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I.ОБЩА ЧАСТ. 
 Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща упражняване на авторски 

надзор по време на строителството на обект: „Асфалтиране на улици с изграждане на 
кръгово кръстовище в град Суворово“, финансиран по мярка 7.2 от ПРСР 2014 – 
2020 г. 

Целта на обществената поръчка е избор на изпълнител за упражняване на авторски 
надзор при изпълнение на инвестиционен проект „Асфалтиране на улици с изграждане 
на кръгово кръстовище в град Суворово“, с оглед гарантиране законосъобразното и 
качествено изграждане и успешното въвеждане в експлоатация на  подобектите  в обхвата 
на инвестиционния проект. 

Очакван резултат: Законосъобразно изпълнение на СМР по проект „Асфалтиране 
на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово“. 

На основание чл. 48, ал. 2 от ЗОП, Всяко посочване на стандарт, 
спецификация, техническа оценка или техническо одобрение се допълва с думите 
„или еквивалентно/и“. 

Дейностите в обхвата на проекта  предвиждат изпълнение на СМР на следните 
подобекти и в обхват: 

1. ПОДОБЕКТ „АСФАЛТИРАНЕ НА УЛ. „Л. КАРАВЕЛОВ“-О.Т 329 - О.Т. 
332“ – 87,35 м. 

1.1.  ЗЕМНИ РАБОТИ 
Строителството ще започне с подготовка на територията на строежа, в която се 

включват следните видове работи: Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, 
включително изкопаване, натоварване и транспорт на сметище; Разваляне на 
съществуваща трошенокаменна настилка, включително  изкопаване, натоварване и 
транспорт на сметище; Фрезоване на съществуваща  асфалтобетонова настилка, 
включително  изкопаване, натоварване и транспорт на сметище; Обратно засипване със 
земни почви, включително уплътняване с пневматична трамбовка, до необходимото ниво; 
Разкъртване на бетонови бордюри 18/35/50 включително  изкопаване, натоварване и 
транспорт. 

1.2.  АСФАЛТОВИ РАБОТИ 
Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след 

уплътняването 4 см.; Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за профилиране и 
изравняване със средна дебелина на пласта 2 см; Доставка и направа на първи (свързващ) 
битумен разлив за връзка с различна ширина.  

1.3. ПЪТНИ РАБОТИ 
Доставка и полагане на трошен камък в ограничени площи за изравнителен пласт 

под възстановената асфалтова настилка и за запълване на дупки, със средна дебелина на 
пласта в уплътнено състояние 10 см; Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 
18/35/50 на бетонова основа; Повдигане или понижаване на съществуващи РШ 
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(ревизионни шахти); Доставка и изливане на място  на  бетон C20/25 за възстановяване на 
подходи към гаражи и пътеки. 

1.4.  ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА И ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ 
Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка на бяла боя с перли 

съгласно БДС 11925-80 или еквивалентно/и; Доставка и монтаж на стандартни, 
рефлектиращи пътни знаци от Първа група – І-ви типоразмер, съгласно БДС EN 1517-2006 
или еквивалентно/и. 

2. ПОДОБЕКТ „АСФАЛТИРАНЕ НА УЛ „Г. С. РАКОВСКИ“ - О.Т 332 -О.Т. 
345“ – 125,02 м. 

2.1. ЗЕМНИ РАБОТИ 
Строителството ще започне с подготовка на територията на строежа, в която се 

включват следните видове работи: Изкоп земни почви за оформяне на земното легло, 
включително натоварване и транспортиране до определено място. Разваляне на 
съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване и 
транспорт на сметище; Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, 
включително  изкопаване, натоварване и транспорт на сметище; Фрезоване на 
съществуваща  асфалтобетонова настилка, включително  изкопаване, натоварване и 
транспорт на сметище; Обратно засипване със земни почви, включително уплътняване с 
пневматична трамбовка, до необходимото ниво; Разкъртване на бетонови бордюри 
18/35/50 включително  изкопаване, натоварване и транспорт. 

