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II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

1. Основание за разработване на техническата спецификация 

 Настоящата техническа спецификация е разработена, за да послужи за стартиране 

на обществена поръчка, с цел извършване на дейности свързани с подготовка за 

експлоатация при зимни условия на общински пътищата от община Попово. 

 

2. Съществуващо състояние 

В обхвата на пътищата има натрупани наноси в участъците на пътните банкети и са 

обрасли с трева, което е довело до стесняване на пътните платна. Канавките са обрасли с 

трева и храсти на места са затлачени с тиня.  Асфалтовата настилката е с множество 

мрежови пукнатини на места са се образували дупки до основата на пътя, в края на 

пътните платна на много места асфалта е прокопан от повърхностите води. При огледа се 

констатира и необходимост от почистване на водостоците и под мостовото пространство.  

 

3. Видове дейности предвидени за изпълнение на поръчката: 

 

№ Наименование на дейностите Мярка 

1 

Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. 

смес ' с дебелина до 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив 

за връзка, доставка, полагане, уплътняване, запечатване на фугите, 

транспорт и всички свързани с това присъщи разходи. 

м2 

2 

Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес ' с 

дебелина до 4 см. – машинно, фрезоване, оформяне, почистване,  разлив за 

връзка, полагане, уплътняване, запечатване на фугите,транспорт и всички 

свързани с това присъщи разходи. 

м2 

3 
Отстраняване на повреди на настилката, чрез запълване на пукнатини и 

всички свързани с това присъщи разходи. 
мл 

4 
Подравняване и профилиране на пътните банкети и всички свързани с това 

присъщи разходи. 
мл 

5 Косене на банкети и всички свързани с това присъщи разходи. м2 

6 
Почистване на крайпътни канавки от тиня и наноси и всички свързани с 

това присъщи разходи. 
мл 

7 
Почистване на водостоците и под мостовото пространство и всички 

свързани с това присъщи разходи. 
мл 

 

Забележка: При извършване на изкърпване асфалтова настилка да се спазва 

следната технологична последователност: 

 1. Очертава се правилна правоъгълна фигура с две от страните, успоредни на оста 

на пътя, включваща повредената зона и поне по 10 cm от здравото покритие в страни от 

напуканата повърхност;  

2. Изрязва се очертаната фигура с подходяща резачка и се отстранява материала до 

достигане до здрав пласт. Отстраняването на материала в зависимост от едрината му става 

с лопата или механизирано с товарачна машина.  
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3. Добре оформената дупка се почиства грижливо от несвързан материал с помощта 

на метли, четки и сгъстен въздух.  

4. Напръскват се или се намазват стените с битумна емулсия в количество 0,25'0,75 

кг/м2.  

5. Така подготвената дупка се запълва по цялата дълбочина с плътна асфалтова 

смес.  

 

6. При запълването на дупките трябва да се държи сметка за намаляване дебелината 

на асфалтовия пласт след уплътняване, сместа се подравнява с помощта на дървено 

гребло.  

7. Посредством дървена лата се проверява равнинноста на кръпката.  

8. Фугиране с горещ битум между новоположеният асфалт и стария асфалт.  

 

Полагане на асфалтобетон и уплътняване: 

След старателно обработване на фрезованите участъци се полага асфалтобетон 

плътна. Уплътняването се извършва с гладки статични валяци, пневматични валяци или 

вибрационни валяци /за по големи площи/ и вибрационни плочи за по'малки площи. d= 4 

см. 

Асфалтобетоновата настилка при изкърпване на настилките се изпълнява  с  плътна 

асфалтова смес тип АС 11,5 износващ В 50/70, (тип В). Асфалтобетоновата смес трябва 

да отговаря на БДС ЕN 13108'1/NA:2009, по'нов или еквивалент, а битумната емулсия на 

стандарт БДС ЕN 13808:2006/NA:2012, по'нов или еквивалент и да бъдат съобразени с 

изискванията  на „Техническа спецификация 2014г.” на НАПИ за изпитване на горещи 

асфалтобетонови смеси. 

Производството и полагането на асфалтова смес не се допуска при температура на 

околната среда по'ниска от 5°С, нито при валежи от дъжд или върху мокра основа. 

Вложената асфалтобетонова смес се придружава с декларация за съответствие и 

сертификат. 

Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на 

сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди 

разтоварване (покриване). Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно 

почистена преди натоварване с асфалтова смес. Сместа се превозва така, че да бъде 

предпазена от замърсяване и десортиране.  

