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С  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО 

СЪСТЕЗАНИЕ, ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

  

„Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР 

във връзка с изпълнение на процедура BG16RFOP001-5.001-0049–С01 „Подкрепа за 

деинституционализация на грижите за деца“, във връзка с реализацията на проект 

„Нова възможност за деца и младежи в Община Враца – Проект 2“ по оперативна 

програма „Региони в растеж” 2014-2020 година“. 
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 ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

1. Обществената поръчка е с предмет: Строителство, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

„Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР 

във връзка с изпълнение на процедура BG16RFOP001-5.001-0049–С01 „Подкрепа за 

деинституционализация на грижите за деца“, във връзка с реализацията на проект 

„Нова възможност за деца и младежи в Община Враца – Проект 2“ по оперативна 

програма „Региони в растеж” 2014-2020 година“. 

 

 СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Мястото за изпълнение на поръчката е град Враца, община Враца, област Враца, 

Република България. 

Срокът за изпълнение на строително - монтажните работи не следва да бъде по - кратък 

от 180 /сто и осемдесет/ календарни дни и не по - дълъг от 210 /двеста и десет/ календарни 

дни. 

Предложеният срок за изпълнение на строително - монтажните работи следва да бъде 

цяло число! 

Срокът за изпълнение на строително - монтажните работи започва да тече от датата на 

подписване на протокол (приложение № 2 или 2а) за откриване на строителна площадка и 

за определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

Срок за изпълнение на проектирането не следва да бъде по – кратък от 15 (петнадесет) 

календарни дни и не по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни, и започва да тече от 

датата на подписване на договора. 

Сроковете за изпълнение на поръчката се посочват от участника в Техническoто 

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

 

 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

I. Кратка информация за обекта. 

 „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на 

СМР във връзка с изпълнение на процедура BG16RFOP001-5.001-0049 – С01  „Подкрепа 

за деинституционализация на грижите за деца“, във връзка с реализацията на проект 

„Нова възможност за деца и младежи в Община Враца – Проект 2“ по оперативна 

програма „Региони в растеж” 2014-2020 година“: 

 Вътрешно преустройство и смяна  предназначението на бивша детска градина в 

„Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните 

семейства с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги”, на 

първи етаж и „Център за обществена подкрепа (ЦОП) / (до 4 места за спешно настаняване) 

и капацитет 100 места”, на втори етаж с административен адрес: гр. Враца, ж.к. 
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„Медковец“, ул. „Огоста“ № 3.  

 Съществуващата сграда, която ще се преустройва е Общинска собственост, 

съгласно акт за Общинска собственост № 1390 от 30.07.2008 г. Разположена е в 

самостоятелен имот с площ 1146 м
2
, идентификатор 12259.1025.587 в УПИ – IV - 587, кв. 

8, ж.к. „Медковец“, гр. Враца с административен адрес ул. „ Огоста“ № 3.  

 Проектът предвижда ремонт, реконструкция и обновяване на съществуваща 

двуетажна масивна сграда, със застроена площ 402.4 м., без да се засягат основните 

конструктивни елементи и представлява вътрешно преустройство, целящо подобряване на 

условията за предоставяне на съответните социални услуги, внедряване на мерки за 

енергийна ефективност и осигуряване на достъп за хора с увреждания, спазвайки 

изискванията и критериите за предоставяне на социални услуги.
        

 

 Функционално сградата е използвана за детска градина. Вътрешното преустройство 

и промяна на предназначението в „Дневен център за подкрепа на деца с тежки 

множествени увреждания и техните семейства с капацитет 30 места за дневна грижа и 

60 места за консултативни услуги” на първи етаж, налага премахването на неносещи 

стени и изграждането на нови преградни стени за оформяне на зала за лечебна физкултура, 

рехабилитация и психомоторика, кабинет логопед, кабинет психолог, зала за индивидуална 

работа, зала за дневен престой, психосензорна зала, стая за почивка (където децата ще 

могат да почиват или спят), три санитарни помещения (едно обособено за лица с мобилни 

затруднения и едно за персонала), стаи за персонал (два броя), кухня с разливно и 

трапезария, складово помещение (за санитарно – хигиенни, перилни и миещи препарати и 

за други материaли) и дворно пространство, което  ще се оборудва с градински съоръжения. 

