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• ПРЕДМЕТ  НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

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

надзор във връзка с реализация на вертикална планировка по две обособени 

позиции в гр. Враца“. 

Обособена позиция 1: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и 

осъществяване на авторски надзор във връзка с реализация на вертикална 

планировка на междублоково пространство в района на ул. „Остри връх”, ул. „Река 

Лева“ и бул. „Христо Ботев“. 

Обособена позиция 2: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и 

осъществяване на авторски надзор във връзка с реализация на вертикална 

планировка при бл. „Околчица” № 4”. 

• 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, включително проектиране и 

изпълнение на строеж. 

• СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

  Срокът за изготвяне на инвестиционен проект и за двете обособени позиции следва да 

бъде не по-кратък от 7 (седем) календарни дни и не по-дълъг от 15 (петнадесет) 

календарни дни, като започва да тече от датата на подписване на Договора. 

  Срокът за изпълнение на строително - монтажните работи и за двете обособени 

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

от датата на подписване на протокол (приложение № 2) 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.    

Сроковете за изпълнение на поръчката се посочват от участника в Техническoто 

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

• МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Обособена позиция 1: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и 

осъществяване на авторски надзор във връзка с реализация на вертикална 

планировка на междублоково пространство в района на ул. „Остри връх”, ул. „Река 

Лева“ и бул. „Христо Ботев“. 

    Съгласно регулационния план на гр. Враца, в ж. к. „Река Лева”, УПИ I-10, кв. 6, в 

междублоково пространство пред бл. „Река Лева” № 3 и № 5 има нереализирана 

регулация, с която значително се разширява прилежащата тротоарна площ и се обособява 

самостоятелна площ за паркиране на МПС. 

Обособена позиция 2: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и 

осъществяване на авторски надзор във връзка с реализация на вертикална 

планировка при бл. „Околчица” № 4”. 

        Съгласно регулационния план на гр. Враца, в ж. к. „Околчица”, УПИ I-11, кв.212 в 

междублоково пространство пред бл. „Околчица” № 4 има нереализирана регулация. Това 

налага благоустрояването на подходите към жилищните блокове и гаражи и изграждане 

на вътрешни междуквартални обслужващи улици и тротоарни площи. 

• ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Обособена позиция 1: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и 

осъществяване на авторски надзор във връзка с реализация на вертикална 
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планировка на междублоково пространство в района на ул. „Остри връх”, ул. 

„Река Лева“ и бул. „Христо Ботев“. 

 

 Обхват и съдържание на проекта: 

Проектът да се изготви съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за 

обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти на МРРБ. 

       Наредбата се прилага за всички обекти, за които се изисква одобрен инвестиционен 

проект при издаване на разрешение за строеж. 

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

на инвестиционните проекти на МРРБ, инвестиционния проект да се изготви 

еднофазно, във фаза „Технически проект”. 

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

издаване на разрешение за строеж. 

           Към проекта да се разработят следните основни части: 

           Част „Геодезия”, включваща : 

o заснемане на прилежащия терен (Заснемане на съществуващия терен на 

междублоковото пространство) 

o трасировъчен план с данни за трасиране (ситуационно и нивелетно) на основните  

точки от  нереализираната регулация.  

o трасировъчният план, се разработва в съответствие с нормативните актове и 

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

на обекта. 

      Част „Вертикална планировка”, включваща : 

o Разработване на вертикална планировка на заснетия участък, съгласно 

предвижданията на регулационния план, включващ: 

 -    тротоарни площи  с ширина 1,50м и 4,50м пред УПИ I-10, кв.6, ж.к.Река лева. 

 -   обособява самостоятелна площ за паркиране на МПС и улична плътно  между 

О.Т.122 и  в посока към  О.Т. 105  в ж.к.Река лева, УПИ I-10, кв.6. вертикална 

обвързаност на отделни сгради, съоръжения, площи и пространства, улици, алеи, 

инженерни мрежи; 

o типови детайли на: 

          -  асфалтобетонна настилка улици и паркинг 

          -  тротоарна настилка 

          - бордюри за ограничаване на площните елементи (настилка улица-тротоар, 

тротоар – зелена площ) 

o надлъжни профили по осовите линии  и напречни профили на характерни места. 

