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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР на обект 
„Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище на път 

VTR 1161 при км 10+700, с Долно Шивачево“ 
 
 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ,  ЦЕЛИ 

 Обект на настоящата обществена поръчка е СМР на свлачище, на път ПЪТ VTR 
1161 ПРИ КМ10+700, който се намира в община Златарица, област Велико Търново и 
свързва населените места Средно село, Чистово, Дълги припек, Чуката, Изворци, 
Новогорци, Резач, Овощна, Калайджии и Долно Шивачево с общинския и областен 
център. 
 Свлачището е с регистрационен номер № VTR 14.22890.04. Свличането е в дясно 
на асфалтовата настилка, приблизително на около 800 метра преди село Д. Шивачево. 
 Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „в“, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „ж“ 
от Закона за устройство на територията и чл. 2, ал. 3, т. 4, във връзка чл. 2, ал. 7 от 
Наредба № 1 от 30.07.2003 година за номенклатурата на видовете строежи, обектът е 
строеж от първа категория 
 Неразделна част от настоящата техническа спецификация са технически проект 
PDF формат, достъпен на профила на купувача и РС № 7/15.08.2017 година, издадено 
от Главен архитект на Община Златарица. 
  

ПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ 
Проектни части: 

1. част „Инженерно геоложко проучване“ 
2. Част „Конструкции“ 
3. Част „Геодезия” 
4.  Част „Пътна 
5. Част „ВОД” 
6. Част „ОДв“, подобект: „Подпорна стена“ 
7. Част „ПБЗ“ 
8. Част „ПУСО“ 
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР Мярка Кол- 
во 

  ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ     

1 Мобилизация и демобилизация на техника и 
оборудване бр. 1,00 

2 Пробиване на отвори за пилоти без обсаждане с 
диаметър ф 400 мм м 400,00 

3 Доставка и полагане на арматура за пилоти кг. 10806,00 
4 Доставка и полагане на бетон за пилоти B 30/37  м³ 47,00 

 5 Изкоп  неподходящ /свлечен/ материал в земни почви, 
вкл. натоварване и превоз на депо м³ 980,00 

6 Кофражни работи ростверк                                          м2 220,00 
7 Доставка и полагане на арматура за ростверк кг. 2450,00 
8 Доставка и полагане на бетон за ростверк B 30/37  м³ 53,00 
9 Изпълнение на насип трошен камък                             м³ 720,00 
10 Доставка и монтаж на стоманена предпазна ограда м 42,00 
11 Изпълнение насип банкет                                             м³ 42,00 
12 Изпълнение на затревен насип                                     м³ 386,00 
13 Направа на облицован отводнителен окоп  м 45,00 
14 Възстановяване на нарушена природна среда  м2 220,00 
  ТРЪБЕН ВОДОСТОК Ф1000     

1 Изкоп за корекция в земни почви, вкл. натоварване на 
камион и превоз на депо м³ 17,00 

2 Изкоп за откриване основи в земни почви, вкл. 
натоварване на камион и превоз на депо м³ 42,00 

3 Изкоп за основи в земни почви с дълбочина до 2м., 
неукрепени м³ 19,00 

4 Тънък изкоп за облицовка в земни почви, вкл. 
натоварване на камион и превоз на депо м³ 4,00 

5 Кофраж с прави повърхнини м2 29,00 
6 Бетон клас В20 м³ 24,00 

7 Направа тръбен водосток Φ1000мм., както и всички 
свързани с това работи м 8,00 

8 Хидроизолация на бетонни повърхности  м2 14,00 

9 Облицовка с бетон /В20/, дебелина 20см, армиран с 
мрежа Φ5 (20/20см) върху подложен пясък 8см.  м2 8,00 

10 Стоманена предпазна ограда /СПО/ страна вток и отток м 24,00 
  ЧАСТ ПЪТНА     

1 Изсичане и изкореняване на храсти и дребна гора, вкл. 
натоварване на камион и превоз на депо м2 600,00 

2 Разкъртване на съществуваща пътна настилка, вкл. 
натоварване на камион и превоз на депо м³ 82,00 
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Тънък изкоп за пътища в земни почви - временен 
отбивен път, вляво от оста на пътя по време на 
строителството, вкл. натоварване на камион и превоз на 
депо 

м³ 53,00 

4 Направа на пътна основа от несортиран трошен камък  
с дебелина 20 см м³ 42,00 

5 Полагане на неплътен асфалт с дебелина 4см тон 21,00 

6 Разкъртване на временна пътна настилка, вкл. 
натоварване на камион и превоз на депо м³ 48,00 

7 Тънък изкоп за пътища в земни почви - за пътно легло, 
вкл. натоварване на камион и превоз на депо м³ 82,00 

8 Скатен изкоп за пътища, вкл. натоварване и превоз на 
депо:     

  50 % земни почви м³ 185,00 
  50 % скални почви м³ 184,00 

9 Пътна основа от несортиран трошен камък с дебелина 
42 см. м³ 231,00 

10 Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон с 
дебелина 4 см. тон 32,00 

11 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 
4 см. м2 320,00 

12 Битумни разливи м2 640,00 

13 Направа на дренаж Ǿ150 мм., съгласно посочения 
детайл м 62,00 

14 Направа на облицован окоп с бетонови плочи 5/40/50 
върху подложен пясък 8 см., съгласно детайл м 62,00 

 
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 Срока за цялостно изпълнение на СМР е съгласно изискванията на Възложителя, 
посочени в документацията на обществената поръчка.  
 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ, ОТГОВОРНОСТИ И КАЧЕСТВО 
 
 При изпълнението на поръчката следва 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 строителство; контрол по спазване на ЗЗБУТ; опазване на околната среда 
по време на изпълнение на СМР на обекта; качествено влагане на строителни 
материали, отговарящи на съответните стандарти за производството и употребата им; 
спазване на нормите за безопасност. 
 Изпълнителят на СМР на обекта да притежава необходимата регистрация за 
изпълнение на обекти на строителство от съответната категория, както и застраховка 
„Професионална отговорност“ за вреди причинени от други участници в 
строителството и/или трети лица, в следствие на непредвидени обстоятелства, 
неправомерни действия и/или бездействия по повод на изпълнение на поетите 
ангажименти и възникнали задължения. 
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  Изпълнителят на СМР е длъжен да осигури преди започване на СМР проверено 
и обезопасено техническо оборудване. Монтажните работи да се изпълняват по 
безопасен начин. За осигуряване качеството на строителството да се спазва 
предвидената технология и изпълнение на всеки вид дейност. 
 От строителя се изисква високо качество на изпълнение на предвидените СМР и 
спазва на изискванията и спецификациите да отделните видове строителни дейности. 
 
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
 
 Обектът да не замърсява околната среда с вредни емисии и материали. 
Излишните изкопани земни маси и отпадъци да бъдат депонирани съгласно 
съгласувания от Община Златарица - План за управление на отпадъците 
  
 
ЗАКОНОВА РАМКА 
1.Закон за устройство на територията и подзаконовите актове; 
2. Наредба № 1 от 30 юли 2003 година за номенклатурата на видовете строежи; 
3. Наредба № 2 от 22 март 2004 година за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 
4. Нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности, видове 
работи и работно оборудване; 
5. Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството; 
6. Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи 
на работниците; 
7. Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и 
опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на 
работното място; 
8. Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и 
норми за осигуряване на безопасност при пожар; 
9. Всички други специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството 
на територията и спецификата на конкретния обект. 
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