Обособена позиция №2 “Изработване на технически проект и авторски надзор за
рехабилитация на общински път BGS2282 (ІІІ – 9901, гр. Царево – гр. Ахтопол) – с.
Бродилово“
І. Основание за проектиране
Пътните участъци са разположени на територията на община Царево, Област Бургас.
Целта на техническия проект е възстановяване и подобряване на транспортноексплоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване
условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътищата.
Проектът обхваща територията на съществуващ общински път BGS2282 (ІІІ – 9901, гр.
Царево – гр. Ахтопол) – с. Бродилово.
ІІ.Съществуващо положение
Общински път BGS2282 (ІІІ – 9901, гр. Царево – гр. Ахтопол) – с. Бродилово
Дължината на участъка за реконструкция е 12,000 км.
Габаритът на пътя е разнообразен. Ширината на настилката варира от 3.50 м. до 4.00 м.,
банкети от 0.75 м. до 1.25 м. – земни, в много участъци обрушени. Габаритът на пътя е
6.00м.
Пътната настилка е с множество мрежовидни пукнатини, напречни и надлъжни
неравности, дупки и лошо отводняване.
Състоянието на пътната настилка е различно в отделните участъци, но като цяло не е
добро и изисква извършване на рехабилитация (основен ремонт).
Съществуващата конструкция е неплътен асфалтобетон 4 см и трошен камък 35 см
Отводняването на пътя е компрометирано.
Съществуващи съоръжения: 25 бр. водоотвеждащи съоръжения и 2 бр. мостове
ІІІ. Основни изисквания към техническия проект
1. Цел на проектите
Съществуващият път е в лошо състояние: с намален напречен габарит; конструкция на
пътната настилка, неотговаряща на действащите норми за носимоспособност и
увеличената интензивност на движение; банкети – липсващи или компрометирани;
мостови съоръжения - водостоци, на които не са извършвани ремонти и/или
реконструкции от построяването им.
С реконструкцията на пътя се цели чрез възстановяване и замяна на конструктивни и
геометрични елементи и съоръжения и изпълнението на нови такива, с които се
увеличават носимоспособността, устойчивостта и трайността на пътя и съоръжениата
към него, да се подобрят транспортно-експлоатационните качества и се осигурят подобри условия за удобен, безопасен и икономичен транспорт на пътници и товари.
2. Части на техническия проект
- Част „Пътна“, подробна КС и КСС
- Част „Слаботокова – оптика“ , подробна КС и КСС
- Част „ План за безопасност и здраве“
- Част „План за управление на отпадъците“
- Част „Пожарна безопасност“
Забележка: Община Царево разполага с изготвен проект по Част Геодезия.
Всички части на проекта, количествени и количествено-стойностни сметки да се
представят на хартиен и магнитен носител.

Проектната документация във фаза „Технически проект” следва да бъде разработена в
необходимия обем и съдържание и да отговаря на изискванията, посочени в раздел ІІ,
Глава осма от ЗУТ за съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти.
Проектът трябва да се изготви с технически елементи, съответстващи на проектната
скорост на пътния участък, съгласно изискванията на „Норми за проектиране на
пътища“, приложение към чл. 4 от Наредба № 1 от 26 май 2000 г. за проектиране на
пътища (обн., ДВ, бр. 47/2000 г./, при условието за максимално придържане към
съществуващия път.
При разработване на проектното решение да се спазват:
Норми за проектиране на пътища (Наредба № 1 от 26 май 2000 г. за проектиране
на пътища)
Действащи наредби и стандарти в областта на пътищата, отводнителните
съоръжения и комуникациите на други ведомства.
За геометричните елементи на пътя, които не отговарят на изискванията на Наредба №
1 / 2000 г. за проектиране на пътища и Норми за проектиране на пътища/ 2000 г., и не
могат да се променят с проекта, да се предвидят организационно-технически
мероприятия за осигуряване безопасността на движението.
Да се предвиди възстановяване на хоризонталната маркировка, както и подобряване и
подмяна на вертикалната сигнализация /повредени или липсващи пътни знаци/.
За съществуващите мостови съоръжения - водостоци да се направи преценка на
експлоатационното им състояние и за тези, които са във видимо лошо състояние, да се
изготвят проекти за основен ремонт или реконструкция.
Да се опазва съществуваща подземна и надземна техническа инфраструктура.
Да се изготви проект за Временна организация на движението съгл. Наредба № 16/2001
г. за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по
пътищата и улиците, съдържащ обяснителна записка и чертежи.