      Част „ВиК”  

o Обяснителна записка 

o Чертежи и ситуации 

o Проектното решение да осигури функциониране на отводнителните съоръжения за 

повърхностни дъждовни води – шахти и решетки.  

      Част „Електро” 

o Обяснителна записка 

o Проектното решение да предвиди изместване на стомано решетъчни стълбове над 

тротоара пред бл. № 3 и бл. № 5 

      Част ПОИС, включваща : 

o обяснителна записка с данни и обосновка на: 
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          - общите условия, при които ще се изпълнява строителството; 

            - строителния ситуационен план; 

            - избора на строителната механизация за изпълнение на СМР; 

             -раздел „Здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност, 

като се посочват специфичните изисквания при изпълнение на СМР”; 

             -раздел „ Опазване на околната среда по време на изпълнение на 

строителството” 

o  строителен ситуационен план (решава разполагането на временните сгради и 

съоръжения и на инженерните мрежи и съоръжения. В строителния ситуационен 

план се определят и частите от тротоари, улични или пътни платна и свободни 

обществени площи, които се използват временно за строителни площадки при 

условията на чл. 157, ал. 5 ЗУТ). 

o проект за временна организация и безопасност на движението ( ПОИС се 

изработва поради необходимост в процеса на строителството  да се измени 

съществуващата организация на движението, и съдържа обяснителна записка и 

схеми (чертежи). 

     Част „Сметна документация” , включваща : 

o обяснителна записка, 

o подробни количествени сметки по частите на проекта за видовете СМР,  

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

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

оферираната стойност. 

      Част „План за управление на строителни отпадъци” , включваща : 

o обяснителна записка 

o общи данни за инвестиционния проект 

o прогноза за СО, които ще се образуват, и за степента на тяхното материално 

оползотворяване 

o прогноза за вида и за количеството на рециклираните строителни материали, 

продуктите, подготвени от СО за повторна употреба, и СО за обратни насипи, 

които ще се вложат в строежа, 

      Изисквания към проектните части на работния проект: 

o Работни чертежи и детайли, по които се изпълняват отделните видове СМР, да се 

изготвят в следните препоръчителни мащаби: 

          - ситуационно решение - в М 1:500 и М 1:1000; 

          - разпределения, разрези, фасади - в М 1:50 и М 1:100; 

          - детайли - в М 1:20, М 1:5 и М 1:1; 

          -други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на 

обекта; 

       Обособена позиция 2: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и 

осъществяване на авторски надзор във връзка с реализация на вертикална 

планировка при бл. „Околчица” № 4”. 

 Обхват и съдържание на проекта: 

Проектът да се изготви съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за 

обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти на МРРБ. 

       Наредбата се прилага за всички обекти, за които се изисква одобрен инвестиционен 

проект при издаване на разрешение за строеж. 
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        Съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието 

на инвестиционните проекти на МРРБ, инвестиционния проект да се изготви 

еднофазно, във фаза „Технически проект”. 

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

за издаване на разрешение за строеж. 

           Към проекта да се разработят следните основни части: 

            Част „Геодезия”, включваща : 

o заснемане на прилежащия терен (Заснемане на съществуващия терен на 

междублоковото пространство) 

o трасировъчен план с данни за трасиране (ситуационно и нивелетно) на основните  

точки от  нереализираната регулация.  

o трасировъчният план, се разработва в съответствие с нормативните актове и 

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

на обекта. 

       Част „Вертикална планировка”, включваща : 

o разработване на вертикална планировка на заснетия участък, съгласно 

предвижданията на регулационния план, включващ: 

         -  изграждане на улица от о.т.60 до о.т.107 към ул.Ангел Грамчев с дължина 80м и 

ширина 5м. и тротоар с ширина 1,50м, ж.к.Околчица, УПИ I-11, кв.212 

         - изграждане на улица - топик , в УПИ I-11, кв.212 от о.т.61 до о.т.113 с дължина 

55м и ширина 5м., ж.к.Околчица, УПИ I-11, кв.212 

 -  приетата схема за отводняване и отвеждане на повърхностните води с пояснение 

за наклоните на прилежащите им терени, настилките на тротоарите, улиците, 

паркингите и др.; 

o вертикална обвързаност на отделни сгради, съоръжения, площи и пространства, 

улици, алеи, инженерни мрежи; 

o типови детайли на: 

         -асфалтобетонна настилка улици и паркинг 

         -тротоарна настилка 

         -бордюри за ограничаване на площните елементи (настилка улица-тротоар, 

тротоар – зелена площ) 

o надлъжни профили по осовите линии  и напречни профили на характерни места. 

