   
 Минимален радиус на вдлъбната вертикална крива – 400м .   
  

 

 Типови напречни профили и детайли. Конструкцията на пътната 

настилка и тротоари 

 Изчислителната схема за определяне на дебелината на конструктивните пластове на 
настилката е направена при следните условия: 

- проектен период – 15 г. 
- прогнозна интензивност на движението – категория „леко“ . 
- осово натоварване Р = 100 kN 
- диаметър на отпечатъка на колелото на ОА – 32 см 
- минимален модул на еластичност на уплътненото земно легло – Е0 = 35 MPa 
- дълбочина на замръзване – Нзамр.= 50 см 

 Конструкцията на уличната настилка е следната: 
 Плътен асфалтобетон – 4 см 
 Неплътен асфалтобетон – 5 см 
 Битумизиран трошен камък – 6 см 
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 Трошен камък – 40 см 
 Конструкцията на тротоарите: унипаваж – 6 см, пясък – 4 см, трошен камък – 20 см 
Улицата е проектирана с едностранен напречен наклон. 
 
 Вертикална планировка и отводняване 

 С помощта на програмата PLATEIA  са определени количествата на необходимите 
материали за постигане на проектното положение на настилката в разглежданите участъци. 
 В количествена сметка за част „Пътна” са дадени видовете работи и материалите 
необходими за изграждането на подобекта.  
 В нея не са включени:изместване на стълбове от електрическата мрежа, полагане на 
тръбно канална мрежа, строителството на дъждоприемни  и ревизионни шахти и други 
съоръжения от подземната инфраструктура. 
 Отводняването на улицата ще се извърши с проектираните напречни и надлъжни 
наклони и уличния отводнителен канал проектиран отдясно в уличното платно. 
 Допълнително се изгражда напречен отток при км 0+175. 
 

     Временна организация на движението 

 Част ВОД е изготвена съгласно 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 за реконструкцията на улица „Траянови врата” в гр. Момин 
проход.  
 Строителството е разделено на два етапа, които ще се изпълняват самостоятелно в различно 
време.  
 Първият етап обхваща изпълнението на строително монтажните работи в дясната лента на 
улицата (по посока на километража) и прилежащте ú тротоарни площи.  
 На втори етап ще се извършват ремонтните работи в лявата лента на улицата и прилежащите 
ú тротоарни площи. 
 Временната организация за втори етап се изпълнява аналогично на показаната в чертежите 
организация за първи етап чрез преместване на знаците.   
 Сигнализацията е изготвена съгласно Приложение №74, към чл.75,  т. 2 от наредбата, за 
сигнализиране на дълготрайни работи с отбиване на движението.  
 
 Постоянна организация на движението 
 Предвидено е поставянето на 10 бр. пътни знаци. Същите ще бъдат рефлектиращи - I-ви 
типоразмер, клас на светлоотразяващата повърхност RA1 (RA1), фолио с вградени стъклени 
перли. Ще се поставят на стандартни тръбни стойки, като местата за разполагането им са 
показани в чертежа за организация на движението.  
 Хоризонталната маркировка както и вида и местата на знаците от вертикалната 
сигнализация са посочени в  чертежа.  
 Маркировката  ще се изпълни от бяла трайна пътнопаважна боя с клас на яркост минимум В3, 
без перли, при температура на асфалта над +50С. 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. 
  

 Конструкции 
     Проектирани са “леки” подпорни стени. Подпорните стени се залагат в ненарушена земна 
основа. Като те задължително се фундират в здрава почва. Проектирано е стените да се направят 
на кампади, отделени с фуги от по 5 см. Местоположението на фугите е детайлно указано в 
чертежите на подпорните стени.     
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 С цел отводняване на площадката да се заложат барбакани с отвор ф32мм през 2м по 
дължината на подпорната стена. Във височина барбаканите са ситуирани взависимост от типа на 
подпорната стена. 
     За подпорните стени е проектиран стоманен предпазен парапет с L=129.00м. 
  За изясняване на инженерно - геоложките и хидрогеоложките условия за проектираната 
подпорна стена е извършено инженерно - геоложко проучване. Изготвен е инженерно – геоложки 
доклад, за който са използвани данни от оглед на обекта, направа на 3 броя динамични пенетрации 
лек тип, геоложка карта, както и геодезична снимка на трасето на пътя, които са показани на 
чертежа. 
 

 
 

Обобщена количествена сметка 
 
 

Възложител: Община Костенец 

Обект: Реконструкция на улици в община Костенец 

Подобект: Реконструкция на ул. "Tраянови врата" - гр. Момин проход 

№ 
по 

ред 
Описание на строително-монтажни работи Ед.мярка Количество 

1 2 3 4 

  ЧАСТ: ПЪТНА     

  ЗЕМНИ РАБОТИ     

1.1 Общ обикновен изкоп до 50 см за подготовка на земната основа, включително 
натоварване, транспортиране до 10 км, разтоварване на депо и оформянето му  

м
3
 536,00 

1.2 Разваляне на бетонов тротоар и превоз на депо до 10 км, включително всички 
разходи, съгласно проекта. 