2.2.  АСФАЛТОВИ РАБОТИ 
Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след 

уплътняването 4 см.; Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за профилиране и 
изравняване със средна дебелина на пласта 2 см; Доставка и направа на първи (свързващ) 
битумен разлив за връзка с различна ширина.  

2.3. ПЪТНИ РАБОТИ 
Доставка и полагане на трошен камък в ограничени площи за изравнителен пласт 

под възстановената асфалтова настилка и за запълване на дупки, със средна дебелина на 
пласта в уплътнено състояние 10 см; Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 
18/35/50 на бетонова основа; Повдигане или понижаване на съществуващи РШ 
(ревизионни шахти); Доставка и изливане на място  на  бетон C20/25 за възстановяване на 
подходи към гаражи и пътеки. 

2.4.  ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА И ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ 
Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка на бяла боя с перли 

съгласно БДС 11925-80 или еквивалентно/и; Доставка и монтаж на стандартни, 
рефлектиращи пътни знаци от Първа група – І-ви типоразмер, съгласно БДС EN 1517-2006 
или еквивалентно/и. 

3. ПОДОБЕКТ „АСФАЛТИРАНЕ НА УЛ. „РЕПУБЛИКА“ - О.Т. 280-О.Т. 326“ 
– 201,14 м. 
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3.1.  ЗЕМНИ РАБОТИ 
Строителството ще започне с подготовка на територията на строежа, в която се 

включват следните видове работи: Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, 
включително изкопаване, натоварване и транспорт на сметище; Разваляне на 
съществуваща трошенокаменна настилка, включително  изкопаване, натоварване и 
транспорт на сметище; Фрезоване на съществуваща  асфалтобетонова настилка, 
включително  изкопаване, натоварване и транспорт на сметище; Обратно засипване със 
земни почви, включително уплътняване с пневматична трамбовка, до необходимото ниво; 
Разкъртване на бетонови бордюри 18/35/50 включително  изкопаване, натоварване и 
транспорт. 

3.2.  АСФАЛТОВИ РАБОТИ 
Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след 

уплътняването 4 см.; Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за профилиране и 
изравняване със средна дебелина на пласта 2 см; Доставка и направа на първи (свързващ) 
битумен разлив за връзка с различна ширина.  

3.3. ПЪТНИ РАБОТИ 
Доставка и полагане на трошен камък в ограничени площи за изравнителен пласт 

под възстановената асфалтова настилка и за запълване на дупки, със средна дебелина на 
пласта в уплътнено състояние 10 см; Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 
18/35/50 на бетонова основа; Повдигане или понижаване на съществуващи РШ 
(ревизионни шахти); Доставка и изливане на място  на  бетон C20/25 за възстановяване на 
подходи към гаражи и пътеки. 

3.4.  ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА И ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ 
Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка на бяла боя с перли 

съгласно БДС 11925-80 или еквивалентно/и; Доставка и монтаж на стандартни, 
рефлектиращи пътни знаци от Първа група – І-ви типоразмер, съгласно БДС EN 1517-2006 
или еквивалентно/и. 

4. ПОДОБЕКТ „АСФАЛТИРАНЕ НА УЛ. „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ – от центъра - 
О.Т. 215“ – 107,90 м. 

4.1. ЗЕМНИ РАБОТИ 
Строителството ще започне с подготовка на територията на строежа, в която се 

включват следните видове работи: Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, 
включително изкопаване, натоварване и транспорт на сметище; Разваляне на 
съществуваща трошенокаменна настилка, включително  изкопаване, натоварване и 
транспорт на сметище; Фрезоване на съществуваща  асфалтобетонова настилка, 
включително  изкопаване, натоварване и транспорт на сметище; Обратно засипване със 
земни почви, включително уплътняване с пневматична трамбовка, до необходимото ниво; 
Разкъртване на бетонови бордюри 18/35/50 включително  изкопаване, натоварване и 
транспорт. 



