
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА С БЕТОН” 

 

 

В обхвата на обществената поръчка са включени следните обекти: 

 

1.   Улица от училище до трафопост в с.  Вишна; 

2.   Улица срещу кметство в с. Вишна; 

3.   Улица между осови точки 122, 123 и 124 в с. Вресово; 

4.   Улица между осови точки 106 и 127 в с. Вресово; 

5.   Улица между осови точки 128 и 131 в с. Вресово; 

6.   Улица между поземлени имоти 24 26, 32, 33, 31, 30, 29 и 27 в с. Заимчево; 

7.   Улица между поземлени имоти 18, 22, 21, 23, 24, и 295 в с. Заимчево; 

8.    Улица между полигонови точки 12, 23 и до края на поземлен имот 96 в с. 

Каравельово; 

9.    Улица между осови точки 27 и 50 в с. Планиница; 

10.   Улица между осови точки 98 и 115 в с. Планиница; 

11.   Улица до площад в с. Речица; 

12.   Улица от площада до чешмата в с. Речица; 

13.    Улица между полигонови точки 35, 21 и 18 с. Рожден; 

14.    Улица между полигонови точки 19, 20 и до края на поземлен имот 76 с. 

Рожден; 

15.    Улица между поземлени имоти 172, 169, 236, 235, 234, и 225 с. Соколец; 

16.    Улица между поземлени имоти 120, 123, 122, 124, 126, и 127 с. Соколец; 

17.    Улица между поземлени имоти 3, 4, 5 в с. Соколец; 

18.    Улица между полигонови точки  42, 43 и 44 в с. Средна махала; 

19.    Улица между главен път и полигонови точки 28 и 44 в с. Средна махала; 

20.    Улица между поземлени имоти 144, 110, 148, 147 и 146 в с. Струя; 

21.     Улица между поземлени имоти 75, 76, 77, 78, 79, 87, 85, 84, 81, 82, 90 и 88 в с. 

Струя; 

22.    Улица зад кметсвто в село Струя 

23.    Улица между поземлени имоти 105, 106, 107, 108, 104, 210, 99 и 101 в с. 

Ясеново; 

24.    Улица между поземлени имоти 7, 185, 184 и 186 в с. Ясеново  

 

1. Изпълнението на строително- монтажните работи (СМР) следва да се извърши при 

спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, 

правилници и нормативни актове, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер. 

Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени в настоящите 

указания, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено 

съгласуване. 

Всички изпълнени СМР трябва да са съобразени с техническите и законови 

разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативна уредба, действащи 

в Република България. 



По време на целия технологичен процес да се спазват противопожарните 

изисквания и техника за безопасни и здравословни условия на труд. 

Следва да осигури за своя сметка необходима строителна техника, материали и 

инструменти, както и персонал за точното и качествено изпълнение на обявената 

поръчка. 

Предметът на обществената поръчка се състои в извършване на основен ремонт 

на улици в населените места и на общински път на територията на община Руен с 

бетон. Конкретните населени места, където ще се извършват ремонтни дейности в 

обхвата на поръчката, ще бъдат посочени от Възложителя с възлагателно писмо след 

подписване на договор за обществена поръчка. Срокът за изпълнение на ремонтните 

дейности започва да тече от дата на получаване на възлагателното писмо. 

 Ремонта на общинските улици и общинския път ще се осъществява чрез 

възстановяване на участъци от пътната настилка, която дейност включва: 

1. Подравняване на улици с багер  

2. Доставка и полагане на метални скари  8м2 (1 бр.) 

3. Доставка и полагане на бетон с бетоновоз В15. 

 

 

2. Изисквания към влаганите строителни материали, машини и съоръжения. 

 

2.1. Влаганите строителни материали и съоръжения трябва да отговарят на следните 

технически спецификации: 

2.1.1. Български стандарти, въвеждащи хармонизирани в европейски стандарти, или 

еквивалентни ;  

2.1.2. Европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не 

съществуват технически спецификации по т.2.1.1. 

2.1.3.В случай, че техническите спецификации по т.2.1.1. и 2.1.2 не съществуват, 

строителните материали следва да съответстват на признати национални технически 

спецификации. 

 

2.2. Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени по горния ред, 

включително когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в сила,  

същите се определят от: 

2.2.1. Български стандарти, в които се въвеждат европейски или международни 

стандарти, или еквивалентни; 

2.2.2. Български стандарти или еквивалентни. 

 

2.2.3. При условие, че не са налице публикувани стандарти по т. 2.2.1. и т. 2.2.2, се 

прилагат български технически одобрения, както и нормативните актове за изпълнение 

и контрол на строежите или на отделни строителни и монтажни работи. 

