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o ПРЕДМЕТ  НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

               Избор на изпълнител за осъществяване на дейността: „Оптимизация работата 

на светофарните уредби в  гр. Враца – (Инжежеринг – проектиране, авторски надзор 

и изпълнение на СМР)“, на следните обекти: 

 

o ОБЕКТ  НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

              По смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закон за обществените поръчки 

(ЗОП), обект на обществената поръчка е „ проектиране и изпълнение на строителство“    

 

o ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

        Светофарните уредби, предмет на обществената поръчка са трета категория 

строежи по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Наредба № 1 от 30 юли 2003 год. за номенклатурата 

на видовете строежи, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., изм. и доп., бр. 23 от 22.03.2011 г., в 

сила от 23.04.2011 г., бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г. 

Целта на обществената поръчка е: 

 Синхронизиране на режима на работа на  светофарните уредби, с измененото 

транспортното натоварване на кръстовищата. 

 Подмяна на физическо и морално амортизирани, обикновени /крушкови/ 

светофарни секции, с икономически ефективни, изпълнени по LED технология 

светофарни секции. 

  Подобряване на организацията и безопасността на движението, по уличната мрежа 

в гр. Враца. 

 

бул. „Мито Орозов”- бул.”Христо Ботев” – (пл. „Руски”) 

бул. „Мито Орозов”- ул.”Стоян Заимов”  

бул. „Демокрация”- ул.”Екзарх Йосиф” – (до ж. бл.„Космос”) 

бул. „2-ри юни”- ул.”Екзарх Йосиф” – (до„Турската чешма”) 

бул. „2-ри юни”- ул.”Кръстьо Бързаков” – (ж.к. „Медковец”) 

бул. "Мито Орозов" - ул."Н.Й.Вапцаров" - (Стария пазар) 

ул. "Околчица" - бул."Европа" 

ул. "Околчица" - ул."Славянска" 

ул. "Георги Бенковски" - "Крайречен Булевард" 

бул. „Христо Ботев”- ул.”Славянска”  

http://web.apis.bg/p.php?i=465507
http://web.apis.bg/p.php?i=619046
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   Обществената поръчка включва възлагане изпълнението на следните договорни  

дейности : 

 

 ПРОЕКТИРАНЕ 

- Изготвяне на „Проект за регулиране на движението със светлинни 

сигнали, чрез оптимизация  работата на светофарните уредби в гр. 

Враца ” във фаза „Работен проект”. 

- Предмет на проектната разработка са светофарните уредби на следните 

кръстовища: 

Местоположение  

светофарна 

секция 

 3хФ300 

комплектована 

светофарна 

секция 

 3хФ200 

комплектована 

светофарна 

секция 

 2хФ200 

комплектована 

светофарна 

секция 

 1хФ300 

комплектована 

бул. „Мито Орозов”- бул.”Христо Ботев”  

(пл. „Руски”) 
4 4 8 2 

бул. „Мито Орозов”- ул.”Стоян Заимов” 8 4 8 2 

бул. „Демокрация”- ул.”Екзарх Йосиф” 

(до ж. бл.„Космос”) 
10 4 8   

бул. „2-ри юни”- ул.”Екзарх Йосиф”  

(до„Турската чешма”) 
8 4 8   

бул. „2-ри юни”- ул.”Кръстьо Бързаков”  

(ж.к. „Медковец”) 
4 4 8   

бул."Христо Ботев"-ул.”Славянска” 

 (до стария LIDL) 
4 4 8   

бул. "Мито Орозов"  - ул. "Н.Й.Вапцаров" /Стария пазар/ 4 2   2 

ул. "Околчица" - бул. "Европа" 3 3 8   

ул. "Георги Бенковски" - "Крайречен булевард" 3 3 8   

ул. "Околчица" - ул. "Славянска" 4 4 8  1 

 

- Съдържанието на проекта се разработва в части, съгласно изискванията на 

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

инвестиционните проекти и Наредба № 17 от 23.07.2001 г. за регулиране на 

движението по пътищата със светлинни сигнали, технически проекти по 

части – „Организация и безопастност на движение“, „Конструктивна“, 

„Електрическа“, „Проект за организация и изпълнение на строителството“ и 

„ПУСО“, „Сметна документация“ необходими за издаване на Разрешение за 

строеж. 

