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Съставил: инж. Верка Игнатова 
 

Това издание на „Кратък Наръчник” няма претенцията за пълно обхващане на материята за 

строителство и поддържане на пътища. Съдържанието е съобразено с предвидения обем 

страници по Проект № 2007CB16IPO006-2009-1-7. Съставителят е подбрал по-важните 

квалификации, класификации и видове дейности от строителството и поддържането на 

пътищата. 
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     Според Закона за пътищатa, път е ивицата от земната повърхност, 

която е специално пригодена за движение на превозни средства и 

пешеходци и отговаря на определени технически изисквания 

 

I. Държавна класификация и номерация на 

пътищата    

 Пътищата са републикански и местни. 
  

 Републикански пътища са автомагистралите и пътищата от 

първи, втори и трети клас, които осигуряват транспортни връзки 

от национално значение и образуват държавната пътна мрежа. 

Отделни републикански пътища са включени в трансевропейската 

пътна мрежа.  

 Местните пътища са общински и частни, отворени за обществено 

ползване. Те осигуряват транспортни връзки от местно значение и 

са свързани с републиканските пътища или с улиците.  

Списъците на републиканските и общинските пътища и промените 

в тях се утвърждават от Министерския съвет по предложение на 

министъра на транспорта и на министъра на регионалното развитие 

и благоустройството след съгласуване с кметовете на общините. 

Автомагистралите са пътища от най-висок клас и са предназначени за 

движение на автомобили с високи скорости.  

Автомагистралите имат самостоятелни платна за движение във всяка 

посока с разделителна ивица между тях, аварийна лента за спиране и 

пресичат другите пътища на различно ниво. Вливането и отливането на 

движението по тях става само на определени места / пътни връзки /.  

Номерацията на автомагистралите включва символа А и съответния им 

пореден номер / А-1, А-2.…А-6 /. 

 

 

Пътищата първи клас са предназначени за осъществяване на транзитно 

движение на големи разстояния / предимно от граница до граница /. Те 

обслужват големи територии и съвпадат с направленията на основните 

транспортни потоци в страната. Номерирани са от 1 до 9.  

 

Номер Наименование 

А1 „ТРАКИЯ”   София – Пловдив - Бургас 

... ............................. 

А6 „ЧЕРНО  МОРЕ”  Бургас - Варна 



Проект № 2007CB16IPO006-2009-1-7  

„Реконструкция на местен път в съответствие с устойчивото развитие” 

  

4 
  

  

 Пътищата втори клас са предназначени за осъществяване на транзитно 

движение на средни разстояния. Те изпълняват разпределителни функции 

в транспортната система, като осигуряват оптимални маршрути на 

транзитното движение към отделни региони в страната. Номерирани са от 

11 до 99.  

 
Номер Наименование 

II - 11 (О. П. Видин – Димово ) – Арчар – Лом – Оряхово – Гулянци – (Дебово - 

Никопол) 

... ............................. 

II - 63 Перник – Брезник – Трън – Стрезимировци – граница Сърбия 

... ............................. 

II – 99 (Бургас -Маринка) – Созопол – Приморско – Царево – малко Търново 

 

 Пътищата трети клас служат за разпределяне на движението във 

вътрешността на териториите, прилежащи към пътища от по-висок клас 

или осигуряват връзки между отделните общини. Те уплътняват 

републиканската пътна мрежа в страната и осигуряват връзки с местните 

пътища. Имат трицифрени или четирицифрени номера. 

 
Номер Наименование 

III  - 101 Враца – Криводол – гара Бойчиновци – Гложене – (О.П. Козлудуй - 

Оряхово) 

... ............................. 

III - 992 (Бургас - Созопол) – Росен – Веселие – Ясна поляна – Приморско 

... ............................. 

III - 1901 Банско – Баня – (Якоруда – О. П. Разлог) 

... ............................. 

III - 9901 Царево – Варвара – Ахтопол – Синеморец - Резово 

 

Местните пътища обслужват общински интереси и служат за връзка на 

малките нацелени места с републиканската пътна мрежа.       

 

 

Във вестник „Служебен Гласник” РС” бр. 14 от 27.02.2012г. е публикувана 

„Наредба за категоризация на държавните пътища” в Република Сърбия 

Тази наредба категоризира държавните пътища 

Номер Наименование 

I - 1 Граница Румъния – Видин – София - Кулата 

... ............................. 

I - 9. Граница Сърбия – Калотина – София – Пловдив – Капитан Андреево – 

граница Турция 
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I – ви ред и държавни пътища II-ри ред на територията на република 

Сърбия. Държавните пътища I ред се категоризират като държавни пътища 

I А ред и държавни пътища I Б ред. 

Начин на записване  

Държавните пътища I A ред се записват с една цифра от 1 – 6 

Номер Наименование 

1. Държавна граница с Унгария (Хоргош) – Нови Сад – Белград – Ниш – 

Държавна граница Македония (Прешево) 

... ............................. 

6. Ужице – граница с Черна Гора (Гостун) 

 

Държавни пътища – I Б ред се записват с две цифри от 11 - 36 

Номер Наименование 

11. Хорош – Чока – Кикинда – Зренянин – Карнача 

... ............................. 

36. Иваница – свързва се с държавен път № 15 (Ужче) 

 

Държавни пътища II  ред се записват с три цифри от 100 - 181 

Номер Наименование 

100. Държавна граница Унгария (Бала) – Нови Кнежевац – Мокрин – Кикинда – 

Войвода Степа 

... ............................. 

136. Владичин Хан – Сурдулица – Власинско езеро – Държавна граница България 

(Стразимировци) 

... ............................. 

181. Държавен път – I Б Власотинце – Черна трева – Босилеград – Държавана 

граница България (Рибарци) 

 

Местните пътища и некатегоризираните пътища се поддържат от 

общините в Република Сърбия 

 

     Пътищата в Р. България се управляват, както следва:  
 

1. Републиканските пътища – от Национална агенция „Пътна 

инфраструктура към Министерския съвет;  

 

2. Общинските пътища – от кметовете на съответните общини;  

 

3. Частните пътища – от техните собственици. 
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            Общините и собствениците на частни пътища съгласуват с 

Националната агенция „Пътна инфраструктура‖ /НАПИ/ проектите за 

изграждане и свързване на тези пътища с републикански пътища. 

            НА „Пътна инфраструктура осъществява дейностите по 

изграждането, ремонта и поддържането на републиканските пътища, а по 

взаимна договореност съвместно с общините – и на републиканските 

пътища в границите на урбанизираните територии. Структурата, дейността 

и организацията на работа й се регламентира с „Правилник за 

структурата, дейността и организацията на работа на Национална 

агенция „Пътна инфраструктура” и на нейната администрация”.  

 

 Изграждането, ремонтът и поддържането на подземните съоръжения, 

тротоарите, велосипедните алеи, паркингите, пешеходните подлези, 

осветлението и крайпътното озеленяване по републиканските пътища в 

границите на урбанизираните територии се организира от съответната 

община.  