  
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД                                                                                                                                                                                                                                                                  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

„Този документ е създаден в рамките на проект „Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град 
Суворово“, Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0001-С01/01.07.2019 г., за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, финансиран 

от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони“ 

                                                                                                                                               5 
 

4.2.  АСФАЛТОВИ РАБОТИ 
Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след 

уплътняването 4 см.; Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за профилиране и 
изравняване със средна дебелина на пласта 2 см; Доставка и направа на първи (свързващ) 
битумен разлив за връзка с различна ширина.  

4.3. ПЪТНИ РАБОТИ 
Доставка и полагане на трошен камък в ограничени площи за изравнителен пласт 

под възстановената асфалтова настилка и за запълване на дупки, със средна дебелина на 
пласта в уплътнено състояние 10 см; Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 
18/35/50 на бетонова основа; Повдигане или понижаване на съществуващи РШ 
(ревизионни шахти); Доставка и изливане на място  на  бетон C20/25 за възстановяване на 
подходи към гаражи и пътеки. 

4.4.  ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА И ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ 
Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка на бяла боя с перли 

съгласно БДС 11925-80 или еквивалентно/и; Доставка и монтаж на стандартни, 
рефлектиращи пътни знаци от Първа група – І-ви типоразмер, съгласно БДС EN 1517-2006 
или еквивалентно/и. 

5. ПОДОБЕКТ „АСФАЛТИРАНЕ НА УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” - О.Т. 90 -О.Т. 
91“ – 45,56 м. 

5.1.  ЗЕМНИ РАБОТИ 
Строителството ще започне с подготовка на територията на строежа, в която се 

включват следните видове работи: Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, 
включително изкопаване, натоварване и транспорт на сметище; Разваляне на 
съществуваща трошенокаменна настилка, включително  изкопаване, натоварване и 
транспорт на сметище; Фрезоване на съществуваща  асфалтобетонова настилка, 
включително  изкопаване, натоварване и транспорт на сметище; Обратно засипване със 
земни почви, включително уплътняване с пневматична трамбовка, до необходимото ниво; 
Разкъртване на бетонови бордюри 18/35/50 включително  изкопаване, натоварване и 
транспорт. 

5.2.  АСФАЛТОВИ РАБОТИ 
Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след 

уплътняването 4 см.; Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за профилиране и 
изравняване със средна дебелина на пласта 2 см; Доставка и направа на първи (свързващ) 
битумен разлив за връзка с различна ширина.  

5.3. ПЪТНИ РАБОТИ 
Доставка и полагане на трошен камък в ограничени площи за изравнителен пласт 

под възстановената асфалтова настилка и за запълване на дупки, със средна дебелина на 
пласта в уплътнено състояние 10 см; Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 
18/35/50 на бетонова основа; Повдигане или понижаване на съществуващи РШ 
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(ревизионни шахти); Доставка и изливане на място  на  бетон C20/25 за възстановяване на 
подходи към гаражи и пътеки. 

5.4.  ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА И ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ 
Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка на бяла боя с перли 

съгласно БДС 11925-80 или еквивалентно/и; Доставка и монтаж на стандартни, 
рефлектиращи пътни знаци от Първа група – І-ви типоразмер, съгласно БДС EN 1517-2006 
или еквивалентно/и. 

6. ПОДОБЕКТ „АСФАЛТИРАНЕ НА УЛ. „ОСТРАТА ЧЕШМА“ - О.Т.72-О.Т. 
124“ – 99,43 м. 

6.1.  ЗЕМНИ РАБОТИ 
Строителството ще започне с подготовка на територията на строежа, в която се 

включват следните видове работи: Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, 
включително изкопаване, натоварване и транспорт на сметище; Разваляне на 
съществуваща трошенокаменна настилка, включително  изкопаване, натоварване и 
транспорт на сметище; Фрезоване на съществуваща  асфалтобетонова настилка, 
включително  изкопаване, натоварване и транспорт на сметище; Обратно засипване със 
земни почви, включително уплътняване с пневматична трамбовка, до необходимото ниво; 
Разкъртване на бетонови бордюри 18/35/50 включително  изкопаване, натоварване и 
транспорт. 

