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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
към покана с изх. № 9 от 22.10.2015г. относно избор на изпълнител на обществена поръчка за строителство 

по реда на Глава VIII „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И 

МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА И ВОДОСТОК НА УЛ. 

ХАН АСПАРУХ ДО ГАМАКАБЕЛ В ГР. СМОЛЯН. 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ 

РАБОТИ НА ОБЕКТ: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 

ПОДПОРНА СТЕНА И ВОДОСТОК НА УЛ. ХАН 

АСПАРУХ ДО ГАМАКАБЕЛ В ГР. СМОЛЯН“. 
 

 

 

І. ОПИСАНИЕ НА НАСТОЯЩЕТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЕКТА, УСЛОВИЯ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ВЗЕТИ 

ПРЕДВИД. 

 

ОБЕКТ: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА И ВОДОСТОК НА УЛ. ХАН 

АСПАРУХ ДО ГАМАКАБЕЛ В ГР. СМОЛЯН“. 

 

1.СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Вследствие на падналите интензивни валежи през 2015 г. на територията на община Смолян и 

увеличаване количеството на повърхностните води по ул. Хан Аспарух в гр.Смолян се 

преовлажнява ската и изнася част от земната маса, вследствие на което една от ламелите на 

съществуващата подпорна  бетонова стена се компроментира. 

Разрушен е съществуващият тротоар в участъка на подпорната стена. Открити са и висят ел. 

кабели, захранващи промишлената зона на град Смолян. Улица Хан Аспарух е основна 

транспортна улица в гр. Смолян, която обслужва промишлена зона, в близост до града, където 

са разположени основни производствени предприятия. 

Възможно е при последващи валежи повърхностната вода по улицата да разруши останалата 

част от пътното платно и да бъде прекъснат транспортният достъп до производствените 

предприятия. Това може да доведе до инциденти с транспортни средства и хора, които 

преминават през този участък от улицата. 

Необходимо е възстановяване на компрометираната  подпорна стена, чрез изграждане на нова 

подпорна стена, която да укрепи пътното платно на улицата и да се оформи оттока на 

водостока. 

Строежът е IV категория съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „а“ от ЗУТ.  
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2. ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ 

Предложеното техническо решение за укрепваща конструкция условно може да бъде 

разглеждана като комбинация от два типа: 

- Армирана подпорна конструкция, чрез използване на фабрични модулни елементи от двойно 

усукана галванизирана (Zn-5%Al-MM) телена мрежа, с най-висока степен на антикорозионна 

защита (допълнително PVC покритие на телта). 

- Защитна конструкция от фабрични Габиони и Матраци, от двойно усукана галванизирана (Zn-

5%Al-MM) телена мрежа, с най-висока степен на антикорозионна защита (допълнително PVC 

покритие на телта). 

Двата типа конструкции работят съвместно и не могат да бъдат разглеждани като отделно 

действащи съоръжения за конкретното приложение. 

Армираната подпорна конструкция, чрез използване на фабрични модулни елементи, гарантира 

конструктивна свързаност между лицето на насипа и армиращите насипа опашки. Тази връзка е 

заложена още при производственият процес на модулите. Така представената система се 

характеризира с дълговечност и относително постоянни механични характеристики. Свежда до 

минимум негативните за конструкцията деформации (слягания), които са характерни при 

съоръжения работещи в речни условия. Армиращите елементи от конструкцията са с дължина 

2м. Височината на отделните модули и дължината на армиращите насипа опашки, са 

определени в зависимост от натоварванията и приетите геоложки условия на основата и насипа 

(разгледани в статическите изчисления на конструкцията. 

Преди полагане на насипния материал върху опашките на модулните елементи се предвижда 

разстилане на геотекстилно платно мин. 200 гр. /м2), като разделител между уплътняваният на 

пластове насипен материал и обема, оформен като габион на всеки фабричен модулен елемент. 

