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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
към обява за възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: 

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЕШЕХОДНА ВРЪЗКА /СТЪЛБИЩЕ/ ОТ УЛ. СНЕЖАНКА ДО УЛ. ДОБРУДЖА, ГР. 

СМОЛЯН“. 
 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: 

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЕШЕХОДНА ВРЪЗКА /СТЪЛБИЩЕ/ ОТ УЛ. СНЕЖАНКА ДО 

УЛ. ДОБРУДЖА, ГР. СМОЛЯН“. 

 

II .СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Пешеходната алея се намира в северната част на град Смолян  и попада  в поземлен 

имот с идентификатор 67653.918.183 по кадастрална карта на града. Имотът е Общинска 

публична собственост и се явява основен подход, свързващ голям жилищен район и 

преодоляващ денивелацията между ул. Снежанка и ул. Добруджа в гр. Смолян. В по-голямата 

си част пешеходният подход е със силно изразен надлъжен наклон. Няма  изградено парково 

осветление. 

 

III .ОПИСАНИЕ  НА  ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА 

ПОРЪЧКА 

Изграждане на нова пешеходна пътека за създаване на достъпна градска среда. 

По част “Архитектура“  
Изграждане на нова пешеходна пътека с ширина 2,50 м от о.т.1910 при ул. Снежанка  до 

о.т. 2450 при ул. Добруджа. Стълбищното рамо на новопроектираното стълбище е с ширина 1,50 

м. Височината преодоляна от едно стълбищно рамо е не по-голяма от 1,20 м. Стълбищните 

площадки са с дължина 1,50 м. На необходимите места на стълбището се предвижда да се 

монтират  парапети. 

По част “Конструкции“  

Предвижда се изграждането на  стълбищна  конструкция, която се състои от 13 групи от по 

4  стъпала и 7 групи от 8 стъпала и площадки между тях. Ще се изпълнят осем броя армирани 

подпорни стени с дължини, както следва: стена №1 с дължина - 540 см; стена №2 с дължина - 680 

см; стена №3 с дължина - 520 см; стена №4 с дължина - 370 см; стена № 5 с дължина - 460 см; 

стена  №6 с дължина - 470см; стена №7 с дължина - 380см и стена №8  с дължина - 570см. 

По част “Електро“ 

 В проекта се предвижда изграждане на ново парково осветление с нови стълбове с 

височина 4м, със захранване от соларен панел. Всеки стълб ще е енергонезависим.  

По част „Електро видеонаблюдение“ 
Поради отдалеченост от ел. захранващи източници се предвижда да се монтира автономна 

камера, захранвана от фотофолтаичен панел. 
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На стълб от уличното осветление се монтира фотоволтаичен панел 50W, камера и 

влагозащитен шкаф, в който се монтират контролер на заряда и акумулатор. Контролерът 

управлява заряда на акумулатора и захранването на камерата. 

Камерата е със SD карта с цифрова памет 128GB и записите се осъществяват върху тази 

карта. Преглед на записите може да се  осъществи, като се свали картата и се постави в 

съответното възпроизвеждащо устройство. 

По част „ВиК“ 

Отвеждането на дъждовния отток е предвидено да става повърхностно по проектните 

повърхнини и настилки. Не се предвиждат допълнителни мероприятия за отводняване на 

пешеходната пътека.  

За обекта има издадено строително разрешение №140/16.09.2015 г. 

 

IV.ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО 

Предвидените за изпълнение СМР се извършват съгласно изискванията на чл.169, ал.1 от 

Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на техническия проект. Документирането на 

извършените СМР се осъществява съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството и чрез протоколи за изпълнени строително-монтажни 

работи, в които се отразяват видовете работи, количества и единични цени. В строежа да се влагат 

само строителни продукти, в съответствие на съществените изисквания към строежите и да имат 

оценка на съответствието, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, съответно 

на Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в 

строежите на Република България. 

При изпълнение на отделните видове СМР  трябва да се имат предвид и спазват следните 

основни изисквания: 

 Всички видове СМР трябва да се изпълняват в съответствие с одобрения Технически проект, 

Нормативните актове и документи в строителството; 

 При даването на строителна линия е задължително участие на проектантите на обекта; 

 Всяко намерение за промяна на проекта трябва да се съгласува с проектантите по съответния 

ред; 

 Стриктно спазване на „Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи“ 

(ПИПСМР) в съответните раздели (асфалтови работи, пътни работи, земни работи, монтажни 

работи, бетонови работи и др.); 

 Спазване на проектните изисквания /при наличие на такива/, стандарти и изисквания на 

фирмите-доставчици относно: транспорт, съхраняване, инсталиране, хидравлично изпитване, 

