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НАИМЕНОВАНЕ  НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

„Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски 

надзор, във връзка с реконструкция на площад в с.Софрониево, община Мизия“ 

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ  

Основната цел на поръчката е подобряване на обществената среда и качеството 

на живот в населеното място, осигуряване безопасност на средата на обитаване, 

оптимизиране на комуникационните потоци и възможностите за социални контакти, 

чрез създаване на единна система от пешеходни пространства с обща визия. 

 Категорията на строежа е по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква "г" ЗУТ– четвърта 

група, четвърта категория.  
 

 Местонахождение на обекта за проектиране и строителство:                                              
Площадът на с.Софрониево е разположен в УПИ II, кв.32 по регулационния план на 

населеното място, Община Мизия.    

 

 Фаза на проектиране: Технически проект    

 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ  

 Текущо състояние на площадно пространство с.Софрониево: 

Зоната предвидена за ремонт е разположена северно от централен вход на 

Народно читалище“Пробуда 1927“, с.Софрониево, където граничи с парк, разположен в 

кв. 33 и прилежаща улица, която е тупик. От изток площада граничи с централната 

улица - „Георги Димитров“, а западно – с паркова зона. Приблизителната площ, 

предвидена за реконструкция е 2200 м2.  

  От времето на построяване на площада до настоящия момент не са 

предприемани дейности по цялостна реконструкция или основен ремонт. Извършвана е 

текуща поддръжка. Настилките на площадното пространство и прилежащ тротоар са от 

естествен камък (основно мрамор) и цветни елементи от червен пясъчник, монтирани 

на цименто – пясъчна замазка върху стоманобетонова настилка. По настилката 

съществуват локални пропадания, вследствие на извършени аварийни ремонтни на 

преминаваш водопровод, на места силно компрометирана с липсващи или счупени 

елементи. Площадът е с влошено повърхностно отводняване. Прилежащите стълби са 

деградирали и се нуждаят от цялостен ремонт. В зоната на централен вход на 

читалището са разположени клоцове, иззидани от бетонови елементи с частично 

повредени шапки. На множество места по тях се наблюдават вертикални  пукнатини и 

изтичане на насипа от почва. Съществува частично изградено парково осветление, 

което не е енергоефективно. Почти изцяло липсват елементи от парковото оборудване 

(пейки, кофи за отпадъци и пр.). В близост до площада съществува водопроводна 

система за напояване, която функционира, но е необходимо да бъде реконструирана и 

пригодена към новите архитектурни решения. В зелените площи (клоцове) има бедна и 

неподдържана растителност – основно дървета и храсти. Няма изградена 

канализационна система.  

В зоната на тротоарите има съществуващи стоманобетонови ел.стълбове и 

въздушно захранване за улично осветление. В зоната на пътното платно по 

прилежащата улица „Г.Димитров“ е разположен централен водопровод със сградни 
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отклонения, които няма да бъдат засегнати в процеса на изпълнение ремонтните 

работи. Информация за разположение на други подземни комуникации ще бъде 

допълнително предоставена, след съгласуване и отлагане на терен с разпределителните 

дружества. 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 Общи изисквания към изпълнението 

- Да се реконструира основата и се положи нова площадна настилка от 

естествени плочи; 

- Да се реконструират клоцове и стълбища; 

- Да се предвиди допълващо осветление, съгласно нормите за осветеност – 

енергоспестяващи.  

- Да се обособят нови зелени площи; 

- Да се реконструира автоматизирана поливна система; 

- Да се оформи архитектурно-художествена, функционална и естетическа 

площадна среда; 

- Да се търси единство между различните елементи на парковото обзавеждане – 

пейки, кошчета, осветителни тела и др.; 

- Да се осигури достъпна архитектурна среда; 

- Да се предвиди ново художествено-естетическо оформяне с ниска тревна 

растителност,  храстова, цветна и дървесна  растителност; 

- Да се коригира вертикалната планировка по подходящ начин за отвеждане на 

повърхностните води.  