 Вътрешното преустройство и промяна на предназначението в „Център за 

обществена подкрепа (ЦОП) / (до 4 места за спешно настаняване) и капацитет 100 

места” на втори етаж, налага премахването на неносещи стени и изграждането на нови 

преградни стени за оформяне на три зали за индивидуална и семейна работа, три зали за 

групова работа с деца и родители, апартамент за настаняване на 4 души (със едно спално 

помещение, кухня и самостоятелен санитарен възел с баня), три офис помещения (едно за 

ръководителя и две за екипите), три санитарни помещения (едно обособено за лица с 

мобилни затруднения и едно за персонала), складово помещение (за санитарно – хигиенни, 

перилни и миещи препарати и за други материaли), фоайе с рецепция и гардероби. 

След изготвяне на проектна част „Архитектура“, включваща и обзавеждане и 

оборудване, същата се съгласува с Министерство на труда и социалната политика 

(МТСП) от Възложителя, съглсно методически указания на Управляващия орган. 

 ОБХВАТ НА ПРОЕКТА: 

Инвестиционния проект следва да е с обхват и съдържание съгласно нормативните 

изисквания на Наредба № 4 / 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти, Наредба  № 7 / 15.12.2004 г. за енергийна ефективност на сгради,  изм. ДВ, бр. 27 

от 2015 г., в сила от 15.07.2015 г., а така също и специфичните изисквания на проекта. 

Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в 
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съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с 

увреждания. 

1. Част Архитектурна 

 Обяснителна записка - следва да пояснява предлаганите проектни решения, във 

връзка и в съответствие с изходните данни и да съдържа информация за необходимите 

строителни продукти с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и 

стандарти (материали, изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и начина на тяхната 

обработка, полагане и/или монтаж; 

 Разпределения М 1:100 – типов етаж /етажи в случай на разлики в светлите отвори на 

фасадните дограми или типа остъклявания, покрив (покривни линии) и др. при 

необходимост; 

 Характерни вертикални разрези на сградата - М1:100; 

 Архитектурно - обзавеждане и оборудване, следва да съдържа:  

- Разположението на обзавеждането и оборудването с габаритни размери. 

-  Технически параметри и характеристики на обзавеждането и оборудването, 

където е приложимо. 

- Обзавеждането да е безопасно, удобно, функционално, ергономично и с добър 

съвременен дизайн. 

-  Същата се съгласува с Министерство на труда и социалната политика (МТСП) от 

Възложителя, съгласно методически указания на Управляващия орган. 

 Фасади – графично и цветово решение за оформяне фасадите на обекта. Цветовото 

решение да бъде обвързано със зададената от възложителя цветова гама на съответния 

район. Графичното представяне на фасадите трябва да указва ясно всички интервенции, 

които ще бъдат изпълнени по обвивката на сградата вкл. Дограмата. 

 Архитектурно – строителни детайли в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението 

на отделни СМР - М 1:20. 

 Решение за фасадната дограма на обекта, отразено в спецификация на дограмата, 

която следва да съдържа: 

- Схема на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина с посочени растерни 

и габаритни размери, всички отваряеми части с посоките им на отваряне и ясно 

разграничени остъклени и плътни части; 

- Общия необходим брой на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за 

обекта; 

- Единичната площ и общата площ по габаритни размери на всеки отделен вид 

прозорец, врата или витрина за обекта. 

- Разположението на новопроектираната дограма по фасадите на обекта да се 

представи в графичен вид с ясна идентификация на всеки отделен вид прозорец, врата 

или витрина за обекта. 