По отношение защитата на основната конструкция и терена под нея е предвидена облицовка от 

фабрични габиони и матраци. Разположението им спрямо нея има за цел ерозионна защита от 

неблагоприятно въздействие в петата, следствие подпочвени и повърхностни води. Предвид 

геоложките характеристики на терена, а именно обрушването на терена под влияние на 

високите води, се предвижда полагането на габион, с височина 1 м и запълване на обема зад 

него с дренажен материал, в зависимост от степента на изравяне на терена. Непосредствено над 

така оформената основа следва полагането на Модулните армиращи елементи, изграждащи 

основната армирана конструкция. Пред основната конструкция, по откоса да се положат 

матраците, като защитна облицовка. Благодарение на своята гъвкавост, те се нагаждат спрямо 

образувалите се каверни и ги затварят. По този начин възпрепятстват понататъшното развитие 

на ерозията. 

Предвиждането на дренажна тръба Ø 110 в петата на откоса е препоръчително при възможност 

за заустването й в подходящо за целта място. 

Основата за фундиране на конструкцията да се изпълнява съгласно проектните предписания. 

Оформяне на изкоп, с дълбочина съгласно напречните профили. След направа на изкопните 

работи и оформяне на терена в основата се предвижда полагане на геотекстилно платно 

(нетъкан иглонабит геотекстил, мин. 200гр./м2), под габионите и по откоса. Следва изпълнение 

на дренажна подложка, съгласно теренните особености. Върху така подготвената основа се 

полагат модулните елементи, зад оформеното им лице се разстила платно нетъкан иглонабит 

геотекстил – 200гр./м2 с последващо уплътняване на насипен материал, съгласно техническите 

изисквания. 

Съгласно вида на терена зад конструкцията, при изпълнението на изкопните работи да бъде 

съобразен наклона на изкопния откос. В настоящият проект препоръчителният наклон е 1:1. 

Преди полагане на насипния материал се предвижда разстилане на дренажен геокомпозит с цел 

отводняване на тялото на армирания насип. Полагането му е предвидено по целия откос зад 

конструкцията, както и в основата, непосредствено под дренажната подложка. Предвиждането 

на дренажна тръба Ø 110 в петата на откоса е препоръчително при възможност за заустването й 

в подходящо за целта място. 
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Основни параметри на армираната конструкция: 

 Обща дължина  – 30 m 

 Средна височина конструкция  – 7.00 m 

 Армираща компонента  – 4.0 m 

 Преоткосиране над укрепването 1:1.5 

 

 

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. 

 

1.ВИДОВЕ РАБОТИ – основни дейности: 

 Земни работи: 

o Изкопни работи: 

 Изземане на земни маси за оформяне основата на конструкцията; 

 Почистване на терена (премахване на разрушена бет. Стена); 

o Подравняване и уплътняване на основата за конструкцията с трамбовка на пластове 

20 см; 

o Натоварване на разбит бетон и земна маса на транспорт – механизирано; 

o Превоз на земна маса до депо до 5 км; 

o Направа на насипи; 

 Доставка на материалите за изграждане на армиран насип, в комбинация с подпорни стени 

от фабрични габиони. 

 Монтаж на материалите за армираната подпорна конструкция. 

 Изграждане на временен път. 

   

2.ТРАНСПОРТ, ТОВАРЕНЕ, РАЗТОВАРВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. 
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  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 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.  

                        

3.НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Подпорната стена ще се изпълнява по следната принципна технология: 

 Изпълнението на конструкцията трябва да се извършва, съгласно  технологичните 

изисквания посочени в проекта и съобразно изисквания на съответните нормативи и 

стандарти.  

 Преди започване на строителството техническите изпълнители и строителните 

работници да бъдат запознавани с изискванията на правилниците и разпоредбите при 

изпълнението на различните видове строително-монтажни работи. 

