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ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
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 ПътVRC1032/ І-1,Враца-Мездра /Граница община (Враца-Мездра)-

Върбешница – Горна Кремена / ІІІ-103 /    

 Път VRC1035/ ІІ-13, Криводол - Борован / Девене - Три кладенци - 

Граница община (Враца - Криводол) - Лесура / ІІІ - 1301 / 

 Изкърпване на общинска пътна мрежа                                    

 

 

 

 

 

 

 

град Враца , 2019 година 
 

 

 

ОБЩИНА    ВРАЦА 
гр. Враца  3000, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshtinavr@b-trust.org 

 



 2 

I.ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

            Избор на изпълнител за реализиране на обществената поръчка с предмет: 

„Текущ ремонт на общинската пътна мрежа 2019 год.” включващ следните пътни 

участъци: 

 ПътVRC1032/ І-1,Враца-Мездра /Граница община (Враца-Мездра)-Върбешница 

– Горна Кремена / ІІІ-103 /    

 Път VRC1035/ ІІ-13, Криводол - Борован / Девене - Три кладенци - Граница 

община (Враца - Криводол) - Лесура / ІІІ - 1301 / 

 Изкърпване на общинска пътна мрежа                                    

 

II.ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

           По смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), обект на 

обществената поръчка е „строителство“. 

 

III.СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

              Сключване на договор с Изпълнител за извършване текущи ремонти на обекти 

от общинската пътна мрежа на територията на Община Враца за срок до 1 (една) 

година, възлагани поотделно на Изпълнителят с възлагателно писмо. 

               За всеки конкретен обект за изпълнение, Възложителя изпраща възлагателно 

писмо в което конкретизира вида, обема на работата и максималния срок за изпълнение 

в изготвена от него количествена сметка, в която текущите ремонти са описани в 

технологичната им последователност, чрез определени наименования.           

Изпълнителят е длъжен да представи КСС и линеен график за изпълнение по 

конкретното възлагателно писмо. В срок от 3 (три) работни дни, считано от 

представянето на КСС от страна на Изпълнителя, Възложителя или упълномащено от 

него длъжностно лице одобрява представената КСС и линеен график или отправя 

писменно известие, в което описва необходимите изменения, ако има такива. След 

одобряване на количествено – стойностната сметка и линейният график, схеми за 

временна организация на движението /ВОБД/, съгласно приложенията на НАРЕДБА 

№ 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при 

извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците на МРРБ,план за 

управление на отпадъците изготвен съгласно наредбата и отчитащ целите съгласно 

ЗУО.Възложителят изпраща към Изпълнителя възлагателно писмо за начало на СМР за 

конкретния обект. За начална дата на всяко възлагателно писмо се счита датата на 

получаване.          

  Отчитането на изпълнените дейности на завършен участък се извършва след 

съставяне на протокол Акт 19 за изпълнените СМР подлежащи на заплащане. 

 

IV.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
      Мястото за изпълнение на поръчката е участък от пътя на общинска пътна 

мрежа на Община Враца, както следва: 

 

Път VRC1032 / І-1,Враца-Мездра /Граница община (Враца- Мездра)-Върбешница – 

Горна Кремена / ІІІ-103 /,с дължина 3,2км от км 0
000 

до км 3
200

 не по малко от 

7 700м
2
 

 

Път VRC1035 / ІІ-13, Криводол - Борован / Девене - Три кладенци - Граница община 

(Враца - Криводол) - Лесура / ІІІ - 1301 /, с дължина 6,4км от км 0
000 

до км 6
400 

      не по малко от 12 000м2 

     Изкърпване на общинска пътна мрежа , не по малко от 2 000м2 
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V.ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

         Пътищата, предмет на обществената поръчка е 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. 

             Целта на обществената поръчка е възстановяване и подобряване на 

транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката на 

компрометираните участъци от пътя, с оглед осигуряване условия за безопасност на 

движението и добро отводняване на пътя чрез т.н. превантивното поддържане, 

включващо:  

 Полагане на нов износващ пласт на настилката / пренастилане на асфалтова 

настилка /;  

Обществената поръчка включва възлагането и изпълнението на следните 

договорни дейности : 

 Доставка и влагане в строителството на необходими, съответстващи на 

техническите спецификации строителни продукти (строителни материали в т.ч. 