 Изграждането, ремонтът и поддържането на общинските пътища се 

осъществява от общините.  

 Изграждането, ремонтът и поддържането на частните пътища се 

осъществява от техните собственици.  
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II. Елементи на пътя 
Пътищата имат: 1. Обхват    2.  Съоръжения   3. Принадлежности 
Обхват на пътя  
 

Обхватът на пътя е площта, върху която са разположени земното платно и 

ограничителните ивици от двете му страни, заедно с въздушното  

пространство над него на височина, определена с нормите за проектиране 

на пътища.Обхватът на пътя по дължината на пътните съоръжения за 

премостване на препятствия и над тунелите включва хоризонталната 

проекция на съоръжението върху терена и ограничителните му ивици от 

двете страни на тази проекция. Широчината на обхвата на пътя извън 

населените места и в границите на урбанизираните територии с 

нерегулирани съседни терени се определят с проекта на пътя. Земното 

платно е част от повърхността в обхвата на пътя, върху който са 

разположени: платното / платната / за движение, разделителните ивици, 

банкетите, тротоарите, разделителни и направляващите острови,зелените 

площи, крайпътните отводнителни и предпазни окопи, откосите, бермите и 

другите конструктивни елементи на пътя. 
 

Елементите на напречния профил на път, който не е автомагистрала, са показани в фиг.1 

 
Елементите на напречния профил на автомагистрала са показани в фиг.2 

 

а - лента за движениe; б - платно за движение; в - водеща ивица; г - лента 

за принудително спиране; д - средна разделителна ивица; е - банкет (или 

отделителна ивица при необходимост); ж - отводнителен окоп; з - откос; и 

- ограничителна ивица; к - пътно платно; л - обхват на автомагистралата. 

Съставни елементи на типовете пътни платна 
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*Границите на приложение са ориентировъчни 

 

Съставни елементи 
граници 
на при- 
ложе- 
ние 

/ МПС 
на 24 h 

/ * 

прило- 
жение при 

клас на 
пътя означе- ние 

пътно 
плат-

но 
/ m / 

ленти 
за дви- 
жение 
/брой/ 

размер 
на 

лентите 
за 

движе- 
ние 

/ m / 

воде- 
щи 

ивици 
/ m / 

лен- 
ти 
за 

спи- 
ране 

/ 
m/ 

сре- 
дна 

разд. 
Иви- 
ца 

/ m 
/ 

бан- 
кет 
/m 
/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А 35,00 35,00 2 х 3 

3,75 + 
+ 2 х 
3,50 

0,50 
(0,75) 2,50 

3,50 
 1.25 

50 000 – 
80 000 АМ 

А 32,50 32,50 2 х 3 3 х 3,50 0,50 2,00 3,00 1.25 

50 000- 
80 000 АМ 

А 29,00 29,00 2 х 2 2 х 3,75 0,75 2,50 3,50 1.25 

20 000 – 
70 000 АМ 

А 25,50 25,50 2 х 2 2 х 3,50 0,50 2,00 3,00 1.25 

20 000 – 
65 000 АМ 

Г 20 20,00 2 х 2 2 х 3,50 0,25 
- 

2,00 1,50 

12 000 – 
30 000 І 

Г 12 12,00 2 2 х 3,75 
0,50 - - 

1,75 

5 000 – 
20 000 І 

Г 10,50 10,50 2 2 х 3,50 0,25 
- - 

1,50 

5 000 – 
20 000 І, ІІ 

Г 9,00 9,00 2 2 х 3,0 0,25 
- - 

1,25 

0 – 
15 000 ІІ, ІІІ 

Г 8,00 8,00 2 2 х 2,75 
0,25 - - 

1,00 
0 – 

5 000 

ІІІ клас 
местни 

пътища 

Г 6,00 6,00 
1 

1 х 3,50 
- - - 

1,25 
- 

местни 
пътища 
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 Пътните окопи се устройват непосредствено до пътното платно 

за отвеждане на повърхностните и почвените води при път в изкоп, в 

случаите на участъци с нулев надлъжен профил и насип с малки 

височини и при насипи в наклонени терени.  

 Напречното сечение на пътните окопи е трапецовидно, 

триъгълно, овално и др.  

 

В някои случаи пътните окопи освен атмосферни води поемат и почвени 

води от дренажни пластове  

 

Размерите и формата на напречното сечение на пътните окопи  се 

съобразяват с хидроложките, почвените и климатичните условия, както и с 

изискванията за безопасност на движението. Размерите на пътните окопи 

се доказват с хидравлично оразмеряване. 

Най-малкият допустим надлъжен наклон на пътния окоп е 0,5 %.  

Предпазните окопи събират повърхностните води, стичащи се към 

земното тяло, и ги отвеждат към най-близкото съоръжение или най-

ниското място от релефа  Напречното им сечение подлежи на 

хидравлично оразмеряване при дълбочина най-малко 0,5 m. 
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Риголите представляват част от банкет или целия банкет, оформен с по-

голям напречен наклон (10 - 15 %), и са предназначени за събиране и 

отвеждане на повърхностните води от пътното платно. Те се заздравяват 

или се пориват с настилка.  
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Пътни съоръжения  

Пътни съоръжения са; мостове, виадукти, естакади, надлези, подлези, 

тунели, водостоци, подпорни и декоративни стени водоотвеждащи 
устройства и пречиствателни съоръжения. 

В силно наклонени терени насипите често се подпират с подпорни стени; в 

тези случаи пластовете на насипа се оформят с наклон към подпорната 

стена; за свободното събиране и изтичане на събраните зад стената 

дъждовни или други води се изпълнява заскаляване, както и система 

барбакани в самата стена 

 

 

Схема за изпълнение на пластове зад устой на мост 
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Пътни принадлежности  

 

Пътни принадлежности са: бази за поддържане на републиканските 

пътища; пътни знаци; пътна маркировка; светофарни уредби; автономни 

телефонни колонки; крайпътни насаждения; аварийни площадки; 

крайпътни чешми и площадки за краткотраен отдих; енергозахранващи и 

осветителни съоръжения заедно с прилежащите им терени; предпазни 

огради; направляващи стълбчета; снегозащитни съоръжения; защитни 

огради и други технически средства за организация и регулиране на 

движението. 

-монтиране на пътни знаци 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Хоризонталната маркировка трябва да се полагат на пътната повърхност с 

размери и на местоположения, обозначени в проекта.  
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Всички маркировъчни материали трябва да са съпроводени с Техническа 

спецификация и Технически указания за условията на полагане, издадени 

от производителя. Полагането на маркировката се извършва при строго 

спазване на Технически указания за условията на полагане на съответния 

материал. 

Полагането на маркировъчните материали и стъклените перли става 

машинно с пътно маркировъчно оборудване от одобрен тип или ръчно 

(при символи и стрелки) с използване на шаблони.  

