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1 . 0 Б Щ А ИНФОРМАЦИЯ 

Техническата спесификация се прилага в съответствие на чл. 28, 

ал. 1 и разработва съгласно чл. 30, 31 и 32 от ЗОП. 

Легална дефиниция : "Техническа спецификация за услуги или стоки" 

е спецификация в документ, с която се определят изискванията към 

характеристики на стока или услуга, като: ниво на качество, нива на опазване 

на околната среда, проектиране, което да отговаря на всички изисквания, 

включително достъп за лица с увреждания, и оценка на съответствието, процес 

или метод на производство, употреба, безопасност, размери, изисквания по 

^ ^ отношение на наименованието, под което стоката се продава, терминология, 

символи, изпитване и методи на изпитване, опаковане, маркиране, 

етикетиране, инструкции за експлоатация, процедури за оценяване на 

съответствието. 

Техническата спецификация е конкретното предписание (документ), с 

което се определят изискванията към продукта от изпълнението на услугата -

извършване на пред-инвестиционно проучване (ЛИЛ) . 

1.1 ЦЕЛ 
Лосредством Техническата спесификация (ТС), чрез ясно и 

еднозначно регламентиране на всички необходими процедури, изисквания и 

^ ^ показатели се цели обезпечаване изпълнението на обществената 

поръчка( О Л ) за изтовяне на пред-инвестиционно проучване за: 

Интегриран градски транспорт на гр. Д о б р и ч 



в настоящия материал са посочени действащите в страната 

нормативни документи, както и еквивалентните европейски такива, в 

съответствие с които, трябва да бъдат извършени всички необходими 

проучвателни работи. 

Техническата спесификация е описана така, че да дефинира ясно и 

недвусмислено обекта на обществената поръчка. В нея се съдържат 

необходимите общи и специфични изисквания съобразно вида на услугите. 

Подробно са разписани процедурите и показателите за контролиране, и 

приемане изпълнението на поръчката. 

ТС е интегрирана и обвързана с останалите части от документацията 

за възлагане на О П . 

Документът е структуриран в шест раздела: 

1. Обща информация - дадена е обща информация по отношение на 

целите и структурата на документа. 

2. Законодателна и нормативна рамка - посочени са действащата 

обща и специфична законодателна и нормативна база в страната, релевантна 

към изискваните видове услуги. 

3. Обект на поръчката - дефинирани са характеристиките за 

L ) еднозначно определяне обекта на ОП. 

4. О б щ и изисквания - представени са общите изисквания по 

отношение на изпълнението на услугите. 

5. Специфични изисквания - описани са всички допълнителни 

изисквания, произтичащи от конкретните особености свързани с изпълнението 

на отделни части, етапи или фази на поръчката. 

6. Предаване-приемане на извършената работа - описани са 

показателите на изпълнение и процедурите по приемане и отчитане на 

пости гнатите резултати. 



2. ЗАКОНОДАТЕЛНА И НОРМАТИВНА РАМКА 

При извършване на проектирането (като се спазват специфичните 

изисквания, указани в Техническата спесификация) трябва да се спазват 

приложимите закони и нормативни документи, посочени в Приложение 1 към 

настоящия материал. 

При необходимост от използване на друг нормативен документ, 

липсващ и/или с изисквания различаващи се от Българското и Европейско 

законодателство, то той трябва да бъде предоставен своевременно от 

Изпълнителя на Възложителя за одобрение. 

В случай на настъпване на промени в нормативната база по време на 

извършване на проучванията и изпълнението на услугите, Изпълнителят е 

длъжен своевременно да се съобрази с тях, и да отрази всички произтичащи от 

това промени в крайния продукт. 



3. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА 

Настоящата техническа спецификация е за възлагане на процедура, 

съгласно чл. 14, ал. 4 , т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: 

Изготвяне на пред-инвестиционно проучване за системата на градския 
транспорт на град Добрич 

Предметът на обществената поръчка включва извършване на 

проучвателни работи в съответствие с изискванията за кандидатстване по 

схемата за предоставяне на бъзвъзмездна финансова помощ: 5 G f 6 f P O 0 0 f / 5 -

0 2 / 2 0 ) 2 подкрепа за сле<)еащия п р о г р а м е н л е р и о б " Операция 5.3; 

„Изграждане на я а л а ц и т е т на б е н е ф и ц и е н т и т е на О Л Р Р " 

П р и о р и т е т н а ос 5; „Гехничес/^а помощ" . 

