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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

 

За изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, 

изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор ) на обект: Ремонт на 

тротоарни площи ул. "Свобода" в град Сърница“. 

 

I. Предметна поръчката: 

 Избор на Изпълнител за изпълнение на „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и 

упражняване на авторски надзор ) на обект: Ремонт на тротоарни площи ул. "Свобода" в град 

Сърница. Обектът, предмет на настоящата Техническа Спецификация, се намира на територията 

на гр. Сърница, Община Сърница.Площта на тротоарите е 8400 кв. м. 

 

II. Цел и обхват на поръчката: 

 Общата цел на изграждането на настоящия проект е да се повиши качеството на живот в 

Община Сърница, като се подобрят условията за живот на населението чрез осигуряване на 

достъп до качествена инфраструктура, като се осъществи реконструкция и рехабилитация на 

тротоарни настилки и прилежащи съоръжения. 

 Влошеното качество на инфраструктурата и респективно услугите в малките населени 

места и райони оказват негативно влияние както върху жизнения стандарт, така и върху 

конкурентоспособността на малките общини. 

 Реконструкцията и рехабилитацията на тротоарните площи по ул.”Свобода” в гр.Сърница 

има за цел да възстанови амортизираните настилки и прилежащите съоръжения, като по този 

начин подобри условията за живот, удобството и безопасността на движението на пешеходците 

в гр.Сърница. Лошото състояние на цялата тротоарна част на улица „Свобода” увеличава 

разходите на съществуващия бизнес и намалява стимулите за инвестиции. 
 

Конкретните нужди и цели на осъществяването на обществената поръчка са: 

- Подобряване на транспортно-експлоатационните качества на уличната мрежа в Община 

Сърница и по-конкретно по ул. "Свобода" в гр.Сърница; 

- Реконструкция и рехабилитация на съществуващи тротоари по ул. "Свобода" в 

гр.Сърница, Община Сърница. 

-Осигуряване на комфортен и безопасен пешеходен достъп до основни услуги за 

населението и икономиката в Община Сърница. 

 Обхватът на обществената поръчка включва: 

- Проектиране; 

- Извършване на строително-монтажни работи, включващи всички дейности, заложени 

по всички части в разработения Технически проект; 

- Упражняване на авторски надзор по време на СМР. 
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III. ПРОЕКТИРАНЕ – Изготвяне на ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 

III.1. Общи изисквания към Проекта: 

Проектът да бъде изработен съгласно чл.139, ал.2 от ЗУТ и трябва да отговаря на 

изискванията на Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти, както и всички други действащи законови и подзаконови нормативни актове в 

Република България. 

III.2. Подготвителни дейности 

 Изготвянето на проекта да се базира на изходната информация, обобщена от проектанта, 

която представлява: 

 • Данни за съществуващата улица и прилежащият терен към нея, включващи ситуация и 

габарити, съгласно одобрен и влязъл в сила ПУП, също както и отводняване и съществуващи 

съоръжения и инфраструктура; 

 • Състояние на тротоарната настилка – конструкция на съществуващата основа, 

фактическа носимоспособност по хомогенни участъци, състоянието на равността на основата; 

 •Данни за движението - натовареност и прогнозни коефициенти за нарастване. 

III.3. Основни и специфични изисквания към Проекта: 

  III.3.1. Част „Геодезия“: 

 Проектът по част „Геодезия“ да се разработи след подробно геодезическо заснемане на 

съществуващата улица. За целта следва да се направи опорен полигон от трайни стабилизирани 

точки със стоманени болтове или бетонирани стоманени пръти набити в терена. Изборът на 

точките на опорния полигон да се извърши на подходящо защитени места. 

 Заснемането на данни да се извърши от трайно положения полигон (координатна система 

2005 год.) пълни координати, височинна система – Балтийска. 

 След заснемането да се изготвят подробни напречни профили по дължина на улицата, 

перпендикулярни на оста ѝ, и които обхващат цялата площадка. 

 Трайно стабилизираните точки следва да се ползват като нивелачни репери при 

изграждането на обекта. 

