
                ОБЩИНА   БЕЛОГРАДЧИК 

                             3900 гр.Белоградчик,                                                 http://www.belogradchik.bg 

                               ул. „Княз Борис І”,  №: 6                                       e-mail: kmet@belogradchik.bg                                          

                               Област Видин                     Phone/Fax: +359 936/53017; GSM: +359 879 145320 
                                                                                   

1 
 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

I. КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА  

Обектът на настоящата процедура е за изготвяне и съгласуване на технически инвестиционен 

проект, съгласно приложените задания за проектиране и изпълнение на СМР в съответствие с 

изготвения проект, предмет на настоящата поръчка. 

Целта на проекта и неговата реализация е възстановяване на физико – механичните качества на 

булеварда, целящи подобряване на напречната и надлъжна равност на покритието, сцепление 

между ново положената асфалтова настилка и гумите на преминаващите автомобили,  както и 

усилване на участъците с недостатъчна носимоспособността с оглед осигуряване условия за 

безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на пътя. 

1.1.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПЪТНИЯ  УЧАСТЪК 

Булевард „Съединение“ е важна пътна артерия в Белоградчик, свързваща градския център с 

жилищните блокове в кв. Здравец, като същевременно осигурява връзка с Републикански път IIІ-

1401. 

Предвиденият за ремонт участък започва от о.т. 28 до о.т. 37 - ул. Тодор Илиев до ул. 

Освобождение, като се пропуска ремонтирания участък на кръстовището с ул. Христо 

Смирненски  

1.2.СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ  

а) Ситуация и Надлъжен профил - Пътят се намира в равнинен и хълмист терен. Участъкът е с 

оптимални надлъжни наклони и добри геометрични характеристики на пътя.  

б) Габарит – Ориентировъчната дължина на участъка е 500 м с приблизителна ширина на 

платното за движение от 6,50 до 7 м  и тротоари  с променлива ширина.  

в) Кръстовища и пътни връзки  В участъка има кръстовища с улици и от градската улична 

мрежа и междублокови паркинги. 

г) Отводняване - Пътното платно се отводнява чрез надлъжния и напречния наклон, които 

отвеждат водата до съществуващите оттоци, а от там тя попада в градската канализация 

д) съоръжения - в участъка няма големи съоръжения  

е) Принадлежности на пътя - Няма съществуваща хоризонтална маркировка и вертикална 

пътна сигнализация. 

1.3.СЪСТОЯНИЕ ЗА ПЪТНАТА НАСТИЛКА 

Състоянието на настилката като цяло е не добро, като в отделни участъци се наблюдават повреди 

по нея. Пътното платно се отводнява чрез надлъжния  и напречния наклон като трябва да се 

почистят и рехабилитират уличните оттоци. 

В участъка между ул. Тодор Илиев и ул. Никола Вапцаров не се наблюдават сериозни повреди, 

но асфалтовото покритие е значително износено има множество кръпки и не добра равност. 

Съществуващите бордюри са частично разрушени и с недостатъчна регула. Тротоарната 

настилка е с променлива ширина от 1 до 2 м с множество повреди и неравности. 



                ОБЩИНА   БЕЛОГРАДЧИК 

                             3900 гр.Белоградчик,                                                 http://www.belogradchik.bg 

                               ул. „Княз Борис І”,  №: 6                                       e-mail: kmet@belogradchik.bg                                          

                               Област Видин                     Phone/Fax: +359 936/53017; GSM: +359 879 145320 
                                                                                   

2 
 

 

В участъка от ул. Никола Вапцаров до ул. Освобождение (с изключение на кръстовището с ул. 

Хр. Смирненски) се наблюдават значителни повреди по настилката, множество мрежовидни 

напречни и надлъжни пукнатини. Има множество кръпки и недобра равност. Тротоарите в по-

голямата част от участъка липсват. 