фундиране, засипване и т.н. Да се изискват съответните сертификати за съответствие на 

влаганите материали; 

 Необходимо е преди да започне строителството на обекта да се извърши уточняване и отлагане 

на местоположението на съществуващите подземни съоръжения в обхвата му. Това следва да 

се реализира с участието на съответните специализирани ведомства (ЛКС, НЕК, БТК, ВиК и 

др.). При извършването на СМР да се запазят експлоатационните характеристики на 

подземните комуникации; 

 Преди  започване   на   строителството, Строителят  следва  да измести всички засегнати 

проводи и съоръжения; 

 Земните работи следва да се извършват в съответствие с ПИПСМР – Раздел І „Земни работи и 

земни съоръжения”; 

 Влаганите материали и изделия, използвани при изпълнението на обекта трябва да отговарят 

по вид, тип и качество на изискванията на проекта и на съответните стандартизационни 
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документи. Не следва да се допуска използването на материали и изделия без сертификат за 

качество и с неизвестна технология за приложението им; 

 

V. ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Изпълнителят е длъжен преди започване на строителството и по време на самото 

строителство да вземе необходимите мерки за опазване на околната среда, за осигуряване на 

безопасността, хигиената на труда и пожарната безопасност при извършването на СМР. 

Площадките за строителството трябва да се поддържат чисти и безопасни, като всички 

строителни отпадъци, освен асфалта, се натоварват на камион и се извозват на определеното за 

целта депо.. При окончателно завършване на строително-ремонтните работи се прави основно 

почистване на обектите. 

Основната причина за нарушаване на околната среда при изпълнение на обектите са 

изкопните работи, което неминуемо засяга терените, в които се извършва. Забранено е безредното 

складиране, разпиляване и изоставяне на строителни материали и машини – асфалтови изрезки, 

трошен камък, тръби, арматури, развалени строителни машини и др.  

При изпълнение на строителните дейности изпълнителят трябва да вземе съответните 

мерки за намаляване на потенциалните отрицателни въздействия на околната среда:  

 Избраният Изпълнител осигурява за собствена сметка изхвърлянето на течни и твърди 

отпадъци; 

 За зареждане с гориво-смазочните материали се използват най-близко разположените автобази; 

 При генериране на опасни отпадъци /асфалтови/ се сключва договор с фирма, която има 

лиценз за тяхното третиране; 

 За ограничаване на въздействието основно в работната среда и върху населението е 

необходимо да се предприемат съответните мерки: оросяване, контрол върху техническото 

състояние на механизацията и транспорта; 

 Вода за питейни нужди на строителната площадка се осигурява с водоноски или бутилирана; 

 Против утечки на масла се извършва ежесменен контрол на техническото състояние на 

машините; 

 За битово-фекалните води се използват съществуващи или химически тоалетни; 

 За предотвратяване замърсяване на почвите се извършва контрол на строителната механизация 

и транспортните коли. Транспортните средства се измиват на определените за тази цел места; 

 Транспортните коли се покриват; 

 Организацията на строителство да изключва активиране на срутища; 

 В случай на необходимост - извършването на взривните работи става по специален проект, без 

разлет, за запазване на прилежащата растителност; 

 Унищожаването на дървесна растителност и храсти да бъде във възможните минимални 

размери, след съгласуване с компетентния орган; 

 Съгласно българското законодателство при извършване на строителни работи за откриване на 

археологически находки се информира АИМ, строителството временно се спира и се взема 

съответното решение за тяхното съхранение; 

 Използваните машини и агрегати се поддържат в добро техническо състояние; 

 Ауспусите на транспортните и строителни машини се снабдяват с шумозаглушители; 

 Да не се допуска работа на празен ход на транспортните и строителни машини; 

Всички действия по опазване на околната среда трябва стриктно да се контролират от 

Възложителя и от Независимия строителен надзор на обекта.  
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VI. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА, ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И 

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 

При изпълнението на обекта Изпълнителят трябва да съблюдават строго действащите 

нормативни документи по БХТПБ. 

За осигуряване на необходимите условия за здравословни и безопасни условия на труд по 

време на строителството, всички работници е необходимо да бъдат запознати със специфичността 

на работите, които ще изпълняват. Задължително е провеждането на периодичен инструктаж. 

Преди започване на работа, работниците трябва да бъдат снабдени с изправни инструменти и 

специално работно облекло, което задължително да бъда в сигнален цвят. Строителните машини и 

инвентарни приспособления, които ще се използват за изпълнение на отделните видове работи, 

трябва да бъдат технически изправни. Превозът на работници от и до обекта да става само с 

оборудвани за целта моторни превозни средства. 