 Проектът по част „Геодезия“ да съдържа „Трасировъчен план“ и „Вертикална 

планировка“. Трасирането на тротоарните площи да се извърши от трайно стабилизирания 

опорен полигон. 

  III.3.2. Част „Пътна“: 

 При разработването на техническия инвестиционен проект, следва да вземат предвид 

следните условия и обстоятелства: 

 1. Проектното решение да бъде съобразено със положението на съществуващата улица и 

околното пространство и застрояване (подходи към входове на дворове и гаражи); 

 2. Да се предвиди изграждане нови тротоари в участъците, в които липсват съществуващи. 

 3. Да се предвиди подмяна на съществуващите тротоари. 
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 4. Пред входовете на съществуващите жилищни сгради проектът да се съобрази с Наредба 

№6 за достъпна среда – с понижени до нивото на настилката бордюри; 

  III.3.3. Част „ПБ“: 

 Предвид спецификата на настоящата обществена поръчка, следва да се разработва проект 

по част „ПБ“. Необходимо е проектите по съответните части да съдържат раздел, касаещ 

специфичните изисквания за пожарна безопасност в съответствие с НАРЕДБА № Iз-1971 ЗА 

СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ 

ПРИ ПОЖАР   

  III.3.4. Част „ПБЗ“: 

Да се изготви план за безопасност и здраве съгласно Наредба №2/22.03.2004 г. за минимални 

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

монтажни работи с необходимите графични материали в подходящ мащаб и обяснителна записка. 

  III.3.5. Част „ПУСО“: 

Да се изготви „План за управление на строителните отпадъци” с обхват и съдържание 

съгласно чл. 4 и чл. 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. (ДВ, бр. 89 от 2012 г.); 

 

III.3.6. Част „Временна организация и безопасност на движението“: 

 

Да се изготви „План за временна организация и безопасност на движението” с обхват и 

съдържание съгласно 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. 

 

  III.3.7. Част „Проектно-сметна документация“: 

 Да бъдат изготвени детайлни КС и КСС по приложимите проектни части, включващи 

всички строително-монтажни работи необходими за изпълнението на обекта. 

III.4. Обем и съдържание на инвестиционните проекти: 

 Обемът и съдържанието на проекта и приложените към него записки, чертежи, детайли и 

КСС следва да бъдат достатъчни за изпълнение на предвидените в проекта СМР, както и да са 

съобразени с Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

Проектите на хартиен носител да бъдат подписани от правоспособни проектанти по съответните 

специалности и съгласувани.   

  III.4.1. Част „Геодезия“: 

  - Подробно геодезическо заснемане на съществуващото положение с нанесени 

хоризонтали; 

  - Трасировъчен план; 

  - Вертикална планировка. 
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  III.4.2. Част „Пътна“: 

  -Чертежи и детайлипо част "Пътна", като геометричното решение на тротоарите 

към нея да се съобразят с уличната и дворищната регулация; 

  - Вертикална планировка; 

  - Типови напречни профили на характерните участъци; 

  - Подробни напречни профили на улицата; 

  - Подробна обяснителна записка; 

   

  III.4.3. Част „ПБ “: 

  -Чертежи и детайли; 

  - Обяснителна записка 

  III.4.4. Част „ПБЗ“ 

  -Чертежи и детайли; 

  - Обяснителна записка; 

  III.4.5. Част „ПУСО“ 

  -Чертежи и детайли; 

  - Обяснителна записка; 

 

  III.4.6. Част „Временна организация и безопасност на движението “ 

  -Чертежи и детайли; 

  - Обяснителна записка 

 

  III.4.7. Част „Проектно-сметна документация “ 

  -Таблици и детайли; 

  - Обяснителна записка; 

                       -КС и КСС. 

III.5. Оформяне и представяне на проектните части: 

  - Обяснителни записки – част геодезическа (хартиен и на електронен носител - 

файлове формат „Word”); 

  - Чертежи: 

 Всички чертежи да бъдат изработени на български език във формат А1, А2 или А3 – 

реален мащаб. Материалите да се представят във формати А1, А2 и А3 на хартиен и на 

електронен носител (файлове формат  „.dwg” и „.pdf”) в 5 (пет) екземпляра на хартиен носител и 

в 1 (един) на електронен. 