ІІ. ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА 

Обхвата на обществената поръчка включва: 

- Проектиране; 

- Упражняване на авторски надзор по време на СМР; 

- Извършване на строително-монтажни работи; 

1. ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 

1.1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА 

Проектът се формира съгласно чл.139, ал.3 от ЗУТ и трябва да отговаря на изискванията на 

Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и 

всички други действащи законови и подзаконови нормативни актове в Република България като: 

- Наредба №2 за проектиране на комуникативно-транспортните системи на урбанизираните 

територии; 

-  Наредба №18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци; 

- Наредба №3 за временна организация и безопасност на движението при извършване на 

строителство и ремонт на пътища; 

-  Наредба № 1 за организация на движението по пътищата. 

- Наредба № 4/ 01.07.2009г. за проектиране , изпълнение и поддържане на строежите в 

съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с 

увреждания и Наредба №6 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии 

Проектното решение да бъде съобразено със съществуващото положение на улиците и околното 

застрояване. 

Изходни данни– началните и крайните точки на уличните участъци за проектиране се уточняват 

на място от представители на Възложителя и Изпълнителя.  

За обекта ще се предостави извадка от кадастралния план с нанесена улична регулация.  

Данни за координатите и котите на подходящи точки от работна геодезическа основа се 

предоставят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.   

Ситуация - съществуващият габарит на улиците и тротоарите се запазва. Елементите на 

хоризонталните и вертикалните криви да следват геометрията на съществуващите улици. 

Подробните точки да са през 20 м и да се отбележат върху терена по подходящ начин. 

Заустването да се предвиди най-малко на 5 метра в съседната улица и кръстовище. 

Нивелета -  нивелетата да осигури полагането на износващ пласт от плътен асфалтобетон с 

дебелина, получена при оразмеряването. Допуска се прилагане на студено фрезоване с цел 
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максимално използване на съществуващата годна настилка при доказване на дебелина на 

пластове. 

Напречен профил – в правите участъци новото асфалтово покритие да се проектира с двустранен 

напречен наклон със стойност  2%. 

Улични настилки – да се предвидят два пласта асфалтобетон – изравнителен пласт с минимална 

дебелина 4 см и износващият пласт от дребнозърнест плътен асфалтобетон тип „А”  

Бордюри –  в разглеждания участък се предвижда цялостна подмяна на съществуващите 

бордюри. 

Тротоари –  в разглеждания участък се предвижда цялостна подмяна на съществуващите 

тротоари и изграждане на нови, където е необходимо 

Отводняване и отводнителни съоръжения – да се предвиди корекция на ниво (повдигане или 

понижаване) на решетките на съществуващите дъждоприемни шахти, за да се осигури 

безпроблемно отвеждане на повърхностните води. 

Организация на движението – да се предвидят необходимите за вертикална сигнализация 

светлоотразителни пътни знаци. Да се предвиди  хоризонтална маркировка. 

Други изисквания –  в проекта да се предвиди повдигане на съществуващите в обсега на уличните 

настилки спирателни и противопожарни кранове на нивото на новите настилки. 

1.2.ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

Изпълнителят следва да изготви технически проекти, работни детайли и количествени сметки за 

отделните компоненти на инвестиционното намерение . Техническите проекти следва да 

изясняват проектните решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на 

всички видове строително-монтажни работи (СМР). Чертежите следва да се подготвят в 

стандартни формати (от А4 до А0). Всички размери и необходимата информация да се осигурят в 

мерна система SI. Всички чертежи да се изготвят в 4 (четири) екземпляра на хартиен носител и 1 

(един) екземпляр на електронен носител. Частите на проекта следва да бъдат в съответствие с 

изискванията на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 

51/05.06.2001г.), като съдържат най-малко следното: Чертежите, по които ще се изпълняват 

отделните видове строително- монтажни работи (СМР) да бъдат в следните препоръчителни 

мащаби: ситуационно решение - в М 1:500 и М 1:1000; за линейни обекти М 1:2000, Всички 

чертежи да бъдат обвързани в координатно отношение с Националната геодезична мрежа. 

Мащабът на чертежите следва да бъде подбран така, че в най- голяма степен да онагледява 

проектното решение и да дава възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР и за 

доставка и монтаж на технологичното оборудване и монтажа му. Обяснителна записка, 

поясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с 

проектирането документи и изходни данни. Изчисления, обосноваващи проектните решения.  