 При изпълнение на  изкопи в скални почви чрез взривяване същите да се изпълняват с 

намалено количество взрив с цел опазване на околната среда и предотвратяване на 

евентуални срутищни и свлачищни процеси; 

 При пресичане на предвидените за изпълнение съоръжения с елементи на техническата 

линейна инфраструктура като силно токови, слабо токови, оптични и др. кабели и 

проводи, своевременно да бъдат информирани собствениците или представители на 

експлоатационните дружества и строителството да продължава след съответните 

съгласувателни процедури, а когато е необходимо и в присъствието на представител на 

съответното експлоатационно дружество; 
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 След засипване и уплътняване на насипа се извършва възстановяване на нарушените 

терени. 

 

4. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

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 Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на 

строителните продукти. 

За изграждането на проектираната подпорна стена трябва да се имат предвид и спазват 

следните основни изисквания: 

 Проектираната подпорна стена се изпълнява в съответствие с одобрения Технически 

проект, Нормативните актове и документи в строителството; 

 При даването на строителна линия е желателно участие на проектанта на обекта; 

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

надлежния ред; 

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

работи“ (ПИПСМР) в съответните раздели (земни работи,насипни работи, монтажни 

работи, работи за изпълнение на армирани насипи и др.) 

 Спазване на проектните изисквания, стандарти и изисквания на фирмите-доставчици 

относно: транспорт, съхраняване, инсталиране, хидравлично изпитване, фундиране, 

засипване и т.н. Да се изискват съответните сертификати за съответствие; 

 Необходимо е преди започване строителството на обекта да се извърши уточняване и 

отлагане на местоположението на съществуващите подземни съоръжения в обхвата на 

стените. Това следва да се реализира от службата по подземен кадастър при Община 

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

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

подземните комуникации; 

 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 документи. Не следва да се допуска използването на материали и 

изделия без сертификат за качество и с неизвестна технология за приложението им; 

 Изпълнението на строително-монтажните работи трябва да се съгласува със съответните 

органи на Община Смолян и КАТ за безконфликтна организация на движението по 

време на строителството при съблюдаване изискванията на Наредба №3/16.08.2010 г. за 

временната организация и безопасност на движението при извършване на строителни и 

монтажни работи по пътищата и улиците.  

Изпълнителят на обекта,  предмет на поръчката, е длъжен преди започване на строителството и 

по време на самото строителство да вземе необходимите мерки за осигуряване на 

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

 

5. ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО (ВОБД) 
Организацията на движението по време на строителство и необходимата сигнализация  се 

изпълнява, съгласно изготвения проект по част: „Временна организация и безопасност на 

движението“.  

Пътните знаци са от първа група съгласно БДС 1517:2006 „Пътни знаци.Размери и шрифт“.  

Лицата, които извършват СМР в обхвата на пътя, трябва да носят отличителен знак (С12) 
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„Облекло с ярък цвят и светлоотразителни ленти”. 

 Пътните знаци на постоянната сигнализация, които не съответстват на временната, трябва да се 

отстранят или да се покрият с непрозрачен калъф или фолио с черен или сив цвят. 

 

6. ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. 
Изпълнителят на обекта 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. 

Основната причина за нарушаване на околната среда при изграждане на подпорната стена са 

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

безредното складиране, разпиляване и изоставяне на строителни материали и машини –  

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: 

 за зареждане с гориво-смазочните материали се използват най-близко разположените 

автобази; 

  при евентуално генериране на опасни отпадъци 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. 

Съгласно българското законодателство използването на инертни материали и асфалтови 

продукти става само от предприятия, които притежават съответния лиценз за извличането и 

производството им. 

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

инвеститорския контрол и от независимия строителен надзор на обекта.  

 

7. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА, ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПОЖАРНА 

БЕЗОПАСНОСТ 
При изпълнение на строителството стриктно да се спазва Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за 

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

строителни и монтажни работи. При изпълнението на обекта изпълнителят трябва да 

съблюдават строго действащите нормативни документи по БХТПБ. С оглед характера на 
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строителните 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.           