асфалтови смеси, трошен камък и др.); 

 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. 

 

Основните СМР подлежащи на офериране са: 

 

 Фрезоване на стара асфалтова  настилка, съгластно т.1 от ТС  

 Доставка и полагане на каменни фракции при дълбочина на дупката над 5 см 

/вкл. всички разходи по полагането в т.ч. трамбоване / на основа от несортиран 

трошен камък, съгласно т.2 от ТС 

 Изкърпване на единични дупки, с изрязване до 5 м2 и дебелина 4 см., с плътна 

асфалтова смес тип А (АС 12,5 изн. A), в т.ч. всички разходи съгласно т.3 от ТС 

 Изкръпване на стара асфалтова настилка за долен пласт на покритието /АС 

биндер /, в т.ч. всички разходи съгластно т.3 от ТС 

 Доставка и полагане машинно на асфалтова смес за долен пласт на покритието 

/АС бин. /, с дебелина 4см, в т.ч. всички разходи съгластно т.3 от ТС 

 Преасфалтиране машинно на участъци над 5 м2 и дебелина 4 см., с плътна 

асфалтова смес тип А(АС 12,5 изн.А), в т.ч. всички разходи съгласно т.3 или т.4 

от ТС без фрезоване 

 Транспортни разходи за превоз на 1м3  фрезован материал, земни маси 

отпадъци, в т.ч. товаро-разтоварни дейности. 
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VI. 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 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.). 

 

VII. ОСНОВНИ  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ СМР 

И ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

1. Възстановяване на площи с разрушена и загубила носимоспособност пътна 

настилка. 
           Машинното фрезоването ще се извършва на участъци с мрежовидни, единични 

пукнатини и дупки. Единични пукнатини с ширина до 3мм се запълват с битум и няма 

да се фрезоват. Фрезоват се правоъгълници или квадрати с дълбочина 4см. Площа на 

фрезоването трябва да съдържа разрушена настилка, като задължително се обхваща до  

20 см от здравата настилка. Фрезованите фигури се почистват посредством авто четки и 

въздух под налягане. 

2. Полагане на основен пласт от скални материали / трошенокаменна настилка/, 

необработени със свързващи вещества : 
           2.1. Използваните материали за изграждане на основни пластове, необработени 

със свързващи вещества трябва да съответстват на изискванията на БДС EN 13242 

+A1/NA или еквивалентни и могат да бъдат: скален материал с подбрана зърнометрия, 

нефракциониран скален материал и изкуствен и рециклиран скален материал. 

           2.2. Скалните материали, използвани за изпълнение на основни пластове, 

необработени със свързващи вещества трябва да бъдат с непрекъсната зърнометрия и 

да притежават висока плътност и добра носимоспособност. 

            2.3. Процедурите при складиране не трябва да влошават качеството на 

складирания материал, както и да допускат внасяне на чужди материали в депото или 

купчината. Материалът трябва да се складира върху твърда, чиста повърхност, като 

купчините трябва да са не по-високи от 5 m. 

          2.4. Преди да започне изграждането на основните пластове, необработени със 

свързващи вещества, земното легло или подосновния пласт на настилката трябва да 

бъдат подготвени. 

          2.5. Основните пластове, необработени със свързващи вещества трябва да се 

изграждат само тогава, когато атмосферните условия не увреждат качеството на 

завършените пластове. Всички участъци, които са увредени от неблагоприятни 

атмосферни влияния, през която и да е фаза на строителството трябва да бъдат напълно 

разрохкани, наново профилирани, оформени и уплътнени в съответствие с 

изискванията. 

           2.6. Материалът за основен пласт се доставя с автосамосвали и се разтоварва 

върху предварително уплътнения подосновен пласт или земно легло на настилката 

равномерно по цялата широчина с помощта на автогрейдер. Уплътняването се 

извършва със статични или със статични и вибрационни валяци при оптимално водно 

съдържание, до достигане на проектната плътност, която трябва да е не по-малко от 98 

% от максималната обемна плътност на скелета, определена в лабораторни условия, 
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чрез уплътняване по модифициран Проктор, съгласно БДС EN 13286-2 или 

еквивалентни. 