В това задание са определени минималните изисквания за обхвата и съдържанието им, които 

проектантът задължително трябва да спази. Извън изброените по-долу изисквания проектантът 

може да приложи всякакви други графични и текстови материали, за които счита, че могат да 

бъдат полезни за Възложителя. 

Проектът следва да съдържа следните части: 
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Част „Геодезия” 

обяснителна записка; 

графични материали в подходящ мащаб; 

репери, които ще се използват; 

Чертежите на част “Геодезична ” да включват: тахиметрична снимка на района вертикална 

планировка трасировъчен план, разработен в съответствие с нормативните актове и 

инструкциите по геодезия и в степен на подробност, необходима за изпълнението на обекта. 

Обяснителната записка към част “Геодезична ” да съдържа: изходна основа (точки) за трасиране 

и контролиране, приетите методи на трасиране, точност, инструменти, стабилизиране; данни и 

описание на опорната мрежа, на контролните точки и на реперите, стабилизиране, измервания и 

обработката им; обосновка на проектното вертикално решение за: а) основни коти на 

съоръженията; б) хоризонталното разместване на земните маси, изкопи, насипи, предписание за 

разполагане на временни и постоянни депа на изкопните маси Количествена сметка за 

изпълнение на видовете земни работи и другите видове СМР. 

Част  „Пътна” 

обяснителна записка, съдържаща описание на предвидените строително-ремонтни работи и 

технология на изпълнението им;  

таблица с координатите на подробните точки; 

ситуация и надлъжен профил; 

типов напречен профил или няколко такива; 

проект за организация на движението; 

количествени сметки; 

обобщена количествена сметка. 

Част „ОБД” 

Да се изготви проект за постоянна и временна организация на движението по време на 

строителството съгласно изискванията на Наредба № 3/2010г. за временна организация на 

движението при извършване на строителство и ремонт на пътища и улици, Наредба № 1 от 

17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата, Наредба № 18 за сигнализация на 

пътищата с пътни знаци - ДВ бр. 73 от 2001 г. и др. 

Част „План за безопасност и здраве” 

Да се изготви план за безопасност и здраве съгласно наредба №2/22.03.2004 г. за минимални 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 

монтажни работи с необходимите графични материали в подходящ мащаб и обяснителна 

записка. 

Част „План за управление на строителните отпадъци” с обхват и съдържание съгласно чл. 4 и 

5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. (ДВ, бр. 89 от 2012 г.); 

Част „Пожарна безопасност” 

В част ПБ да се опишат пасивните мерки за пожарна безопасност на строеж, в т.ч. изискванията 

към класове на реакция на огън на продуктите за покрития на повърхностите. 

Част „Проектно-сметна документация” 
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За всички части от проекта да бъдат изготвени детайлни количествени сметки и количествено-

стойностни сметки, включващи всички строително-монтажни работи необходими за 

изпълнението на обектите.  

Обемът и съдържанието на проекта и приложените към него чертежи и детайли следва да бъдат 

достатъчни за изпълнение на предвидените в проекта СМР по обекти, както и да са съобразени с 

Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Проектите на 

хартиен носител да бъдат подписани от правоспособни проектанти по съответните специалности 

и съгласувани. 

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

2.1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

Изпълнението на СМР, включени в предмета на поръчката се извършва в съответствие с част 

трета „Строителство” от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните 

органи. 

Разрешение за строеж се издава от Главния архитект на община Белоградчик и при представяне 

на техническа документация с оценено съответствие. 

Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната компетентност) 

изпълнява СМР за всеки обект/група от обекти в съответствие с издадените строителни книжа, 

условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ. 

По време на изпълнението на СМР ще бъде осъществяван строителен надзор от лицензиран 

консултант по ЗУТ съобразно изискванията на чл. 168 от ЗУТ. 

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР 

изпълнителя посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна 

документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от 

ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни 

части на техническия проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на 

архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на 

проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация. 

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на 

СМР ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и 

протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството. 

Изисквания към материалите: 

Всяка доставка на строителната площадката и/или в складовете на Изпълнителя на строителни 

продукти които съответстват на европейските технически спецификации, трябва да има СЕ 

маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за 

прилагане, изготвени на български 

език. 