С оглед характера на строителния обект  и предстоящите за изпълнение дейности и 

операции се налага осигуряването на лични предпазни средства и специално работно облекло. 

Допуснатите до работа на площадката на обекта строителни машини трябва да притежават 

паспорти и съответните инструкции по БХТПБ.  

 

VІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

За изпълнението на обекта се предвиждат следните основни видове строително-монтажни 

работи: 

           Бетонни работи 

Влаганият в строителството бетон трябва да отговаря на изискванията на Наредба № РД-02-

201 от 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите в 

Република България. 

Контролирането и определянето на якостта на бетона трябва да бъде направено на базата на 

якостта на натиск на 28-ия ден и съгласно БДС EN 206-1 чрез статистически метод, позволяващ 

сравнения между действителната бетонна якост и стандартната (контролирана) якост за съответен 

клас бетон, който трябва да се постигне. 

Преди да започне полагането на бетонната смес, трябва да се извърши следното: 

Състоянието на основата, върху която се излива бетонната смес, трябва да изключва 

възможността за измръзване на бетона в зоната на контакт. Бетонът трябва да се полага така, че да 

се избегне разслояването на материалите и изместването на армировката и кофража. Бетонът не 

трябва да се полага от височина по-голяма от 1,50 м. 

Изпълнение: 

 Почистват се кофражът и армировката; 

 Съставя се акт за приемане на кофража, скелето и армировката; 

 Непосредствено преди бетонирането се навлажнява или смазва кофражът; 

 За осигуряване на нормални условия в началния период на втвърдяване на бетона трябва да се 

спазват следните изисквания: 

o Положеният бетон да се предпазва от замърсяване и повреди;        

o Работи, които водят до нарушаване на сцеплението между бетон и армировка не 

се допускат; 

o Бетонът да се предпазва от бързо изсъхване, както и от удари, сътресения и 

други механични въздействия; 

 Бетонът се уплътнява напълно по цялата дълбочина (докато въздушните мехурчета престанат 

да изскачат по повърхността), особено около армировката, залети с бетон вложки в ъглите на 

кофража и във фугите. Да се осигури сливането с предишните партиди, но да не се повредят 

съседни участъци от частично втвърден бетон. Да се използват механични вибратори от 
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подходящ вид(ове) за всеки бетон; 

 Когато се налага, вибрирането на бетона трябва да се съпровожда с ръчно уплътняване, за да се 

получи плътен бетон в ъглите и местата недостъпни за вибраторите; 

 Веднага след полагането му бетонът да се защити от дъжд, от непосредствено слънчево 

въздействие и мраз; 

 При температура на въздуха по-ниска от 5°С и по-висока от 30°С, бетонови работи могат да се 

изпълняват само при наличие на съответни указания. Изпълнителят е длъжен след завършване 

на бетонирането да вземе мерки за предпазване на конструкцията от вредни последствия 

/засъхване, поява на пукнатини и др./; 

 Изливането на бетона няма да бъде позволено, когато температурата на въздуха е под минус 5 

градуса по Целзий (-5°С) или когато това бъде забранено, като зимни условия ще се считат 

тези условия, при които средната дневна температура е под +5°С, а минималната дневна 

температура - под 0°С. Изпълнението на бетонни работи в зимни условия, когато средната 

денонощна температура на външния въздух е под + 5° С и минималната денонощна 

температура - под 0° С, трябва да се извършва при спазването на Инструкцията за извършване 

на бетонни и стоманобетонни работи при зимни условия; 

 По времето на полагане на бетона всички повърхности, на които им предстои да влязат в досег 

с бетона трябва да бъдат чисти; 

 Бетонът да отлежава във влажна среда; 

 Движението на хора, монтирането на кофражи и опори върху положения бетон да се 

допуска, когато якостта му достигне най-малко 15 кг/см
2
; 

 Полагането на бетон в студено време се извършва при спазване на изискванията за бетониране 

при зимни условия; 

 Предотвратява се повърхностното изпарение от бетона и при необходимост се покриват 

повърхностите веднага след уплътняването;  Поддържане на температурата на повърхността 

над 5 °С по време на изискуемия период, но не по-малко от 4 дни; Да се избягва висока 

температура и рязка смяна в температурата през първите 24 часа след изливането, специално в 

горещо време; Да се избягват бързите промени в температурата през първите 7 дни след 

изливането; 

 Бетонът се защитава и предпазва от повреди, включително: от дъжд, нащърбяване и други 

физически наранявания; за повърхности, които ще останат видими в готовите конструкции - от 

прах, петна, следи от ръжда и от други видове обезобразяване; от температурен шок, 

физически удар, претоварване, движение и вибрации; в студено време - от задържане на вода в 

отделни вдлъбнатини и др. и разширението им при замръзване. 