- Неразделна част от проектната документация е Количествено стойностна 

сметка, по която ще се разплащат извършените СМР. 

Част: „Организация и безопастност на движение“ съдържаща: 
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- Обяснителна записна с транспортно – технически изчисления. 

- Данни за интензивността на движението на потоците от ППС и пешеходци. 

- Сигнализация на регулираното място с пътна маркировка и пътни знаци. 

- План за разположение на техническите средства – светофари, стълбове и 

конзоли, контролер, индуктивни рамки и/или сензори, бутони, 

допълнителни средства за сигнализиране и др. 

- План за фазите на регулиране. 

- Циклограми за всички програми. 

- Схема на блокировките срещу едновременно подаване на разрешителни 

светлинни сигнали в конфликтните потоци от ППС и пешеходци. 

Част: „Конструктивна“ съдържаща: 

- Обяснителна записка с данни за приетите натоварвания на конструкциите на 

закрепване на техническите средства и конструктивни изчисления на якост 

и деформации. 

- Чертеж на конструкциите, съединенията и фундаментите със съответните 

детайли. 

Част: „Електрическа“ съдържаща: 

- Обяснителна записка. 

- Данни за източника за електрозахранване на контролера и за инсталираната 

и консумираната мощност. 

- Чертеж с детайли на кабелно електрозахранване на контролера с тръбна 

мрежа. 

- Чертеж с детайли на кабелно електрозахранване с тръбна мрежа от 

контролера до стълбовете. 

- Чертеж с детайли на кабелно електрозахранване от индуктивните рамки, 

бутонитр и сензорите до контролера. 

- Схема на връзките между кабелния клеморед в стълба и техническите 

средства, разположени върху този стълб. 

- Детайли на зазамяване на стълба. 

Част „Проект за организация и изпълнение на строителството“ съдържаща: 

- Обяснителна записка. 

- Строителен ситуационен план. 



 5 

- Четрежи с детайли за възстановяване на пътни и тротоарни настилки и 

зелени площи, разрушени при строителството на тръбната мрежа и 

стълбовете. 

- Чертежи за временна организация и безопастност на движението при 

изпълнение на СМР. 

Част „ПУСО“, разработена съгласно Закона за управление на отпадъците. 

Част „Сметна документация“ 

Част „ПБЗ“ 

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

следва да бъдат достатъчни за изпълнение на обновителните дейности по обекта, както и 

за издаване Разрешение за строеж. 

 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 един 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. 
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б/ За участие в приемателна комисия на извършените строително – монтажни 

работи.  

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. 

 

 

 СТРОИТЕЛСТВО 

- Изпълнение по одобрена проектна документация строителство свързано с  

извършване на „Оптимизация работата на светофарните уредби в  гр. 

Враца – (Инжежеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на 

СМР)“ 

- Доставка и влагане в монтажа на необходими, съответстващи на техническите 
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спецификации продукти и изделия; 

- Извършване на изпитвания и лабораторни изследвания при необходимост, на 

извършените СМР;  

- Отстраняване на недостатъци, констатирани при изпълнение на договорените 

в обществената поръчка СМР; 

- Гаранционно поддържане на строежите, включващо отстраняване на 

проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за 

възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата. 

 

 

o МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

       

Мястото за изпълнение на поръчката са кръстовища от уличната мрежа на гр. Враца, 

както следва: 

 

бул. „Мито Орозов”- бул.”Христо Ботев” – (пл. „Руски”) 

бул. „Мито Орозов”- ул.”Стоян Заимов”  

бул. „Демокрация”- ул.”Екзарх Йосиф” – (до ж. бл.„Космос”) 

бул. „2-ри юни”- ул.”Екзарх Йосиф” – (до„Турската чешма”) 

бул. „2-ри юни”- ул.”Кръстьо Бързаков” – (ж.к. „Медковец”) 

бул."Христо Ботев"-ул.”Славянска” (до стария LIDL) 

бул. "Мито Орозов" - ул."Н.Й.Вапцаров" - (Стария пазар) 

ул. "Околчица" - бул."Европа" 

ул. "Георги Бенковски" - "Крайречен булевард" 

ул. "Околчица" - ул."Славянска" 

Оглед на местоположение на обекта. 

