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I. ПРЕДМЕТ  НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

„Инженеринг ( в.т. число проектиране във фаза “Технически проект“, 

авторски надзор и СМР за обект: „Укрепване на свлачище с рег. № VRC 

10.12259.01. над ул. „Черни Дрин“ гр. Враца ( под водоем „Среченска бара“) ” 

                                                 

II.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. 

 

III.СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 Срокът за изпълнение на поръчката е в календарни дни и включва срок за 

изготвяне на инвестиционен проект и срок за изпълнение на СМР. 

 Срокът за изготвяне на инвестиционен проект следва да бъде не по-кратък 

от 20 (двадесет) календарни дни и не по-дълъг от 50 (петдесет) календарни дни, 

като започва да тече от датата на подписване на Договора. 

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

по-кратък от 180 (сто и осемдесет) календарни дни и не по-дълъг от 240 (двеста и 

читирдесет) 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. 

 

IV.СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

 Свлачището се намира югозападно от регулацията на гр.Враца между ул.“Черни 

дрин“ и водоема на „ВиК“ ООД- Враца. Свлачището е регистрирано под № VRC 

10.12259.01. 

 Свлачището е възникнало през 1978 г., като основната причина за 

активизирането на процесите са били течове от двата резервоара  на ВиК. 

Към момента свлачището е с размери – ширина около 100м. и дължина по посока 

на движение около 60м. Според приетите класификации в Наредба № 12 от 

03.07.2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в 

свлачищни райони, издадена от МРРБ, то се отнася към ІІІ – клас (дълбочина от 4 
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до 6м), (скорост от 5 до 0,05 мм/24часа), категория „Б“ (съоръжения с регионално 

значение).  

Основната цел с реализирането на проекта „Укрепване на свлачище с рег. № 

VRC 10.12259.01 над ул. „Черни Дрин“ гр. Враца ( под водоем „Среченска бара“) ”, 

и невъзможността от въвеждането в експлоатация на обект „Реконструкция на 

съществуващ азбестоциментов захранващ водопровод „Среченска бара“ до гр. Враца, 

без реализирането на инвестиционен проект за укрепване и отводняване на свлачище № 

VRC 10.12259.01, вписано в Разрешение за строеж № 53 / 31.05.2019 г. за обекта.       

                                      

V.ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Целта е дълготрайно укрепване на свлачищния участък, чрез изготвяне на 

проектна документация и изпълнението на строително  - монтажните работи, съгласно 

одобрения проект.  

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. 

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” да съдържа:  

 Обяснителна записка 

 Графина част – чертежи  

 Данни от геодезическите измервания 

 Да се направи подробно геодезическо заснемане на съществуващия терен в 

обхват, необходим за изработване на техническия проект, който да даде решение за 

лрблп0ространственото положение (хоризонтално и вертикално) на обекта в 

прилежащата територия.  

 Трасировъчен план с данни за трасиране терена  (ситуационно и нивелетно) на 

основните  точки. Трасировъчният план, се разработва в съответствие с нормативните 

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

изпълнението на обекта. 
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Част „Конструктивна“ и Част „Инженерна геология и хидрогеология“ 

             Конструктивният проект ще бъде изготвен като се спазват действащите и 

актуални към момента нормативни уредби: 

1.Наредба №РД-02-20-19 от 29 декември 2011г. за проектиране на строителните 

конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на 

строителни конструкции. 

- БДС ЕN 1991 Еврокод 1 „Въздействия върху строителните конструкции“  

- БДС ЕN 1992 Еврокод 2„Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции“ 

- БДС ЕN 1997 Еврокод 7„Геотехническо проектиране“ 

- БДС ЕN 1998 Еврокод 8„Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия“ 

- Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти 

- Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции за хидротехнически 

съоражения. 

- Норми за проектиране на подпорни стени. 