Кофражни работи 

Кофражните работи трябва да осигуряват проектните размери и очертанията на бетонните и 

стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и втвърдяване на бетонната смес. За целта 

те трябва да бъдат с неизменяеми размери, достатъчна якост и коравина. Изпълнението на 

кофража трябва да осигури поемането на предвидените в проекта постоянни и временни 

натоварвания без опасност за работниците и авария на конструкциите. Той трябва да осигури и 

предаването на действащите товари върху земната основа или вече изпълнени конструкции. 

Кофражът трябва да бъде изграден с точност и да бъде устойчив, с адекватни подпори, за да 

може положеният бетон да отговаря на изискваните размери. Излетите повърхности не трябва да 

имат усуквания и прегъвания, както и никакви прекъсвания, линии и ъгли. Всички прекъсвания и 

кутии според изискванията трябва да бъдат поставени в правилна позиция преди изливането на 

бетона. 

Кофражът трябва така да е подреден, че да може лесно да се демонтира без удари, 

разрушаване или увреждане. 



                                                        
Проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за 

подобряване на градска среда на гр. Смолян“, процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г. – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г.“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.. 

6 

 

  За изправното състояние на скелето и укрепването на кофража трябва да се следи 

непрекъснато в процеса на бетонирането и да не се допуска по-голямо натоварване от 

изчислителното.   

Подготовката, оразмеряването, сглобяването, ремонтирането и почистването на кофража да 

става по възможност извън строежа, но в границите на строителната площадка. Площадките за 

кофраж да се отводнят добре. При силен вятър да не се извършва декофриране. 

Допустими отклонения при изпълнението на кофражи: 

 Отместване на осите на кофража от проектните: +/-10 мм; 

 Отклонения във вътрешните размери на кофража: 5 мм; 

Декофрирането трябва да става без нараняване, увреждане или натоварване на излетия 

бетон. Отговорността за безопасното демонтиране, на която и да е част от кофража или 

подържащите елементи е изцяло на Изпълнителя.  

Армировъчни работи 

Всички типове стомана, посочени в проектната документация трябва да бъдат доставени от 

фирми с валидни сертификати за разрешение, издадени за производството и изработката на 

арматурна стомана.  

Армировъчната стомана не трябва да бъде складирана непосредствено на земята, не трябва 

да бъде замърсена и трябва да бъде укрепена по такъв начин, че да се избегне деформация на 

прътите и мрежите. Не се допускат механични повреди - армировката не трябва да се третира 

грубо, да се пуска от високо или да се удря и да се подлага на шоково натоварване. 

Не се допуска фасониране и огъване на армировката при температура по ниска от 5°С без 

позволение. Стоманата може да бъде загрявана до температура не по - висока от 100°С. Не се 

допуска повторното огъване на стоманените профили без позволение. Арматурното желязо трябва 

да бъде внимателно съхранявано, да не се хвърля от височина, както и да не причинява удари и 

механични повреди по време на използването му. По времето на изливане на бетона арматурното 

желязо трябва да бъде чисто и свободно от петна, ръжда, лед, масло и други материали, които 

могат да променят качествата му или пък сцеплението му с бетона. Армировката трябва да се 

монтира в кофражните форми без каквито и да било повреди. 

Арматурното желязо трябва да бъде позиционирано /фиксирано/ с подходящи средства 

/фиксатори и др./ преди изливането на бетона и да бъде осигурено срещу преместване. 

Задължително при всички стоманобетонови елементи трябва да бъде осигурено необходимото 

бетоново покритие на армировката, като допустимите отклонения на бетоновото покритие не 

трябва да надвишават 5мм.  

 

VIII. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Спецификация на материалите:  

 Бетон С 20/25 и С 16/20 – съгласно БДС EN 206-1; 

 Стомана В420 клас А I; А II; 

 Полиуританово покритие и посипка против хлъзгане - да отговаря на БДС EN13813; 

 Хидроизолация – съгласно БДС EN ; 

 Дренажна тръба да отговаря на изискванията на БДС EN 1452-2:2004; 

 Фотоволтаичен панел 50W; 

 Монтаж на метален шкаф IP 65; 

 Монтаж на камера със SD карта 128 GB; 

Работата по електрическата инсталация трябва да бъде осъществена в съответствие с 

изискванията на БДС, наредби, правилници и закони на Република България, касаещи 

електрическите уредби и съоръжения. 
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Улични стълбове да отговарят на стандарт БДС EN 40-5:2002, EN 10204/3.1B или 

еквивалент. 