Препоръчва се посещение на място на обекта след предварително заявление, минимум два 

дни преди планираното посещение.  

Лице за контакт: инж. Стефан Стефанов - Главен експерт „Транспорт и общинска 

инфраструктура“. 

Заявлението следва да постъпи по един от двата начина: по телефон – 0887900316 или 

електронна поща: obshtina.vratsa@abv.bg.  
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След изпращането на заявлението Участниците ще получат потвържение по начина, по 

който е изпратено (телефон или електронна поща) относно датата и часа, в който е 

възможно да се извърши посещението 

 

 

o СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

     Срок за изпълнение на дейностите по договора: 

до 30.12.2018год. 

или 

  проектиране – макс. 30 календарни дни / след подписване на договора/ 

 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. 

 

 строителство - макс. 90 календарни дни / след издаване на РС и оформяне на 

акт обр. 2а / 

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/или 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. 

 Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – кратък от 45 

/четиредесет и пет/ и по - дълъг от 90 /деведесет/ календарни. 

Сроковете за изпълнение на поръчката се посочват от участника в Техническата 

оферта и в Линеен график на строителството, част от нея 

 

       Забележка: Поради необходимост от благоприятно време за изпълнение на 

различните технологични процеси и постигане на необходимото качество на договорените 

дейности, спазването на горните ограничаващи условия е целесъобразно. 

 

o ВЪЗЛАГАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 Проектиране – с подписване на договора  

 Строителство – след оформяне на акт обр. 2а, за откриване на строителна 

площадка и/или 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. при наличие на: 
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- график за изпълнение на отделните светофарни уредби 

- схеми за временна организация на движението /ВОБД/ 

 

 

 

o СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ 

СМР И ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

       Светофарните уредби и техническите средства, използвани за тяхното изграждане, 

трябва да отговарят на изискванията на: 

- БДС EN 12368 "Съоръжения за управление на движението. Сигнални глави" 

или еквивалентент,  

-  БДС EN 50293 "Електромагнитна съвместимост. Сигнални системи за 

пътен трафик" или еквивалентент, 

- БДС EN 12352 "Съоръжения за управление на движението. 

Предупредителни и обезопасяващи светлинни устройства" или 

еквивалентен, 

- БДС EN 12675 "Контролери за светофарни уредби. Функционални 

изисквания за безопасност" или еквивалентент, 

- БДС EN 13563 "Съоръжения за управление на движението. Детектори за 

пътни превозни средства" или еквивалентент 

      Пътните светофари и допълнителните средства за сигнализиране се оцветяват в 

матовочерен цвят, а стълбовете и конзолите, на които те се монтират, както и средствата, 

използвани за закрепването им, се оцветяват в сив, матовочерен или сребрист цвят. 

      Стълбовете и конзолите, както и скрепителните елементи трябва да са горещо 

поцинковани в съответствие с БДС EN ISO 1461 "Горещо поцинковани покрития на 

готови продукти от чугун и стомана. Технически изисквания и методи за изпитване.", със 

средна маса на покритието не по-малка от изискванията в таблица 3, а за скрепителните 

елементи – в таблица 4, на същия стандарт или еквивалентент. 

       Изисквани документи за вложените материали при ремонтните дейности на 

светофарните уредби: 

      - ръководство за експлоатация и обслужване /на български език/. 

      - сертификат за съответствие или еквивалентен документ. 

      - инструкции за монтаж  
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o ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО 

Сигнализацията на участъка в ремонт е временна. Тя 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.  

 

o ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЙНОСТИ 

          С цел облекчаване на поддръжката и оптимизиране  разходите за резервни части, 

светофарните уредби трябва да са съвместими цветово, конструктивно и електрически с 

монтираните в момента светофарни секции и броячи на оставащото време от серията LTL. 

 

 

o 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. 

 

o ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 

     При реализирането на обществената поръчка задължително се спазват изискванията на:  

1. ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ) (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 

г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., 

бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 

37, 65, 76, 79, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 
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и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., 

бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 

24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 

от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г., бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г.) 

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 

(ДВ, бр. 7 от 2018 г.) (в сила от 20.02.2018 г.) 