   
 Проектно положение 

 

Проектът трябва да предвижда цялостна реконструкция на площадното 

пространство, в това число: съществуващите настилки да бъдат демонтирани, 

компрометираната стоманобетонова плоча да бъде разрушена, да бъде осъществен 

изкоп до проектно ниво. След прокарване на подземни комуникации (за парково 

осветление, поливна система и водоотвеждащи съоръжения) да бъде осъществен 

обратен насип от трошен камък, изграждане на стоманобетонова плоча и монтаж на 

нови настилки от плочи от врачански варовик (врачански камък) с минимална дебелина 

на плочите – 4 см. Съществуващите стълби да бъдат изцяло разрушени и изградени 

монолитно, след което – облицовани с камък. Съществуващите зидани клоцове е 

необходимо да бъдат изцяло демонтирани и изпълнени монолитно или като сглобяеми 

елементи, и облицовани с естествен камък.  

Парковото осветление да бъде изцяло реновирано и допълнено с нови стълбове, 

захранващите кабели да бъдат изцяло подменени, като се изпълни заземление. 

Зелените площи да бъдат изцяло реконструирани, снабдени с автоматизирана 

система за напояване, зацветени, залесени и затревени. В процеса на строителство е 

необходимо да бъдат предприети всички мерки по опазване съществуващите дървесни 

видове, без да се извършва неправомерно отсичане. Необходимо е да бъде изпълнена 

нова вертикална планировка, като същата допринесе към осигуряване на достъпна 

среда за всички граждани, плавност на преминаване, функционалност и добро 

отвеждане на повърхностните води. Необходимо е да бъдат изпълнени рампи за достъп 
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до обществените пространства. Проектът следва да предвижда и доставка и монтаж на 

паркови елементи – пейки, кофи за смет и други. Проектът следва да отговаря на 

изискванията за пожарна безопасност. 

Проектът трябва да запази и съхрани традиционните качества на пространството и 

развие възможностите за нови композиции, материали и елементи на градското 

обзавеждане в иновативна концепция, обединена от единен планировъчен замисъл.  

Проектът трябва да съдържа чертежи в необходимия обхват съобразно спецификата на 

строежа. При необходимост да се прилагат детайли, които да показват точно и ясно, 

кои строително-монтажни работи /СМР/ се запазват и кои предстои да се изпълняват по 

настоящия проект; 
  

ВАЖНО!!! Във връзка с необходимост от частично изменение на ПУП е необходимо 

да бъде изготвен комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150, ал. 1 от 

ЗУТ. 

 

ОБХВАТ, ЕТАПИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ  

 Дейностите на изпълнителя по настоящата обществена поръчка обхваща:  

1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза Технически проект;  

2. Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни дейности, съгласно одобрения 

инвестиционен проект; 

3. Изпълнение на авторки надзор на обекта. 

 

 

 Обхват и съдържание на проекта:  

Проектът следва да се изготвят съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21 май 

2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Наредбата се прилага 

за всички обекти, за които се изисква одобрен инвестиционен проект при издаване на 

разрешение за строеж. Съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата 

и съдържанието на инвестиционните проекти на МРРБ, инвестиционния проект да се 

изготви еднофазно, във фаза „Технически проект”.  

Техническият проект (чертежи и детайли) подлежи на одобряване и е основание 

за издаване на разрешение за строеж. Техническият проект следва да бъде надлежно 

съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и 

одобрен от главния архитект на Общината. 

