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 ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

за изпълнение на дейностите по проект „Реконструкция на улици и прилежащи тротоари 

на територията на гр. Пирдоп, община Пирдоп“, по подобекти както следва:   

1) Подобект 1 Реконструкция на ул. "Иван Вазов" гр. Пирдоп; 

2) Подобект 2 Реконструкция на ул. "Гео Милев", гр. Пирдоп; 

3) Подобект 3 Реконструкция на ул. "Славци", гр. Пирдоп - участък 1; 

4) Подобект 4 Реконструкция на ул. "Славци", гр. Пирдоп - участък 2; 

5) Подобект 5 Реконструкция на ул. "Славци", гр. Пирдоп - участък 3; 

6) Подобект 6 Реконструкция на ул. "Славци", гр. Пирдоп - участък 4; 

7) Подобект 7 Реконструкция на ул. "Сергей Румянцев", гр. Пирдоп; 

8) Подобект 8 Реконструкция на ул. "Панайот Хитов", гр. Пирдоп; 

9) Подобект 9 Реконструкция на ул. "Манджерин", гр. Пирдоп; 

10) Подобект 10 Реконструкция на ул. "Стефан Стамболов", гр. Пирдоп; 

11) Подобект 11 Реконструкция на ул. "Андрей Георгиев", гр. Пирдоп; 

12) Подобект 12 Реконструкция на ул. "Еделвайс", гр. Пирдоп; 

13) Подобект 13 Реконструкция на ул. "Отец Иван Гайдаров", гр. Пирдоп; 

14) Подобект 14 Реконструкция на ул. "Илчо Димов", гр. Пирдоп; 

15) Подобект 15 Реконструкция на ул. "Царьов кладенец", гр. Пирдоп; 

16) Подобект 16 Реконструкция на ул. " Христина Морфова", гр. Пирдоп. 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Проектът касае изпълнение на проектиране, строително-монтажи работи и осъществяване 

на авторски и строителен надзор по проект: „Реконструкция на улици на територията на 

гр. Пирдоп, община Пирдоп“, както следва Подобект 1 Реконструкция на ул. "Иван Вазов" 

от ОТ559 до ОТ574, гр. Пирдоп; Подобект 2 Реконструкция на ул. "Гео Милев", гр. 

Пирдоп, от ОТ524 до ОТ543; Подобект 3 Реконструкция на ул. "Славци", гр. Пирдоп - 

участък 1 от ОТ369 до ОТ336; Подобект 4 Реконструкция на ул. "Славци", гр. Пирдоп - 

участък 2 от ОТ130 до ОТ322; Подобект 5 Реконструкция на ул. "Славци", гр. Пирдоп - 

участък 3 от ОТ170до ОТ322; Подобект 6 Реконструкция на ул. "Славци", гр. Пирдоп - 

участък 4 от ОТ470до ОТ307; Подобект 7 Реконструкция на ул. "Сергей Румянцев", гр. 

Пирдоп от ОТ625до ОТ194; Подобект 8 Реконструкция на ул. "Панайот Хитов", гр. 

Пирдоп от ОТ571 до ОТ574; Подобект 9 Реконструкция на ул. "Манджерин", гр. Пирдоп 

от ОТ338 до ОТ244; Подобект 10 Реконструкция на ул. "Стефан Стамболов", гр. Пирдоп 

от ОТ398 до ОТ393; Подобект 11 Реконструкция на ул. "Андрей Георгиев", гр. Пирдоп от 

ОТ137 до ОТ238; Подобект 12 Реконструкция на ул. "Еделвайс", гр. Пирдоп от ОТ139 до 

ОТ238; Подобект 13 Реконструкция на ул. "Отец Иван Гайдаров", гр. Пирдоп от ОТ149 до 

ОТ151; Подобект 14 Реконструкция на ул. "Илчо Димов", гр. Пирдоп от ОТ143 до ОТ141; 

Подобект 15 Реконструкция на ул. "Царьов кладенец", гр. Пирдоп от ОТ195 до ОТ198; 

Подобект 16 Реконструкция на ул. " Христина Морфова", гр. Пирдоп от ОТ751 до ОТ752а. 

За част от улиците (ул. „Иван Вазов“, ул. „Гео Милев“, ул. „Славци – участък 1“, ул. 