      Част „ВиК”  

o Обяснителна записка 

o Чертежи и ситуации 

o Проектното решение да осигури функциониране на отводнителните съоръжения за 

повърхностни дъждовни води – шахти и решетки.  

       Част „Електро” 

o Обяснителна записка 

o Проектното решение да предвиди изместване на стоманорешетъчни стълбове над 

тротоара пред бл. № 3 и бл. № 5 

     Част ПОИС, включваща : 

o обяснителна записка с данни и обосновка на: 

          - общите условия, при които ще се изпълнява строителството; 

           -  строителния ситуационен план; 

           -  избора на строителната механизация за изпълнение на СМР; 
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           -  раздел „Здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност, 

като се посочват специфичните изисквания при изпълнение на СМР”; 

           -  раздел „ Опазване на околната среда по време на изпълнение на 

строителството” 

o  строителен ситуационен план (решава разполагането на временните сгради и 

съоръжения и на инженерните мрежи и съоръжения. В строителния ситуационен 

план се определят и частите от тротоари, улични или пътни платна и свободни 

обществени площи, които се използват временно за строителни площадки при 

условията на чл. 157, ал. 5 ЗУТ). 

o проект за временна организация и безопасност на движението ( ПОИС се изработва 

поради необходимост в процеса на строителството  да се измени съществуващата 

организация на движението, и съдържа обяснителна записка и схеми (чертежи). 

     Част „Сметна документация” , включваща : 

o обяснителна записка, 

o подробни количествени сметки по частите на проекта за видовете СМР,  

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

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

оферираната стойност. 

     Част „План за управление на строителни отпадъци” , включваща : 

o обяснителна записка 

o общи данни за инвестиционния проект 

o прогноза за СО, които ще се образуват, и за степента на тяхното материално 

оползотворяване 

o прогноза за вида и за количеството на рециклираните строителни материали, 

продуктите, подготвени от СО за повторна употреба, и СО за обратни насипи, 

които ще се вложат в строежа, 

  Изисквания към проектните части на работния проект: 

o Работни чертежи и детайли, по които се изпълняват отделните видове СМР, да се 

изготвят в следните препоръчителни мащаби: 

          - ситуационно решение - в М 1:500 и М 1:1000; 

          - разпределения, разрези, фасади - в М 1:50 и М 1:100; 

          - детайли - в М 1:20, М 1:5 и М 1:1; 

          - други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на 

обекта; 

 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА 

o Работният проект да отчете предвижданията на регулационния план и 

възможностите за частичното му реализиране, при отчитане наличните 

ограничения на съществуващото положение. 

o Работният проект да се съгласува за негова сметка с необходимите институции 

съгласно ЗУТ, за гарантиране издаването на Разрешение за строеж 

o Работният проект да се предаде в три екземпляра на хартиен носител и на 

електронен носител 

• ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ СМР И 

ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

      При извършване на дейностите, свързани с изграждането и поддържането на улици и 

пътища, се предвиждат строителни продукти, чиито експлоатационни показатели по 

отношение на съществените им характеристики осигуряват изпълнението на изискванията 
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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.). 

 

• ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ СМР И 

ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

          1.Трошенокаменна настилка 

 По задание от Възложителя  улиците  ще бъдат  изпълнени с  полагането на 

трошенокаменна настилка. Тези пластове ще се полагат направо върху земното легло на 

настилката, когато то се състои от пясък, баластра или скална почва и върху подосновен 

пласт, когато то е от свързани почви или е в скален изкоп.  

 Използваните материали за изграждането на трошенокаменната настилка, ще 

бъдат трошен камък с непрекъсната зърнометрия или минерална фракция. Материалът ще 

бъде чист и свободен от органични примеси, глина, свързани частици и други 

неподходящи материали.  