В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат 

необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, 

спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, 

комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи 

норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки

 Процесът на изготвяне на техническата документация се предшества от 

осигуряване на скица и виза за проектиране, ако е приложимо. Тези документи се 

осигуряват от Общината и се предоставят на Изпълнителя. 
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 Към проекта да се разработят следните основни части: 

- Част „Архитектура и благоустройство“ 

- Част „Геодезия и Вертикална планировка“ 

- Част „Конструктивна“ 

- Част „Електро“ 

- Част „Водопровод и канализация“ , касаещ изграждане на напоителна 

(автоматизирана поливна) система, и при необходимост – 

водосъбирателни съоръжения за отвеждане на повърхностни води; 

- Част „План за управление на строителните отпадъци“ 

- Част „План за безопасност и здраве“ 

- Част „Пожарна безопасност“ 

- Част „Проекто – сметна документация“ 
 Изисквания към проектните части на техническия проект:  

Инвестиционния проект да бъде представен в 5 екземпляра на хартиен носител и 

един на CD.  Чертежите и детайлите, по които се изпълняват отделните видове СМР, да 

се изготвят в следните препоръчителни мащаби:  

- ситуационно решение в мащаб М 1:500 и М 1:1000 или друг подходящ мащаб по 

преценка на проектанта. 

- детайли в мащаб М 1:50 или друг подходящ мащаб по преценка на проектанта. 

 

Проектът по Част „Архитектура и благоустройство ” да съдържа:  

- Обяснителна записка  

- Графична част – чертежи  

- Визуализации (на парково оборудване и пространствено решение на обекта) 

- Количествено – стойностна сметка 

Проектът по Част „Геодезия и Вертикална планировка ” да съдържа:  

- Обяснителна записка  

- Графична част – чертежи  

- Данни от геодезическите измервания  

- Подробен план за отводняване и вертикална планировка 

Да се направи подробно геодезическо заснемане на съществуващия терен в обхват, 

необходим за изработване на проекта, който да даде решение за пространственото 

положение (хоризонтално и вертикално) на обектите в прилежащата територия. 

Трасировъчен план с данни за трасиране на основните точки. Трасировъчният план, се 

разработва в съответствие с нормативните актове и инструкциите по геодезия и в 

степен на подробност, необходима за изпълнението на обекта.  

Проектът по Част „Конструктивна ” да съдържа:  

- Обяснителна записка  

- Графична част – чертежи  

- Изчисления 

- Количествено – стойностна сметка 
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Проектът по Част „Електро ” да съдържа:  

- Обяснителна записка с изчисления 

- Графична част – чертежи  

- Количествено – стойностна сметка 

Проектът по Част „В и К” да съдържа:  

- Обяснителна записка с изчисления 

- Графична част – чертежи  

- Количествено – стойностна сметка 

 

Проектът по Част „План за управление на строителни отпадъци”:  

Част ПУСО да се разработи в съответствие с действащата нормативна уредба – Наредба 

за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали.  

Проектът по Част „План за безопасност и здраве”:  

Проектната разработка да включва изготвяне на план за безопасност и здраве, съгласно 

Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.  

Проектът по Част „Пожарна безопасност”:  

Проектната разработка да бъде изготвена съгласно изискванията на Наредба № Із-1971 

от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар. 

 

Част „Проектно – сметна документация”:  

- подробни количествени сметки по частите на проекта за видовете СМР.  

- обобщена количествена и стойностна сметка, с която се определя стойността на 

строителството, което ще се изпълни съгласно обществената поръчка, в рамките 

на оферираната стойност.  

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

 Общи изисквания: 

При изпълнение на СМР следва да се спазват правилата и нормите на 

действащото законодателство. 

СМР трябва да се изпълнят в съответствие с изготвения проект, предмет на 

настоящата поръчка, подробни количествени сметки /ПКС/ и обща количествено-

стойностна сметка /КСС/ към инвестиционния проект. 

 Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва да 

отговарят на действащата нормативна уредба и да се посочат номерата на действащите 

стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат 
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международни или европейски стандарти; Българско техническо одобрение и 

Европейско техническо одобрение или еквивалентни.  

При изпълнение на строително монтажните работи на обекта,  да се спазват 

техническите нормативни актове по изпълнението, документирането и приемането на 

строителството, съгласно Закона за устройство на територията и следните наредби към 

него: Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, Наредба № 2 

от 31.07.2003 г. за въвеждане на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти, Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството, както и всички действащи в Република България нормативни 

актове. Да се спазват всички изисквания и заложени параметри в отделните части на 

инвестиционния проект. 