- Ситуация М1:500; 

- Надлъжен профил М1:100/1000; 

- Типов напречен профил – М 1:50, 1:100; 

- Подробни напречни профили; 
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- Детайли М 1:20, 1:25 – в зависимост от спецификата в други подходящи 

мащаби; 

- Съоръжения – кофражни и армировъчни планове в М 1:50, 1:25; 

 

III.6. Други изисквания 

 Ако по време на проектирането възникнат въпроси, неизяснени с настоящото задание за 

проектиране, както и такива, свързани с изключения от “Нормите за проектиране“, задължително 

се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване. 

 Всички възникнали проблеми по време на проектирането да бъдат обсъдени с 

представителите на Възложителя и протоколирани. 

 В изпълнение на задълженията си като Проектант, по време на строителството и 

въвеждането в експлоатация на строежа, в съответствие с действащото българско 

законодателство съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството и Наредба № 2/31.07.2003г. на МРРБ към ЗУТ за 

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 

отстранява за своя сметка на недостатъците на проекта, установени в хода на извършване на 

проверките от Възложителя, включително и по време на извършване на строителството. 

 

IV. УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СМР 

 Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР 

изпълнителя посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна 

документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от 

ЗУТ и договора за изпълнение.  

 Авторският надзор ще бъде упражняван след писмена покана от Възложителя във всички 

случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, като не възпрепятства 

изпълнението на СМР.  

 Авторският надзор следва да се изпълнява, съгласно нормативните изисквания, касаещи 

проектирането и изпълнението на строителството – Закон за устройство на територията и 

подзаконовите нормативни актове към него. 

 За проблеми, възникнали при изграждането на обекта, авторският надзор следва да дава 

незабавно компетентни решения и оказва техническа помощ, в срокове посочени от 

Възложителя. Авторският надзор отстранява за своя сметка всички пропуски и неточности в 

проекта, установени по време на строителството, в срокове посочени от Възложителя. 

 С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на техническия 

проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, 

технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната 

документация за въвеждане на обекта в експлоатация. 

  

 Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да: 
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- Осъществява 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; 

- Участва при изработване и съгласуване на промени в проектната документация при 

необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на Консултанта, 

осъществяващ строителния надзор и др.; 

- Прави заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на 

обекта. 

 

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ на основните видове СМР 

 V.1. Общи изисквания: 

 Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с Част трета – “Строителство” от ЗУТ и 

започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи и подписване на 

Протокол Обр. 2 за откриване на строителна площадка. 

 Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по инженеринга са 

определени от изискванията на Част трета, Раздел втори от ЗУТ и от указанията за изпълнение. 

 Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната компетентност) 

изпълнява СМР за обекта в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора 

и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ. 

 По време на изпълнението на СМР ще бъде осъществяван строителен надзор от 

лицензиран консултант по ЗУТ съобразно изискванията на чл. 168 от ЗУТ. 

 Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работите, да 

контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, 

съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на 

констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират 

и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора. 

 Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация на 

обекта ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците в строителния процес на 

съответните актове и протоколи, съобразно Наредба №3/2003г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, на база одобрените проекти и одобрена количествено-

стойностна сметка от проекта. 

 Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде в съответствие с 

нормативните изисквания, Техническата спецификация на Възложителя към обществената 

поръчка, техническите спецификации към одобрения проект на предвидените за влагане в 

строежа строителни продукти и материали, както и с одобрената количествено-стойностна 

сметка от проекта. 

 V.2.Изисквания към строителните продукти и материали за трайно влагане в 

строеж: 

  V.2.1. Изисквания към доставката на материали: 
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 Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на 

строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя. 

 На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават 

подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в обекта и само 

такива, които са заложени в проектите със съответните им технически характеристики, 

съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните 

нормативни актове за проектиране и строителство. 

