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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

 
Обект:  Изграждане и оборудване на площадка за фитнес на открито  и ремонт на 

лекоатлетическа писта в спортен комплекс  „Септември“, поземлен имот с 

идентификатор 67653.922.66, УПИ II-Стадион,  кв. 95, кв. Райково, гр. Смолян. 

 

 

 

I.ОПИСАНИЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЕКТА И УСЛОВИЯТА ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ВЗЕТИ 

ПРЕДВИД 

 

1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ: 

Стадион ”Септември” се намира в квартал ”Райково”, гр. Смолян и е част от цял 

спортен комплекс.  Капацитетът му е 6000 места. Разполага само с една трибуна, която е 

оборудвана с метални седалки. Снабден е със специална кабина за журналисти. 

Съоръжението разполага и с лекоатлетическа писта, а в близост са разположени и няколко 

тенис корта. 

Теренът, на който ще бъде изградена фитнес площадката на открито, е част от 

стадион „Септември“ кв .Райково, гр. Смолян и представлява зелена площ, която не се 

ползва с някаква определена функция. 

Лекоатлетическата писта е около футболното поле. Положената основа от бетон е 

амортизирана и на места уронена. Необходимо е изпълнението на ремонтни дейности, за да 

се ползва по предназначение.  

В непосредствена близост е голям жилищен квартал, жителите на който ще имат 

възможност да спортуват. Предвид  натовареността и положителните обществени отзиви 

по отношение на вече изградената площадка за фитнес на открито на стадион „Смолян” в  

гр. Смолян, считаме за необходимо създаване на по-добри условия за масов спорт в 

отделните квартали на гр. Смолян. 

С настоящото проектно предложение, постигаме завършеност на услугите, 

предоставяни от спортния комплекс и подобряваме условията за масов спорт. 

 

2. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: 

Извършване на строителни и монтажни работи по проект „Красива България“,  

съгласно Споразумение РД09-38 от 14.03.2017 г. между Община Смолян и Министерство 

на труда и социалната политика на обект: „Изграждане и оборудване на площадка за 

фитнес на открито  и ремонт на лекоатлетическа писта в спортен комплекс  „Септември“, 

поземлен имот с идентификатор 67653.922.66, УПИ II-Стадион,  кв. 95, кв. Райково, гр. 

Смолян. 

 

 

II. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

Предвидените строителни работи ще се извършват в гр. Смолян, кв. Райково, ул. 

Коста Аврамиков, УПИ II – Стадион,  кв. 95. 

 



ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 2017  Приложение №  1 - Технически спецификации 

 

2 

 

III. ОПИСАНИЕ И ОБЕМ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ 

РАБОТИ В РАМКИТЕ НА НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА 

 

Предвидена е фитнес площадка на открито. Общата площ на площадката е 78 кв.м. 

Разположена е в поземлен имот общинска собственост с идентификатор № 67653.922.66 

между административната сграда и тенис кортовете на спортения комплекс. Към 

площадката са предвидени два подхода. 

Площадката  за фитнес е разделена на две зони: за активен отдих с настилка  от 

каучукови плочки с дебелина 3 см и за пасивен отдих с настилка от цветни бетонови плочи. 

Границата между двете зони се оформя със сив градински бордюр. 

Предвижда се монтиране на фитнес уреди предназначени за възрастни и деца над  12 

годишна възраст. 

Ремонтът на лекоатлетическата писта включва следните дейности: направа на 

армирана бетонова настилка на площ от 2391 кв.м.  и полагане на полиуретанова 

лекоатлетическа настилка с дебелина 13мм на площ от 978 кв.м. 

 

 

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

Работите следва да бъдат извършени въз основа на одобрения инвестиционен проект 

и проекта за заснемане, ведно с количествените сметки към тях и издаденото разрешение за 

строеж.  