Строителят носи отговорност по чл. 163, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на 

територията /ЗУТ/ за качеството на изпълнението на отделните видове работи, както и 

за изпълнението на строежа, съгласно одобреният инвестиционен  проект. 

Предвидените за изпълнение строително-монтажни работи да се изпълнят 

съгласно изискванията на чл.169 от Закона за устройство на територията. 

Документите по приемане и оценяване на качеството на извършените строително-

монтажни работи се съставят и подписват от изпълнителя, възложителя  и лицето 

упражняващо строителен надзор, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството. 

Документирането на извършените строително-монтажни работи се осъществява 

съгласно изискванията на чл.170, ал. 1 от ЗУТ. 

Доставката на материали на строителната площадка трябва да бъде придружена 

със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти, 

спецификации или одобрени мостри и каталози. Материалите трябва да бъдат 

внимателно съхранявани до влагането им в обекта. 

 Всички продукти, които ще се вложат следва да са годни и да притежават 

съответните декларации на производителя и указания за приложение. 

 Влаганите материали трябва да притежават сертификат за качество, декларация 

за произход и декларация за съответствие, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 

февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на 

Република България на МРРБ. 

Извършените СМР се приемат с подписването на приемо-предавателен протокол, 

съответните актове и протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне 

на актове и протоколи по време на строителството, подробна количествена сметка,  

декларации за съответствие и/или сертификати за качество на вложените материали, 

резултати от проведени изпитвания /проби/. 

Възложителят извършва обстойна документална проверка и проверка на място за 

удостоверяване извършването на заявените за плащане СМР. 
ЗАБЕЛЕЖКА:  
Изпълнителят поема всички разходи произтичащи от взимането на проби от 

материалите,след уплътняване, включително и осигуряването на необходимото оборудване 

и техника за вземане на тези проби.  

 

Безопасни и здравословни условия на труд при изпълнение на строителните 

работи.  
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Всички наредби, инструкции и други законови документи засягащи трудовата и 

здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на работите на настоящия 

обект са задължение на изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да осигури работно 

облекло и лични предпазни средства, като ги съобрази със спецификата на работите 

изпълнявани от различните работници. Изпълнителят следва да инструктира 

работниците и служителите според изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване 

на строителни и монтажни работи. При използване на машини и съоръжения на обекта, 

работниците трябва да бъдат инструктирани за работата с тях. Не се допуска с 

машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички движещи 

се части на машините трябва да бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени. 

Електрическите машини трябва да бъдат заземени. Съгласно чл.9 и чл.10 на Наредба 

№2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на строителни и монтажни работи е разработен план за 

безопасност и здраве задължителен за изпълнителя.  

 

 Общи и специфични изисквания към строителните продукти: 

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане трябва да са годни за 

предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите 

в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на 

съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на 

предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, 

монтиране, поставяне или инсталиране при обновявания. 

 Изпълнителят носи пълна отговорност за реализираните видове работи до 

изтичане на гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения на строителния обект. Всички дейности, предмет на настоящата 

обществена поръчка, следва да бъдат с високо качество и в съответствие с проекта и с 

изискванията на нормативните документи.  

 Предвидените строително-монтажни работи се извършват съгласно 

изискванията на ЗУТ, подзаконовата нормативна уредба и одобрения проект, 

респективно следва да се изпълняват и да се поддържат в съответствие с изискванията 

на нормативните актове, настоящата Документация и техническата спецификация. 

 Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на 

строителната площадка, строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, 

междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строителни и монтажни 

работи и други, се документират от представителите на страните по сключените 

договори. 

 Всички предписания, свързани с изпълнението на строежа, издадени от 

оправомощените за това лица и специализираните контролни органи, се вписват в 

заповедната книга на строежа, която се съхранява на строежа. 

 Изпълнителят е длъжен да осигурява и поддържа цялостно наблюдение на 

обекта, с което поема пълна отговорност за състоянието му и съответните наличности, 

до приемане на обекта от Възложителя. 