Пътната повърхност трябва да бъде суха и обезпрашена, без наличие на 

замърсявания, кал или други материи. Осите на отделните линии на 

пътната маркировка трябва предварително да бъдат очертани чрез 

точкуване през 1÷2 m. Точкуването трябва да се извършва с помощта на 

опъната корда в оста на маркировъчната линия.  

По време на полагането се следят показателите на околната среда и 

разходните норми на отделните материали, включени в маркироваката, в 

съответствие с БДС EN 1824 .  

За всеки участък изпълнена маркировка се съставя протокол за полагането. 

По време на полагането се следят показателите на околната среда и 

разходните норми на отделните материали, включени в маркироваката, в 

съответствие с БДС EN 1824 .  
 

III. Класификация на видовете пътни настилки  
 

Според конструктивното им изпълнение, използваните у нас пътни 

настилки на републиканските и местни пътища се подразделят на:  

 

1. Настилки с трошенокаменно покритие  

2. Настилки с паважно покритие  

3. Настилки с асфалтово покритие.  

 

Т.1 Настилки с трошенокаменно покритие  

 

Настилки с трошенокаменно покритие се изграждат на местни пътища с 

много леко и леко движение.  

Трошенокаменните покрития се изпълняват от неизветрели магмени, 

утаечни и метаморфни скали с размери на зърната от 31,5 до 63 mm, 

валирани и доуплътнени с по-дребни фракции и пясък при оптимално 

водно съдържание.  

 За основа на трошенокаменните настилки се използват най-често основен 

калдаръм, пластове от пясък, сгурия или различни почвени стабилизации.  

 Когато почвата на земната основа е скалиста, чакълеста или песъчлива, 

трошенокаменните настилки могат да се полагат и без основен пласт. 
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T.2 Настилки с паважно покритие 

 

В зависимост от вида и качествата на използваните каменни материали, 

дебелината на основните и подосновни пластове и носимоспособността на 

земната основа, паважните настилки могат да се използват за всички 

видове категории на движението. Най-често те се използват при пътища с 

тежко и много тежко движение, поради което се полагат върху здрава 

основа / трошенокаменна с основен калдаръм, бетонна и др./. 

 

          Настилките с паважно покритие се използват и в случаите когато 

върху покритието има вероятност да се разливат органични масла, 

разтворители и други замърсители, които действат разрушително върху 

друг вид покрития.  

         Паважните покрития са изграждат от отделни призматични блокчета / 

павета /, които най-често се изготвят от естествени каменни материали / 

гранит, сиенит, базалт, порфир, трахит, диорит и др./. Употребяват се и 

павета, изготвени и от други материали / най-често от различни видове 

шлаки от металургичната промишленост /.  

         За основа на паважните настилки се използва бетон или 

трошенокаменна настилка / 8÷10 cm / върху основен калдаръм / 20÷25 cm /. 

За изравнителен пласт се използва леко уплътнен пясък с дебелина 4÷5 cm. 

 

Пренастилане на паважни настилки с асфалтови пластове 

 

За да се подобрят експлоатационните качества на паважните настилки, 

най-често върху тях се полагат два пласта от асфалтови смеси / неплътна и 

плътна /.  

Посоченитe дейности се извършват при следната технологична 

последователност:  

1. Почистване на повърхността на паважното покритие и фугите от 

прах, кал и други замърсители. Почистването се извършва с 

въздушна струя под налягане или комбинирано с вода.  

2. След като паважното покритие изсъхне се прави разлив на 

бързоразпадаща се битумна емулсия /катионна или анионна/ в 

количество 1,0÷1,2 kg/m2. Катионната и анионната битумна емулсия 

трябва да отговарят съответно на БДС EN 13808 и „Тeхническа 

спецификация –НАПИ”.  

3. Полагане на два пласта / плътен и неплътен / асфалтобетон с обща 

дебелина 15,0 ÷ 17,0 cm. Тази дебелина може да бъде намалена при 

влагане в конструкцията на настилката на геокомпозитен материал с 

минимални опънни напрежения в двете посоки от 100 kN / m при 

относително удължение при скъсване по-малко от 5 %.  
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Т.3 Настилки с асфалтови покрития  

 

В зависимост от вида и свойствата на използваните материали, броя и 

дебелината на отделните конструктивни пластове, настилките с асфалтови 

покрития се използват в конструкцията на пътните настилки, 

предназначени за всички категории на движението.  

В най-общ вид асфалтовите покрития представляват смес от зърнести 

материали / каменни фракции от различни размери, пясък, каменно 

брашно и др./, обработени с тънък филм от органично свързващо вещество 

/естествен асфалт, битум, катран или емулсии/. Според вида на 

използваните материали и технологиите на изпълнението им, асфалтовите 

покрития могат да се подразделят на:  

 

  3.1. покрития от асфалтобетон.  

  3.2. покрития от повърхностни обработки  

  3.3. покрития от пропитки  

  34. покрития от  слъри сийл и др.  

 

Т.3.1 Покритията от асфалтобетон представляват асфалтови смеси, 

приготвени в асфалтови бази чрез смесване в нагрято състояние на 

каменни фракции, трошен или естествен пясък, каменно брашно / при 

необходимост / и пътни битуми, взети в определени съотношения.  

Асфалтобетонните смеси се използват за покрития и основи на настилки на 

пътища от всякаква категория на движението, включително и 

автомагистрали, улици, площади, алеи, площадки, паркинги и др. 

В зависимост от предназначението им се избира вида на 

асфалтобетоновите смеси и използваните за тяхното получаване 

материали, които трябва да отговарят на съответните Технически 

спецификации.  

 

Т.3.2 Покритията от повърхностни обработки са тип тънко покритие / 

12÷20 mm /, което се създава чрез разливане на органично свързващо 

вещество / битум или битумна емулсия /, непосредствено след което се 
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разстилат каменни фракции, необработени или предварително обработени 

с органично свързващо вещество.  

             Разстланите фракции се валират, предимно с пневматичен валяк, с 

оглед на тяхното наместване и трайно залепване на повърхността на 

настилката.  

            В зависимост от технологиите на изпълнение, повърхностните 

обработки биват единични или двойни.  

            Повърхностните обработки се изпълняват най-често за покрития 

върху трошенокаменни настилки и за възстановяване на съществуващи 

стари асфалтови покрития.  

            Върху единичната или двойна повърхностна обработка може да се 

извършва запечатка – разливане на битум в количество 0,9 l / m2, 

разстилане на пясък 0-4 mm и валиране.  

            Видът на използваните повърностните обработки и изискванията 

към минералните материали и свързващото вещество се посочват в 

съответните Технически спецификации.  

 

Т.3.3 Покритията от пропитки представляват лек тип покрития, които 

обикновено имат дебелина от 40 до 80 mm. 