Изграждането на стоманотръбните стълбове трябва да отговарят на техническите 

изискванята, съгласно Отраслова норма ОН 14 68902-77.  

Раменна конзола  да отговаря на стандарт  БДС EN 40-5:2002, EN 10204/3.1B или 

еквивалент. 

Шина заземителна поцинкована да отговаря на стандарт  БДС 6561-77 или еквивалент. 

Вертикален заземител да отговаря на стандарт  БДС 6561 или еквивалент. 

При приемане на новоизградено улично и парково осветление да се предоставят: 

декларации за съответствие на вложените материали; гаранционни срокове на осветителни тела и 

светлинни източници, стълбове, кабелни мрежи и консумативи; протоколи за заземление; 

протоколи за изпитване кабели Н.Н.; протоколи за 72-ч. изпитвания, подписани и от представител 

на ОП „ОКТ"; протоколи за измерване на осветеност и яркост. 

Влаганите материали трябва да притежават сертификат за производствен контрол съгласно 

Наредба № РД-02-201 от 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в 

строежите в Република България. 

Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени със сертификат за 

произход и декларация за съответствието на строителния продукт с указания за прилагане 

на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител, 

подписана и подпечатана от производителя или негов представител – (съгласно Наредба № 

РД-02-201 от 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в 

строежите в Република България). 

Материалите, които ще използва Изпълнителят следва да отговарят на 

минималните изисквания за качество на БДС EN или еквивалентно. Прилагането на други 

стандарти и шифри е възможно, само ако гарантират същото или по-високо качество от 

визираните. 

 

IХ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ 

Общо положение: 

От самото начало и до завършването на работата на обекта, Изпълнителят ще носи 

отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си работа, 

материали и оборудване. 

Защита на  собствеността: 

Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна или 

държавна, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди 

вследствие на работата му. 

Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на 

Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на 

Изпълнителя. 

Изпълнителят ще възстанови всички площи и вещи повредени или нарушени от неговите 

действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена вреда върху собственост, в 

резултат на работата по този Договор, Изпълнителят ще носи отговорност за всички разходи, 

свързани с разрешаването на или защитата при тези искове.  

Преди да изиска проверка на завършените работи Изпълнителят трябва да извърши 

нужното почистване и възстановяване, което се изисква при предаването на завършения обект и 

оборудване, в съответствие с целите и смисъла на тези спецификации. 

Противопожарна защита: 
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Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да 

предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на обекта сгради и пр. 

Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар. Не 

се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки. 

Изпълнителят трябва веднага да подаде сигнал за тревога на местните власти и 

Възложителя, в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, в следствие 

на разположени резервоари за гориво или подобни опасни средства или устройства. За да 

предотврати появата на пожар или експлозия, Изпълнителят трябва да упражнява предпазните 

мерки за безопасност и трябва да се придържа към всички инструкции, издадени от местните 

власти и Възложителя.   

Опазване на дърветата и зелените площи: 

Без одобрението на Възложителя на Изпълнителя не е разрешено да премахва, 

премества  или реже каквито и да са дървета, намиращи се на обществени места или тротоари. 

Защитата на всички съществуващи дървета и тревни площи, които се намират в района на 

работите, е отговорност на Изпълнителя. Ако има ненужно унищожени или повредени дървета 

или тревни площи, то Изпълнителят трябва да замени повреденото или унищожено дърво 

и/или зелена площ с ново, което да е равностойно или с по-добро качество и 

характеристики. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ – наразделна част съставляват:  

- КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА ОБЕКТА/СТРОЕЖА. 

- ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТА/СТРОЕЖА. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към тях на стандарт, 

спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон следва 

съгласно чл.48, ал.2 от ЗОП да се чете, съответно да е допълнено с думите „или 

еквивалентно/и“.  

Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към тях на конкретен модел, 

източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, 

предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент, тип или 

конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или 

елиминиране на определени лица или някои продукти, следва съгласно чл.49, ал.2 от ЗОП да 

се чете, съответно да е допълнено с думите „или еквивалентно/и“. 

 

Изготвили: 

 /Налице е положен подпис, който е заличен на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД/ 

Директор на дирекция „СИиОС“:    …………………… 

/инж. Васка Караджова/ 

 

 /Налице е положен подпис, който е заличен на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД/ 

Мл. експерт в дирекция „СИиОС:   …………………… 

                               /инж. Анастасия Василева/ 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, 

надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян““, по процедура за директно 

предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 г. 

– Смолян“ част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие 2014 – 2020 г.“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието на публикацията се носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. 
 