- НАРЕДБА № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води 

 Обяснителна записка 

 Графична част - чертежи  

 

Част „ВиК“ - отводняване 

 Обяснителна записка 

 Графина част – чертежи  

ВиК проекта да бъде изготвен като се спазват действащите и актуални към момента 

нормативни уредби: 

- Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти 

- Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

канализационни системи (ДВ, бр. 49 от 2013 г., изм. и доп., бр. 82 от 2014 г. и бр. 99 от 

2018 г.) 

 

Част „Организация и безопасност на движение“ 

 Разработването на План за Организация на движението ще е съгласно Наредба 

№ 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти , която е предназначена за 

транспортни обекти и за обекти с масов достъп на хора, чиято експлоатация налага 

изменения в установената организация на движение по улиците и пътищата, отворени 

за обществено ползване.  
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Част „Пожарна безопасност“ 

 Част „Пожарна безопасност”  към техническия проект ще е изцяло съобразена с 

разпоредбите на „Наредба №8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за 

пожарна безопасност» и  „НАРЕДБА № Із–1971 от 29.10.2009г ЗА СТРОИТЕЛНО - 

ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ 

ПОЖАР”  и ще включва:  

 Обяснителна записка, която ще съдържа: 

 Пасивни мерки за пожарна безопасност, в т.ч.: 

 Активни мерки за пожарна безопасност: 

 Графична част, която ще съдържа: 

 

Част „План за управление на строителни отпдъци”: 

 Част ПУСО да се разработи в съответствие с действащата нормативна уредба – 

Наредба за Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителниматериали. 

 

Част „План за безопасност и здраве”: 

 Проектната разработка да включва изготвяне на план за безопасност и здраве, 

съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 

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

 

Част „Проектно – сметна документация”: 

 подробни количествени сметки по частите на проекта за видовете СМР. 

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

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

на оферираната стойност. 

 

  Изисквания към проектните части на работния проект: 

 Инвестиционния проект да бъде представен в 3 екземпляра на хартиен носител и 

един на CD. 

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

се изготвят в следните препоръчителни мащаби: 

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

- детайли в мащаб М 1:20 
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Препоръки при проектирането на техническия проект за укрепване на 

свлачището и склона: 

При изработването на технически проект да се вземе в предвид проведеното 

инжеверно – геоложко и хидроложко проучване на склона на свлачище VRC 

10.12259.01 и на базата извършената геодинамична оценка за него. 

 

VI.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ СМР И 

ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

      При извършване на дейностите, свързани с изграждането, 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. Изпълнителят следва да извършва качествено СМР  съобразно одобрения 

проект и изискванията на действащата нормативна уредба на Република България. 

2. СМР следва да се извършва при строго съблюдаване на техника на 

безопасност и охрана на труда, както и при спазване на всички изисквания на 

противопожарна охрана и по Закона за здравословни и безопасни условия на труда. 

3. Изпълнителят следва да има застраховка съгласно чл.171 от ЗУТ (по 

Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 

строителството от 2004 г.) и по Наредбата за задължителното застраховане на 

работниците и служителите за риска „Трудова злополука“, за всички работеще на 

обекта. Всички застрахователни полици следва да се поддържат валидни за целия 

период на договора. 

4. Изпълнителят следва да осигури обекта с адекватни ограничителни 

маркировка, знаци и материали с цел ограничаване достъпа на външни лица и 

недопускане на инциденти след преустановяване на СМР. 
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Забележка: Възложителят и упълномощените държавни/общински органи 

извършват планови и внезапни проверки за констатиране и гарантиране 

спазването на изискванията за безопасни условия на труд. 

5. Изпълнителят следва да изготви, завери и поддържа „Книга за инструктаж“. 

На работното място следва да се произвежда, ежедневен, периодичен и 

извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна 

охрана, съгласно Наредба № 2 от 22 март 2004 г. на минималните изисквания 

за здравослонти и безопасни условия на труд при извършване на строителни 

и монтажни работи. 

6. По време на изпълнението на поръчката, при пресичане на телефонни, 

оптични и др.кабели и проводи  Изпълнителя следва своевременно да 

информира за това Възложителя и собствениците на проводите, а 

строителството да продължава единствено след провеждане на съответните 

съгласувателни процедури между Изпълнителя и собствениците на проводите. 