 Процедурите при складиране на материалите няма да влошават тяхното 

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

Материалът ще се складира върху твърда, чиста повърхност, като купчините няма да са 

по-високи от 5 м.  

 За изграждането на основните пластове от зърнести минерални материали, ще се 

използва следното оборудване: автосамосвали за доставка на материала; автогрейдер с 

регулируем нож за разстилане и профилиране, с минимална мощност 73,5 кW; 

вибрационен самоходен валяк с тегло, не по-малко от 7 t; автоцистерна с греда с дюзи за 

разпръскване на вода под налягане за оросяване на материала до достигане на оптимална 

влажност; тежък статичен валяк с тегло, не по-малко от 11 t, като теглото на използваните 

валяци ще се определя в зависимост от дебелината на уплътнявания пласт и вида на 

материала, който ще се използва. При полагане на трошен камък за запълване на дълбоки 

дупки, разстилането ще се изпълнява ръчно, а уплътняването – с пневматична трамбовка. 

 Материалът за основен пласт ще се доставя с автосамосвали и ще се разтоварва 

върху предварително уплътнения подосновен пласт или земно легло на настилката 

равномерно по цялата широчина с помощта на автогрейдер.        Уплътняването ще се 

извършва със статични или със статични и вибрационни валяци или трамбовка, в 

ограничените участъци, при оптимално водно съдържание, до достигане на проектната 

плътност. 

        2. Полагане на  бетонова бордюри. 

  2.1. Полагането на бетоновите бордюри включва изпълнението на следните операции, 

при съблюдаване на определени изисквания: 

 Оформянето на земното легло трябва да се извърши съобразно определеното ниво 

на бордюра и предложения детайл за изпълнение. 

 Полагането на бетонните бордюри трябва да стане така, че повърхността на 

бетоновото легло да се натоварва равномерно. 

 Контактните повърхности на бордюрите се навлажняват преди полагането. 
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 Когато се поставя настилка в леко влажно бетоново легло трябва да се обърне 

внимание, че бетонът следва да се обработи преди полагането му, за да се осигури връзка 

между леглото и бордюра. 

 Бетоновите бордюри трябва да бъдат фугирани. Незапълнените фуги трябва да 

бъдат поне 5 mm, а при запълване ширината им може да достигне до 10 mm. 

 Бордюрите трябва да бъдат положени спазвайки проектната разработка, в ос и 

височинно. 

  Страничната бетонна опора трябва веднага след полагането на бордюра да бъде 

възстановена, за да се постигне достатъчна връзка с основата на леглото. След полагането 

му бетонът на страничната опора трябва да бъде уплътнен. 

 Ако е необходимо, фугите между бордюрите могат да се запълнят с пластични, 

свързващи строителни материали. Фугите се оформят с дълбочина от няколко милиметра 

1.2.  

 Използваният строителен продукт е в съответствие с изискванията на : БДС ЕN 

ISO 1340:2005- Бетонови бордюри или еквивалентни. 

        3.Полагане  на неплътна асфалтова смес-биндер (0/16) и плътна асфалтова смес 

тип А (АС 12,5 изн. A) машинно, за горен пласт се извършва в следната 

последователност:  

      Площта се почиства с помощта на метли, телени четки или сгъстен въздух;  

      Площта се напръсква, с разредена бавно разпадаща се катионна или анионна 

битумна емулсия в количество 0,25-0.75kg/m2; 

      Подготвената площ се запълва с гореща асфалтова смес; 

      При използване на горещи асфалтови смеси, полагането на подготвената площ 

до горната част на покритието става с плътна асфалтова смес тип А (АС 12,5 изн. A), за 

горен пласт. Разпределянето на сместа се извършва от краищата към средата, за да се 

гарантира добра връзка между старата и новата настилка.  

      При уплътняване на покритието, при първото преминаване на валяка напред и 

назад, бандажа му трябва да застъпва не повече от 15-20 cm. Същото се повтаря и в 

другата посока, за да се осигури добра връзка в ръбовете. 

       Уплътняването на сместа трябва да се завърши преди температурата й да спадне 

под 90°С.   