6.2.  АСФАЛТОВИ РАБОТИ 
Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след 

уплътняването 4 см.; Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за профилиране и 
изравняване със средна дебелина на пласта 2 см; Доставка и направа на първи (свързващ) 
битумен разлив за връзка с различна ширина.  

6.3. ПЪТНИ РАБОТИ 
Доставка и полагане на трошен камък в ограничени площи за изравнителен пласт 

под възстановената асфалтова настилка и за запълване на дупки, със средна дебелина на 
пласта в уплътнено състояние 10 см; Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 
18/35/50 на бетонова основа; Повдигане или понижаване на съществуващи РШ 
(ревизионни шахти); Доставка и изливане на място  на  бетон C20/25 за възстановяване на 
подходи към гаражи и пътеки. 

6.4.  ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА И ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ 
Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка на бяла боя с перли 

съгласно БДС 11925-80 или еквивалентно/и; Доставка и монтаж на стандартни, 
рефлектиращи пътни знаци от Първа група – І-ви типоразмер, съгласно БДС EN 1517-2006 
или еквивалентно/и. 

7.  ПОДОБЕКТ „АСФАЛТИРАНЕ НА УЛ. „ПЛИСКА“ - О.Т. 84-О.Т. 128“ – 
120,16 м.   

7.1. ЗЕМНИ РАБОТИ 
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Строителството ще започне с подготовка на територията на строежа, в която се 
включват следните видове работи: Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, 
включително изкопаване, натоварване и транспорт на сметище; Разваляне на 
съществуваща трошенокаменна настилка, включително  изкопаване, натоварване и 
транспорт на сметище; Фрезоване на съществуваща  асфалтобетонова настилка, 
включително  изкопаване, натоварване и транспорт на сметище; Обратно засипване със 
земни почви, включително уплътняване с пневматична трамбовка, до необходимото ниво; 
Разкъртване на бетонови бордюри 18/35/50 включително  изкопаване, натоварване и 
транспорт. 

7.2.  АСФАЛТОВИ РАБОТИ 
Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след 

уплътняването 4 см.; Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за профилиране и 
изравняване със средна дебелина на пласта 2 см; Доставка и направа на първи (свързващ) 
битумен разлив за връзка с различна ширина.  

7.3. ПЪТНИ РАБОТИ 
Доставка и полагане на трошен камък в ограничени площи за изравнителен пласт 

под възстановената асфалтова настилка и за запълване на дупки, със средна дебелина на 
пласта в уплътнено състояние 10 см; Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 
18/35/50 на бетонова основа; Повдигане или понижаване на съществуващи РШ 
(ревизионни шахти); Доставка и изливане на място  на  бетон C20/25 за възстановяване на 
подходи към гаражи и пътеки. 

7.4.  ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА И ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ 
Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка на бяла боя с перли 

съгласно БДС 11925-80 или еквивалентно/и; Доставка и монтаж на стандартни, 
рефлектиращи пътни знаци от Първа група – І-ви типоразмер, съгласно БДС EN 1517-2006 
или еквивалентно/и. 

8. ПОДОБЕКТ „АСФАЛТИРАНЕ НА УЛ. „ПРЕСЛАВ” – О.Т. 75- О.Т. 81“  - 
166,67 м. 

8.1. ЗЕМНИ РАБОТИ  
Строителството ще започне с подготовка на територията на строежа, в която се 

включват следните видове работи: Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, 
включително изкопаване, натоварване и транспорт на сметище; Разваляне на 
съществуваща трошенокаменна настилка, включително  изкопаване, натоварване и 
транспорт на сметище; Фрезоване на съществуваща  асфалтобетонова настилка, 
включително  изкопаване, натоварване и транспорт на сметище; Обратно засипване със 
земни почви, включително уплътняване с пневматична трамбовка, до необходимото ниво; 
Разкъртване на бетонови бордюри 18/35/50 включително  изкопаване, натоварване и 
транспорт. 