 

 

ІII. СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ. 

 

1.Фабрично произведени матраци и габиони и армираща модулна система 

 

1.1.Модулна армираща система от хексагонална, двойно усукана телена мрежа, с вертикално 

габионно лице, сертифицирано по ЕТА-13/0014; 

-антикорозионно покритие Galmac поцинкована стомана (Zn-5%Al-MM)съгласно EN10244-2 

GLAAS A и PVC обвивка на телта, съгласно EN10245-2; 

- растер на мрежата за модулни системи- тип 8х10см,ф2,7/3,7мм; 

- якост на опън 380-550 N/mm2,съгласно EN10223-3; 

 

1.2.Фабрични габиони от хексогонална, двойно усукана телена мрежа, сертифицирана по ЕТА -

08/0282; 

-антикорозионно покритие- Galmac поцинкована стомана; (Zn-5%Al-MM)съгласно EN10244-2  

и PVC обвивка на телта, съгласно EN10245-1; 

- растер на мрежата за модулни системи- тип 8х10см,ф2,7/3,7мм; съгласно EN10223-3:2013; 

- якост на опън 350-550 N/mm2, съгласно EN 10223-3:2013; 

 

1.3.Фабрични Рено Матраци от хексогонална, двойно усукана телена мрежа, сертифицирана по 

ЕТА -08/0282; 

- антикорозионно покритие Galmac поцинкована стомана (Zn-5%Al-MM)съгласно EN10244-2 и 

PVC обвивка на телта, съгласно EN10245-2; 

- растер на мрежата за фабрични рено матраци- тип 6х8см,ф2,2/3,2 мм; 

- якост на опън 350-550 N/mm2,съгласно EN10223-3; 

 

2. Нетъкани иглонабити геотекстили 
Геотекстилът изпълнява сепарираща и дренажна функции, като предотвратява изнасянето на 

дребни частици от тялото на насипа към порьозноните обеми на конструкцията, с по-голяма 

зърнометрия. Материалите трябва да отговорят на следните механични и физични изисквания: 

 Вид на полимера      - polypropylene 

 Тегло       - 200 gr/m
2
 

 Якост на опън, средна стойност   - 16,5 kN/m 

 Удължение, средна стойност    - >50 % 

 Якост настатично пробиване    - 2600 N 

 Воден поток перпендикулярен на повърхността -  70 l/m
2
s 

 Размер на порите     -  75 microna 

 Дебелина       - 1,2 mm 

 

3.Дренажен геокомпозит 

Дренажен геокомпозит е съставен от тридименсионална високо пореста сърцевина от 

непрекъснати екструдирани полипропиленови нишки, ламинирана двустранно с нетъкан 

геотекстил. 

 Тип полимер сърцевина    - полиетилен висока плътност 

 Тип полимер геотекстил    - полипропилен 

 Тегло за единица площ    -   670 gr/m2 

 Якост на опън надлъжно(съгласно EN ISO 10319) -    20 kN/m  
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 Якост на опън напречно     -    15.5 kN/m 

 CBR тест на геотекстила (съгласно EN ISO 12236) -    3300 N 

 Удължение при максимално натоварване (съгласно EN ISO 10319) -    40 % 

 Водопреминаване (i=1.0) (съгласно EN ISO 12958) 

При 20 kPa      -   0.70 l/m.s (при контакт твърдо/твърдо) 

При 100 kPa      -   0.65 l/m.s  

При 200 kPa      -   0.58 l/m.s 

 Дебелина при 2 kPa    -   5.0 mm 

      

4.Почвен и скален материал 

- Камък за запълване на лицевата част от конструкцията (габион), прието: 

- Зърнометричен състав (лицев обем) - 150÷230 mm, d 50 = 180 mm 

- Зърнометричен състав    - 100÷150 mm, d 50 = 130 mm 

(зърнометрия необходима за запълване на останалата част от габиона, както и матраците) 