           2.7. Готов за приемане участък (контролиран участък) е този, в който материала е 

положен и уплътнен в рамките на един ден и при изграждането на който са употребени 

постоянни материали. Когато работния процес изисква продължително време, 

участъкът за приемане трябва да бъде изпълнен максимум за два дни. 

          2.8. Задължение на Изпълнителя е да извършва контрол на качеството на 

материалите, уплътнението на пластовете и на окончателната повърхност. Свойствата 

на материалите трябва да се проверяват преди използването им за изпълнение на 

строителните работи. 

3. Ремонтът на единични дупки  и мрежовидни пукнатини, обхващащи цялата 

конструкция на настилката, включва цялостно премахване на разрушения и замърсен 

материал до здраво и възстановяване на отстранените пластове чрез асфалтови смеси. 

Асфалтобетоновата настилка при ремонтни работи и изкърпване на настилките се 

изпълнява с плътна смес. При необходимост се полага и неплътна смес и /АС биндер/, 

която е с различна дебелина и ширина.  

   3.1. Когато този ремонт се извършва с използването на горещи асфалтови 

смеси, се спазва следната технологична последователност:  

      - очертава се правилна правоъгълна фигура с две от страните, успоредни на 

оста на пътя, включваща повредената зона и поне по 10 cm от здравото покритие в 

страни от напуканата повърхност;  

               - изрязва се очертаната фигура с пневматичен къртач, подходяща резачка или 

фреза /за по-големи участъци/ и се отстранява материала, докато се стигне до здрав 

пласт. Отстраняването на материала в зависимост от големината на повредената 

повърхност става с лопата или механизирано с товарачна машина;  

               - добре оформената дупка се почиства грижливо от несвързан материал с 

помощта на метли, телени четки и сгъстен въздух;  

               - напръскват се и се намазват вертикалните стени на дупката за връзка с 

разредена бавно разпадаща се катионна или анионна битумна емулсия в количество 

0,25 ÷ 0,75 kg / m2;  

                - препоръчва се така подготвената дупка да се запълни с гореща асфалтова 

смес.  

                - при използване на горещи асфалтови смеси, запълването на дупката до 

горната част на покритието става с плътна асфалтова смес, за горен пласт на 

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

гарантира добра връзка между старата и новата настилка.  

                - запълването на дълбоки дупки на дълбочина до асфалтовите пластове може 

да се извърши с несортиран трошен камък, използван за изграждането на основата;  

      - при запълването на дупките трябва да се държи сметка и за намаляване 

дебелината на асфалтовия пласт след уплътняване. Сместа се подравнява с помощта на 

дървено гребло;  

                - уплътняването се извършва на пластове, ако дупката е по-дълбока от 10 cm, 

като всеки пласт се уплътнява с вибрационна плоча, ръчен вибрационен валяк, а при 

по-големи ремонтни площи и с обикновен валяк със стоманени бандажи;  

                - при уплътняване на покритието, при първото преминаване на валяка напред 

и назад, бандажа му трябва да застъпва не повече от 15-20 cm от кръпката при ръба. 

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 фугите между стария и новия асфалт с битум, непосредствено след 

направа на кръпката и посипване с каменно брашно. 

                - посредством дървена или метална лата се проверява равността на кръпката;  
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             3.2. Текущият ремонт с асфалтови смеси се извършва при температура на 

въздуха не по-ниска от +5°С при сухо време.  

             3.3. Асфалтовата смес се транспортира до мястото на ремонта 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. 

           3.4.Използваните строителни продукти са в съответствие с изискванията на: 

- БДС EN 13108 или еквивалентни – Горещи плътни асфалтови смеси. 

- Технически спецификации 2004 г. АПИ 

    4. Полагане на нови асфалтови пластове (пренастилане машинно с  /АС биндер /  и  

плътна асфалтова смес).   
 Сместа трябва да бъде полагана върху предварително одобрена повърхност и 

само когато атмосферните условия са подходящи, и в съответствие със 

Спесификацията. Ако положената смес не отговаря на изискванията, трябва да бъде 

изхвърлена.  

            Сместа трябва да бъде положена по такъв начин, че да се намали до минимум 

броя на надлъжните фуги. По правило само една надлъжна фуга е разрешена, но се 

допуска включването и на втора асфалтополагаща машина.  