„Сергей Румянцев“, ул. Панайот Хитов“, ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Манджарин“) е 
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изпълнена рехабилитация на уличното платно. Състоянието на съществуващата 

асфалтобетонова настила на останалата част от улиците, предвидени за рехабилитация е 

определено като много лошо, с недостатъчна носимоспособност. На част от улиците (ул. 

„Славци – участък 2“ и ул. „Славци – участък 3) липсва асфалтобетонова настилка. 

Наблюдават се участъци с липса на възможност за отводняване на уличното платно, 

потънали и изкривени бордюри. С изключение на улици (ул. „Иван Вазов“, ул. „Гео 

Милев“, ул. „Славци – участък 1“, ул. „Сергей Румянцев“, ул. Панайот Хитов“, ул. 

„Стефан Стамболов“, ул. „Манджарин“) настилката по уличното платно няма 

необходимата равност, което допълнително оказва въздействие върху безопасността и 

комфорта на движение. 

Прилежащите тротоари по всички улици са в лошо състояние. 

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Град Пирдоп, община Пирдоп 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

Община Пирдоп 

Гр. Пирдоп, п. к. 2070, пл. "Тодор Влайков" №2 

Телефони: 07181 52 42 

Факс: 07181 57 01 

Имейл: obstina@pirdop.bg  

 

ОБХВАТ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ПРЕДМЕТ НА ПРОЕКТА 

Проектните дейности включват проектиране, изпълнение СМР и упражняване на авторски 

надзор, както следва: 

1.1.1. Подобект 1 Реконструкция на ул. "Иван Вазов" гр. Пирдоп, от ОТ559 

до ОТ574; 

➢ Реконструкция на прилежащите тротоари по цялата дължина на улицата 

o Общата дължина на е 610m; 

o Габарит на улицата 5,00m и два тротоара с променлива широчина от 2,05m до 

2,35m 

1.1.2. Подобект 2 Реконструкция на ул. "Гео Милев", гр. Пирдоп, от ОТ 524 

до ОТ543; 

➢ Реконструкция на прилежащите тротоари по цялата дължина на улицата 

o Общата дължина на е 250m; 

o Габарит на улицата 4,50m и два тротоара с променлива широчина от 1,15m 

до 1,80m 

1.1.3. Подобект 3 Реконструкция на ул. "Славци", гр. Пирдоп - участък 1 от 

ОТ369 до ОТ336; 

mailto:obstina@pirdop.bg
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➢ Реконструкция на прилежащите тротоари по цялата дължина на улицата 

o Общата дължина на е 630m; 

o Габарит на улицата 5,50m и два тротоара с променлива широчина от 1,05m 

до 3,60m 

1.1.4. Подобект 4 Реконструкция на ул. "Славци", гр. Пирдоп - участък 2 от 

ОТ130 до ОТ322; 

➢ Реконструкция на уличната настилка, без да се засягат прилежащите тротоари и 

бордюри 

o Общата дължина на е 190m; 

o Габарит на улицата 5,50m. 

1.1.5. Подобект 5 Реконструкция на ул. "Славци", гр. Пирдоп - участък 3 от 

ОТ170до ОТ322; 

➢ Реконструкция на уличната настилка, без да се засягат прилежащите тротоари и 

бордюри 

o Общата дължина на е 190m; 

o Габарит на улицата 5,50m  

1.1.6. Подобект 6 Реконструкция на ул. "Славци", гр. Пирдоп - участък 4 от 

ОТ470до ОТ307; 

➢ Реконструкция на уличното платно и прилежащите тротоари по цялата дължина на 

улицата 

o Общата дължина на е 630m; 

o Габарит на улицата 5,50m и два тротоара с променлива широчина от 1,15m 

до 2,60m 

1.1.7. Подобект 7 Реконструкция на ул. "Сергей Румянцев", гр. Пирдоп от 

ОТ625до ОТ194; 

➢ Реконструкция на уличното платно и прилежащите тротоари по цялата дължина на 

улицата 

o Общата дължина на е 160m; 

o Габарит на улицата 5,50m и два тротоара с променлива широчина от 1,15m 

до 3,00m 

1.1.8. Подобект 8 Реконструкция на ул. "Панайот Хитов", гр. Пирдоп от 

ОТ571 до ОТ574; 

➢ Реконструкция на прилежащите тротоари по цялата дължина на улицата 

o Общата дължина на е 85m; 

o Габарит на улицата 5,50m и два тротоара с променлива широчина от 1,15m 

до 2,10m 

1.1.9. Подобект 9 Реконструкция на ул. "Манджерин" гр. Пирдоп от ОТ338 до 

ОТ247; 