- Якост на натиск    - ≥ 30 МPa 

 

- Заздравяващ основата подложен пласт , прието: 

 Зърнометричен състав                        - около 16-32 mm 

 

- Обратен насип върху армиращите модули, от несвързан, минерален материал, прието: 

 Зърнометричен състав   - мах 75 (100) mm 

 Съдържане на фракция с d<0.1  - 5-6 % 

 Ъгъл на вътрешно триене  - ≥28˚ 

 Кохезия     - 0 kPa 

 Обемна плътност   - 17/18 kN/m
3
      

 

Доставените материали, необходими за изпълнението на обекта, трябва да отговарят на всички 

изисквания на техническия проект и да бъдат придружени със: 

 сертификати за качество и да отговарят на европейските стандарти. 

 заверено копие от сертификат за съответствие на строителния продукт издаден от 

оторизирано лице по Наредба за съществените изисквания към строежите и 

оценяването на съответствието на строителните продукти (НСИСОССП); 

 

Всички материали, които ще се влагат в обекта, трябва да са нови, със съответното качество, 

подходящи за целта и не трябва да имат дефекти. Материалите следва да са в съответствие с 

Наредба от 2006 г. за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти, както и с настоящите технически спецификации.  

 

Докато не е получено одобрението на Строителния надзор няма да бъдат поръчвани никакви 

материали или извършвани строителни дейности. Такова одобрение не освобождава 

Изпълнителя от неговите задължения и отговорности по този Договор. 

 

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 за съществените изисквания към строежите и оценяване 

съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.). 

 

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. 
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IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ 

 

1. ОБЩО 

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. 

Изпълнителя ще възстановява всички площи и вещи повредени или нарушени от техните 

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

собственост, в резултат на работата по договора, изпълнителя 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, 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 предпазни 

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. 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. 

 

 

V. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА. 

 

Строителството следва да се осъществи  в съответствие с видове и количества строителни и 

монтажни работи съгласно приложени количествена сметка и инвестиционен проект. 

 

Приложение: Количествена сметка и инвестиционен проект изпълнение на поръчката. 
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ЗАБЕЛЕЖКА:  

ЗА СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛИ, ПРОДУКТИ, ТЕХНИЧЕСКО 

ОБОРУДВАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБОРУДВАНЕ, УСТРОЙСТВА И ДРУГИ 

КОМПОНЕНТИ С ПОСОЧЕН ПРОЦЕС, ТИП, МОДЕЛ, ТЪРГОВСКА МАРКА, 

ПРОИЗХОД ИЛИ ПРОИЗВОДСТВО В НАСТОЯЩИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ 

СПЕЦИФИКАЦИИ СЪГЛАСНО ЧЛ.32, АЛ.2 ОТ ЗОП ДА СЕ ЧЕТЕ „ИЛИ 

ЕКВИВАЛЕНТНО“. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ БИ ПРИЕЛ ВСЯКАКВИ СТАНДАРТИ, КОИТО ДАВАТ НИВО НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ, КОЕТО СЪОТВЕТСТВА НА МИНИМАЛНО ИЗИСКАНОТО ЧРЕЗ 

НАСТОЯЩИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ИЛИ ГО НАДВИШАВА.  

МОГАТ ДА СЕ ПРЕДЛОЖАТ СЪОТВЕТСТВАЩИ МАТЕРИАЛИ СЪС СЪЩОТО 

ИЛИ ПО-ВИСОКО КАЧЕСТВО ОТ МИНИМАЛНО ИЗИСКАНОТО В 

НАСТОЯЩИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, ОТГОВАРЯЩИ НА 

ПОСОЧЕНИТЕ СТАНДАРТИ ИЛИ НА ПО-ВИСОКИ СТАНДАРТИ. 
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