 Обектът да бъде изпълнен в завършен вид с готовност за въвеждане в 

експлоатация, като качеството на извършваните СМР, да бъде в съответствие с всички 

действащи нормативни изисквания. 

 Гаранционните срокове – следва да са равни на посочените в Наредба № 2 от 31 

юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и 
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минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти. Некачествено свършените работи и некачествените 

материали и изделия по време на гаранционните срокове ще се коригират и заменят за 

сметка на Изпълнителя. Изпълнителят е задължен да влага в строежа само строителни 

продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите 

и отговарят на техническите изисквания и спецификации. 

 При изпълнение на СМР следва да се спазват изискванията за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, 

Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него. 

 Строежът следва да се изпълнява в съответствие с изискванията на 

нормативните актове и съществените изисквания за хигиена, опазване на здравето и 

живота на хората и опазване на околната среда. 

 
ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО /когато е приложимо/ 

Сигнализацията 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 ремонтните работи се използват най-често преносими пътни знаци, 

закрепени на стойки или на возими стойки-платформи.  

Схемата за временната сигнализация, броят и видът на необходимите пътни знаци се 

определят в зависимост от разположението, обхвата и времетраенето на ремонтните 

работи, необходимата организация на движението при създадените условия, 

интензивността на движението и наложените ограничения в режима на движението в 

ремонтирания участък, като се съблюдават посочените по долу нормативните документи. 

При изготвяне на проектът за ВОБД е необходимо да бъдат приложени разпоредбите на  

Наредба № 3 от 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при 

извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  
Стриктно спазване на поставените изисквания в раздел „ Опазване на околната 

среда по време на изпълнение на строителството”  

Отпадъците от строителството ще се насочат на определени от Общината места, след 

издаване на направление за депонирането им.  

След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да 

възстанови строителната площадка в първоначалния вид – да изтегли цялата си 

механизация и останалите невложени материали, като остави площадката чиста от 

отпадъци.  

Строителни неопасни отпадъци и чисти земни маси от изкопи се насочват 

определено от Възложителя място, за временно съхранение на строителни неопасни 

отпадъци и земни маси. 

 

АВТОРСКИ НАДЗОР 

 Упражняване  на авторски надзор по смисъла на Закона за устройството на 

територията при изпълнение на СМР на обекта, както следва: 

- Да посети обекта при направено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, строителния или 

надзорната фирма. 

- Подписва всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно 

нормативната уредба в Република България и упражнява дейността си по договора, 
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в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и 

подзаконовите нормативни актове, регламентиращи извършваната дейност.  

- Предава извършената работа по упражняване на авторски надзор с приемо – 

предавателен протокол.  

- Следи и за точното изпълнение на одобрения проект съгласно разпоредбите на ЗУТ 

и подзаконовите му нормативни актове, имащи отношение към предмета на 

настоящия договор и за промените или допълненията на проекта, предписани по 

установения нормативен ред от проектантите по времена строителството.  

- Прави предписания и дава технически решения за точно спазване на проекта и за 

необходимостта от евентуални промени, които се вписват в заповедната книга на 

строежа и са задължителни за останалите участници в строителството.  

- Осигурява възможността ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да следи процеса на работа и да 

съгласува с него предварително всички решения и действия.  

- Съдейства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при реализацията на проекта.   

- Извършва експертни дейности и консултации.  

- Заверява екзекутивна документация при необходимост. 

- Вписва решенията и указанията в Заповедната книга на обектите, които са 

задължителни за всички участници в строителството.  

- Информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на проекта 

и за предприетите мерки за тяхното разрешаване. 

 

 Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор, при всяко повикване от 

страна на Възложителя по телефон и имейл в срока, посочен от него, като не възпрепятства 

изпълнението на СМР. 

 Авторският надзор следва да се изпълнява, съгласно нормативните изисквания, 

касаещи проектирането и изпълнението на строителството – Закон за устройство на 

територията и подзаконовите нормативни актове към него. 