7. Изпълнителят следва да поддържа изкопите обезводнени, като това става за 

негова сметка и по начин, одобрен от Строителния надзор. 

 

Описание и задължителни изисквания при изпълнението и видовете СМР за 

укрепване на свлачището: 

Дренажи: 

- Изграждане на траншейни дренажи или дренажни ребра, които да осигурят 

необходимото понижаване на подземните води до 4м от терена в северозападната 

част на свлачището и до 6,5 м в югоизточната за да се осигури добра дренираност на 

свлачищното тяло и същевременно ролята на укрепващи контрафорси. 

- Изграждане на подопорна стена за предпазване на уличното платно на 

ул.“Черни дрин“ и дренаж който да служи и за колектор на дренажните ребра. 

- Възстановяване на повърхностното отводняване около водоемите в зоната на 

свлачището. 

- По време на строителството изкопните работи да се извършват поетапно, в 

максимално къси участъци, без да се формират високи неукрепени откоси. При 

изграждането на изкопи да се спазват посочените в инженерно –геоложкото и 

хидрогеоложко проучване временни устойчиви откоси или да се предвиди надеждно 

временно укрепване, което да осигури стабилност на формираните откоси. 

- Изкопните работи да се извършват само в продължително сухи периоди, без 

валежи и за възможно най – кратко технологично време. 
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- При извършването на СМР  в района на свлачището, да не се допуска подсичане 

на откоса. Предварително да се създаде организация, при която максимално бързо да 

се изпълнят изкопните дейности и извършат строително- монтажните работи. Да не 

се започва изкопа, ако съществува риск от прекъсване и ппрестой по различни 

причини. 

- Използваните материали за дренажа, 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; валяци в 

зависимост от дебелината на уплътнявания пласт и вида на материала, който ще се 

използва. При полагане на трошен камък за запълване на дренажите, разстилането 

ще се изпълнява или механизирано ръчно, а уплътня-ването – с пневматична 

трамбовка. 

- Изграждане на траншейни дренажи или дренажни ребра се изпълнява на 

пластове с дебелина не по-голяма от 25 cm, като всеки от тях се уплътнява до 95% от 

максималната суха плътност на скелета, определена по БДС EN 13286-2 / 

Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 2: Методи за изпитване за 

определяне на стандартна плътност при оптимално водно съдържание в 

лабораторни условия. Уплътняване по Proctor/ и/ или еквивалент. 

- При изграждане на тръбни дренажи и наличие на слаби почви и места с 

неподходящ материал на дълбочина под съответната определена в проекта, то 

същите трябва да бъдат отстранени, а получените в резултат на това празнини 

зъпълнени и добре уплътнени с подходящ материал в зависимост от дъблочината на 

изкопа и вида на околния материал.  

- Леглото на тръбния дренаж, когато се изпълнява от минерален материал, трябва 

да се изпълнява на пластове с дебелина не по-голяма от 15 cm, всеки от тях с се 

уплътнява до 95 % от максималната суха плътност на скелета, определена по БДС 

EN 13286-2 / Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 2: Методи за 

изпитване за определяне на стандартна плътност при оптимално водно 

съдържание в лабораторни условия. Уплътняване по Proctor/ и/ или еквивалент. 

Отклоненията от посочените в проекта нива не трябва да надвишават 20 mm, а 
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завършената повърхност на леглото трябва да осигурява контакт с тръбите по цялата 

им дължина. В случай на уширение или свързване на тръбите с муфа, леглото и 

траншеята трябва да бъдат уширени, така че около муфата или уширението да има 

свободно разстояние не по-малко от 50 mm при изкоп в земни почви и 100 mm в 

скални почви. След предварително почистване тръбите и фасонните части трябва да 

бъдат положени, свързани и анкерирани, така че до завършване на работата да не се 

допуска разместване или навлизане на почвен или минерален материал в тях. За нито 