 В строежа трябва да бъдат вложени материали, отговарящи на изискванията в българските 

и/или европейските стандарти. Доставяните материали и оборудване трябва да са придружени 

със съответните сертификати за качество и произход, декларации за съответствие от 

производителя или от представителя му и други документи, съгласно изискванията на Закона за 

техническите изисквания към продуктите и други те подзаконови нормативни актове, уреждащи 

тази материя.   

 Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя и строителния надзор 

всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни.  

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

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

Възложителя. 

 

  V.2.2. Общи и специфични изисквания към строителните продукти: 

 Строителните продукти, предназначени за трайно влагане, трябва да са годни за 

предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в 

продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните 

технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. 

Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или 

инсталиране при проектиране на обектите. 

 По смисъла на Регламент № 305: 

 - „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и 

пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни 

показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по 

отношение на основните изисквания към строежите;  

 - „комплект“означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен 

производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да 

бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите; 

 - „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния продукт, 

които имат отношение към основните изисквания към строежите; 

mailto:obshtina@sarnitsa.bg
mailto:оbshtina@sarnitsa.bg


 

 

8 

 

MUNICIPALITY OF SARNITSA 
4633 Sarnitsa, 20Svobodastr. 

phone: 03547/2266, fax:03547/2266 
obshtina@sarnitsa.bg;www.sarnitsa.bg 

 

ОБЩИНА СЪРНИЦА 
гр. Сърница 4633,ул. “Свобода” 20 

тел.:03547/22 66, факс:03547/22 66 

оbshtina@sarnitsa.bg; www.sarnitsa.bg 

 

 

 - „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните 

показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или 

в описание. 

 Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в 

съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2  и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за 

условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. 

Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи 

предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на 

български език.   

 Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания 

по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени. 

 На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи 

характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, 

които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, 

съответстващи  на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните 

нормативни актове за проектиране и строителство. 

 V.3. Изисквания за изпълнение на СМР: 

 Качеството на влаганите материали ще се доказва с Декларация за експлоатационни 

показатели/Декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от 

неговия упълномощен представител (съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и 

реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България). 

 Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират 

и заменят за сметка на Изпълнителя, като гаранционните срокове не могат да бъдат по-кратки от 

нормативно определените  по чл. 160, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20, ал. 4, т. 9 на Наредба 

2/2003 г. на МРРБ и МТСП за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти. 

 Извършените СМР се приемат от упълномощени представители на Възложителя, съгласно 

клаузите на договора. Същите ще осъществяват непрекъснат контрол по време на изпълнението 

на видовете СМР и ще правят рекламации за некачествено свършените работи. Изготвят се 

необходимите актове и протоколи съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството за действително извършените СМР. 

 Действително изпълнените СМР, включени в общата стойност на строежа, се актуват 

съгласно остойностената количествена сметка на Изпълнителя. 

 Извършените СМР да бъдат в съответствие с БДС или еквивалент, при спазване на 

действащите нормативни актове. 

 При изпълнението и приемането на строително-монтажните работи да се спазват стриктно 

изискванията на ПИПСМР (Правилник за изпълнение и приемане на СМР). 

 Изпълнителят отговаря единствено и изцяло за провеждането и документирането на 

всички изпитания, присъщи на видовете работи и изискващи се по действащите нормативни 

документи. 
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 Полагането и монтирането на всички материали и оборудване да става по предписанията и 

условията на съответните производители.  

 Изпълнителят е длъжен да участва с упълномощен представител във всички 

организационни форми от управлението на обекта за целия период, като изпълнява приетите 

законосъобразни и в съответствие с договора общо приети задачи и срокове за тяхното 

изпълнение. 

 Изпълнителят е длъжен да докладва на Възложителя своевременно за възникнали 

нередности. 

 Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Законодателството на Европейската 

общност и националното законодателство. 

 Изпълнителят е длъжен да спазва всички действащи национални стандарти и признати 

национални технически спецификации, касаещи предмета на поръчката. 

 Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени с настоящите указания, 

задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване. 