  

 

ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ  
При реализирането на обществената поръчка задължително се спазват изискванията на 

следните документи :  

1. ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ)  

2. (чл. 75, ал. 4 ЗУТ) Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на 

комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии. 

3. (чл. 137, ал. 2 ЗУТ) Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи  

4. (чл. 139, ал. 5 ЗУТ) Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти.  

5. (чл. 162, ал. 2 ЗУТ във вр. с чл. 33 ЗИХУ) Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, 

изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за 

населението, включително за хората с увреждания.  

6. (чл. 169, ал. 3 и § 18, ал. 1 ЗУТ) Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството.  

7. (чл. 125, ал. 2 ЗМВР и чл. 169, ал. 4 ЗУТ) Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.  

8. (чл. 171, ал. 2 ЗУТ) Наредба за условията и реда за задължително застраховане в 

проектирането и строителството.  

9. (чл. 177, ал. 2 и чл. 160, ал. 3 ЗУТ) Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация 

на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.  
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10. Наредба №4/01.07.2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите 

в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с 

увреждания; 

11. Наредба №4 за техническа експлоатация на електрообзавеждането (ДВ бр.62/2001 г.) 

12. ЗАКОН ЗА КАМАРИТЕ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ В 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ (ЗКАИИП).  
13. ЗАКОН ЗА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ (ЗКС).  

14. (чл. 14, ал. 7 и чл. 15, ал. 2 ЗКС) Правилник за реда за вписване и водене на Централния 

професионален регистър на строителя .  

15. ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗООС).  

16. ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (ЗУО)  

17. (чл. 3, ал. 1 ЗУО) Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците.  

18. (чл. 43, ал. 4 ЗУО) Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали.  

19. (чл. 48, ал. 1 ЗУО) Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри  

20. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗЗШОС)  
21. (чл. 11, т. 5 ЗЗШОС) Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, 

отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните 

стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на 

показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението .  

22. ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (ЗДвП)  
23. (чл. 3, ал. 3 ЗДвП) Наредба № 3 от 2010 г. за временната организация и безопасността 

на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.  

24. (чл. 24а, ал. 2 ЗДвП) Наредба № РД-02-20-10 от 2012 г. за условията за изграждане или 

монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за 

ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях.  

25. ПИПСМР  

26. Правила и норми за проектиране на улични настилки.  

27. КОДЕКС НА ТРУДА (КТ)  

28. (чл. 276, ал. 1 КТ) Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.  

29. (чл. 276, ал. 1 КТ) Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи. ЗАКОН ЗА 

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗЗБУТ) (чл. 7, ал. 2 ЗЗБУТ и 

чл. 276 КТ) Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване  

30. (чл. 17 ЗЗБУТ) Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване 

на оценка на риска  

31. (чл. 284, ал. 3 КТ и чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ) Наредба № 3 от 2001 г. за минималните 

изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични 

предпазни средства на работното място  

32. (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ) Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци 

и сигнали за безопасност и/или здраве при работа  

33. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА от 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на 

строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (L ОВ на ЕС, бр. 88 

от 04.04.2011 г.) (публ., БСА, кн. 5 от 2011 г.)  

34. (чл. 9, ал. 2, т. 5 ЗТИП) Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане 

на строителни продукти в строежите на Република България  
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35. (чл. 25, ал. 4 ЗА, чл. 5, ал. 1, т. 9 от УП на МРРБ, чл. 9, ал. 2, т. 4 от ЗТИП и чл. 8, ал. 1, 

т. 5 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г.) Заповед № РД-02-14-1329 от 2015 г. на МРРБ за 

определяне на български национални изисквания за влагането на строителни продукти в 

строежите във връзка с предвидената им употреба или употреби .  

 

 

Забележка!  

В изпълнение на разпоредбата на 48, ал. 2 от ЗОП, да се счита добавено „или 

еквивалент“, навсякъде, където в настоящата техническа спецификация са посочени 

конкретни стандарти, спецификации, технически оценки, технически одобрения или 

технически еталони по чл. 48, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

 

 