- Растерът и отваряемостта на дограмата да бъдат съобразени със спецификата, 

експлоатационния режим и хигиенните изисквания на помещенията, които обслужва. 
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2. Част Конструктивна /Конструктивно Становище 

 Обяснителна записка - съдържа подробна информация относно предвидените в 

работния проект СМР и тяхното влияние върху конструкцията на сградата във връзка със 

задължителните мерки посочени в техническия паспорт на сградата. Към записката се 

прилага спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, 

изделия) по част конструктивна (ако е приложимо) с технически изисквания към тях в 

съответствие с действащи норми и стандарти; 

 Детайли, които се отнасят към конструктивните/носещи елементи на сградата - 

остъкляване/затваряне балкони и лоджии, парапети, премахване на неносещи стени и др. - 

които са приложими; Детайлите се изработват с подробност и конкретност, които следва да 

осигурят изпълнението на СМР. 

 

3. Част Електро  

 Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и 

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

част електро с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и 

стандарти 

 Графична част, вкл. детайли за изпълнение. 

 

4. Част ВиК 

 Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и 

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

част ВиК с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти; 

 Графична част, вкл. детайли за изпълнение ако е необходимо. 

 

5. Част Енергийна Ефективност 

 Обяснителна записка, която съдържа: 

 Технически изчисления; 

 Графична част - технически чертежи на архитектурно-строителни детайли и 

елементи с описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните 

характеристики на продуктите, приложения - технически спецификации и характеристики 

на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти. 

 

6. Част Пожарна Безопасност  

С обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 1з-1971 от 2009 г. за 

строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и 

съобразно категорията на сградата; 

 Обяснителна записка; 

 Графична част. 

 

7. Част ПБЗ  
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С обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните 

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

монтажни работи; 

 Обяснителна записка; 

 Графична част. 

 

8. Част ПУСО   

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. 

 

9. Част Сметна Документация  

по части, в т.ч. подробни количествена и количествено-стойностна сметки за видовете 

СМР. 

 

  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО 

 Обемът и съдържанието на документацията и приложените към нея записки и детайли, 

следва да бъдат достатъчни за изпълнение на обновителните дейности по обекта. 

 Проектно-сметната документация следва да бъде изработена, подписана и съгласувана 

от проектантите от екипа, избран по реда на ЗОП, с правоспособност да изработват 

съответните части, съгласно Законите за камарата на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране, като същото се доказва със заверени копия от валидни 

удостоверения за правоспособност. 

 Всички проектни части се подписват от представител на Общината. Изпълнителят 

е длъжен да извърши необходимите корекции и преработки, ако такива се налагат, за 

своя сметка в срок до 10 календарни дни след писмено уведомление от Възложителя. 

 Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да бъде на разположение на Възложителя 

през цялото времетраене на обновителните и ремонтни дейности. 

 Изпълнителят следва да представи работния проект в обем и съдържание съгласно Наредба 

№4 от 21 май 2001 година за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

  

 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КРАЙНИТЕ ПРОДУКТИ 

Техническия проект и работните детайли  следва да се представят в 6 шест 

екземпляра на хартиен носител и два на електронен носител във формат „dwg“ (версия 

AutoCAD 2000) и формат „pdf“. 

 

 УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР  

Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор в следните случаи: 

а/ Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, 

след уведомяване от Възложителя или лицето упражняващо строителен надзор. 

б/ За участие в приемателна комисия на извършените строително – монтажни работи.  
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При невъзможност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осигури на обекта на посочената в 

поканата дата проектанта изработил частта от проекта, за която е необходим авторски 

надзор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оторизира и осигури друг свой специалист, 

който да се яви на строителната площадка и извърши необходимия авторския надзор. 

Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да упражнява авторския надзор 

своевременно и ефективно, като се отзовава на повикванията на Възложителя. 

Изпълнителят ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно 

одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством 

проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, 

че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените в 

процедурата минимални изисквания. 

Авторският надзор ще бъде упражняван във всички случаи, когато присъствието на 

проектант на обекта е наложително, относно: 

1. Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и 

актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно 

изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.; 

2. Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение 

на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за 

точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в 

строителството; 

3. Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при 

необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния 

надзор и др.; 

4. Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите. 

 

 ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА МАТЕРИАЛИТЕ И 

ПРЕДВИДЕНИТЕ РАБОТИ 

Основните материали, които ще се използват по време на строителството трябва да 

отговарят на стандарти за качество, съгласно действащата нормативна уредба на 

РБългария и Европейския съюз или еквивалент. 