м
2
 348,00 

1.3 Изваждане на тротоар от плочки, почистване и превоз в склад на възложителя, 
включително всички разходи, съгласно проекта. 

м
2
 102,00 

1.4 Изваждане на паваж, почистване и превоз в склад на възложителя, включително 
всички разходи, съгласно проекта. 

м
3 70,00 

1.5 
Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване, 
натоварване, транспортиране на определено растояние, разтоварване на депо и 
оформянето му 

м
3 1 199,00 

1.6 

Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка до 10 см, включително 
изкопаване, натоварване, транспортиране до 10 км, разтоварване на депо и 
оформянето му 

м
3 141,00 

1.7 Доставка и полагане на насип от подходящ материал 
м

3 144,00 

1.8 Отсичане и изкореняване на дървета с диаметър до 30 см, включително всички 
свързани с това разходи 

бр. 1,00 

1.9 

Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително 
натоварване, превоз на всякакво разстояние и разтоварване на депо.   м

3 5,00 

  АСФАЛТОВИ РАБОТИ     

2.1 
Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина 

м
2
 2 967,00 

2.2 
Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина 

м
2
 6 062,00 

2.3 
Доставка и полагане на плътна асфалтова смес тип А с дебелина 4 см 

т 285,00 

2.4 Доставка и полагане на неплътна асфалтова смес с дебелина 5 см т 341,00 

2.5 
Доставка и полагане на битумизиран трошен камък с дебелина 6 см 

т 365,00 
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  ПЪТНИ РАБОТИ     

3.1 Изпълнение на основни пластове от трошен камък фракция 0-63, включително 
доставка, транспорт и уплътняване на пластове до 20 см  

м
3
 1 194,00 

3.2 Доставка и полагане на сиви бетонови бордюри с размер 18/35/50, включително 
всички свързани с това разходи (подложен бетон С10/12 (В12.5) 

м 612,00 

3.3 
Направа на тротоар със сиви павета 2Т 200/16/60, включително уплътняване и 
профилиране на земната основа, трошен камък 20 см и пясъчна възглавница 4 см, 
съгласно Детайл  

м
2
 1 320,00 

3.4 
Преместване на съществуващи стоманобетонови стълбове ниско напрежение 

бр. 4,00 

3.5 Изпълнение на заздравен банкет 6см от трошен камък фракция 0-16, включително 
доставка, транспорт и всички свързани с това разходи 

м
3
 11,00 

3.6 Направа на напречен отводнител при км 0+175, съгл. Чертеж 3.2 и всички 
свързани с това разходи 

бр. 1,00 

3.7 
Повдигане на съществуващ спирателен кран и всички свързани с това разходи. 

бр. 2,00 

3.8 
Повдигане на съществуваща шахта и всички свързани с това разходи. 

бр. 10,00 

3.9 

Излят на място бетон за отводнителен канал, съгл. БДС EN 1433:2003 и чертеж 
№3.1, вкл. кофраж, пясъчна възглавница и всички свързани с това разходи бр. 750,00 

3.10 
Доставка и монтаж на бетонови решетки за дъждоприемни шахти клас 250 
(500/450) бр. 375,00 

 

 

 

№ по 
ред 

Описание на строително-монтажни работи 
Ед. 

мярка 
Количество 

1 2 3 4 

  ЧАСТ: ПОСТОЯННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО     

1 
Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна 
конфигурация от бяла трайна пътнопаважна боя с клас на яркост 
минимум В3, без перли, с  минималната дебелина на мокрия слой 
е 0,3 мм ±10%. включително всички свързани с това разходи 

м
2
 33,00    

2 

Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци I-ри типоразмер 
(клас на светлоотразяване - RA1) и всички свързани с това 
разходи 

м
2
 2.30    

3 
Доставка и монтаж на стоманени стойки за пътни знаци ф 60mm, H 
- 3500mm и всички свързани с това разходи бр. 13,00    
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№ по 
ред 

Описание на строително-монтажни работи 
Ед. 