8.2. АСФАЛТОВИ РАБОТИ 
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Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след 
уплътняването 4 см.; Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за профилиране и 
изравняване със средна дебелина на пласта 2 см; Доставка и направа на първи (свързващ) 
битумен разлив за връзка с различна ширина.  

8.3. ПЪТНИ РАБОТИ 
Доставка и полагане на трошен камък в ограничени площи за изравнителен пласт 

под възстановената асфалтова настилка и за запълване на дупки, със средна дебелина на 
пласта в уплътнено състояние 10 см; Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 
18/35/50 на бетонова основа; Повдигане или понижаване на съществуващи РШ 
(ревизионни шахти); Доставка и изливане на място  на  бетон C20/25 за възстановяване на 
подходи към гаражи и пътеки. 

8.4.  ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА И ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ 
Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка на бяла боя с перли 

съгласно БДС 11925-80 или еквивалентно/и; Доставка и монтаж на стандартни, 
рефлектиращи пътни знаци от Първа група – І-ви типоразмер, съгласно БДС EN 1517-2006 
или еквивалентно/и. 

9. ПОДОБЕКТ „АСФАЛТИРАНЕ НА УЛ. „ОБОРИЩЕ” – О.Т. 288 - О.Т. 322“  - 
270,05 м. 

9.1. ЗЕМНИ РАБОТИ  
Строителството ще започне с подготовка на територията на строежа, в която се 

включват следните видове работи: Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, 
включително изкопаване, натоварване и транспорт на сметище; Разваляне на 
съществуваща трошенокаменна настилка, включително  изкопаване, натоварване и 
транспорт на сметище; Фрезоване на съществуваща  асфалтобетонова настилка, 
включително  изкопаване, натоварване и транспорт на сметище; Обратно засипване със 
земни почви, включително уплътняване с пневматична трамбовка, до необходимото ниво; 
Разкъртване на бетонови бордюри 18/35/50 включително  изкопаване, натоварване и 
транспорт. 

9.2.  АСФАЛТОВИ РАБОТИ 
Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след 

уплътняването 4 см.; Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за профилиране и 
изравняване със средна дебелина на пласта 2 см; Доставка и направа на първи (свързващ) 
битумен разлив за връзка с различна ширина.  

9.3. ПЪТНИ РАБОТИ 
Доставка и полагане на трошен камък в ограничени площи за изравнителен пласт 

под възстановената асфалтова настилка и за запълване на дупки, със средна дебелина на 
пласта в уплътнено състояние 10 см; Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 
18/35/50 на бетонова основа; Повдигане или понижаване на съществуващи РШ 
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(ревизионни шахти); Доставка и изливане на място  на  бетон C20/25 за възстановяване на 
подходи към гаражи и пътеки. 

9.4.  ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА И ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ 
Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка на бяла боя с перли 

съгласно БДС 11925-80 или еквивалентно/и; Доставка и монтаж на стандартни, 
рефлектиращи пътни знаци от Първа група – І-ви типоразмер, съгласно БДС EN 1517-2006 
или еквивалентно/и. 

10. ПОДОБЕКТ „АСФАЛТИРАНЕ НА УЛ. „ПАНАГЮРИЩЕ” – О.Т. 314 - 
О.Т. 321“  - 344,60 м. 

10.1. ЗЕМНИ РАБОТИ  
Строителството ще започне с подготовка на територията на строежа, в която се 

включват следните видове работи: Изкоп земни почви за оформяне на земното легло, 
включително натоварване и транспортиране до определено място. Разваляне на 
съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване и 
транспорт на сметище; Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, 
включително  изкопаване, натоварване и транспорт на сметище; Фрезоване на 
съществуваща  асфалтобетонова настилка, включително  изкопаване, натоварване и 
транспорт на сметище; Обратно засипване със земни почви, включително уплътняване с 
пневматична трамбовка, до необходимото ниво; Разкъртване на бетонови бордюри 
18/35/50 включително  изкопаване, натоварване и транспорт. 