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

строежи (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 23 от 2011 г., бр. 98 от 2012 г. 

и бр. 56 от 2017 г.) (публ., БСА, кн. 8 от 2017 г.) 

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

протоколи по време на строителството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм. и доп., 

бр. 37 от 2004 г., бр. 29 от 2006 г., бр. 98 от 2012 г., бр. 65 от 2016 г. и бр. 56 от 2017 

г.) (публ., БСА, кн. 8 от 2017 г.) 

5. (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 (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; Решение № 13641 от 

2010 г. на ВАС - изм., бр. 101 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2013 г., бр. 69 и 89 от 

2014 г., бр. 8 от 2015 г., бр. 2 от 2016 г. и бр. 1 от 2017 г.) 

6. (§ 18, ал. 1 ЗР във вр. с чл. 169, ал. 1, т. 4 ЗУТ) Наредба № 3 от 2007 г. за 

технически правила и нормативи за контрол и приемане на 

електромонтажните работи (ДВ, бр. 78 от 2007 г.) (публ., БСА, кн. 11 от 2007 г.) 

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

в проектирането и строителството, приета с ПМС № 38 от 2004 г. (ДВ, бр. 17 от 

2004 г.) (публ., БСА, кн. 3 от 2004 г.) 

8. (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 (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2005 г., бр. 98 

от 2012 г., бр. 65 от 2016 г. и бр. 87 от 2017 г.) (публ., БСА, кн. 8 от 2017 г.) 

9. ЗАКОН ЗА КАМАРИТЕ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ В 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ (ЗКАИИП) (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 

г.; изм. и доп., бр. 65 от 2003 г., бр. 77 от 2005 г., бр. 30 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 
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2007 г., бр. 13 от 2008 г., бр. 28 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 

и 83 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 27 от 2016 г.) 

10. ЗАКОН ЗА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ (ЗКС) (обн., ДВ, бр. 108 от 2006 г.; 

изм. и доп., бр. 19, 35 и 92 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 83 от 

2013 г., бр. 13, 63 и 92 от 2017 г.) 

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

Централния професионален регистър на строителя (ДВ, бр. 100 от 2017 г.) (в сила 

от 01.01.2018 г.) 

 

12. ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗООС) (обн., ДВ, бр. 91 от 

2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 

74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 

от 2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., 

бр. 46 и 61 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27 и 

66 от 2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г., бр. 62, 95, 96 и 101 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г., 

бр. 12, 58, 76 и 96 от 2017 г.) 

 

13. ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (ЗУО) (обн., ДВ, бр. 53 от 2012 

г.; изм., бр. 66 от 2013 г.; Решение № 11 от 2014 г. на КС - изм., бр. 61 от 2014 г.; 

изм. и доп., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г., бр. 13, 85, 88 и 102 

от 2017 г.) 

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

ДВ, бр. 66 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2017 г.) 

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

влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 267 от 2017 г. 

(ДВ, бр. 98 от 2017 г.) 

16. (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 (ДВ, бр. 51 от 2014 г.) 

 

17. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗЗШОС) (обн., ДВ, 

бр. 74 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2006 г., бр. 41 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 

32 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 12 от 2017 г.) 
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18. (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 (ДВ, бр. 58 от 2006 г.) (публ., 

БСА, кн. 9 от 2006 г.) 

 

19.  ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (ЗДвП) (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 

г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 

85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 82, 85 

и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 

74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; 

Решение № 1 от 2012 г. на КС – изм., бр. 20 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 47, 53, 54, 60 

и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 

95, 101 и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 2016 г., бр. 9, 11, 54, 58, 77 и 

97 от 2017 г., бр. 2 и 7 от 2018 г.) 

20. (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 (обн., ДВ, бр. 74 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 34 от 

2015 г.) (публ., БСА, кн. 7 - 8 от 2015 г.) 

21. Наредба № 17 от 2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни 

сигнали (обн., ДВ, бр. 72 от 2001 г., изм., бр. 18 от 2004 г. и изм. и доп., бр. 35 от 

2015 г.) (публ., БСА, кн. 5 – 6 от 2015 г.) 

