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С ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, 

ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
 

 

 

 

 

 

 

„Изграждане на площадка, доставка и монтаж на съоръжения за 

стрийт-фитнес в паркова зона, гр. Мизия“ 
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I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

„Изграждане на площадка, доставка и монтаж на съоръжения за стрийт-фитнес в 

паркова зона, гр. Мизия “.  

 

 

II.ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
По смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б” от Закон за обществените поръчки (ЗОП), обект на 

обществената поръчка е строителство.  

 
III.СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Срокът за изпълнение на поръчката е в календарни дни и включва срок за 

изпълнение на СМР, както и доставката и монтажа за съоръженията.  

строително - монтажните работи, доставката и монтажа на 

съоръженията, следва да бъде не по - дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни и започва 

да тече от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя, за стартиране на 

СМР.  
 

Сроковете за изпълнение на поръчката се посочват от участника в Техническoто 

предложение и в Линеен график на строителството, част от нея. 

 

IV.СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 
Теренът, върху който е предвидено да бъде изпълнено строителството и монтажа на 

съоръженията, е разположен в южната част на УПИ XVIII, кв. 33. Съгласно одобрена от 

главния архитект на община Мизия, схема по чл. 56 от ЗУТ, находяща се в централна 

градска част, УПИ XVIII, кв. 33 по одобрен  Регулационен план на гр. Мизия, е предвидено 

да бъде изградена площадка, доставка и монтаж на съоръжения за стрийт-фитнес.  

 

V.ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
 В определения за изпълнение на строителството терен, следва да се извърши  

подготвителни работи, ограждане на терена, изкопни работи, полагане на бетон за 

фундаменти, доставка и монтаж на съоръжения. 

 

VI.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ СМР И 

ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ 
При извършване на дейностите, свързани с изграждането на площадка, доставка и 

монтаж на съоръжения за стрийт-фитнес в паркова зона, гр. Мизия, се предвиждат 

строителни продукти, чиито експлоатационни показатели по отношение на съществените 

им характеристики осигуряват изпълнението на изискванията към строежите съгласно чл. 

169, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и отговарят на техническите 

спецификации по смисъла на Наредбата за съществените изисквания към строежите и 

оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на 

Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 106 от 2006 г.), съответно Регламент (ЕС) № 

305/2011 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия 

за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО 

(ОВ на ЕС, бр. L88 от 4.4.2011 г.). Доставените съоръжения трябва да бъдат придружени с 

необходимите документи, удостоверяващи съответствието им с нормативните изисквания. 
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VII.ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ СМР И 

ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

1. Разрушаване на настилки 
            Ако е необходимо, се разрушават и се премахват съществуващи настилки, тротоари, 

бордюри и огради, включително изкопаване, натоварване, транспортиране, разтоварване и 

складиране на материалите на депо. 

2.  Механизиран изкоп  
           Изпълнителят трябва да използва за извършване на изкопните работи такава 

механизация и такива методи на работа, които да отговарят на изискванията на 

материалите, подлежащи на изкопаване. Той е отговорен за поддържането на качествата на 

подходящите материали така, че когато те бъдат вложени в насипа и уплътнени, същите ще 

бъдат в съответствие с изискванията на тази спецификация.  

          Преди започване на изкопните работи Изпълнителят трябва да освободи зоната за 

работа от всички свободно течащи води.  

          При извършване на изкопните работи трябва да бъде гарантирано максималното 

отводняване на изкоп по всяко време. Изпълнителят е задължен да изгради такива временни 

водоотводни съоръжения, които да гарантират бързото отвеждане на повърхностните и 

течащи води извън зоната на обекта. Изпълнителят трябва да осигури, монтира, поддържа и 

експлоатира такива помпи и оборудване, които могат да осигурят нивото на водите под 

това на основите на постоянните работи за разпоредения срок.  

          Превозването на изкопаните материали до мястото на насипване или депониране 

трябва да продължи, докато на това място има достатъчен капацитет и достатъчно 

работеща, разстилаща и уплътняваща механизация, или не приключи съответния вид 

работа.  

           Излишният подходящ материал, и всичкият неподходящ материал трябва да бъдат 

складирани на депа, осигурени от Възложителя.  

           При извършване на изкопните работи не се допуска смесване на подходящ с 

неподходящ материал.  

            Изпълнителят трябва да изпълнява изкопните работи по начин, който да гарантира 

целостта на откосите. При срутване на откоси, всички получени щети с хора, машини и 

оборудване са за негова сметка.  