 При изпълнението на строително-монтажните работи да се спазват технологичните 

изисквания, действащите в страната нормативни уредби и техническите норми и стандарти 

предвидени по реда в Раздел ІІІ, чл. 169 и чл. 170 от ЗУТ, в това число и на: 

- Правила и норми за извършване и приемане на СМР; 

- Наредба № 3 от 31.07.2003 г на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството. 

- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и 

топлофикационни централи и по електрическите мрежи; 

- Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи; 

- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за 

безопасност и/или здраве при работа; 

- Наредба № Iз-1971 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар. 

 

Работите на обекта да се осъществяват под техническото ръководство на правоспособно 

лице. 

При изпълнение на СМР избраният изпълнител трябва да спазва описаната в работните 

проекти технологичната последователност. Ако конкретен тип работа не е описан като 

технология в настоящите изисквания, кандидатът следва да спазва предписаната от 

производителя последователност и технология. 

Не се разрешава извършването на работи извън договорения обем без съгласуване с 

Възложителя по предвидения в договора ред. 
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Използването на специализирана техника и строителна механизация е по преценка на 

избраният изпълнител. Всички машини и механизирани инструменти трябва да се подържат в 

изправност и да се използват само от правоспособни специалисти. 

 

 V.4.Контрол по време на строителния процес: 

 Контролът се осъществява от: 

- Консултант, осъществяващ строителен надзор; 

- Технически експерти на общината в качеството й на Възложител, които осъществяват 

проверки на място. 

 По време на целия строителен процес от откриване на строителната площадка до 

подписване на акт за установяване на годността за приемане на строежа (Образец 15) ще се 

осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно: 

- съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените 

строителни книжа и КСС; 

- съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в 

проектосметната документация към изготвения проект - техническа спецификация, КСС, 

оферта на изпълнителя и др.; 

- съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като неразделна 

част от договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове. 

  

 В рамките на строителния процес ще се извършват проверки на място, които ще 

включват: 

- проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с технически проекти и всички 

изменения в тях, одобрени от общината; 

- измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на извършени 

СМР за сравняване с актуваните от изпълнителите и одобрени от строителния надзор и 

инвеститорския контрол количества и тези по КСС; 

- проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и продукти 

и съответствието им с изискванията на техническия проект; 

- проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици. 

 V.5.Гаранционни срокове: 

Участникът предлага гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не 

могат да бъдат по-кратки от предвидените в Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Участник, който е 

предложил гаранционен срок по-кратък от предвидените в тази Наредба, се отстранява от 

участие. 
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 V.6.6. Други изисквания: 

 Избраният изпълнител е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна 

ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за 

изпълнение на обекта. 

 Избраният изпълнител точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи 

качество, съответстващо на действащите стандарти за качество. Да съблюдава и спазва всички 

норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали 

грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до изпълнение на 

изискванията в проекта и до приемане на работите от страна на Възложителя и от съответните 

държавни институции. 

 Изпълнителят трябва да съхранява Заповедната книга на строежа. Всички предписания в 

Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и подписани от посочен 

представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в обемите, предвидени за 

изпълнение, ще се обявява писмено и съгласуват, преди каквато и да е промяна и по-

нататъшното изпълнение на поръчката и строителството. 

 

VI. Изисквания за безопасни и здравословни условия на труд   

 Всички наредби, инструкции и други законови документи, засягащи трудовата и здравна 

безопасност на наети лица, касаещи изпълнението на работите от настоящия технически проект 

са задължение на Изпълнителя. 

 Изпълнителят предприема всички мерки, за да осигури безопасността на строителната 

площадка, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно 

безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и 

експлоатация на подобни обекти, включително: 

  - да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност 

и здраве за строежа; 

  - поставяне на плътни ограждения и др. 

 Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури максимална безопасност за 

живота и здравето на преминаващи в района на строителната площадка, както и да не допуска 

замърсяване със строителни материали и отпадъци. 