 

22. ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ (ЗЕЕ) (обн., ДВ, бр. 35 от 2015 г.; 

изм. и доп., бр. 105 от 2016 г. и бр. 103 от 2017 г.) 

23. (чл. 57, ал. 6 ЗЕЕ) Наредба № Е-РД-04-05 от 2016 г. за определяне на 

показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на 

предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено 

осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на 

обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни 

спестявания (ДВ, бр. 81 от 2016 г.) (в сила от 14.10.2016 г.) 
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24. КОДЕКС НА ТРУДА (КТ) (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 6 от 

1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 

1992 г., бр. 69 и 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22, 52, 

56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 

120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 

от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 

2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58, 77, 

91, 100 и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20, 38, 49, 77 и 82 от 

2012 г., бр. 15 и 104 от 2013 г., бр. 1, 27 и 61 от 2014г., бр. 54, 61, 79 и 98 от 2015 г., 

бр. 8, 57, 59, 98 и 105 от 2016 г., бр. 85, 86, 96 и 102 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.) 

25. (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 (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., 

бр. 102 от 2006 г. и бр. 90 от 2016 г.) 

26. (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 

(ДВ, бр. 11 от 2006 г.) 

 

27.  ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗЗБУТ) 

(обн., ДВ, бр. 124 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 86 от 1999 г., бр. 64 и 92 от 2000 г., бр. 

25 и 111 от 2001 г., бр. 18 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76 от 2005 г., бр. 33, 

48, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г., бр. 102 и 108 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., 

бр. 12, 58, 88 и 98 от 2010 г., бр. 60 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 

27 от 2014 г., бр. 79 от 2015 г. и бр. 97 от 2017 г.) 

28. (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 (обн., ДВ, бр. 88 от 1999 г.; изм. и доп., 

бр. 48 от 2000 г., бр. 43 от 2003 г., бр. 37 и 88 от 2004 г., бр. 40 от 2008 г., бр. 24 от 

2013 г., бр. 95 от 2016 г.) 

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

извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47 от 1999 г.) 

30. (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 
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използване на лични предпазни средства на работното място (обн., ДВ, бр. 46 

от 2001 г.; изм., бр. 40 от 2008 г.) 

31. (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 (обн., ДВ, бр. 3 от 

2009 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2015 г.) 

 

32. КРБ – Конституция на Република България 

33. (чл. 105, ал. 2 КРБ) Постановление № 165 от 2004 г. на Министерския съвет за 

организацията и координацията на обмена на информация за технически 

регламенти и правила за услуги на информационното общество и за установяване 

на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила 

за продукти, законно предлагани на пазара на друга държава членка (доп. на загл., 

ДВ, бр. 48 от 2009 г.; изм., бр. 52 от 2011 г.) - в сила от датата на влизането в сила 

на двустранно споразумение между Република България и Европейския съюз за 

изпълнение на процедура за предоставяне на информация в областта на 

техническите регламенти и правилата за услуги на информационното общество 

(обн., ДВ, бр. 64 от 2004 г.; изм., бр. 91 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г., бр. 48 от 2009 

г., бр. 52 от 2011 г. и бр. 40 от 2015 г.) 

 

34. 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.) 

 

35. ЗАКОН ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ (ЗТИП) 

(обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 63 и 93 от 2002 г., бр. 18 и 107 от 2003 

г., бр. 45, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 62 и 76 от 2006 г., бр. 41 и 86 от 2007 г., 

бр. 74 от 2009 г., бр. 80 от 2010 г., бр. 38 от 2011 г., бр. 38, 53, 77 и 84 от 2012 г., бр. 

66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 101 от 2015 г.) 

36. (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 (обн., 

ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.; изм., бр. 95 от 2017 г.) (в сила от 

01.03.2015 г.) 
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37. (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 (обн., ДВ, бр. 98 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2017 г.) (публ. без посл. 

изм. и доп., БСА, кн. 1 от 2016 г.) 

38. (чл. 7, ал. 1 ЗТИП) Наредба за съществените изисквания и оценяване на 

съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в 

определени граници на напрежението, приета с ПМС № 47 от 2016 г. (обн., ДВ, 

бр. 23 от 2016 г.; изм., бр. 32 от 2016 г.) (в сила от 20.04.2016 г.) 

 

 

 