            Технологията на тяхното изграждане включва: разстилане на 

каменна фракция / 12-31,5 mm / в количество 4,5÷5,2 m3 / 100 m2 ; 

уплътняване с пневмоколесни или статични валяци; разлив на горещ битум 

/ 140÷1600 С / в количество 3,0 ÷3,2 l / m2 ; полагане на фракция 4-12 mm в 

количество 1,0 ÷ 1,2 m3 / 100 m2 и уплътняване с пневмоколесни или 

статични валяци.  

            Най-често върху пропитките се извършва единична повърхностна 

обработка.  

            Изискванията към минералните материали и свързващото вещество, 

от които се приготвят пропитките, се посочват в съответните Технически 

спецификации. 

  

3.4 Покритието тип ―слъри сийл‖ / битумен шлам / е тънко покритие, 

което представлява смес от битумна емулсия, каменно брашно, 

дребнозърнеста фракция и / или пясък в определено съотношение.  

            Сместта се произвежда и полага на студено. Най-често се полага 

върху ремонтирано съществуващо асфалтово покритие с цел 

възстановяване на повърхностните му характеристики – грапавост и 

водонепроницаемост.  

            Покритията тип ―слъри сийл‖ обикновено се полагат с дебелина от 

З до 6 mm в един слой. Възможно е полагането да се извърши в два слоя, 

като пъвия се използва за изравнителен, а с втория се постига хомогенна 

текстура на повърхността.  
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           Използва се анионен или катионен тип емулсия, в зависимост от 

вида на избраните минерални материали. По-често се използва катионна 

емулсия с минерални материали от еруптивен произход.  

          Техническите изисквания към материалите и сместта се посочват в 

съответните спесификации. 

 

IV. Класификация на видовете дейности в 

пътното строителство  
 

          За осигуряване на безопасността на автомобилното движение и 

удобството на пътуващите, пътната администрация организира 

изпълнението на комплекс от пътностроителни и експлоатационни 

дейности, които могат да се подразделят както следва:  

 

1. Ново / капитално / строителство 

2. Реконструкция  

3. Основен ремонт / рехабилитация / 

4. Поддържане 

5. Технически надзор.  

 

 По T.1  Новото строителство е дейност, свързана с изграждането на нови 

пътища / пътни участъци /, пътни съоръжения и принадлежности.  

 

 По T.2  Реконструкцията на път е дейност, която се извършва при 

необходимост от преустройство на елементите на пътя , при запазване на 

основното направление на съществуващото трасе. 
 

          При реконструкцията се извършва промяна на конструктивни 

елементи, основни части, съоръжения и инженерни мрежи, включително и 

изпълнението на нови такива / когато пътната ос се коригира или при 

допълнително възникнала необходимост /, с което се увеличават 

устойчивостта на земното тяло, носимоспособността на пътната настилка и 

товароносимостта и габарита на мостови съоръжения.  

          При реконструкцията се извършва промяна и на геометрични 

елементи на пътя /трасе, габарит, радиуси на хоризонтални и вертикални 

криви, надлъжни и напречни наклони и др. 

 

 По T.3  Основният ремонт / рехабилитацията / обхваща изпълнението 

на комплекс от ремонтни работи, които имат за цел да възстановят 

експлоатационното състояние на пътя. При основния ремонт се извършва 

частично възстановяване и / или частична замяна на конструктивни 
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елементи , основни части и съоръжения, както и строително-монтажни 

работи, с които първоначално вложени, но амортизирани материали, 

конструкции и конструктивни елементи се заменят с други видове.  

 При основния ремонт се възстановяват носимоспособността, равността и 

сцепителните качества на пътната настилка; сигурността на пътните 

съоръжения; ефективното действие на отводнителните съоръжения; 

вертикалната сигнализация и хоризонтална маркировка; предпазните 

съоръжения и др., с което се цели осигуряване на безопасността на 

движението и удължаване на експлоатационния живот на пътя.  

 При основния ремонт могат да се изпълняват нивелетни и частични 

ситуационни изменения на трасето, уширение на пътното платно и др., 

когато те не излизат от рамките на ограничителната / сервитутна / ивица на 

пътя.   
 

Дейностите по основния ремонт включват: 

 

 възстановяване на окопи, дренажи и други отводнителните 

съоръжения;  

 коригиране и изместване на съществуващата пътна ос в отделни 

участъци с лоша ситуация, нивелета или видимост;  

 стабилизиране на свлачища и срутища,  

 усилване и / или уширяване на пътната настилка с подмяна на 

отделните й конструктивни пластове при необходимост,  

 оформяне на надвишения и уширения в хоризонтални криви;  

 ремонт на съществуващи мостове, с оглед привеждане на габарита и 

товароносимостта им до нормативите, съответстващи на класа на 

пътя и изискванията на движението;  

 възстановяване на стари подпорни стени, защитни, укрепителни и 

други регулиращи съоръжения;  

 възстановяване на тунели и защитни галерии;  

 възстановяване на озеленяването и културно оформяне на пътя;  

 цялостен ремонт на съществуващи сгради и други помощни 

съоръжение на пътните служби във връзка с ремонта на пътища и др. 

 

По T.4 Поддържането на пътищата е дейност по осигуряване на 

необходимите условия за непрекъснато, безопасно и удобно движение по 

тях и предпазване от преждевременното им износване.  

         Дейностите по поддържането на пътищата, в зависимост от целите, 

които трябва да бъдат реализирани, могат да се подразделят на:  

 

4.1 превантивно поддържане;  

4.2  текущо / рутинно / поддържане;  
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4.3 аварийно-възстановителни работи при аварийни ситуации;  

4.4 зимно поддържане.  
 

ПРЕВАНТИВНО ПОДДЪРЖАНЕ на пътищата представлява планирана 

икономически ефективна стратегия за съхраняване на настилките, пътните 

съоръжения и принадлежности, удължаване на техния експлоатационен 

живот и повишаване на удобството и безопасността на пътуващите. Тя се 

прилага при настилки и съоръжения в добро състояние. 
 

Превантивното поддържане включва следните основни видове 

дейности:  

 

1. затваряне на повърхностни пукнатини по настилката;  

2. полагане на нов износващ пласт на покритието / пренастилане / на 

трошенокаменни, паважни, асфалтови и бетонови настилки;  

стабилизиране на банкети / по механичен или химичен способ /;   

3. укрепване на откоси  

4. провеждане на периодични оздравителни дейности по конструкцията 

на пътните съоръжения.  

5. провеждане на периодични оздравителни дейности по конструкцията 

на пътните принадлежности (пътни знаци, предпазни огради, 

парапети, предпазни мрежи, осветителни инсталации и др ).  

 

1. затваряне на повърхностни пукнатини по настилката;  

Затварянето на повърхностните пукнатините по настилката най-често се 

извършва посредством запечатка с разредена битумна емулсия, асфалтови 

пасти и други подходящи материали, разработени на базата на 

термомодифицирани битуми.  