            Изкопите за основи, канали и окопи трябва да бъдат укрепени през цялото време на 

изкопните работи. Обшивките и другите укрепвания на изкопа трябва да бъдат свалени при 

напредването на обратна засипка. 

            Изкопите, изискващи обратна засипка, трябва да останат открити само за 

необходимия минимален период.  

            Изкопът може да бъде спрян на всеки етап от изпълнението му, като се осигури 

пласт, оставен над котата на земното легло като защита срещу замръзване и преки 

атмосферни влияния, чиято дебелина да бъде определена за всеки индивидуален случай, 

като тази дебелина не трябва да бъде по-малка от 0,3 m. 

 

3. Трошенокаменна настилка :  
Използваните материали за изграждане на основни пластове, необработени със 

свързващи вещества трябва да съответстват на изискванията на БДС EN 13242 +A1/NA или 

еквивалентни и могат да бъдат: скален материал с подбрана зърнометрия, нефракциониран 

скален материал и изкуствен и рециклиран скален материал.  
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Скалните материали, използвани за изпълнение на основни пластове, необработени със 

свързващи вещества трябва да бъдат с непрекъсната зърнометрия и да притежават висока 

плътност и добра носимоспособност.  

Процедурите при складиране не трябва да влошават качеството на складирания материал, 

както и да допускат внасяне на чужди материали в депото или купчината. Материалът 

трябва да се складира върху твърда, чиста повърхност. 

Задължение на Изпълнителя е да извършва контрол на качеството на материалите, 

уплътнението на пластовете и на окончателната повърхност. Свойствата на материалите 

трябва да се проверяват преди използването им за изпълнение на строителните работи.  

 

 4. Бетонови работи 

 Бетоновият разтвор трябва да съответства на БДС EN 206:2013+A1:2016 и БДС EN 

13791:2019 

  

5. Ремонт на тротоарни настилки 

              Полагането на нови или подмяната на съществуващи тротоарни настилки се 

изпълнява с тротоарни плочи отговарящи на стандарт БДС EN 1339:2005/NA:2013, на 

пясъчна основа или на полусух цименто-пясъчен разтвор 1:1. Положената настилка се 

уплътнява с ръчно трамбоване. 

6.Настилка от тротоарни плочи 

Минимални изисквания към тротоарни плочи: 

- устойчивост на замразяване и размразяване със соли минимален клас 3, загуба на маса 

след изпитване по-малко или равно на 1 кг./ кв.м. / БДС EN 1338/; 

- якост на огъване- минимум клас 3- 4 мегапаскала; 

- устойчивост на изтриване- минимум клас 3, по-малко или равно на 23 мм; 

Материалите за настилка да са с деклариран и гарантиран произход, да съответстват на 

стандартите: 

БДС EN 1341:2013 – плочи от естествени скални материали за външно павиране. 

 БДС EN 1340:2005 – за бетонни бордюри за настилки 

БДС EN 1339:2005/NA:2013– за бетонови плочи за настилки 

 

 

При изпълнение на ремонтните работи се влагат качествени материали, съгласно 

действащите български държавни стандарти или хармонизираните стандарти, придружени 

с необходимите документи, удостоверяващи съответствието с нормативните изисквания. 

             За отделните видове ремонтните работи се спазва съответната действаща 

технология.  

 

 

VIII.ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЙНОСТИ 

 

- Да не се полага бетон върху мокри и разбухнали почви.  

- Уплътняването да се извърши с ръчни уплътнителни средства или машинно, до 

достигане максимална плътност при оптимално водно съдържание, определена 

лабораторно за конкретния насипен материал или обемно тегло 1,80 т/куб.м  
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IX.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
 

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 се насочват към определено от 

Възложителя място. 

 

X. ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 

 

При реализирането на обществената поръчка задължително се спазват изискванията на 

следните документи :  

1. ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ)  

2. ЗАКОН ЗА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ (ЗКС).  

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

4. ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (ЗУО)  
5. (чл. 3, ал. 1 ЗУО) Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците.  

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

рециклирани строителни материали.  

7. (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  

8. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗЗШОС)  
9. (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 .  

10. КОДЕКС НА ТРУДА (КТ)  

11. (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.  

12. (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.  

13. 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  

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

оценка на риска  

15. (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  

16. (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  

17. 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.)  
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18. (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  

19. (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 .  

 

Важно!  

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. 
 

 

 

 


