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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
Обществена поръчка – публично състезание с предмет: „Основен ремонт на път № SLS 2003 

с. Алеково – с. Васил Левски и полагане на трошенокаменна настилка по улица „Седма“ в 

с. Бистра, община  Алфатар” 

 

Възложител на настоящата процедура за избор на Изпълнител на обществена поръчка, 

възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), съгласно чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП е 

Община Алфатар. 

Община Алфатар, е със седалище: гр. Алфатар, п.к. 7570, ул. „Йордан Петров“ № 6, 

електронен адрес: www.alfatar.egov.bg. 

 Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на 

основание чл. 176 от ЗОП по смисъла на  чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП. 

 Предмет на настоящата обществена поръчка е „Основен ремонт на път № SLS 2003 с. 

Алеково – с. Васил Левски и полагане на трошенокаменна настилка по улица „Седма“ в с. Бистра, 

община  Алфатар”. 

Цел на обществената поръчка е подобряване на транспортните и експлоатационните 

качества на път № SLS 2003 с. Алеково – с. Васил Левски и на уличната мрежа. 

Ремонтните дейности са с цел възстановяване на експлоатационното състояние на пътя и 

улицата и осигуряване на нормално придвижване по тях. Основния ремонт на пътя и полагането 

на трошенокаменна настилка не включва изпълнението на конструктивни елементи и затова не е 

необходимо изготвянето на проект.  

 

Съществуващо положение: 
Ул. „Седма“ в с. Бистра е с надлъжен наклон и с обща дължина от 225 м и ширина 3,5 м, 

няма бордюри. Улицата започва от кръстовището с ул. „Втора“ и завършва до пресечката с ул. 

„Десета“. По цялата дължина на улицата се наблюдават множество дълбоки дупки и неравности, 

което затруднява преминаването по участъка. При лоши метеорологични условия се образуват 

локви и кал.  

 

Път № SLS 2003 с. Алеково – с. Васил Левски 
Началото на пътя е кръстовището с път ІІІ-207 от РПМ и край кръстовището с път SLS2001. 

Общата дължина на пътя е 10 350 м. В отделни участъци са налични мрежовидни пукнатини и 

единични дупки с различни размери и дълбочина. По банкетите и част от пътното платно са 

налични наноси от почва с прораснала тревна растителност.  

 

Техническо решение  

Ремонтните дейности са с цел възстановяване на уличното и пътното платно и осигуряване 

на нормално придвижване по тях. Основния ремонт не включва изпълнението на конструктивни 

елементи от уличното пътно платно и затова не е необходимо изготвянето на проект.  

За постигане на набелязаната цел е необходимо изпълнението на видове дейности и 

постигане на конкретни показатели подробно описани, както следва: 

 

№ Вид СМР мярка 

1 Отстраняване на наноси, включително натоварване и превоз на депо до м
2
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5км и оформянето му. 

2 
Изсичане на храсти и млада гора с диаметър до 5см, включително 

събиране и извозване на дървесната маса на депо до 5км 
м

2
 

3 Изсичане на клони над пътното платно м
2
 

4 Профилиране банкет с автогрейдер м 

5 Фрезоване на асфалтова настилка м
2
 

6 Доставка и полагане на трошен камък за основен пласт м
3
 

7 Доставка и полагане на трошен камък за стабилизиран банкет м
3
 

8 Подготовка основа преди асфалтиране м
2
 

9 Битумен разлив за връзка м
2
 

10 
Доставка и полагане на неплътна асфалтова смес за изравнителен пласт с 

различна дебелина 
тон 

11 Доставка и полагане на плътна асфалтова смес с дебелина 4-5см тон 

 

  

При изпълнение на обществената поръчка, следва да се спазват приложимите за предмета й 

изисквания на: 

а) „Техническа спецификация” на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) от 2014 г.; 

б) Техничекото решение на Възложителя, представено в настоящата документация т. 3.2., 

раздел I от настоящата документация. 

в) Закон за устройство на територията (ЗУТ); 

г) Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството; 

д) Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; 

е) Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 

ж) Закон за пътищата; 

з) Закон за задълженията и договорите; 

и) Наредба № 7 от 1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд на работните места при използване на работното оборудване; 

й) Наредба № 3 от 1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по БХТПО; 

к) Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на 

движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците; 

л) Закон за техническите изисквания към продуктите; 

м) Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 2006 г.; 

н) Закон за опазване на околната среда от 25.09.2002 г.; 

Действащи наредби и стандарти в областта на пътищата, съоръженията и комуникациите на 

други ведомства и всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на 

съответната дейност. 

По отношение на посочените в документите от настоящия раздел конкретни стандарти, 

спецификации, технически одобрения или други технически референции, Възложителят ще 

приеме за отговарящи на изискванията и техните еквиваленти.  

Когато се касае за стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, 

ако участникът докаже в своята оферта с подходящи средства, включително чрез доказателствата 

по чл. 52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, 

определени от техническите спецификации, неговата оферта няма да бъде предложена за 

отстраняване. 

 Когато се касае за български стандарт, въвеждащ европейски стандарт, европейска 

техническа оценка, обща техническа спецификация, международен стандарт или 

стандартизационен документ, установен от европейски орган по стандартизация, ако участникът 
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докаже в своята оферта с подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл. 52 от 

ЗОП, че тези стандартизационни документи се отнасят до определените от Възложителя 

изисквания за работни характеристики и функционални изисквания, неговата оферта няма да 

бъде предложена за отстраняване. 

 

 

 

 

Изготвил: 

Н. Гаджева – мл.експерт КС, НС, БКС 
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