Ремонтните работи се извършват при сухо време, температура на въздуха 

над 50С на сянка и включват следните технологични процеси:  

1.Изчистване на повърхността на настилката от несвързани и 

слабосвързани каменни зърна, кал, прах, и други замърсявания.  

2.Извършвне на равномерен разлив на студените или горещи ляти 

материали в количество 0,45÷0,70 kg/m2 в зависимост от текстурата на 

покритието. Разливите могат да бъдат един или два с оглед на по-доброто 

проникване на свързващото вещество.  

След разлива е целесъобразно движението да се спре за около 4 часа. Ако 

това е невъзможно, скоростта се ограничава до 30 km / h и участъка се 

сигнализира за опасност от хлъзгане.  

Използваните материали трябва да отговарят на изискванията 

2. полагане на нов износващ пласт на покритието / 

пренастилане / на трошенокаменни, паважни, асфалтови и 

бетонови настилки;  
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- Пренастилането на трошенокаменните настилки се извършва в 

следната технологична последователност: почистване на пътя; разкъртване 

на настилката по цялата й повърхност; прехвърляне на разкъртения 

материал и неговото почистване; прибавяне на нов трошенокаменен 

материал; профилиране и подравняване на трошенокаменния пласт, 

попълване на банкетите и валиране на настилката. 

Валирането на настилката се извършва с валяци 8÷10 t, започвайки от 

краищата й към средата. В началото се правят 3-4 преминавания на валяка 

по ръба на настилката от всяка страна. По-нататък валирането продължава 

към оста на пътя чрез застъпване на следите с половината широчина на 

задния вал. 

Уплътнението на трошенокаменния пласт продължава до момента, когато 

валякът престане да оставя следи върху настилката и се отстранят вълните.  

Върху така уплътнения трошенокаменен пласт се разхвърлят фракции 

12÷20 mm в количество 1,15 m3 на 100 m2 и се валират отново. След това се 

разхвърлят фракции с размери 4÷12 mm в количество 0,75 m3 на 100 m2 и 

също се валират с няколко минавания на валяка. За улесняване на 

валирането настилката се полива с вода. Разходът на вода варира от 10 до 

20 литра на 1 m2 и зависи от времето и вида на основата.  

След окончателното уплътняване на настилката, върху нея се разхвърля 

пясък / 0÷4 mm / в количество 1,0÷1,5 m3 на 100 m2 и се валира с 2-3 

минавания на валяка. По време на експлоатацията защитният пясъчен слой 

върху настилката се поддържа чрез системно намитане. 

 

- Върху настилките с паважно покритие под действието на 

движението и природните фактори най-често възникват следните 

разрушения и деформации: 

a) Подувания и пропадане на отделни павета и участъци с размери от 

няколко павета до няколко квадратни метра.  

b) Образуване на коловози, успоредни на оста на пътя, обхващащи в 

напречна посока две-три павета.  

c) Напречни вълни и пропадания, перпендикулярни на оста на пътя.  

d) Разрушения на отделни участъци, при които се нарушава връзката 

между каменните блокове, а подложния слой се изхвърля на 

повърхността.  

e) Разместване на крайните павета, съпроводено с разместване или 

разрушаване на бордюрните камъни.  

f) Разреждане на паветата и увеличаване на фугите между тях.  

g) Разрушения на отделни камъни от по-слаби породи или заобляне / 

излъскване / на ръбовете им и др. 
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Ремонтните  включват следната технологична последователност: 

  

Участъкът, подлежащ на ремонт, се почиства от прах и кал. Подложният 

пясък и каменните блокчета се изваждат, като последните се складират по 

размери.  

Основният пласт / най-често трошенокаменна настилка / се изравнява с 

трамбован дребняк / фракция / при малки локални хлътвания или се  

отстраняват всички пластове до земното легло, като нездравата почва се 

заменя с подходяща – чакълеста, пясъчна или баластра. Полагат се и се 

уплътняват подходящо нови основни пластове, които трябва да бъдат от 

същия вид материал, от който са изградените в съседните здрави участъци. 

Полага се нов подложен пясъчен слой, който се подравнява и 

уплътнява.Каменните блокчета се пренареждат, като се полагат в пясъчния 

слой така, че да се издигат с 2÷3 cm над нивото на съществуващата 

настилка и леко се трамбоват. На повърхността се разпръсква фракция 8 / 

12 / ÷ 16 / 20 /, която с метли се вкарва в празнините между блокчетата. 

Повторно се трамбоват паветата с механизирани трамбовки с маса 25÷30 

kg. Уплътняването се извършва от крайните редове павета към средните и 

следва начина на тяхното нареждане / право, диагонално или сегментно. 

Повторно се разпръсква фракция 4÷8 /12/ с последващо трамбоване, докато 

нивото на ремонтирания участък остане около 1,0 cm над нивото на 

съществуващата настилка / с оглед на допълнителното доуплътняване от 

движението /. Засипване на ремонтираните участъци със слой от едър 

пясък с дебелина 1,5÷2,0 cm, който се размита, за да се запълнят фугите 

между паветата. 

- Пренастилането на асфалтовите настилки включва 
възстановяване на покритието или повишаване на сцепителните му 

качества чрез полагане на нови пластове. 

В случаите когато ремонтните работи обхващат малка площ и не е 

необходимо навлизането по дълбочина в настилката, най-често 

използваните машини са компресор за почистване, ръчна пръскачка за 

битумна емулсия и фугорезачка. Възможно е да бъдат използвани и други 

машини, извършващи същите видове работи. 

В случаите когато ремонтните работи обхващат малка площ и не е 

необходимо навлизането по дълбочина в настилката, най-често 

използваните машини са компресор за почистване, ръчна пръскачка за 

битумна емулсия и фугорезачка. Възможно е да бъдат използвани и други 

машини, извършващи същите видове работи. 

 

3. Укрепване на откоси  
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Основните способи, които се използват за укрепването на пътните откоси 

са:  

a) Укрепване с готови стоманобетонни елементи.  

b) Биологично укрепване чрез затревяване или засаждане на храсти и 

дървесни видове.  

c) Укрепване на скални откоси със стоманени мрежи.  

d) Укрепване с геотекстилни продукти / геомрежи. тъкани, и нетъкани 

геотекстилни продукти /.  

e) Укрепване чрез фашини, габиони и др.  

Начините на укрепване могат да се прилагат самостоятелно или 

комбинирано в зависимост от конкретните условия на обекта. 

 

4. Провеждане на периодични оздравителни дейности по 

конструкцията на пътните съоръжения.  

Оздравителните дейности по мостови конструкции, изградени от бетон и 

стоманобетон обхващат:  

a) Заздравяване на бетонното покритие на армировката / повърхностни 

олющвания и оронване на материала/.  

b) Запълване на пукнатини 

ТЕКУЩОТО / РУТИННО / ПОДДЪРЖАНЕ на пътищата представлява 

планирана ежедневна дейност, която има за цел да осигури добро 

състояние на пътя, пътните съоръжения и принадлежности, съответстващо 

на прието ниво на обслужване. Към текущото поддържане се отнасят и 

дейностите, свързани с отстраняването на единични повреди и деформации 

по елементите в обхвата на пътя, пътните съоръжения и принадлежности и 

предотвратяване на понататъшното им развитие.  