За целите на ТС, всички необходими дейности и резултати от 

прединвестиционните проучвания и проектни работи се обхващат от понятието 

«пред-ивнестиционно проучване (ПИП)». 

П И Л - резултат от извършените проучвателни работи, следва да 

представи всички необходими данни и доказателства на Възложителя за 

I ) неговата последваща реализация. 

Целта на настоящата поръчка е да се извърши: 

1. Изготвяне на подробно пред-инвестиционно проучване за цялата 

система на градския транспорт, отчитащо въздействието на 

всички мерки, предприети на територията на Община Добрич за 

управление на масовия градски транспорт, включително такива, 

които се изпълняват с нейни средства или частни инвестиции. 

2. Лред-проектното проучване трябва да съдържа достатъчна 

обосновка за маршрутите на градския транспорт и предвидените 

инвестиции в инфраструктура, транспортни средства или 



оборудване, да разглежда вариантни решения (сценарии) за 

избора им и да докаже целесъобразността на избрания вариант. 

3. Следва да се представят прогнозните тенденции по отношение на 

търсенето и предлагането на обществени транспортни услуги, 

както и промяната им след изпълнение на планираните 

инвестиции. Тази информация следва да е подкрепена с 

резултати от извършено транспортно моделиране, включително 

прогнозни данни за допълнителния брой пътувания в резултат на 

интервенциите. 

4. Д а се прегледа и ревизира съществуващата транспортна схема за 

извършване на превози с масовия градски обществен транспорт 

(МГОТ) и да се предложи нов актуализиран вариант. 

5. Проучването трябва да съдържа подробен анализ на правната и 

институционална рамка, в която проектът ще се изпълнява, както 

и да предлага адекватен модел на експлоатация в пълно 

съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) 1370/2007 

относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен 

и автомобилен транспорт. 

6. Трябва да бъде изготвен съответния анализ разходи-ползи за 

обосновка и сравнение на отделните алтернативи. 

3.1 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
Обектът на консултантските услуги е разположен на територията на 

гр. Добрич, Област Добрич и обхваща проучване на градския транспорт в 

рамките на града. Междуселищни пътувания и Ж П транспорт не са предмет на 

настоящата поръчка. 



в раздела са формулирани общите изисквания по отношение на 

изпълнението на поръчката. 

С възлагането на поръчката се цели реализация на проект, който ще 

доведе до ефективно и стабилно подобрение в предоставянето на услугата 

градски транспорт и ефективно регулиране и намаляване на задръстванията на 

автомобили в гр. Добрич . 

Възлагането включва следните предмети на дейност: 

1. Критичен анализ и преглед на общинската стратегия в градския 

^ транспорт; 

2. Възможности и методи за стимулиране на преминаване от 

използването на лични автомобили към градски транспорт, 

велосипеди и ходене пеша; 

3. Критичен преглед на съществуващия анализ на търсенето, 

включително прогнозните модели и проучвания на трафика и, ако 

е необходимо, изготвяне на нов или допълнителен анализ и 

прогноза по международните стандарти; 

4. Изготвяне на предпроектно проучване по международните 

стандарти, като се отчитат и изискванията и указанията на 

i ' държавата и ЕС; 

5. Препоръки за потенциални промени в нормативните наредби в 

общината , отнасящи се до системата на градския транспорт и 

оптимизиране на трафика; 

6. Екологична оценка на проекта (ОВОС) с отчитане на изискванията 

на националното и европейско законодателство. 



ПИП трябва да обхваща най-малко следните основни 

дейности/задачи: 

1. Целеполагане 

2. Преглед на общинската транспортна стратегия и политика 

3. Преглед на социално-икономическата среда 

4. Формулиране и анализ на съществуващите проблеми и причини 

5. Аанализ на изходните данни. Изводи, резултати и препоръки 

6. Търсене и предлагане на транспортни услуги с 1\ЛГ0Т 

7. Формулиране на компоненти и предложения за вариантни решения 

8. Остойностяване 

9. Финансова оценка 

10. Анализ Разходи-Ползи (АРП) 

— 1 1 . Избор и препоръка за изпълнение на вариант — 

12. Институционален и правен анализ 

13. Предварителен екологичен анализ 



5. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Предмет на настоящия раздел са специфичните изисквания по 

отделните задачи. 