Изпълнението на строителните и монтажните работи трябва да бъде съобразено с 

цялата свързана с изпълнението на конкретните видове строителни работи законова и 

подзаконова база, технически правила и норми и приложими стандарти, като се следва 

етапноста (последователноста) и технологията на изпълнение на отделните видове СМР по 

отделните части на обекта. 

Изпълнителят трябва да предприеме всички мерки, за да осигури безопасността на 

строителната площадка. По време на изпълнение на строителните работи изпълнителят 

трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 

работи, 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, а също и да се грижи за сигурността на 

всички лица, които се намират на строителната площадка. Изпълнителят е длъжен да 

спазва одобрения от Възложителя и компетентите органи. 

По време на строителните дейности е възможно да възникнат изменения в 

одобрените инвестиционни проекти, за което трябва да бъде своевременно уведомен 

проектанта по съответната част за даване на решение, което да бъде съгласувано с 

Възложителя. 

При стартиране на договора да бъдат поканени представители на всички дружества 

и ведомства, експлоатиращи подземни проводи и съоръжения, за уточняване точното 

местоположение на съществуващите подземни проводи и съоръжения и в близост до тях 

изкопните работи да се извършват изключително внимателно и на места, където е 

необходимо, ръчно. 

При влагането на материали и елементи, предмет на архитектурното решение 

(настилки, елементи на градското обзавеждане, осветителни тела, решетки, капаци, табели 

и др.) да се получи писмено предварително одобрение от проектанта и Възложителя по 

представена мостра.  

В случай че в инвестиционните проекти – обяснителни записки, количествени 

сметки, чертежи, спецификации, както и навсякъде в документацията за провеждане на 

обществената поръчка, са посочени конкретни марка, модел, тип, стандарт за материали и 

продукти, да се счита, че се има предвид и еквивалентни. Възложителят не поставя 
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изискване за конкретни марка, модел, тип, стандарт за материали и продукти, които ще 

бъдат вложени в строежите, стига да отговарят на спецификациите на проектантите и на 

съществените изисквания към строежите. 

В случай че в инвестиционните проекти – обяснителни записки, количествени 

сметки, чертежи, спецификации, както и навсякъде в документацията за провеждане на 

обществената поръчка, е посочена страна и/или зона на произход за материали и продукти, 

да се счита за неприложимо. Възложителят не поставя изискване за страна или зона на 

произход на материалите и продуктите, които ще бъдат вложени в строежите, стига да 

отговарят на спецификациите на проектантите и на съществените изисквания към 

строежите. 

При изпълнение на строителните и монтажните работи изпълнителят трябва да 

ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка. След приключване на 

строителните работи изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в 

първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да 

остави площадката чиста от отпадъци. 

Възложителят 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. Изпълнителят 

е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени 

представители на Възложителя. 

Изпитванията и измерванията на извършените строителни и монтажни работи следва 

да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи. 

В процеса на изпълнение на строителните и монтажните работи трябва да бъдат съставени 

всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството.  

Изпълнителят е длъжен да изготви екзекутивна документация. 

Гаранционният срок на изпълнените СМР/СРР, не може да е по-малък от 

посоченото в Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България 

и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти – ДВ бр.72 от 2003 г. 

 

 

V. ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА 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. 
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VI. ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

СТРОИТЕЛНИТЕ  ПРОДУКТИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ВЛОЖЕНИ ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР: 

1.1. Доставката на всички материали и оборудване, необходими за изпълнение на 

строително – монтажните работи по отделните части, съгласно одобрената 

документация за участие в обществена поръчка е задължение на Изпълнителя.  

1.2. Всички материали, които ще бъдат вложени в строежа трябва да са 

придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за 

употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените 

строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно 

изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите 

нормативни актове към него. 