 

Транспортиране на асфалтовите смеси  
Необходимо е да се осигури достатъчен брой транспортни средства и подходящи 

условия на складиране така, че необходимите количества смес да бъдат доставяни за 

осъществяване на непрекъснато полагане на асфалтовите смеси. Каросерията на 

превозните средства трябва да бъде напълно почистена преди натоварване със смес. 

Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и десортиране.  

Транспортните средства трябва да бъдат експедирани за строителната площадка по 

такъв график и разпределение, че всички доставени смеси да бъдат положени на дневна 

светлина.  

Доставянето на сместа трябва да се извършва с еднаква скорост и в количества, 

съобразени с капацитета на оборудването за асфалтополагане и уплътняване.  

Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на 

сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди 

разтоварване (покриване).  

При доставянето на сместа, тя трябва да бъде в температурните граници 140С от 

температурата на работната рецепта. Ако значителна част от доставената смес не отговаря 

на изискванията, или в сместа има буци, трябва да се прекъсне асфалтополагането до 

вземането на необходимите мерки за спазване на изискванията в Спецификацията.  

Транспортирането на сместа до обекта се извършва с покрити с брезент 

транспортни средства.  
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Уплътняването на положената асфалтова смес се извършва с валяци /пневматичен/, 

които трябва да се движат бавно и с равномерна скорост, при спазване изискванията  за 

уплътняване на асфалтовите настилки.     

Недостъпните места за уплътняване с валяк се уплътняват ръчно. 

При изпълнение на ремонтни работи на настилката не са допустими   неравности 

по фугата между съществуваща и ново положена асфалтова настилка, които влошават 

транспортно'експлоатационните качества на улиците и пътищата.   

 

4. Организация на движението по време на строителството  

Преди започване на ремонтните работи от двата края на участъците се поставят 

табели с надпис „ПЪТЯ В РЕМОНТ..........МЛ”,съответния знак и ограничение на 

скоростта. Непосредствено преди участъка, в който се извършват ремонтните работи се 

поставя сигнализация съгласно приложение № 22 от Наредба 16 от 23.07.2001 г за 

временна  организация на движението  при извършване на строителството и ремонт по 

пътищата и улиците  на МРРБ. Ремонтът трябва да се извършва при температура на 

въздуха не по'ниска от от +5°С. Не се работи по време на дъжд, тъй като водата измива 

емулсията от каменните фракции. 

 

5. Безопасни и здравословни условия на труд при изпълнение на пътно строителните 

работи  

Работите ще се извършват при изключително строго съблюдаване на техниката на 

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

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

извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 

2004 г.) 

Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и 

внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на: 

�� наличие на координатор по безопасност и план по безопасност на обекта 

�� наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно 

действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за 

безопасна работа; 

�� наличие на обекта и ползване на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни 

шлемове и др. 

�� организация на строителната площадка – сигнализация, монтиране на предпазни 

съоръжения ,огради,  

�� състояние на временното ел.захранване на строителната площадка – от гледна 

точка на безопасна експлоатация; 

Поставяне на необходимите пътни знаци и табели, указващи опасностите и  

обособяващи зоната  на  работното  поле. 

Координаторът и техническият ръководител трябва да наблюдават неотлъчно  

работата. Когато е необходимо ще преустановят работа, за съгласуване на по'нататъшни  

действия с Възложителя. 

На обекта да бъде въведена “Книга за инструктаж” на работното място, периодичен 

и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, 

одобрена чрез Наредба №3 от 31.07.2003 год. на Министерството на Труда и Социалната 

Политика и Министерство на Здравеопазването. 

 

6. Екология 

Изискванията по отношение на опазване на околната среда трябва да отговарят на 

всички нормативни актове на законодателството в Република България в тази област.  

 

7. Изисквания на Възложителя за строителството към Изпълнителя: 

По време на изпълнение на строителството Изпълнителят е длъжен да подсигури 

достъп  на инвеститорския контрол до обекта за оглед и приемане на извършваните СМР. 
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Отчитането на извършените ремонтни работи на обекта ще става с изготвяне на 

подробна ведомост по улици, подписването на двустранен протокол /Акт обр. 19/ между 

двете страни, като Изпълнителят представя на инвеститорски контрол всички първични 

документи свързани и характеризиращи изпълнението и качеството на обекта. 

  

 

  








