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 ОБЩИНА   ВЕЛИНГРАД 
4600 Град Велинград, бул.”Хан Аспарух” №35 

тел.0359 / 5-3140, факс 0359/ 54341, email :obshtina@velingrad.bg 
 

 
    
 
УТВЪРЖДАВАМ: ............/ п / ................... 
(съгласно чл.2 от ЗЗЛД) 
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 
Д-р Костадин Тодоров Коев 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

Предмет на поръчката: Избор на изпълнител на строително-монтажните работи 
на обект: "Изграждане на пътен участък обект "Път с.Света Петка - с.Всемирци"". 

Възложител: Възложител на настоящата обществена поръчка за избор на 
изпълнител, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е Кмета на 
община Велинград. 

Правно основание за възлагане на обществената поръчка: Възложителят 
обявява обществена поръчка -  възлагане чрез събиране на оферти с обява на основание 
чл.20, ал.3, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

Обект на обществената поръчка е извършване на строителство съгласно 
чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП. 

В предмета на поръчката се включва изпълнение на обект "Изграждане на пътен 
участък обект "Път с.Света Петка - с.Всемирци"", за което е изработен проект.  

Проектът е достъпен в профила на купувача и участниците следва да 
изпълнят предмета на поръчката съобразно предвиденото в него. 

I. Основание и цел на проекта. 
За  подобряване на технико-експлоатационните качества на пътя, с цел 

осигуряване на безаварийност и безопасност на движението предимно от местен 
характер се налага изграждането на пътя. За обекта има изготвен работен проект, както 
и издадено Разрешение за строеж № 206/20.10.2010г. По обекта са изпълнявани 
конструктивни елементи – подпорни стени, укрепителни стени, водостоци и напречни 
отводнители. 

II. Съществуващо положение. 
Трасето е разположено в землището на с. Света Петка и с. Всемирци, Община 

Велинград, като обхваща и част от регулацията на двете села.  
Терена е високопланински, силно пресечен с множество дерета. Естествения 

наклон на терена е стръмен. 
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Трасето е по югоизточен скат, не пресича големи водни течения.  
В по-голямата си част – /участъка извън регулацията на селата/ пътя е без всякаква 

настилка, с различна ширина, в някои участъци – доста стеснен. Пътят е изцяло в 
десния скат с неоформен наклон. Няма изградени съоръжения за отводняване на 
пътното платно. 

III. Изходни данни. 
1. Начална точка на обекта – км 0+200 . 
2. Крайна точка на обекта – км 1+051.45 /ОТ 1 от КРП на с. Всемирци/. 
3. Дължина на участъка – 901.45м, клас на пътя – местен път – Общински. 
4. Характер на терена – силно пресечен планински. 
5. Проектна скорост – 20 км/ч. 
6. Категория на движението – „леко”. 
7. Габарит:  Пътно платно – 5.00м. 
8. Напречен отводнител ф 500 с подпорна стена на км 0+200. 
9. Тръбни водосци ф 800 на км 0+310 и на км 0+585. 
10.  Бетонов окоп с метална решетка от км 0+085,58 до км 0+103,62. 
IV. Насоки на техническото решение. 
1. Технически параметри. 
Трасето на пътя следва съществуващото платно, като се придържа да е в изкоп 

около дебелината на конструкцията на настилката. Дължината на участъка е 851.45м, 
пътното платно е с ширина 5.00м.  

Подпорната стена е с дължина 8.00м и височина 2.50 м., а напречният отводнител 
е с ф 500м. Тръбните водостоци са с ф800.  

2. Основни изисквания. 
2.1. Да се спазва одобрения работен проект, като при невъзможност да се спазва 

да се потърси съдействие от проектанта. 
2.2. Конструкцията на настилката:  
2.2.1. плътен асфалтобетон – 4 см. 
2.2.2. заклинен трошен камък – 14 см. 
2.2.3. несортирани едрозърнести минерални материали – 27 см. 
2.3. Да се влагат качествени материали, като се прилагат декларации и 

сертификати за качество /съгласно ЗУТ/. 
Изпълнителят следва да извърши строително монтажни работи по изграждане на 

следните елементи от проект за 1 км път с. Света Петка – с. Всемирци в общ. 
Велинград, съгласно изготвен работен проект: 

1. Напречен отводнител ф 500 с подпорна стена на км 0+200; 
2. Водосток ф 800 на км 0+310; 
3. Водосток ф 800 на км 0+585; 
4. Нова асфалтобетонова пътна настилка. 
 
Гаранционни срокове 
Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените 

строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал.4, т.8 
и т.9 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

Участникът, който е предложил гаранционен срок по – малък от 
предвидените в чл. 20, ал.4, т.8 и т.9 от Наредба № 2 от 31.07.2003г. се предлага за 
отстраняване. 
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Забележка: Участниците могат да предложат гаранционни срокове по – дълги 
от предвидените в горепосочената наредба, които да бъдат не повече от 2 /два/ пъти 
минималният гаранционен срок, предвиден в чл. 20, ал. 4, т.8 и т.9 от Наредба № 2 от 
31.07.2003 г. 

*В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над 
максимум предложен гаранционен срок, офертата на участника се предлага за 
отстраняване. 

 
Възложителят поставя изискване за влагане на продукти от оползотворяване на 

строителни отпадъци в посочените в чл.13 ал. 1 от Наредба за управление на 
строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали количества 
съобразно обекта на предвидените в проекта СМР. 

Съгласно чл.13, ал.1 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за 
влагане на рециклирани строителни материали възложителите на строително-монтажни 
работи на проекти, финансирани с публични средства, отговарят за  влагането  в 
строежите  на рециклирани строителни материали или на третирани СО за материално 
оползотворяване в обратни насипи съгласно приложение № 10 от горепосочената 
наредба в количества както следва: 

•строителството на сгради  2 на сто от  общото количество вложени строителни 
продукти; 

•строителство на пътища - 10%, на сто от  общото количество вложени строителни 
продукти; 

•за рехабилитация, основен ремонт и реконструкция на пътища - 3%, на сто от  
общото количество вложени строителни продукти; 

•за строителство, реконструкция и основен ремонт на други строежи от 
техническата инфраструктура - 8% на сто от  общото количество вложени строителни 
продукти; 

•за оползотворяване на предварително третирани строителни отпадъци в обратни 
насипи – 10  на сто от  общото количество вложени строителни продукти. 

 

Срок за изпълнение на поръчката: общият срок за изпълнение на предмета на 
поръчката е не повече от 90 календарни дни. 

Приложение: проект за обекта. 