1.3. Влаганите строителни материали и съоръжения трябва да отговарят на следните 

технически спецификации: 

 а. Български стандарти, с които се въвеждат европейски стандарти, или еквивалентни  

 (БДС EN); 

 б.  Български стандарти или еквивалентни; (БДС ); 

 в.  Хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни( h EN);  

 г.  Европейски технически одобрения (ETO), с или без ръководство или еквивалентни; 

 д.  Общоприети технически спесификации; 

 е.  Български стандарти, с които се въвеждат международни стандарти или еквивалентни. 

 1.4. В случай, че технически спецификации по т. а и б не съществуват,  

строителните    материали следва да съответстват на признати национални технически 

спецификации или еквивалентни. 

 1.5. При условие, че не са налице публикувани стандарти по т. а и т.б, се прилагат 

български технически одобрения, както и нормативните актове за проектиране, изпълнение 

и контрол на строежите или на отделни строителни и монтажни работи. 

 

2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ СМР: 

2.1. Основа /направа или  ремонт/ на  настилки 

Основата от трошен камък се изпълнява с дебелина съответстваща на изискванията на 

проекта. Трошеният камък трябва да отговаря на БДС 2282-83 и се полага върху суха и 

ненарушена  основа. Уплътняването се извършва с валяк. 

2.2. Полагане на бордюри 
Полагането на нови бордюри се изпълнява с бордюри от естествени каменни 

материали в съответствие с БДС EN 1343:2006 и бетонови изделия в съответствие с БДС 

ЕN 1340:2005/АС:2006 и БДС ЕN 206 – 1/NA:2008, бетонов разтвор В12.5 в съответствие с 

БДС ЕN 206 – 1/NA:2008 и БДС 9673-84. 

Бордюрите се полагат върху пресен бетон, нареждайки се в прави или криви 

участъци.  

Фугите между тях се запълват с разтвор, след като се провери правилното им 

положение и тяхното ниво чрез нивелация. 

2.3. Полагане на бетонова настилка 

Изисквания за приготвяне, транспортиране и доставяне на бетонни смеси се 

определят в БДС EN 206-1.  

Бетонните смеси трябва да бъдат приготвени под формата на:  

 Готови смеси, в които циментът, добавъчният материал, химическите добавки и водата 

се влагат и смесват от производителя;  

 Полуготови смеси, в които циментът, добавъчният материал, химическите добавки и 

водата се влагат от производителя, и смесването се извършва в бетоновози миксери по 

време на транспортирането;  

http://www.bds-bg.org/standard/info.php?natstd_id=50621
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 Суха смес, в която циментът и добавъчният материал се влагат от производителя, а 

влагането на вода и химически добавки, както и смесването се извършват в бетоновози 

миксери по време на транспортирането или на местополагането.  

Бетонната смес се класифицирана по консистенция от БДС EN 206-1.  

Изпълнителят може да използва само бетонни смеси, които са произведени по 

одобрени рецепти и изпитани на площадката – с протоколи доказващи качеството на 

бетона от лицензирана лаборатория.  

Предписанието за изготвяне на рецепта за бетон, която трябва да бъде одобрена, 

включва:   

- Класове на бетона на якост, водонепропускливост, мразоустойчивост и т.н.;  

- Клас на проектна консистенция;  

- Максимален размер на зърното на едрия добавъчен материал; - Вид на химическата 

добавка;  

- Изисквания към добавъчния материал и цимента, вкл. минимални количества;  

- Условия на приготвяне, транспортиране и уплътняване на сместа;  

- Други условия и свойства на бетона.  

Рецептата трябва да бъде актуализирана след всяка промяна на условията, при които 

е била изготвена. Актуализирането трябва да бъде одобрено. 

Бетонът се полага на пластове не по-големи от 30 cm за армиран бетон и 50 cm за 

неармиран бетон, като скоростта на час е регламентирана от проекта за кофража или други 

одобрени условия. Всеки пласт трябва да бъде положен и вибриран преди изсипването на 

следващия, така че да се избегне увреждане на несвързалия бетон и разделяне на 

повърхността на бетона на отделни части. Всеки пласт трябва да бъде вибриран така, че да 

се избегне образуването на празнини между него и предишния пласт.  