301 Целеполагане 
Изпълнителят се задължава да прецизира целите на проекта. Той 

трябва да покаже как целите на проекта отговарят на общите и специфичните 

цели на общината в стратегията й за градско развитие, градски транспорт и 

Оперативна програма регионално развитие. 

302 Преглед на общинската транспортна стратегия и 
политика 

Изпълнителят трябва да се запознае и анализира стратегията за 

развитие на града и транспорта в общината. Изпълнителят трябва да посочи 

възможните и подходящи корекции в обхвата на проекта които кореспондират 

със стратегията за развитие на града и целите на политиката в градския 

транспорт (например пешеходни и велосипедни алеи, както и мерки за 

управление на търсенето, например платени паркинги и предимства за 

градския транспорт, които може да се приложат във връзка с физическите 

инвестиции). Изпълнителят трябва да дефинира съпътстващите 

мерки/съоръжения до ниво, подходящо за прогнозиране на търсенето и 

предварителното определяне на разходите. 

303 Преглед на социално-икономическата среда 
Изпълнителят трябва да извърши преглед и да определи социално-

икономическата обстановка за реализация проекта, като дефинира неговите 

социално-икономически цели. Това трябва да включва данни за населението на 

града и прогнози за прираста, стопанските дейности, градската регулация и 

очакваното развитие, които могат да се отразят на градския транспорт, 

разпределението на транспорта по видове, тенденциите в градския транспорт и 

друга уместна информация , като всичко това трябва да бъде изразено 

количествено с възможно най-голяма степен на конкретика. 



проблеми и причини 
Изпълнителят се задължава да опише и оцени текущото състояние 

на градския транспорт, като в това число се включи проучване за: 

- Заинтересованите и ангажираните страни в транспортната система на 

града; 

- Институционалната рамка (включително администрацията, отговорна за 

изработването на стратегиите за развитие на градския транспорт, 

транспортната политика, управлението на трафика, паркирането, 

операторите на градския транспорт, планирането на градската мрежа, 

продажбата на билети, собствеността на подвижния състав -

автобуси/тролейбуси и депата); 

- Нормативната уредба, която определя предоставянето на услугата градски 

транспорт в общината (заедно с анализ на съществуващите договорни 

отношения, включително и предоставяне на услуги като компенсации за 

определени групи ползващи отстъпки за услугата градски транспорт) ; 

- Съществуващата система за финансиране на операторите, включително и 

съществуващите компенсации и социални ангажименти; 

- Търсене и ползване на градски транспорт; 

- Система на градския транспорт (включително сервизи за поддръжка, 

електрически подстанции и кабелна инфраструктура, депа и пр.); 

- Описание на подвижния състав (модел, година на производство, техническо 

състояние и др.) ; 

Екологични аспекти (задръствания, емисии от превозните средства, 

качество на въздуха в града сравнено с хигиенните стандарти на ЕС, 

шумност на трафика в сравнение с националните хигиенни стандарти и тези 

в ЕС); 

Съществуващата мрежа от пътеки/алеи за пешеходци и велосипедисти; 

Правно-организационната структура на операторите в ГТ, договорните им 

отношения с общината ; 
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- Финансовото състояние на операторите в ГТ - представяне на поне 3-

годишни отчета и обобщаващ анализ. 

Изпълнителят следва да опише съществуващите проблеми и 

ограничения в сегашната транспортна система в общината, които трябва да се 

преодолеят с проекта - целите на проекта, като използва количествена 

информация във възможно най-голям обем. Целите на проекта трябва да са 

описани в достатъчно подробен вид и с достатъчно количествени данни, 

позволяващи изпробване и разработване на алтернативни варианти на проекта 

за постигане на тези цели. 

Трябва да се извърши и оценка на транспортната система към 

периферията (т.е. широката зона извън границите на града, доколкото има 

връзки към града), като се отчетат връзките с железопътните л и н и и \ като се 

вземат предвид заинтересованите страни, правната структура (включително 

правните нормативи, регламентиращи предоставянето на градски транспорт в 

предградията), финансиране, инфраструктура, подвижен състав, правна форма 

и финансово състояние на операторите. — ^ 

Наличността и необходимостта от съоръжения за паркиране и 

ползване на градски транспорт (евентуално велосипеден паркинг и градски 

транспорт) също трябва бъде оценена. 