➢ Реконструкция на прилежащия тротоар от дясно по цялата дължина на улицата и 

реконструкция на уличното платно от ОТ243 до ОТ 247, включително и подмяна 

на бордюри 
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o Общата дължина на е 342m; 

o Габарит на улицата 7,50m и тротоар от дясно с променлива широчина от 

1,05m до 1,45m 

1.1.10. Подобект 10 Реконструкция на ул. "Стефан Стамболов", гр. Пирдоп от 

ОТ398 до ОТ393; 

➢ Реконструкция на тротоар от ляво по цялата дължина на улицата 

o Общата дължина на е 200m; 

o Габарит на улицата 5,50m и тротоар ляво с променлива широчина от 0,70m 

до 1,25m 

1.1.11. Подобект 11 Реконструкция на ул. "Андрей Георгиев", гр. Пирдоп от 

ОТ137 до ОТ238; 

➢ Реконструкция на цялата улична настилка, включително прилежащите тротоари и 

бордюри по цялата дължина на улицата 

o Общата дължина на е 300m; 

o Габарит на улицата 5,50m и тротоар ляво с променлива широчина от 2,10m 

до 3,25m 

1.1.12. Подобект 12 Реконструкция на ул. "Еделвайс", гр. Пирдоп от ОТ139 до 

ОТ194; 

➢ Реконструкция на цялата улична настилка от OT194 до ОТ151, включително 

прилежащите тротоари и бордюри по цялата дължина на улицата 

o Общата дължина на е 345m; 

o Габарит на улицата 5,50m и тротоар ляво с променлива широчина от 2,10m 

до 2,30m 

1.1.13. Подобект 13 Реконструкция на ул. "Отец Иван Гайдаров", гр. Пирдоп 

от ОТ149 до ОТ151; 

➢ Реконструкция на цялата улична настилка, включително прилежащите тротоари и 

бордюри по цялата дължина на улицата 

o Общата дължина на е 140m; 

o Габарит на улицата 5,00m и тротоар ляво с променлива широчина от 1,30m 

до 2,00m 

1.1.14. Подобект 14 Реконструкция на ул. "Илчо Димов", гр. Пирдоп от ОТ143 

до ОТ141; 

➢ Реконструкция на цялата улична настилка, включително прилежащите тротоари и 

бордюри по цялата дължина на улицата 

o Общата дължина на е 140m; 

o Габарит на улицата 4,50m и тротоар ляво с променлива широчина от 1,20m 

до 1,70m 

1.1.15. Подобект 15 Реконструкция на ул. "Царьов кладенец", гр. Пирдоп от 

ОТ195 до ОТ198; 

➢ Реконструкция на цялата улична настилка от OT195 до км+0,160, включително 

прилежащите тротоари и бордюри по цялата дължина на улицата 
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o Общата дължина на е 280m; 

o Габарит на улицата 4,50m и тротоар ляво с променлива широчина от 1,20m 

до 1,60m 

1.1.16. Подобект 16 Реконструкция на ул. " Христина Морфова", гр. Пирдоп от 

ОТ751 до ОТ752а; 

➢ Реконструкция на цялата улична настилка, включително прилежащите тротоари и 

бордюри по цялата дължина на улицата, като се осигури включването и към улица 

„Славци – участък 3“ 

o Общата дължина на е 280m; 

o Габарит на улицата 5,50m 

 

А) Разработване на технически проект1. 

Б) Изпълнение строително-монтажни работи. 

Изпълнението СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ и 

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

подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка. 

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта за строеж се 

определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ. 

Изпълнителят изпълнява СМР за всеки подобект в съответствие с издадените строителни 

книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ и ЗКН. 

По време на изпълнението СМР, лицензиран консултант - строителен надзор (чл. 166 от 

ЗУТ) въз основа на сключен договор с Възложителя упражнява строителен надзор в 

обхвата на договора си и съобразно изискванията на чл. 168 от ЗУТ. 

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация 

(приемане) на СМР, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на 

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

и протоколи по време на строителството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г). 

При изпълнение на СМР, Изпълнителят следва да се съобразява с всички изисквания, 

приложими към предмета на поръчката. 