10.2.  АСФАЛТОВИ РАБОТИ 
Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след 

уплътняването 4 см.; Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за профилиране и 
изравняване със средна дебелина на пласта 2 см; Доставка и направа на първи (свързващ) 
битумен разлив за връзка с различна ширина.  

10.3. ПЪТНИ РАБОТИ 
Доставка и полагане на трошен камък в ограничени площи за изравнителен пласт 

под възстановената асфалтова настилка и за запълване на дупки, със средна дебелина на 
пласта в уплътнено състояние 10 см; Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 
18/35/50 на бетонова основа; Повдигане или понижаване на съществуващи РШ 
(ревизионни шахти); Доставка и изливане на място  на  бетон C20/25 за възстановяване на 
подходи към гаражи и пътеки. 

10.4.  ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА И ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ 
Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка на бяла боя с перли 

съгласно БДС 11925-80 или еквивалентно/и; Доставка и монтаж на стандартни, 
рефлектиращи пътни знаци от Първа група – І-ви типоразмер, съгласно БДС EN 1517-2006 
или еквивалентно/и. 

11. ПОДОБЕКТ „АСФАЛТИРАНЕ НА УЛ. „ИЛЬО ВОЙВОДА” – О.Т. 317 - 
О.Т. 318“  - 140,00 м. 
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11.1. ЗЕМНИ РАБОТИ  
Строителството ще започне с подготовка на територията на строежа, в която се 

включват следните видове работи: Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, 
включително изкопаване, натоварване и транспорт на сметище; Разваляне на 
съществуваща трошенокаменна настилка, включително  изкопаване, натоварване и 
транспорт на сметище; Фрезоване на съществуваща  асфалтобетонова настилка, 
включително  изкопаване, натоварване и транспорт на сметище; Обратно засипване със 
земни почви, включително уплътняване с пневматична трамбовка, до необходимото ниво; 
Разкъртване на бетонови бордюри 18/35/50 включително  изкопаване, натоварване и 
транспорт. 

11.2.  АСФАЛТОВИ РАБОТИ 
Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след 

уплътняването 4 см.; Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за профилиране и 
изравняване със средна дебелина на пласта 2 см; Доставка и направа на първи (свързващ) 
битумен разлив за връзка с различна ширина.  

11.3. ПЪТНИ РАБОТИ 
Доставка и полагане на трошен камък в ограничени площи за изравнителен пласт 

под възстановената асфалтова настилка и за запълване на дупки, със средна дебелина на 
пласта в уплътнено състояние 10 см; Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 
18/35/50 на бетонова основа; Повдигане или понижаване на съществуващи РШ 
(ревизионни шахти); Доставка и изливане на място  на  бетон C20/25 за възстановяване на 
подходи към гаражи и пътеки. 

11.4.  ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА И ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ 
Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка на бяла боя с перли 

съгласно БДС 11925-80 или еквивалентно/и; Доставка и монтаж на стандартни, 
рефлектиращи пътни знаци от Първа група – І-ви типоразмер, съгласно БДС EN 1517-2006 
или еквивалентно/и. 

12. ПОДОБЕКТ „АСФАЛТИРАНЕ НА УЛ. „ДРАГАН СТОЯНОВ” – О.Т. 261 - 
О.Т. 273“  - 706,32 м. 