един от тръбните елементи не се допуска нулев надлъжен наклон. Тръбопроводът, с 

изключение на случаите при които трябва да бъде изпитван преди обратния насип, 

трябва да бъде засипан обратно и обграден с дрениращ минерален материал, описан 

в предходната слауза, полаган на пластове с дебелина не по-голяма от 15 cm и 

уплътнение на всеки от тях не по-малко от 95% в сухо състояние. Когато леглото на 

тръбопровода е бетоново, обратният насип трябва да се изпълни след като бетонът 

достигне 70% от проектната си якост. При изпитване на тръбопровода преди 

извършване на обратния насип, трябва да бъде положен обграждащ материал само за 

укрепване на тръбопровода, като фугите трябва да се оставят открити, до 

завършване на изпитването и приемането на тръбопровода. Филтриращият материал 

над горния ръб на дренажната тръба трябва да е с дебелина не по-малка от 20 cm. 

Горния ръб на дренажната тръба трябва да отстои на не по-малко от 20 cm под 

земното легло на пътната настилка. 

- Тръбите за улична канализация са PP SN 8 DN/OD315, PP SN 8 DN/OD400, PP 

SN 8 DN/OD500 – полипропиленови РР-В /полипропилен кополимер/, гофрирани 

тръби, със знак за качество на БАВ, с гладка вътрешна повърхности и оребрена външна 

повърхност и трябва да отговарят БДС EN 13476 / Пластмасови тръбопроводни 

системи за безнапорно подземно отводняване и канализация. Тръбопрoвoдни системи 

със сложно структурирана конструкция на стената от непластифициран 

поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ). Част 3: Изисквания 

за тръби и свързващи части с гладка вътрешна и профилирана външна повърхност и 

за системата, тип В, и /или еквивалент.  

- Доставените материали, необходими за изпълнението на обекта, трябва да 

отговарят на всички изисквания на техническия проект и да бъдат придружени със:  

сертификати за качество по ISO 9001 / Системи за управление на качеството (СУК) e 

най-широко разпространеният международен стандарт, който предоставя рамка и 

съвкупност от принципи, осигуряващи общоприет подход към управлението на 

вашата организация. Фокусът на стандарта е върху управлението на процесите и 



 10 

удовлетвореността на клиентите /.и/ или еквивалент, да отговарят на европейските 

стандарти и /или еквивалент. 

-  Изпълнителят по договора за строителство е отговорен за транспортирането, 

съхранението, полагането и изпитването на материалите съгласно съответните 

български стандарти, предписанията на производителя/доставчика на материалите и 

предписанията на проектанта.  

- Изпълнителят по договора за строителство е длъжен да планира снабдяването с 

материалите по такъв начин, че да може да изпълнява задълженията си по договора, 

включително изграждането, поддръжката и управлението на складови бази. 

-  Изпълнителят по договора за строителство носи пълна отговорност за охраната 

на строителния обект, както и на материалите, съоръженията и оборудването, които са 

вложени или съхранявани от него до получаване на Разрешение за ползване. 

-  Изпълнителят по договора за строителство попълва цялата необходима 

документация, свързана със строителството и изготвя екзекутивни чертежи, показващи 

окончателното вграждане на издадените материали.  

- Свързването на полиетиленови тръби една с друга или с фасонните парчета да се 

извърши според предписанията и схемите, дадени в каталозите на фирмите 

производителки, според указанията на специалистите на съответната фирма 

производител, от квалифицирани работници. 

 

VІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ 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.  

 

 



 11 

ІХ.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

           Стриктно спазване на поставените изисквания в   раздел „ Опазване на околната 

среда по време на изпълнение на строителството” 

  Отпадъците от строителството ще се насочат на регламентирани строителни 

депа. 

 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. 

X. ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 

При реализирането на обществената поръчка задължително се спазват изискванията на 

следните документи : 

1. ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ)  

2. (чл. 95, и чл. 96 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 . 
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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 

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  
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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 . 

 

 

 

Важно! 

В изпълнение на разпоредбата на 48, ал. 2 от ЗОП, да се счита добавено „или 

еквивалент“, навсякъде, където в настоящата техническа спецификация са 

посочени конкретни стандарти, спецификации, технически оценки, технически 


