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3. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 
При извършване на дейностите, предмет на възлагане, стриктно да се спазват 

действащите закони, правилници, наредби, норми и стандарти в областта на 

строителството, по – важните от които са: 

�� Закон за здравословни и безопасни условия на труд; 

�� Закон за опазване на околната среда; 

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

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

�� Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните 

видове територии и устройствени зони; 

�� Всички нормативни и поднормативни актове, касаещи изпълнението на 

строителните обекти. 

 
4. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛСТВОТО: 
 4.1. Продуктите, които ще се влагат при изграждането, трябва да имат оценено 

съответствие със съществените изисквания, определени с наредбите по чл.7 от Закона за 

техническите изисквания към продуктите или да се придружават от документи (протоколи 

от изпитване, сертификати за качество и др.), удостоверяващи съответствието им с 

изискванията на други нормативни актове. 

 4.2. Осигуряване на безопасни условия на труд. 

 Да се спазва Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за 

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

работи. 

 4.3. Предложените гаранционни срокове за съоръженията, да бъдат съобразени с 

нормативните изисквания за строежите в Република България и минимални гаранционни 

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

 

5. ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ, И ПРЕДВИДЕНИТЕ 
СМР И МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
  5.1. Описание на съществуващото положение 
   

Площите, предвидени за почистване и озеленяване, са повлияни от човешко 

присъствие – затъпкани, с рудерална растителност. 
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  5.2.  Обем и съдържание на  СМР; 
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№ 
по 
ред 

Наименование на дейностите Ед. мярка Количество 

 

 
Посадъчни материали 

  

1 Тревно семе кг. 25.00 

2 Щироколистни храсти бр. 20.00 

3 Широколистни дървета бр. 5.00 

4 Иглолистни храсти бр. 30.00 

5 Иглолистни дървета бр. 5.00 

    

 
Ремонт спортно игрище 

  
1 Демонтаж стари врати бр. 2.00 

2 Доставка и монтаж хандбални врати с мрежа бр. 2.00 

3 Направа и монтаж предпазна мрежа м2 100.00 

    

 
Изграждане  зона за отдих 

  
1 Ремонт пешеходна алея кв.м 67.00 

2 Доставка и монтаж беседка бр. 1.00 

3 Кошчета за отпадъци бр. 4.00 

4 Пейки бр. 8.00 

 
Изграждане  зона за фитнес на открито 

  

1 Доставка и монтаж кростренажор C класик бр. 1.00 

2 Доставка и монтаж преса за крака бр. 1.00 

3 
Доставка и монтаж батут C 180 см с предпазна 

мрежа 
бр. 1.00 

�

 
 Дейност №1: Почистване на площи. 

 Дейността включва подготвовка и основно почистване терените в квартала: 

 •Събиране и отстраняване на битовите отпадъци – хартия, опаковки и други, 

намиращи се  на площ от 9 дка. Мироприятията ще се осъществят с помощта на 

доброволчески труд, найCвече от жителите на селото. 

 •Неразделна част от поддържането ще са резитба на дърветата, за да са здрави, 

с оптимален растеж и да придадат добър естетически вид на квартала. 

Ще се извърши подрязване на короните на живите плетове и храстите. Голямо 

внимание, нашите доброволци ще отделят на грижата за кореновата система и 

короните на храстите и дърветата.; 

 •Много важна част е поддържането на тревните площи. То ще започне рано 

напролет с аериране и първоначално подхранване. Тревните площи ще се косят 

средно по 4 до 6 пъти месечно, в зависимост от височината, на която се поддържа 

тревата. 

 Почистването и озеленяването ще подобри екологичното равновесие, облика и 

микроклимата в района. 

 

 Дейност №2: Озеленяване 