 

Текущото поддържане включва следните основни видове дейности:  
 

 постоянен контрол върху експлоатационното състояние на 

елементите на пътя, пътните съоръжения и принадлежности;  

 почистване на малки свлачища, срутища и наноси;  

 окосяване, подравняване, профилиране и оформяне на банкети;  

 окосяване на откоси ограничителни и разделителни ивици, площадки 

за отдих и други тревни площи;  

 запълване и укрепване на откоси на отделни места;  

 почистване и / или възстановяване на берми, ―джоб стени и 

др.укрепващи съоръжения; 

 почистване и отстраняване на отделни малки повреди по земното 

платно;  

 почистване и / или възстановяване на разрушени отводнителни 

съоръжения – окопи, риголи, улеи и дренажи в отделни участъци;  



Проект № 2007CB16IPO006-2009-1-7  

„Реконструкция на местен път в съответствие с устойчивото развитие” 

  

23 
  

 почистване на пътното платно и ремонт на отделни разрушения – 

дупки, пукнатини, обрушени ръбове и др;  

 отстраняване на отделни деформации – вълни, коловози и други 

неравности;  

 ремонт и запълване на закрити фуги на пътни съоръжения;  

 почистване на водостоци, мостове и техните отвори от кал, лед, 

наносни материали и др.;  

 отстраняване на отделни повреди по конструкциите на пътното 

платно, връхните конструкции, лагерите, долното строене и речното 

корито;  

 боядисване на стоманени конструкции на мостове, парапети, 

предпазни огради, елементи на пътни знаци и др.;  

 възстановяване на хоризонталната маркировка;  

 поставяне на нови или подмяна на отделни повредени пътни знаци, 

предпазни огради и направляващи стълбчета, както и поставяне на 

допълнителни при необходимост;  

 почистване и отстраняване на отделни повреди по крайпътните 

площадки, чешми, паметници, беседки и други обекти на 

крайпътното обзавеждане;  

 поддържане на крайпътните насаждения –окопаване, пръскане, 

оформяне на короните, варосване и др., както и подмяна на отделни 

повредени и изсъхнали насаждения с нови.  

 -поддържане, почистване и отстраняване на отделни малки повреди 

по сградите и съоръженията на пътните служби и др.  
 

Аварийно-възстановителните работи при аварийни ситуации се 

извършват с цел възстановяване на минимално ниво на обслужване след 

възникване на аварийни ситуации / тежки пътно транспортни 

произшествия, снежни бури, лавини, заледявания, свлачишни явления, 

срутвания, изравяния, разрушение на мостови съоръжения, лавини и др./, с 

оглед осигуряване на безопасността на движението и предпазване на 

елементите на пътя и пътните съоръжения от по-сериозни повреди.  

Превантивната дейност, координацията и ръководството на аварийно-

възстановителните работи в района на бедствието, се регламентират от 

Закон за защита прибедствия и свързаните с него нормативни документи. 

 

Зимното поддържане на пътищата представлява комплекс от дейности, 

насочени към осигуряване проходимостта на пътищата при зимни условия 

и премахване или ограничаване неблагоприятното влияние на снега и леда 

върху условията на движение. Видът и обемът на работите по зимното 

поддържане се определят в зависимост от приетото за даден път ниво на 

зимно поддържане.  
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По Т.5 Техническият надзор е съвкупност от дейности по 

освидетелстване и документиране на експлоатационното състояние на 

елементите на пътя. Той обхваща: 

 организиране и провеждане на прегледи, обследвания и изпитвания 

на елементите на пътя за установяване на експлоатационното им 

състояние и изграждане на пътна банка от данни;  

 проучвания и изследвания за определяне на причините за 

възникналите повреди и дефекти, както и за тяхното въздействие 

върху функционалността, дълготрайността, товароносимостта / 

носимоспособността / на отделните конструктивни елементи на 

пътното платно, пътните съоръжения и принадлежности, с оглед 

планирането на дейностите по поддържането и ремонта им;  

 преброяване и прогнозиране на автомобилното движение;  

 изграждане на системи за управление на пътните настилки и 

съоръжения;  

 охрана на елементите на пътя и др. 

 

       Организацията на дейностите по поддържането и ремонта на пътя се 

регламентира от Закона за пътищата и свързаните с него нормативни 

актове, определящи стопанисването, управлението и експлоатирането на 

пътищата в страната.  

 

V. Основните дейности по зимното поддържане  
 

Основните дейности по зимното поддържане включват подготвителни 

работи: изготвяне на планове за зимно поддържане, технически прегледи 

на заявените за използване машини и съоръжения, подготовка на пътищата 

за експлоатация при зимни условия, осигуряване на необходимите 

материали и др.  

 

1. Планът за зимно поддържане включва:  

 

 необходимите данни за фирмите / Изпълнители /, сключили договор 

с ОПУ / Възложител /за осъществяване на зимното поддържане на 

пътищата в областта;  

 точното название и местоположение на участъците от пътя, на които 

всяка фирма е поела зимното поддържане;  

 степените и нивата на зимно поддържане на отделните участъци от 

пътя. Степените и нивата се определят и се актуализират всяка 

година; 

 участъците с най-голяма вероятност от снегонавяване.  



Проект № 2007CB16IPO006-2009-1-7  

„Реконструкция на местен път в съответствие с устойчивото развитие” 

  

25 
  

 местата, където ще се поставят временни снегозащитни устройства 

/предпазни огради от преносими инвентарни щитове/.Изискванията 

към тях и начина на разположението им са посочени в глава 

дванадесета;  

 график за извършване на прегледи за състоянието на пътните 

участъци и особено на отводнителните съоръжения – пътни окопи, 

отводнителни улеи, мостове и водостоци. На тези прегледи се 

набелязват конкретни мерки и срокове за извършване на тяхното 

почистване и необходимите ремонтни работи. Прегледите се 

извършват съвместно от съответните длъжностни лица на 

Възложителя и Изпълнителя;  

 график на техническите прегледи на машините и съоръженията, с 

които Изпълнителя ще осъществяват снегопочистването и 

обезопасяването срещу хлъзгане на пътните участъци. На тези 

прегледи присъстват длъжностни лица от Възложитеря и 

Изпълнителя и се дава експертна сценка за годността и оптималния 

състав на предлаганата от Изпълнителя механизация;  

 определяне на средствата за заплащане на извършените от 

Изпълнителя дейности по зимното поддържане.Извършва се по 

предварително утвърдена методика;  

 избор на схеми за снегочистене на платното за движение. Извършва 

се съгласно изискванията.  