12.1. ЗЕМНИ РАБОТИ  
Строителството ще започне с подготовка на територията на строежа, в която се 

включват следните видове работи: Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, 
включително изкопаване, натоварване и транспорт на сметище; Разваляне на 
съществуваща трошенокаменна настилка, включително  изкопаване, натоварване и 
транспорт на сметище; Фрезоване на съществуваща  асфалтобетонова настилка, 
включително  изкопаване, натоварване и транспорт на сметище; Обратно засипване със 
земни почви, включително уплътняване с пневматична трамбовка, до необходимото ниво; 
Разкъртване на бетонови бордюри 18/35/50 включително  изкопаване, натоварване и 
транспорт. 
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12.2.  АСФАЛТОВИ РАБОТИ 
Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след 

уплътняването 4 см.; Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за профилиране и 
изравняване със средна дебелина на пласта 2 см; Доставка и направа на първи (свързващ) 
битумен разлив за връзка с различна ширина.  

12.3. ПЪТНИ РАБОТИ 
Доставка и полагане на трошен камък в ограничени площи за изравнителен пласт 

под възстановената асфалтова настилка и за запълване на дупки, със средна дебелина на 
пласта в уплътнено състояние 10 см; Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 
18/35/50 на бетонова основа; Повдигане или понижаване на съществуващи РШ 
(ревизионни шахти); Доставка и изливане на място  на  бетон C20/25 за възстановяване на 
подходи към гаражи и пътеки. 

12.4.  ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА И ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ 
Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка на бяла боя с перли 

съгласно БДС 11925-80 или еквивалентно/и; Доставка и монтаж на стандартни, 
рефлектиращи пътни знаци от Първа група – І-ви типоразмер, съгласно БДС EN 1517-2006 
или еквивалентно/и. 

 
III. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. 
При изпълнение на поръчката, Изпълнителят следва да спазва действащата 

приложима  нормативна и поднормативна уредба.  
Авторският надзор трябва да бъде изпълняван от Проектантския екип, изготвил 

техническата документация по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и 
Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.  
Целта на надзора е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, 
да гарантира спазването на параметрите на техническия проект, да дава указания по време 
на изпълнението, както и решения при възникване на непредвидени обстоятелства при 
реализирането на проекта.  

Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор в следните случаи: 
1) Във всички случаи, когато присъствието на обекта е наложително, след 

уведомяване от Възложителя или лицето упражняващо строителен надзор. 
2) За участие в приемателната комисия на извършените строително – монтажни 

работи. 
Изпълнителят е длъжен да упражнява авторския надзор своевременно и ефективно, 

като се отзовава на повикванията на Възложителя. 
Във връзка с точното спазване на инвестиционния проект при изпълнението на СМР 

Изпълнителят, посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата 
проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно 
изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от 
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отделни лица – проектанти, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на 
архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката 
на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.  

Изпълнителят ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно 
одобрената проектна документация и приложимата нормативна уредба, посредством 
проектанти.  

Авторският надзор ще бъде упражняван при покана от Възложителя във всички 
случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно: 

- Присъствие при съставяне и подписване на задължителните протоколи и актове по 
време на строителството и в случаите на установяване на изпълнението на проекта и  
заверки при покана от страна на Възложителя; 

- Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение 
на строително – монтажните работи за спазване на предписанията, съдържащи се в 
проекта за точното му изпълнение от страна на участниците в строителството; 

- Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при 
необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор; 

- Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите. 
 
IV.ОБХВАТ НА УСЛУГАТА. 
Изпълнителят извършва надзор по време на строителството върху всички видове 

СМР, които се изпълняват от строителя на подобектите в обхвата на обект: 
„Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово“, в 
съответствие със законовите правомощия и задължения на Изпълнителя като лице, 
упражняващо авторски надзор на строежа.  

 
V. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 
гр. Суворово, общ. Суворово, обл. Варна. 
 
VI. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. 
 Срокът за упражняване на авторски надзор започва да тече от датата на 

подписване на Протокол образец № 2 за откриване на строителна площадка и определяне 
на строителна линия и ниво за обекта до издаване на разрешение за ползване, издадено от 
органите на Дирекцията за национален строителен контрол, за което се подписва приемо-
предавателен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 