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 притежават 

подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в 

сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградите 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. 

Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение 
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на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя. 

В строежите трябва да бъдат вложени материали, определени в проектите, 

отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти. 

Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в 

строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна в 

одобрения проект да бъде съгласувана и приета от Възложителя. 

Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат 

отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на 

Възложителя за сметка на Изпълнителя. 

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите 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 проектиране на сградите и техните 

обновявания, ремонти и реконструкции. 

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи качествено и в срок и да 

осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко 

друго необходимо за изпълнение на строежа. 

Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според 

одобрения от Възложителя технически инвестиционен проект и качество, съответстващо на 

БДС или еквивалент. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на 

СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на 

Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на 

възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните държавни 

институции. 

Изпълнителят трябва да осигури и съхранява Заповедната книга на строежа. Всички 

предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и 

подписани от посочен представител на Възложителя. 

 

 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

По време на Изпълнението на СМР, няма да има отделяне на вредни вещества 

замърсяващи околната среда и въздуха. Отпадъците ще се изхвърлят на определени от 

Общината места, след издаване на разрешение 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 

невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци. 

 

 ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ 

1.  Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи качествено и в срок, да 

осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко 

друго необходимо за изпълнение на строежа. 
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2.  Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според 

одобрения от Възложителя технически инвестиционен проект и качество, съответстващо на 

БДС или еквивалент. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на 

СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на 

Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на 

възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните държавни 

институции. 

3.  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. 

 СИСТЕМИ ЗА ПРОВЕРКА И КОНТРОЛ НА РАБОТИТЕ В ПРОЦЕСА 

НА ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Възложителят ще осигури Консултант, който ще упражняване строителен надзор 

съгласно чл. 166, ал. 1, т.1 от ЗУТ. 

 2. 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 констатирано некачествено изпълнение на СМР се съставя - Акт обр. № 10 за 

спиране на строителството съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове 

и протоколи по време на строителството, като изпълнителя се задължава да коригира, 

респективно да заменя изцяло за своя сметка некачествено извършените работи и 

некачествени материали. Възложителя уведомява Изпълнителя писменно за всички 

нарушения на договора. 

3. 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. 

Бенефициентът е длъжен да предвиди в договорите за възлагане на обществени 

поръчки следните задължения към изпълнителя: 

•  задължение да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и 

публичност, определени в договора за безвъзмездна помощ; 

•  задължение да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити; 

•  задължение да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от 

проверки на място; 

•  задължение да докладва за възникнали нередности; 

•  задължение да информира бенефициента - възложител за възникнали проблеми при 

изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване; 



   

 

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.001-0049-С01 „Нова възможност за деца и младежи в Община 
Враца – Проект 2“ по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца" по Приоритетна ос 5 

"Регионална социална инфраструктура", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014-2020 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 година. 

10 

•  задължение да спазва изискванията за съхранение на документацията за проекта, 

определени в договора за безвъзмездна помощ. 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

По време на изпълнение на СМР, Изпълнителя на строежа следва да спазва 

изискванията на следните нормативни документи: 

•  ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (ЗУО) 

•  ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗЗБУТ)  

•         Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни 

продукти в строежите на Република България  

•         Наредба № 3 от 1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни 

конструкции и Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни 

конструкции  

•         Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г.  

•         Наредба № 2 от 2004г. за минималните изисквания заздравословни ибезопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи  

•  Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

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

• Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на 

здравето на работещите при използване на лични предпазни средства наработното място  

•       Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за 

безопасност и/или здраве при работа  

•  Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на товарно-разтоварни работи  

•  Правилник за приемане на земната основа и на фундаментите  

• Наредба № 4 от 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиранена  

сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на 

строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството  

• Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на 

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

хората с увреждания. 

• Наредба № 1з-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар  



   

 

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.001-0049-С01 „Нова възможност за деца и младежи в Община 
Враца – Проект 2“ по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца" по Приоритетна ос 5 

"Регионална социална инфраструктура", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014-2020 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 година. 
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•          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  

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

строителството  

•          Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 

строителството, приета с ПМС № 38 от 2004 г.  

 

                               