 избор на схеми за разчистване на снежни валове върху банкети и 

разчиствания от снегонавявания и уплътнени снежни пластове. 

 

2. Снегозащита на пътищата: изграждане, направа и поставяне на 

снегозащитни устройства – постоянни / крайпътни зелени пояси, 

земни диги и др./, временни / огради от преносими инвентарни 

щитове /, както и окосяване на тревни площи, изсичане на храсти, 

отстраняване на материали и други предмети в обхвата на пътя, 

които могат да способстват за образуването на снегонавявания;  

   

3. Снегочистене (патрулно и периодично) на пътищата до постигане 

на съответните степини и ниво на зимно поддържане, разчистване на 

снежни валове, преспи и снегонавявания и отстраняване на 

уплътнени снежно-ледени пластове; Снежни преспи с дебелина до 

0,60 m могат да се разчистват с помощта на тежки снегоринни 

плугове и автогрейдери. Изтласканите в страни снежни маси е 

целесъобразно да се изхвърлят с роторни снегорини или се оформят 

с помощта на грейдери на фигури с обтикаеми форми извън пътното 

платно   
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Снежните преспи с по-голяма дебелина е възможно да се разчистват с 

роторни снегорини или булдозери. При универсалните булдозери ножът се 

поставя под ъгъл и снегът се изтласква постепенно извън пътното платно.  

За разчистване на големи снежни преспи с дебелина над 1,5 m се използват 

комплекти от машини – роторни снегорини и булдозери. Разчистването се 

извършва на пластове или чрез изтласкване на снега с булдозер към 

роторен снегорин, който го изхвърля извън пътя.  

Уплътнените снежни пластове се отстраняват най-добре с помощта на 

автогрейдери. Заледените и здраво прилепнали към пътното покритие 

прастове се обработват предварително чрез разхвърляне на сол в 

количество 25 g / m2 или магнезиева луга в количество 100 g / m2. 

  

4. Обезопасяване на пътищата против хлъзгане: разпръскване на 

минерални материали и химически вещества. Обезопасяването на 

пътищата против хлъзгане се извършва при заснежено или заледено 

платно за движение. Целта е да се отстрани или ограничи 

неблагоприятното влияние на зимната хлъзгавост върху условията и 

безопасността на движението през зимата.   

 

Обезопасяването се постига чрез разпръскване на: минерални материали 

(опесъчаване) или на химически вещества за стопяване на леда и снега. 

Отделните способи могат да се прилагат самостоятелно или комбинирано.  

Препоръчва се използването на пясъко-солени смеси в съотношение 

150÷200 kg сол на 1 m3 пясък. Солта и пясъка трабва да бъдат 

предварително смесени и добре размесени.  

Разходните норми на минералните материали за опесъчаване са 100÷300 g / 

m2 при пътни участъци с нормални условия на движение и 300 ÷ 500 g / m2 

при пътни участъци с тежки условия на движение. 

При междинни опесъчавания по време на снеговалеж разходните норми са 

100÷200 g /m2. 

Магнезиевата луга е отпадъчен продукт при производството на морска сол. 

Използваната при зимното поддържане магнезиева луга трябва да отговаря 

на изисквания.  

 

Изисквания към машините и съоръженията за разпръскване  

 

Снегочистенето по пътищата се извършва по механичен начин с помощта 

на:  

 специализирани снегоринни машини;  

 пътни машини с общо предназначение;  

 прикачни снегорини.  
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Материалите за обезопасяване на пътищата против хлъзгане през зимата се 

разпръскват със специални уредби, монтирани на товарни автомобили. 

Уредбите трябва да бъдат снабдени с дозиращи устройства.  

Устройството за дозиране на твърди материали трябва да позволява 

регулиране на разходната норма в границите 5÷50 g / m2 за химическите 

вещества във вид на кристали и 100÷500 g / m2 за минералните материали.  

Устройството трябва да позволява регулиране на количеството на 

разпръскваните материали в зависимост от скоростта на движение на 

използвания автомобил.  

Устройството за разпръскване на водни разтвори на химически вещества 

трябва да бъдат снабдени с помпа за пръскане под налягане 0,2÷0,3 МРа. 

Дозиращото устройство трябва да позволява регулиране на разпръскваните 

количества водни разтвори в границите от 30 до 150 g / m2.  

Разпръскващото устройство трябва да осигурява равномерно 

разпределение на материалите върху платното за движение. За целта то 

трябва да позволява регулиране на широчината на разпръскване в 

границите от 2 до 6 m при устройство с един разпределител и от 4 до 12 m, 

при устройство с два разпределителя. 

 

VI. Основни транспортно - експлоатационни 

характеристики на пътя 
 

Транспортно-експлоатационните характеристики на пътя имат пряко 

отношение към оразмеряването на конструкциите на пътните настилки и 

към определянето на вида и обема на пътно-ремонтните работи. Основните 

от тях са:  

 

1. Интензивност на движението.  

2. Носимоспособност на пътната конструкция.  

3. Равност на пътното покритие.  

4. Съпротивление на хлъзгане на пътното покритие.  

5. Повреди на елементите на пътя.  

 

Т.1 Интензивност на движението 

 

Интензивността на движението има съществено значение както при 

определянето на основните елементи на новостроящи се пътища, така 

също и при планирането и избора на вида на пътно-ремонтните работи. Тя 

се определя съгласно БДС 16578   
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Най-голямо приложение при планиране на ремонтните работи намират 

оразмерителната интензивност и оразмерителното натоварване.  

Оразмерителната интензивност / ОИ / представлява броя орозмерителни 

автомобили, които ще преминават дневно по оразмерителната лента, 

изчислени като средна стойност за оразмерителния период.  

Под оразмерителен автомобил / ОА / се разбира автомобил, който има 

определено натоварване на задната и предна ос – съответно 100 или 115 кN 

на задна ос и 60 или 70 кN на предна ос.  

Оразмерителното натоварване / ОН / представлява общия брой 

оразмерителни оси, 
 

Т.2 Носимоспособност напътната настилка  

 

 Носимоспособността на пътната настилка характеризира якостните 

качества и общата работоспособност на пътната настилка. Тя обуславя 

възможността по настилката да преминава движение с определена 

интензивност и осово натоварване. 

 

T.3 Равност на пътното покритие 

Равността на пътното покритие е характеристика за експлоатационните 

качества на пътната настилка и оказва съществено влияние върху 

безопасността и комфорта на пътуващите , динамичното натоварване на 

настилката и себестойността на автомобилните превози.  

 Като се има пред вид класа на пътя и проектната му скорост и в 

зависимост от измерени стойности на конкретни показатели, равността на 

обследваните пътни покрития се класифицира в отделни експлоатационни 

състояния, които участват в комплексната оценка за състоянието на 

пътната настилка във връзка планирането на ремонтните й работи.  