            Ако по време на полагането, асфалтополагащата машина неколкократно спре 

поради недостиг на смес или асфалтополагащата машина престои на едно място за 

повече от 30 min. (независимо от причината), трябва да се изпълни напречна фуга в 

съответствие със Спесификацията. Полагането трябва да започне отново, когато е 

сигурно, че полагането ще продължи без прекъсвания и когато са пристигнали поне 

четири пълни транспортни средства на работната площадка.  

            Всеки асфалтов пласт трябва да бъде еднороден, изграден по зададените нива и 

осигуряващ след уплътняването, гладка повърхност без неравности (вдлъбнатини и 

изпъкналости) и в уточнените толеранси. За започване изграждането на следващия 

асфалтов пласт е необходимо предния положен пласт да бъде изпитан и одобрен в 

съответствие с изискванията на Спесификацията. Когато конструктивната дебелина на 

един асфалтов пласт налага той да бъде положен на повече от един пласт, работата по 

втория трябва да започне веднага след полагане, уплътняване и охлаждане на първия 

пласт. Понякога, може да трябва почистване на готовия пласт и нанасяне на разлив за 

връзка. 

         Полагане на нови асфалтови пластове (пренастилане с плътна асфалтова смес) на 

асфалтова настилка се извършва в следната последователност: 

          - очертава се правилна правоъгълна фигура с две от страните, успоредни на оста 

на пътя, включваща повредената зона и поне по 10 cm от здравото покритие в страни от 

зоната; 

          - изрязва се очертаната фигура с пневматичен къртач, подходяща резачка или 

фреза /за по-големи участъци/ и се отстранява материала, докато се стигне до здрав 

пласт. 

          - добре оформената площ се почиства грижливо от несвързан материал с помощта 

на метли, телени четки и сгъстен въздух;  

          - почистената площ се напръсква, а вертикалните стени се намазват с разредена 

бавно разпадаща се катионна или анионна битумна емулсия в количество 0,25 ÷ 0,75 kg 

/ m
2
;  

          - препоръчва се така подготвената площ да се запълни с гореща асфалтова смес.  

           - при използване на горещи асфалтови смеси, запълването на подготвената площ 

до горната част на покритието става с плътна асфалтова смес , за горен пласт на 

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

гарантира добра връзка между старата и новата настилка.  

          - запълването на неравности по дъното и достигането на нивото до асфалтовите 

пластове може да се извърши с несортиран трошен камък, използван за изграждането 

на основата;  
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           - уплътняването се извършва на пластове, ако дупката е по-дълбока от 10 cm, 

като всеки пласт се уплътнява с вибрационна плоча, ръчен вибрационен валяк, а при 

по-големи ремонтни площи и с обикновен валяк със стоманени бандажи;  

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

назад, бандажа му трябва да застъпва не повече от 15-20 cm от кръпката при ръба. 

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 фугите между стария и новия асфалт с битум, непосредствено след 

направа на кръпката и посипване с каменно брашно. 

        - посредством дървена или метална лата се проверява равността на кръпката;  

          4.1. Текущият ремонт с асфалтови смеси се извършва при температура на въздуха 

не по-ниска от +5°С при сухо време.  

          4.2. Асфалтовата смес се транспортира до мястото на ремонта 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. 

         4.3.Използваните строителни продукти са в съответствие с изискванията на: 

- БДС EN 13108 или еквивалентни – Горещи плътни асфалтови смеси. 

- Технически спецификации 2004 г. АПИ 

 

VIII. 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. 

          Асфалтовите смеси за дрениращи пътни покрития не трябва да се полагат при 

температура на въздуха по-ниска от 10
О
С. 

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

висока от 35
О
С.   

            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 

 IX.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 или еквивалентни. 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 12697-1, БДС EN 12697-2 или еквивалентни. 

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

определят по БДС EN 12697-6 или еквивалентни. 

           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. 

           Изпълнителят осигурява преносима сонда за вадене на ядки и режещи 

инструменти за взимане на ядки със 100 mm диаметър от пълната дълбочина на 

положените асфалтови пластове. 
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X.ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО 

           Сигнализацията на участъците 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 по пътищата 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 пътен участък, като се съблюдават нормативните 

документи. 

XI.ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 

     При реализирането на обществената поръчка задължително се спазват изискванията 

на следните документи : 

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  

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. (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  

33. (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 . 

 

 

 

           

 