 Изпълнителят е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства, като ги 

съобрази със спецификата на работите, изпълнявани от различните наети лица. Негово 

задължение е да  инструктира наети лица и служителите според изискванията на Наредба № 2 от 

22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи. При използване на собствена или наета техника, 

механизация и съоръжения на обекта, наети лица трябва да бъдат инструктирани за работата с 

тях. Не се допуска със собствена или наета техника, механизация и съоръжения да работят 

неквалифицирани наети лица. Всички движещи се части на собствена или наета техника и 

механизация трябва да бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени. Електрическата, 

собствена или наета, техника и механизация трябва да бъдат заземени, ако това е необходимо. 

mailto:obshtina@sarnitsa.bg
mailto:оbshtina@sarnitsa.bg


 

 

12 

 

MUNICIPALITY OF SARNITSA 
4633 Sarnitsa, 20Svobodastr. 

phone: 03547/2266, fax:03547/2266 
obshtina@sarnitsa.bg;www.sarnitsa.bg 

 

ОБЩИНА СЪРНИЦА 
гр. Сърница 4633,ул. “Свобода” 20 

тел.:03547/22 66, факс:03547/22 66 

оbshtina@sarnitsa.bg; www.sarnitsa.bg 

 

 

 В случай на изпълнение на строителни работи на височина над 1.5 метра при липса на 

скеле, наети лица трябва да работят с предпазни колани. Забранено е изпълнението на работи на 

височина над 1.5 м без обезопасителна екипировка. 

 Всички работещи и посещаващи обекта лица трябва да носят каски. 

 Мерките по ПБ на обекта по време на работа трябва да са съобразени с Наредба № Iз-1971 

от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при 

пожар, Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при 

експлоатация на обектите, както и с Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните 

изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа. 

 

 Строителните дейности следва да бъдат извършвани в съответствие със Закона за 

безопасни и здравословни условия на труд и подзаконовите актове за неговото прилагане, в т.ч. 

но не само: 

- Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 

при извършване на строителни и монтажни работи; 

- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за 

безопасност и/или здраве при работа, нормативните актове по безопасност на труда за 

различните дейности, видове работи и работно оборудване; 

- Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи; 

- Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на 

работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово 

правоотношение; 

- Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 

на работните места и при използване на работно оборудване; 

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

при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците и др.; 

 

 Спазването на безопасни условия на труд са предмет на договор между Възложителя и 

Изпълнителя. 

 

VII. Изисквания за опазване на околната среда 

 Изпълнителят трябва да спазват всички изисквания на Компетентните власти, имащи 

отношение към въпросите, свързани с опазването на околната среда. Трябва да бъдат взети 

специални мерки да се избегне разливане на гориво, хидравлична течност, други въглеводороди 

и разтворители и др. опасни отпадъци. Отпадъците е необходимо да бъдат депонирани 

безопасно, така че да не се замърсят почвите, подпочвените води или водните пластове. 

Транспортната техника, напускаща обекта да се почиства, с оглед да не се замърсява уличната и 

пътната мрежа. Да не се допуска разпиляване на материалите при транспортиране. 

 Изисква се от Изпълнителя по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и 

прилежащите към имота дървесни видове, като за целта представи изчерпателно описание на 

мероприятията за изпълнение на горното изискване и на разпоредбите на Закона за управление 

на отпадъците. 
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 От Изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на 

строителството, както да спазва инструкциите на Възложителя и другите компетентни органи 

съобразно действащата нормативна уредба за околна среда. Изпълнителят следва да спазва 

поставените изисквания в съгласувателните становища на РИОСВ (ако е приложимо). 

 Зоните за изхвърляне на строителните отпадъци трябва да са съгласувани с Общината. 

 Изпълнителят е отговорен за опазване на строителната площадка чиста и за 

възстановяване на околната среда. По време на изпълнение на работите той постоянно трябва да 

поддържа обекта почистен от строителни и битови отпадъци. Всички материали на обекта да 

бъдат складирани подредено, на указаното място, а при завършване на предвидените за 

изпълнение видове работи, същият окончателно да го почисти и  отстрани всички временни 

работи и съоръжения, да почисти и възстанови заобикалящата околната среда от щети, 

произтичащи от неговата дейност. 

 Всички отпадъци, вследствие на почистването, са собственост на Изпълнителя и трябва да 

се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в 

имотите на съседните собственици. 

 Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени, в съответствие с действащата нормативна 

уредба. 
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