Работни фугите са границата (контактната повърхност) между части бетон, 

положени по различно време, поради графика на бетонните работи или дължащи се на 

прекъсване поради технологични причини.  

Когато полагането на бетон се прекъсне, повърхността на работната фуга трябва да 

бъде подготвена по начина, по който се изисква (наклон, изпъкналост или вдлъбнатина, 

свързване на армировка и т.н.) без мехурчета и слабо свързани зърна от добавъчния 

материал, съгласно програмата за извършване на бетонните работи. В конструктивни 

елементи, подложени на огъване, работната фуга се оформя с кофраж, поставен 

перпендикулярно на оста им. В елементи подложени на натиск (колони, стени и др.) 

работните фуги се оформят с хоризонтална повърхност. Когато е близко до видими 

бетонни повърхности, работната фуга трябва да бъде така оформена, че ъгълът между 

фугата и бетонната повърхност да бъде 90 градуса и ръбът да бъде прав, без чупки. Когато 

се полага нов бетон върху втвърден, кофражът трябва да бъде доукрепен. Работната фуга 

трябва да бъде почистена от отпадъци, останки от инертен материал, циментово мляко и да 

бъде измита. Новият бетон трябва да бъде излят върху  влажна, но не мокра работна фуга. 

Първите порции от новия бетон трябва да имат по-голямо цименто-пясъчно съдържание и 

да бъдат вибрирани много внимателно, за да се постигне добра връзка между двата пласта.  

Специални мерки трябва да се вземат, за да се направят бетонните ръбове здрави и плътни, 

без изкривявания и празнини.  

Изпълнителят е отговорен и трябва да вземе всички необходими мерки, за да 

осигури качество на бетонните работи, и на произведените бетонни конструкции и 

елементи, като отчита вредното влияние на ниски (не по-ниски от +5 С) и високи (не по-

високи от +35 С) температури на въздуха през деня и нощта, както и такива от студ, сняг и 

лед.  

Работа в студено време:  

Когато температурата на въздуха е по-ниска от +5оС не трябва да се бетонира, без 

да са изпълнени изискванията, дадени по-долу:  

/а/ Не трябва да има сняг, лед и замръзвания по инертните материали и водата;  
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/б/ Температурата на повърхността на бетона по време на полагане трябва да бъде 

не по-малко от +5оС, (или +10оС, ако циментовото съдържание в бетона е по-малко от 240 

kg/m3 , или когато се използва нискотермичен цимент) и не трябва да надвишава +30оС;  

/в/ Температурата на повърхността на бетона трябва да бъде поддържана не по-

малко от +5оС (или +10оС, ако циментовото съдържание в бетона е по-малко от 240 kg/m3 

, или когато се използва нискотермичен цимент), докато бетонът не достигне достатъчна 

критична якост. Критичната якост трябва да бъде определена от изпитвания на пробни 

тела, отлежали при същите условия, при които отлежава и конструктивният бетон.  

/г/ Преди бетониране кофражът, обикновената и напрегнатата армировка и всяка 

повърхност, с която бетонът ще бъде в допир трябва да се почистят от сняг, лед и 

замръзвания;  

/д/ Не се допуска контакт на цимента с вода при температура по- висока от +60С°.  

Изпълнителят трябва да осигури отоплителни уреди като печки, ел.калорифери и т.н., 

както и гориво и/или енергия за тяхната работа. При такова подгряване трябва да бъдат 

осигурявани средства за поддържане на подходяща атмосферна влажност. Всички 

добавъчни материали и направната вода трябва да бъдат загрети от +20оС до +60С°. Ако 

има съгласие за  загряване с горелка на смесения добавъчен материал, материалите трябва 

да се загреят равномерно и трябва да се избягва прегряване на отделни участъци.  