Изпълнението на строителството трябва да бъде в съответствие с изискванията на 

българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа 

строителни продукти, материали и оборудване и добрите строителни практики в България 

и в Европа. 

Изпълнителят следва да изпълнява стриктно задълженията си по Закона за здравословни 

и безопасни условия на труд /обн.ДВ.бр.124/1997 г./ и подзаконовите нормативни актове, 

регламентиращи тези обществени отношения и по специално Наредба № 2 на 

Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното 

развитие от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия 

на труд при извършване на СМР /обн. ДВ. бр.37 от 04.05.2004 г./.  

В процеса на изпълнение, представител на Възложителя е отговорен и изисква от 

Изпълнителя да спазва одобрения План за безопасност и здраве, а съответните контролни 

органи контролират спазването на правилата и нормите за здравословни и безопасни 

условия на труд. Всички разходи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни 

 
1 По смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекта 
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условия на труд на работниците са изцяло за сметка на работодателя. 

В) Авторски надзор. 

Изпълнителят ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно 

одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством 

експертите - проектанти по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица 

при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на 

заложените в процедурата минимални изисквания към съответния експерт проектант и са 

предварително одобрени от Възложителя. 

Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да бъде на разположение на Възложителя 

през цялото времетраене на СМР дейности. 

Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор в следните случаи: 

- Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е 

наложително; 

- За участие в приемателна комисия на извършените строително - монтажни 

работи. 

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

случаи, когато присъствието на експерт проектант на обекта е наложително, относно: 

- Контрол на строителната площадка във връзка с качеството на строителните 

работи и стриктното спазване на проекта. 

- Консултации на строителната площадка при изпълнението на обекта.  

- Участия в срещи и съвещания, свързани с реализацията на обекта. 

- Съдействие при избор на материали на строителните работи. 

- Консултации, извършвани на работното място на проектантите или чрез 

електронните средства за комуникация. 

- Изработване на допълнителни чертежи/схеми на детайли. 

- Извършване на допустими от закона промени  в проекта чрез отразяване в 

екзекутивните чертежи -  когато необходимостта от тях е възникнала по време 

на строителството.   

- Заверка на изготвената от Строителя екзекутивна документация. 

- Участия в комисии и съставяне на протоколи за етапното приемане на 

строителните работи. 

 

Г) Строителен надзор 

Дейността предвижда използването на външен изпълнител, който да изпълнява 

дейностите по чл.166, ал.1, т.1 и чл.168 от ЗУТ. За изпълнение на дейността се осъществява 

от избран консултант, притежаващ професионална квалификация и практически опит, 

който да гарантира законосъобразното изпълнение на строително-монтажните работи на 

обектите. Отговорностите на изпълнителя включват: 

- Оценка на съответствието на инвестиционните проекти; 

- Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво 

за строежа в присъствието на служители по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, като състави 

необходимия за това протокол по Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството; 

- В тридневен срок от съставянето на Протоколите за откриване на строителните 

площадки и определяне на строителна линия и ниво да завери Заповедните книги 

на строежите и да уведоми писмено в 7-дневен срок от заверката Общината, 

специализираните контролни органи и регионалната дирекция за национален 
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строителен контрол (РДНСК); 

- Гарантиране съответствието на изпълняваните строителни работи с одобрените 

технически проекти; 

- Упражняване контрол на продуктите, влагани при изпълнението на строителните 

работи; 

- Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в 

строителството; 

- Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; 

- Гарантиране пълнота и правилно съставяне на всички актове и протоколи по време 

на строителството съгласно Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството; 

- Участие при въвеждане на обектите в експлоатация; 

- Изготвяне на доклади за оценка на съответствието. 

След приключването на строително-монтажните работи, упражняващият строителен 

надзор ще изготви окончателни доклади до Възложителя за всеки от обектите, както и ще 

съгласува констативни актове по чл.176, ал.1 от ЗУТ за предаване на строежите от 

строителя на Възложителя. 

 

ТЕХНИЧЕСКО ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБЕКТИТЕ 

III-та категория, съгласно чл. 7, ал. 1, във връзка с чл. 6, ал. 1 буква „а“, т.2 от Наредба №1 

/ 30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи в България и в изпълнение на чл. 

137, ал. 1, т. 3, буква „ж“, във връзка с чл. 137, ал. 1, т.3, буква „а“ от ЗУТ 

Общата дължина на предвидения за реконструкция улици и тротоари е 4 231m; 

 

 