 

2.3. Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа следва да се одобрят от 

Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез 

проби. 

2.4. Изпълнителят следва да осигури съответствието на доставените за влагане на 

обекта материали без дефекти. Изпълнителят следва да извършва визуална проверка и 

да проверява документите по доставките, както и други свързани с това дейности. 

Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации и 

действащите стандарти, следва да се отстранят незабавно от обекта. 



2.5. За всички посочени стандарти се прилагат съответните последни издания. Ако за 

посочен в настоящата спецификация стандарт има последващо по- ново издание, също 

е валидно. 

2.6. При изпълнение, документиране и приемане на строително – монтажните работи се 

спазват стриктно всички изисквания на българската нормативна уредба. 

 

3. Достъп за проверка на изпълнението на строителните работи. 

 

Изпълнителят трябва да осигури свободен достъп на представителите на Възложителя, 

за извършване на проверки на обекта и по водената документация. 

 

4. Изисквания за опазване на околната среда: 

При извършването на СМР  ще се спазват законовите и нормативни изисквания 

свързани с опазването на околната среда. Мероприятията за опазване и 

възпроизводство на околната среда са свързани с депонирането на отпадъците по време 

на строителството. Образуваните отпадъци, които са близки по състав с битовите ще се 

третират съвместно с битовите отпадъци. Строителните отпадъци ще се извозват на 

депото за строителни отпадъци. 

 

Важно изискване е Изпълнителят да сведе до минимум и намали негативните 

въздействия на строителните работи. Следващият списък предоставя някои от 

изискванията, които трябва да се спазват от Изпълнителя, за да може да се намалят 

щетите и замърсяването и възможно най- малко да се въздейства на околната среда. 

 

Да се извършва редовна проверка  и поддръжка на оборудването. 

 

Да се сведат до минимум проблемите по отношение безопасността на работата, като на 

всички работници се предоставят подходящите инструменти, машини и защитно 

облекло. 

 

Да се спазват наредби за здраве и безопасност на работното място. 

След завършване на строителните работи се почистват всички строителни отпадъци. 

 

5. Здравословни и безопасни условия на труд. 

 

Работите трябва да се извършват при изключително строго съблюдаване на техниката 

на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по Наредба № 2/ от 22 

март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 

при извършване на строителни и монтажни работи. 

 

Работодателят е длъжен да осигури специално работно облекло и лични предпазни 

средства в зависимост от вида на изпълняваната работа. Работниците са длъжни да 

използват специално работно облекло и личните предпазни средства по 

предназначението им /по време на работа/. 

 

Работодателят да разработи и утвърди правила за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд, които не противоречат на нормативните изисквания. 

Работниците са длъжни да изпълняват утвърдените от работодателят правила за 

здравословни и безопасни условия на труд. 



Машините, другите съоръжения и технологичните процеси с повишена опасност се 

обслужват само от правоспособни работници и служители. 

Да не се допускат на работа лица без необходимите знания и умения, които се 

предвиждат в правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

Да се провежда встъпителен, периодичен и извънреден инструктаж на работниците, за 

което се води регистър.  

 

6. Други изисквания. 

При извършване на ремонтните работи, изпълнителят да осигури необходимата 

сигнализация. 

В процеса на своята работа изпълнителя трябва да спазва Закона за пътищата, Закона за 

движение по пътищата и правилниците за приложението им, както и всички останали 

нормативни документи, касаещи изпълнението на договора. 

 

При причиняване на ПТП и/или щета в резултата на неизпълнение или некачествено 

изпълнение предмета на договора, както и на всички норамтивни и технически 

изисквания, изпълнителят носи пълна имуществена отговорност за причинените вреди 

и отговаря за тях пред потърпевшите и застрахователите. 

В случай на бедствия, аварии и други, възникналите непредвидени работи, които са 

пряко свързани с осигуряване безопасността на движението, възложителят има право 

да възлага и устно. 

 

7. Отстраняване на дефекти, появили се при експлоатация на обекта. 

 

Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционния срок се констатират с 

протокол, съставен и подписан от представители на Възложителя. Този протокол 

незабавно се изпраща на Изпълнителя. 

 

При проявени дефекти преди края на гаранционния срок, в резултата на вложени и 

некачествени материали или оборудване или обзавеждане или некачествено извършени 

работи от Изпълнителя, същият ще ги отстрани за собствена сметка в срок, определен 

от Възложителя. 

 

Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което строежът е имал 

проявен дефект до неговото отстраняване. 

 

 

 

Изготвил: Заличено на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД 