Изпълнителят трябва да осигури всички средства ( защитни, изолационни покривала 

и т.н.) да предпази бетона от замръзване.  

Работа в горещо време:  

Когато бетонът трябва да се произвежда, вози и полага в горещо време (температура 

на въздуха по-висока от +35С° на сянка), трябва да се вземат следните предпазни мерки:  

- Температурата на бетона при полагане не трябва да надвишава +30С°.  

- Изпълнителят трябва да проведе следните мероприятия:  

1. Покриване на купчините инертни материали, циментовите силози, водните резервоар и 

бетоновия възел;  

2. Покриване с брезент на всички транспортни средства и пръскането им с вода, за да се 

предпази от изсъхване бетонната смес по време на транспортиране;  

3. Пръскане с вода на едрия добавъчен материал, за да се намали изпарението и защити 

материала от влиянието на слънчевите лъчи;  

4. Кофражът и положеният бетон трябва да бъдат защитени от слънчево нагряване и сух 

вятър;  

5. Времето за транспортиране да бъде намалено до минимално;  

- Работа през нощта, ако изброените мероприятия имат незадоволителен ефект и няма 

основателни причини за недопускане на работа през нощта;  

- Мярката на слягане да бъде проверявана през равни интервали от време. 

2.4. Полагане на полиуретанова лекоатлетическа настилка с дебелина 13мм: 

Настилката да отговаря на изискванията на БДС EN и IAFF.  

Спортната настилка се изпълнява на място върху предварително подготвена и 

изравнена основа / асфалт/ или бетон. 

- 1-ят слой е комбинация от  СБР гумени гранули и полиуретанов свързващ биндер с 

дебелина 11-13 мм. върху предварително грундирана повърхност. Полага се машинно, 

като настилката се разпределя, нивелира и уплътнява. Тя се полага безфугово, без 

прекъсване до завършване; 

- 2-ри и 3-ти слой е изпръскана на две ръце със смес от полиуретанов слой и финни 

EПДМ гранули с размер 1-1,5 мм с дебелина 2  мм; 

Настилката да е в червен цвят. Тя се разчертава с двукомпонентна полиуретанова 

боя за предпоитаният вид спорт. 

Настилката да е водопропусклива и да не задържа вода върху себе си, като 

отводняването се осъществява по наклона на основата. Да е устойчива на климатични 

въздействия, както и на циклите  на замръзване и размразяване. 

Настилката да е мека, за да предлага комфортни условия за игра, като предпазва от 

наранявания и контузии. 
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2.5. Настилка от тротоарни плочи 

Минимални изисквания към тротоарни плочи: 

- устойчивост на замразяване и размразяване със соли минимален клас 3, загуба на маса 

след изпитване по-малко или равно на 1 кг./ кв.м. / БДС EN 1338/; 

- якост на огъване- минимум клас 3- 4 мегапаскала; 

- устойчивост на изтриване- минимум клас 3, по-малко или равно на 23 мм; 

Материалите за настилка да са с деклариран и гарантиран произход, да съответстват 

на стандартите: 

БДС EN1341:2006 Плочи от естествени каменни материали за външно павиране. 

Изисквания и методи за изпитване: 

БДС EN 1340:2005 – за бетонни бордюри; 

БДС EN 1339:2005 – за бетонови тротоарни плочи; 

 

 

VII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ 

 

1.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. 

 

2.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. 

 

3. ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА: 

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.   

 

4. 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 
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унищожено дърво и/или зелена площ с ново, което да е равностойно или с по-добро 

качество и характеристики. 

 

 

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“. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ–наразделна част съставляват:  

-КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА ОБЕКТА/СТРОЕЖА. 

- ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ И ПРОЕКТ ЗА ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТА. 

 

 

Съгласувал:  

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

Зам.-кмет:     ........................ 

/инж. Мариана Цекова/ 

 

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/ 

Гл.специалист в дирекция „СИиОС: ........................ 

/Розета Буйкова/ 


