
 
     О Б Щ И Н А  С В О Г Е 
           О Б Л А С Т  С О Ф И Я 
   2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 

тел. 0726/85; e–mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726/2 25 –39; тел. 2 20–59 
 
 

ТЕХНИЧЕСКА  СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

 

Предмет:  “ Асфалтиране на част от път SFO2603/II-16,Лакатник -Своге/-
Заселе-Зимевица-Заноге   от км. 4+800 до 6+050“ 
 
Цел на поръчката: 
            Избор на правоспособно юридическо или физическо лице за изпълнение на 
строително монтажни  работи / СМР / за обект „Асфалтиране на част от път 
SFO2603/II-16,Лакатник -Своге/-Заселе-Зимевица-Заноге   от км. 4+800 до 6+050“  
 
Обхват на поръчката 
 

Пътят е с множество мрежовидни пукнатини. През последните години единични 
дупки от пътя са изкърпвани с асфалт.  

Предвижда се машинно полагане на 4 см. плътна асфалтова смес (96 кг/м2). 
Фугата преди започване на асфалтовото полагане да се извади с фреза или фугорез 
на ширина мин. 1,00 м., преди започване полагането на асфалтова смес, почистване 
на основата и всички свързани с това присъщи разходи на участъка от път с дължина 
около 980м. и ширина на пътното платно 6,00м.  
 
Изпълнителят задължително да направи оглед на място преди изготвяне на офертата. 
 
            СМР включва:  

• Тампониране на еденични дупки по пътното платно, с изрязване, почистване , 
грундиране , полагане на асфалтова смес, уплътняване, почистване,извозване  
асф. отпадъци; 

• Доставка и полагане битумизирана баластра за попълване пропаднали 
участъци от асфалтовата настилка; 

• Почистване на асфалтова настилка и пръскане с емулсия; 
• Доставка и полагане на плътен износващ пласт асфалтобетон с деб. 4см. 
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Количествена сметка 
 

№ по 
ред  Видове  СМР мярка  количество  

1 

Тампониране на еденични дупки по пътното 
платно, с изрязване, почистване , 
грундиране , полагане на асфалтова смес, 
уплътняване, почистване,извозване  асф. 
отпадъци м2 1176 

2 

Доставка и полагане битумизирана баластра 
за попълване пропаднали участъци от 
асфалтовата настилка т. 17 

3 
Почистване на асфалтова настилка   и 
пръскане с емулсия  м2 5880 

4 
Доставка и полагане на плътен износващ 
пласт асфалтобетон   4см м2 5880 

 
Изисквания към изпълнението на поръчката 
 
           При изпълнението на поръчката да се спазват всички действащи закони и 
подзаконови нормативни актове и наредби, свързани с дейността- законосъобразно 
започване на СМР на обекта; пълнота и правилно съставяне на актовете и 
протоколите по време на изпълнение на СМР на обекта ; контрол по спазване на 
ЗЗБУТ; опазване на околната среда по време на изпълнение на СМР на обекта; 
качество на влаганите строителни материали  и съответствието им с нормите за 
безопасност и др.  
 
Риск, отговорност и застраховка  
 
           Строителят трябва   да притежава застраховка  “професионална отговорност” за 
вреди , причинени на други  участници в строителството  и  (или)  на  трети  лица , 
вследствие  на  неправомерни  действия  или  бездействия при  или  по  повод  на  
изпълнение  на  задълженията  му.(чл.171, ал.1 от ЗУТ ) 
 
Изисквания за технология на изпълнението   
 

            Изпълнителят трябва да осигури преди започване на строително-монтажните 
работи проверено и обезопасено подходящо техническо оборудване. 

Всички монтажни работи трябва да бъдат изпълнени по безопасен начин. За 
осигуряване качеството на строителството трябва  да се спазва необходимата 
технология за изпълнение и начин на работа за всеки вид дейност.  
           Изпълнителят трябва да има доказателства за качествата на влаганите 
материали- сертификати, декларации за съответствие и протоколи от изпитвания на 



влаганите материали и компетентност на изпълнителния персонал-дипломи и 
удостоверения от обучения. 
 
Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на поръчката 
 
           Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на 
изпълнението на СМР на обекта (Наредба №3 /2003 г.  на  ЗУТ). 
           Съставяне на пълно финансово и техническо досие . 
 
Организация на работа 
 
           Изпълнението на строително монтажните  работи  трябва да се извърши при 
спазване на техническите правила и норми. Организацията на работа трябва да бъде 
такава, че да позволява едновременно извършване на няколко основни технологични 
потока. 
           Строителят  предварително да е направил организация за безопасност на 
движението.  
 
 Качество на извършваните СМР 
 
 От строителя ще се изисква изключително високо качество на извършваните 
работи и спазване на изискванията и спецификациите . Подготовката на 
повърхностите трябва да е съгласно технологичните изисквания на инвеститора. Не се 
допускат некачествено изпълнени СМР – необходимо е вложените материали и 
технологията на изпълнение да гарантират трайност на крайният продукт. 
 
Здравословни и безопасни условия на труд 
 
            Временната организация на движението по ремонтирания участък трябва да е в 
съответствие с Наредба №01/16 за временна организация на движението при 
извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците, както и с Наредба 
№01/18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци. 

           Знаците ще бъдат поставени от дясната страна на лентата за движение. 
Съгласно чл.7 и чл.8 от Наредба №01/18 да се предвидят знаци от необходимия 
типоразмер по БДС 1517 и по светлотехнически характеристики. Светлотехническите 
параметри са по БДС 16102-85.  
СМР са тип дълготрайни (над един ден), ще се изпълняват по настилката, без 
отбиване на движението.  

  Изпълнението на СМР трябва да се съобразят с всички нормативните актове 
по безопасността на труда за различните дейности, видове работи и работно 
оборудване, като: 



  Наредба № 2  за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия 
на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ,бр.37 от 2004год.),  

  Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна 
охрана (ДВ, бр.77 от 1995), нормативните актове по безопасността на труда за 
различните дейности, видове работи и работно оборудване.  

  Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински 
прегледи (обн., ДВ, бр.16 от 1987, изм.бр.65 от 1991 и бр.102от1994год, 78 от 2005г.)  

  Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 
труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово 
правоотношение (ДВ,бр.43 от 2006 г.) 

  Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на 
здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното 
място. (ДВ,бр.46 от 2001 г.) и др. 
 
Опазване на околната среда 
 
             Обектът да не замърсява околната среда с вредни емисии и материали.  
 
 
 
инж.Цецка Терзийска   /п/ 