На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които са заложени в проектите 

със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми 

и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство. 

Всяка доставка се контролира от консултантът, упражняващ строителен надзор на строежа. 

Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.  План за 

безопасност и здраве. 
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По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва 

изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други 

действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, 

техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а 

също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка. 

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по 

безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани 

със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за 

строителство. 

Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за 

безопасност и здраве за строежа Възложителят, чрез Консултанта изпълняващ строителен 

надзор, ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в 

съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за 

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

Изисквания относно опазване на околната среда. 

При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите 

действия в рамките само на строителната площадка. 

След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови 

строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и не вложените 

материали и да остави площадката чиста от отпадъци. 

 

Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение. 

Възложителят ще осигури Консултант, който ще упражняване строителен надзор съгласно чл. 

166, ал. 1, т.1 от ЗУТ. 

Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работите, да 

контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, 

съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на 

констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират 

и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора. 

Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се 

разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти 

и правилници и се извършват съответните изпитания. 

 

Проверки и изпитвания. 

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени 

представители на Възложителя и Консултанта. 

Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва да се 

изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи. 

Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по 

начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение и да бъде осъществяван съобразно 

предложеното от Изпълнителя в Техническото му предложение от офертата. 

2.2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНО–МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ 

Необходимите за цялостното изпълнение на СМР инструментариум, като механизация, 

инструменти материали, работна ръка следва да бъдат осигурени от Изпълнителя. Всички 
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материали, които ще бъдат вложени трябва да са придружени със съответните сертификати за 

произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на 

всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, 

съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите 

нормативни актове към него. 

Всички строително–монтажни работи трябва да се изпълняват съобразно изискванията на 

ПИПСМР и фирмените технологии на фирмите производители. 

При изпълнението на СМР да се използват нови и съвременни технологии, допускащи влагането 

на рециклирани материали. 

Изпълнителят отговаря за изпълнението на СМР в съответствие с документацията за участие в 

обществената поръчка, основните изисквания за този вид СМР, нормите за извършване на СМР и 

мерките за безопасност при работа на строителната площадка. 

Изпълнителят трябва да вземе всички мерки, за да осигури безопасността на извършваните от 

него СМР, съгласно законодателството на РБ и да носи пълната отговорност при евентуални 

злополуки. 

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, 

строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко необходимо за изпълнение на СМР. 

Изпълнителят трябва точно и надлежно да изпълни договорените работи, съгласно утвърдената 

от Възложителя документация за участие, с качество, съответстващо на БДС или еквивалент. 

При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият ги отстранява за своя сметка до 

удовлетворяване исканията на Възложителя и до приемане на работите от негова страна и от 

съответните държавни институции (контролни органи). 

Строително–монтажните работи се отчитат периодично след извършването им и представяне на 

Акт - протокол образец №19. 

Отчитането на изпълнените и подлежащите на заплащане видове строителни работи се извършва 

с двустранно подписани от Изпълнителя и Възложителя протоколи. 

При изпълнението и приемането на строително-монтажните работи да се спазват стриктно 

изискванията на ПИПСМР (Правилник за изпълнение и приемане на СМР). 

 

2.3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

1. Участникът, в случай че бъде избран за изпълнител, се задължава да проектира и изпълни 

строително-монтажни работи по видове и обем, съгласно настоящата техническа спецификация и 

документацията за участие в обществената поръчка. 

2. Изпълнението на строително-монтажните работи трябва да бъде съгласно изискванията на 

Правила и норми за извършване и приемане на СМР (ПИПСМР) и всички действащи към 

момента закони, подзаконови нормативни актове, наредби, правила, норми и нормативи за 

изпълнение на строителство. 

2.4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРОИТЕЛНИТЕ 

ПРОДУКТИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ВЛОЖЕНИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР 

1. Доставката на всички материали и оборудване, необходими за изпълнение на строително – 

монтажните работи по отделните части, съгласно одобрената документация за участие в 

обществена поръчка е задължение на Изпълнителя. 

2. Всички материали, които ще бъдат вложени трябва да са придружени със съответните 

сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща 
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съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания 

към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и 

подзаконовите нормативни актове към него. 