Измерването на показателите за равност и оценката на експлоатационното 

състояние на покритието от гледна точка на равността се извършват 

съгласно “ Методика за измерване и оценка на равността на пътното 

покритие-ГУП,  

Т.4. Съпротивление на хлъзгане на пътното покритие  

 

Съпротивлението на хлъзгане на пътното покритие е основен показател, 

осигуряващ условия за устойчиво и безопасно движение на автомобилите 

по пътищата с предвидените скорости.  

Съпротивлението на хлъзгане зависи от много и най-разнообразни 

фактори, свързани с автомобила, гумите, режима на движение, трасето на 

пътя, вида и състоянието на пътното покритие, отводняването, околната 

среда и др. От факторите,свързани пряко с пътното покритие, най-голямо 
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значение за съпротивлението на хлъзгане имат грапавостта на покритието 

и неговото моментно състояние - сухо, мокро, кално , заледено и др. 

 

Т.5. Повреди в обхвата на земното платно  

 

Състоянието на настилката, пътните принадлежности, отводнителните 

съоръжения и другите елементи на пътя се установяват въз основа на 

оглед, извършен визуално или с помощта на специализирана апаратура.  

 

Различават се два вида повреди: разрушения и деформации.  

 

Към разрушенията се отнасят : мрежовидни пукнатини, пукнатини от 

обемни изменения, единични пукнатини, пукнатини в близост до ръба на 

настилката, пукнатини поради хлъзгане, дупки, ускорено износване на 

покритието, изпотяване на настилката и др.  

 

Към деформациите се отнасят : коловози, напречни вълни и изтласкване, 

слягане, издуване и др. 

 

VII. Сигнализация на пътноремонтните дейности  
 

            За сигнализацията на пътно-ремонтните работи се разработва 

проект, който трябва да отговаря на изискванията, посочени в „Наредба № 

4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти”  и “ Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на 

движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и 

улиците “  

  

           Сигнализацията на участъците в ремонт е временна. Тя се извършва 

с използването на стандартни пътни знаци и други средства за 

сигнализиране – конуси, бариери, водещи ограничителни табели, 

затварящи табели, лампи с постоянна или мигаща светлина, 

светлоотразителни въжета, предупредителни флагове, подвижни 

светофарни уредби и др. За сигнализиране на ремонтнете работи по 

пътищата се използват най-често преносими пътни знаци, закрепени на 

стойки или на возими стойки-платформи. 

 

Пътните знаци на постоянната сигнализация, които противоречат или не 

съответстват на установената временна сигнализация, се отстраняват или 

закриват с непрозрачни калъфи от плат или фолио до завършването на 

ремонтните работи. 

 

При извършване на работи по поддържането и ремонта на пътищата, 

работниците, намиращи се върху платното за движение, трябва да бъдат 
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облечени в оранжеви работни костюми и дневносветещи сигнални 

жилетки. 

 

VIII. Организация и управление на дейностите по 

поддържането  
 

Възможни са различни начини за организиране, управление и провеждане 

на дейноститe по поддържането на републиканските пътища, а именно:  

 

 организирането, управлението и извършването на отделните видове 

дейности се осъществяват от държавната пътна администрация; 

 организирането и управлението на дейностите се осъществява от 

държавната пътна администрация, а тяхното извършване се възлага 

на отделни специализирани фирми;  

 държавната администрация възлага управлението и извършването на 

отделните видове дейности по поддържането на пътищата на частни 

сдружения;  

 отдаване на държавни пътища на концесии.  

 

През последните години у нас най-често е възприета практиката 

държавната пътна администрация - Национална агенция ―Пътна 

инфраструктура‖ / НАПИ / чрез специализираните си териториални звена – 

Областните пътни управления / ОПУ / да организира управлението на 

поддържането на републиканските пътища и да сключва договори за 

обществена поръчка с фирми за осъществяване на поддържането на 

конкретни пътни участъци за определен период от време / най-често 4 

години /.          

 

Договорът трябва да е съобразен с изискванията на „Закон за 

обществените поръчки и съдържа:  

 

 дефиниции;  

 заявления и декларации на страните;  

 предмет на договора;  

 срокове за изпълнение на дийностите по договора;  

 възлагане на дейностите по договора  

 цени и начин на плащане;  

 права и задължения на Възложителя  

 права и задължения на Изпълнителя;  

 технически капацитет на Изпълнителя;  

 екипи на Изпълнителя;  

 подизпълнители;  

 гаранции;  
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 застраховки;  

 контрол и приемане на работите;  

 отговорност при неизпълнение; 

 конфиденциалност;  

 архивна документация. Одит и контрол;  

 конффликт на интереси;  

 спиране на изпълнението поради форсмажорни обстоятелства.  

 

Изменение, допълнение и прекратяване на договора;  

 

 общи разпоредби.  

 

 Към договора има приложения, които включват:  

 

 работи, които трябва да започнат в рамките на 48 часа;  

 работи, които трябва да започнат незабавно, след като възникне 

съответната необходимост;  

 степени и нива на зимно поддържане;  

 постоянни и сезонни работи, които трябва да се извършат с 

предварително одобрение на Възложителя или по негово 

разпореждане;  

 методика за актуализиране на цените, изпълняване по договорите за 

поддържане (превантивно, текущо, зимно и при аварийни ситуации). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект № 2007CB16IPO006-2009-1-7  

„Реконструкция на местен път в съответствие с устойчивото развитие” 

  

32 
  

 

Цитирана литература 

 

[1]. Закон за пътищата / обн.ДВ, бр.26 от 29.03.2000 г,...изм.ДВ,бр.69 / 

05.08.20008 г/.  

[2]. Наредба № 1 от 26 май 2000 г и Норми за проектиране на пътища. Част 

2: Пътно платно / обн.ДВ,бр.47 от 2000 г/.  

[3]. Списък на републиканските пътища / ПМС № 945 / 01.12.2004 г, обн. 

ДВ, бр 109 от 14.12.2004 г /.  

[4]. Закон за защита при бедствия / ДВ,бр.102 / 19.12.2006 г.. изм.ДВ,бр.102 

от 28.11.2008 г/.  

[5]. Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на 

Националната агенция „Пътна инфраструктура‖ и на нейната 

администрация.  

[6].Закон за обществени поръчки, обн.ДВ, бр.28 / 06.04.2004 г., изм....ДВ, 

бр.102 от 28.11.2008 г.  

[7]. БДС 16578 „Пътища автомобилни. Определяне интензивността на 

движението‖.  

[8]. Методика за измерване и оценка на равността на пътното покритие – 

ГУП, 1985 г.  

[9]. Наредба № 16 от 23.07.2001 г. за временна организация на движението 

при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците /обн. 

ДВ, бр.72 от 17.08.2001 г/. 182  

[10]. Техническа спецификация – НАПИ. 

[11].БДС EN 13108-1 ―Асфалтови смеси. Изисквания за материалите‖.  

[12]. Т С „Смеси асфалтови студени за текущ ремонт на асфалтови 

настилки-ТС 96-МТ-2‖. 