      Заливане технологичните фуги между стария и новия асфалт става с битум и 

посипване с каменно брашно. 

      Посредством дървена или метална лата се проверява равността на положената 

настилка ;  

 Полагането на асфалтовата смес се извършва при температура на въздуха не по-

ниска от +5°С при сухо време.  

 Асфалтовата смес се транспортира до мястото с товарен автомобил /бордови или 

самосвал/ в зависимост от начина на извършването му. Тя трябва да бъде превозена така, 

че да бъде предпазена от замърсяване и десортиране. 

 Използваните строителни продукти са в съответствие с изискванията на: БДС 

EN 13108 – Горещи плътни асфалтови смеси, или еквивалентни 

• ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЙНОСТИ 

 Производство и полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на 

околната среда по-ниска от 5
0
 С, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други 

неподходящи условия. 
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 Износващи пластове не трябва да се полагат при температура на въздуха по-

висока от 35
О
С. 

 Изкопът за основи на бордюрите и земното легло на паркинг зоната се приемат  

задължително  от проектанта  .  

 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 

 

• ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ 

Вземане на проби: 

           1. Проби от неуплътнена асфалтова смес се вземат от бункера за готовата смес на 

асфалтосмесителя, от превозните средства и след асфалтополагащата машина. 

            2. Проби от уплътнена асфалтова смес се вземат със сонда за вадене на ядки, 

съгласно БДС EN 12697-27. Проби от уплътнените асфалтови пластове се вземат със 

сонда на разстояние не по- малко от 300 mm от външния ръб на настилката. Проби от 

асфалтовата смес трябва да бъдат вземани за пълната дълбочина на пласта на 2 000 м2 

положена настилка. 

           3. Количеството битум и зърнометричен състав се определят, чрез екстракции, 

както за неуплътнена асфалтова смес, така и за уплътнена проба в съответствие с БДС 

EN 12697-1и БДС EN 12697-2. 

           4. Обемната плътност на уплътнената асфалтова смес и на асфалтовите ядки се 

определят по БДС EN 12697-6. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

           Изпълнителят поема всички разходи произтичащи от взимането на проби от 

материалите, асфалтовите смеси и изрязването на проби от асфалтовите пластове след 

уплътняване, включително и осигуряването на необходимото оборудване и техника за 

вземане на тези проби. 

 

• 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.  

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

среда по време на изпълнение на строителството” в проектната документация по част 

ПОИС в т.ч. 

          / 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. 

• ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 

     При реализирането на обществената поръчка задължително се спазват изискванията 

на:  

1. ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ)  

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

на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии. 

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

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

инвестиционните проекти.  

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

изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за 

достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. 

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

протоколи по време на строителството. 

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

строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при 

пожар. 

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

проектирането и строителството. 

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

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти. 

10. ЗАКОН ЗА КАМАРИТЕ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ В 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ (ЗКАИИП). 

11. ЗАКОН ЗА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ (ЗКС). 

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

Централния професионален регистър на строителя . 

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

14. ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (ЗУО)  

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

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

влагане на рециклирани строителни материали.  

17. (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 
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18. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗЗШОС)  

19. (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 . 

20.  ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (ЗДвП)  

21. (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.  

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

изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени 

неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и 

изискванията към тях.  

23. ПИПСМР - Раздел „Пътища и улици“.  

24. Правила и норми за проектиране на улични настилки.  

25. КОДЕКС НА ТРУДА (КТ)  

26. (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.  

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

безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи. 

ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗЗБУТ) 

(чл. 7, ал. 2 ЗЗБУТ и чл. 276 КТ) Наредба № 7 от 1999 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при 

използване на работното оборудване  

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

извършване на оценка на риска  

29. (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  

30. (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  

31. 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.) 

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

влагане на строителни продукти в строежите на Република България  

35. (чл. 25, ал. 4 ЗА, чл. 5, ал. 1, т. 9 от УП на МРРБ, чл. 9, ал. 2, т. 4 от ЗТИП и чл. 8, ал. 

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

МРРБ за определяне на български национални изисквания за влагането на 

строителни продукти в строежите във връзка с предвидената им употреба или 

употреби . 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

Мариета Костенска 

Гл. специалист ОПИ 

 