3. Влаганите строителни материали и съоръжения трябва да отговарят на следните технически 

спецификации: 

а. Български стандарти, с които се въвеждат европейски стандарти, или еквивалентни (БДС EN); 

б. Български стандарти или еквивалентни; (БДС ); 

в. Хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни( h EN); 

г. Европейски технически одобрения (ETO), с или без ръководство или еквивалентни; 

д. Общоприети технически спецификации 

е. Български стандарти, с които се въвеждат международни стандарти или еквивалентни; 

4. В случай, че технически спецификации по т. а и б не съществуват, строителните материали 

следва да съответстват на признати национални технически спецификации или еквивалентни. 

5. При условие, че не са налице публикувани стандарти по т. а и т.б, се прилагат български 

технически одобрения, както и нормативните актове за проектиране, изпълнение и контрол на 

строежите или на отделни строителни и монтажни работи. 

Допуска се влагане на рециклирани материали. 

 

2.5. ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ 

УСЛОВИЯ НА ТРУД. ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ 

Работите ще се извършват при изключително строго съблюдаване на техниката на безопасност и 

охрана на труда съгласно План за безопасност и здраве, както и всички изисквания по НАРЕДБА 

№ 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 

при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 

2004 г.) 

Преди започване на строително-монтажните работи, изпълнителят е длъжен да съгласува 

технологията на работа с органите по безопасност на труда. Всички работни места да бъдат 

обезопасени със съответните ограждения, предпазни устройства и приспособления. 

Не се разрешава на лица под 18 години да изпълняват строително-монтажни работи на височина 

над 5 м., посредством временни монтажни приспособления и непосредствено на елементи от 

конструкцията. 

 

2.6. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, КОИТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЛЕДВА ДА СЕ СПАЗВАТ 

1. Закон за устройство на територията; 

2. Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България 

и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти; 

3. Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 

4. Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството; 

5. Закон за техническите изисквания към продуктите; 

6. Закон за здравословни и безопасни условия на труд; 

7. Закон за управление на отпадъците; 

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

на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 
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9. Наредба № РД-07/8 от 20.12. 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за 

безопасност и/или здраве при работа; 

10. Наредба №6 от 25.05.2004г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при 

механично обработване на дървесина; 

11. Наредба за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при 

пожар. 

12. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти; 

13. Наредба №2 за ППКТСУТ от 2004 г. 

14. Наредба № 4 от 21.05.2001 год. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти 

15. Наредба №2 за проектиране на комуникативно-транспортните системи на урбанизираните 

територии; 

16. Наредба №3 за временна организация и безопасност на движението при извършване на 

строителство и ремонт на пътищата; 

17. Наредба №1 за организация на движението по пътищата. 

 

2.7. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ: 

Нормалното функциониране и ползване на обекта, както и отстраняване на скрити дефекти след 

приемането му от Възложителя, е предвидено да бъде осигурено с определяне на минимални 

гаранционни срокове. Последните следва да бъдат съобразени с разпоредбите на Наредба № 2 от 

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

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и обекти. 

При извършване на СМР изпълнителят е длъжен да съгласува действията си предварително с 

общинската администрация, а където е необходимо и с експлоатационните дружества с цел 

опазване подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на 

щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност. 

Изпълнителят е длъжен да упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните 

документи и процедури за качество. Да разполага с акредитирана лаборатория, която да изпитва 

и издава необходимите документи при издаване на обекта за вложените материали, или договор с 

такава. 

Възложителят може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на 

изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на 

технологията и начина на изпълнение. В случай на констатирани дефекти, отклонения и ниско 

качествено изпълнение, Възложителят спира работите до отстраняването им от Изпълнителя. 

Всички дефектни материали се отстраняват от обекта, а дефектните работи се разрушават от 

Изпълнителя за негова сметка. 

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на законовата уредба в страната по безопасност и 

хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със 

строителството стандарти и технически нормативни документи, действащи в страната. 

При изпълнение и отчитане на СМР, да се изготвят всички актове и протоколи, съгласно 

изискванията на Наредба №3 (от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството). 
 