мярка 
Количество 

1 2 3 4 

  ЧАСТ: Конструктивна - Подпорна стена 182.80 м     

I Кофражни работи     

  Кофраж на подпорна стена тип "1" м
2
 70,40 

  Кофраж на подпорна стена тип "2" м
2
 116,85 

  Кофраж на подпорна стена тип "3" м
2
 93,85 

  Кофраж на подпорна стена тип "4" м
2
 63,84 

  Кофраж на подпорна стена тип "5" м
2
 79,43 

  Кофраж на подпорна стена тип "6" м
2
 7,50 

  Кофраж на подпорна стена тип "7" м
2
 130,57 

  Кофраж на подпорна стена - надграждане на стена м
2
 45,00 

  Общо кофраж , м
2
 м

2
 607,44 

II Армировка     

  Aрмировка подпорна стена тип "1", B420 кг 262,00 

  Армировка подпорна стена тип "1", B235 кг 252,22 

  Aрмировка подпорна стена тип "2", B420 кг 876,92 

  Армировка подпорна стена тип "2", B235 кг 191,45 

  Aрмировка подпорна стена тип "3", B420 кг 972,32 

  Армировка подпорна стена тип "3", B235 кг 219,24 

  Aрмировка подпорна стена тип "4", B420 кг 609,76 

  Армировка подпорна стена тип "4", B235 кг 134,73 

  Aрмировка подпорна стена тип "5", B420 кг 801,58 

  Армировка подпорна стена тип "5", B235 кг 178,29 

  Aрмировка подпорна стена тип "6", B420 кг 28,25 

  Армировка подпорна стена тип "6", B235 кг 25,24 

  Aрмировка подпорна стена тип "7", B420 кг 1034,30 

  Армировка подпорна стена тип "7", B235 кг 508,64 

  Aрмировка за надграждане на стена, B420 кг 208,08 

  Армировка занадграждане на стена, B235 кг 117,22 

  Обща армировка  кг 6420,24 

III Бетонови работи B20 - W0,4     

  Бетон за подпорна стена тип "1" м
3
 12,16 

  Бетон за подпорна стена тип "2" м
3
 24,85 

  Бетон за подпорна стена тип "3" м
3
 33,20 

  Бетон за подпорна стена тип "4" м
3
 16,38 

  Бетон за подпорна стена тип "5" м
3
 26,36 

  Бетон за подпорна стена тип "6" м
3
 1,49 

  Бетон за подпорна стена тип "7" м
3
 61,71 

  Бетон за надграждане на стена м
3
 5,63 

  Общо бетон , м
3
 м

3
 181,78 

IV Бетонови работи B10     

  Подложен бетон -10см B10 м
3
 17,84 

V Стоманен парапет     

  Стоманен парапет кг 3 469,46 

  Шпилка с резба М16, L=190мм бр. 264,00 

V Земни работи     

  Изкоп с транспортиране до 4км м
3
 431,00 

  Обратен насип - трошен камък м
3
 200,00 

  Обратен насип - земна маса м
3
 500,00 

 
 

№ по Описание на строително-монтажни работи Ед. Количество 
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ред мярка 

1 2 3 4 

  ЧАСТ: Конструктивна - МОСТ     

1 Сметка 5.1     

1.1 
Разваляне на съществуващ стоманобетон, включително разкъртване, 
натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване 
на депо и други   

м
3
 3.00    

1.2 
Ракъртване на същ.асфалтова настилка до ниво горен ръб предпазен 
бетон, включително натоварване, транспортиране на определено 
разстояние, разтоварване на депо и  други   

м
3
 11.00    

1.3 
Награпяване и почистване на бетонова повърхност, включително всички 
свързани с това разходи 

м
2
 10.00    

1.4 

Демонтаж на съществуващи парапети, съгласно временната и постоянна 
организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на 
разстояние до 50 км  и предаване в посочен склад на Възложителя, 
разтоварване на депо и оформянето му и всички свързани с това разходи 

м 16.00    

2 Сметка 6.1     

2.1 

Излят на място бетон C35/45 (B35),с клас по водоплътност 0.8 и 
мразоустойчивост 150 за тротоарни блокове, включително кофраж и 
всички необходими материали без армировката и всички свързани с това 
разходи 

м
3
 8.00    

2.2 Армировка клас В500B (А ІІІ) и всички диаметри оребрена стомана. кг 424.00    

2.3 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон съгласно чертежите т 8.00    

2.4 Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон съгласно чертежите т 9.00    

2.5 
Доставка и монтаж на комбинирана парапет ограда JBR H1W5 + BHR 
1120, включително всички свързани с това разходи 

м 31.00    

2.6 Доставка и полагане наPVC тръби ф 110 съгласно ТС м 94.00    

2.7 
Изпълнение на анкери N14 в стоманобетонни елементи, съгласно 
чертежите, с използване на одобрени разтвори 

бр 474.00    

2.8 
Ремонт на  бетонови повръхности по горното и долното строене на 
съоръженията,съгласно изискванията на ТС включително всички 
свързани с това разходи 

м
2
 25.00    

2.9 

Запълване на фуги в тротоарните блокове и надлъжните фуги 
между две конструкции със специализирани продукти  на битумно 
каучукова основа от одобрен  производител 

м 37.00    

 