305 Аанализ на изходните данни. Изводи, резултати и 
препоръки 

Изпълнителят трябва да обобщи резултатите от извършения анализ 

на всички налични изходни данни и извършените предварителни проучвания. 

Трябва да направи своите препоръки за бъдещата работа по ПИП. 

306 Търсене и предлагане на транспортни услуги с 

Достоверните прогнози за трафика и приходите са съществени за 

анализа на алтернативите и като основа за подробен анализ на финансовата и 

икономическата целесъобразност. 

Изпълнителят трябва: 

' Ако има такива, обслужващи града 



- да се запознае с наличните данни: преброявания на пътниците и 

пропътуваните разстояния, извършени през последните три години; 

- да разработи и проведе нови проучвания, според необходимостта, за 

осигуряване на достоверна, пълна и актуална база с данни за 

предпроекгното проучване; 

- да разработи компютърен модел на транспорта, от гравитационен тип, за 

преценка на бъдещото търсене в транспорта по начални и крайни точки, 

съответно за градския и личния транспорт; 

- да докаже, че моделът е калибриран и валиден спрямо данните от 

последните проучвания (градски/личен транспорт) с приемлива степен на 

^ _ точност; 

- да се запознае с очакванията за урбанистичното развитие на общината, 

които могат да се отразят върху търсенето на транспорт въобще и в 

частност на градски транспорт. 

Неабходимо е да се изготви и съгласува с общината набор от данни 

за изходната година („О" = 2014 г.) и за крайните години. Очаква се изходният 

сценарий да включва само целеви инвестиции и реалистични очаквания за 

градското (пре)устройство, ръст на доходите на населението, притежаване и 

използване на леки автомобили, мобилност чрез градски транспорт. 

Изпълнителят трябва да обедини данните за използването на земята и 

социално-икономическите фактори в изходната година и за бъдещите целеви 

) години (очакваната година на завършване на проекта - „О", „О" + 5, „О" + 10 и 

„О" + 15). Тези данни ще се използват като база за моделирането. 

Приема се, че новите тролейбусни и автобусни линии ще работят при 

еднакъв режим на тарифите и продажба на билети, както останалата част от 

системата. Изпълнителят трябва да се запознае със съществуващия тарифен 

режим, да предложи бъдещи варианти и да анализира алтернативните тарифни 

структури и нива, като даде препоръки, като отчита нивото на обслужване и 

нуждата от подобрение при покриването на себестойността, запазване и 

увеличаване на атрактивността на градския транспорт. Преразглеждането на 

тарифите трябва да отчита съществуващата конкуренция между видовете 

градски транспорт във всяка от общините, включително и другите по-малки 

фирми (ако има такива), които могат да предложат по-евтини услуги, но с по-
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ниско качество в сравнение със сегашните оператори. Всички предложения за 

тарифи трябва да бъдат съгласувани с общината. 

Като използва калибрирания модел и одобрените очаквани тарифи, 

Изпълнителят следва да изготви преценки за пропътуваните разстояния и 

приходите за изходната година и Целевите години, като направи преценка за 

отказването от други услуги в градския транспорт, междуградския транспорт, 

използване на велосипеди или ходене пеша, както и свързаното с това 

пътуване. Пазарният дял на градския транспорт подлежи на отделно 

изследване. 

Когато се предлагат инвестиции, трябва да се докаже тяхната 

икономическата обоснованост, поради което е нужно да се посочат и 

анализират алтернативни технически решения. 

Изпълнителят трябва да посочи няколко технически алтернативи, 

които да бъдат анализирани и да са подходящи за решаването на основните 

цели на градския транспорт, в това число: 

- „Да не се предприема нищо" или „Да се върши минималното" ; 

- Съществуващите проекти на Общината да бъдат основната алтернатива; 

- Други алтернативни варианти, включително следните мерки (които може и 

да се съчетаят) : 

о смяна на автобуси с тролеи по някои маршрути, с различни варианти 

на подвижния състав (стандартни и съчленени тролеи, класически 

[въздушни кабели] и варианти с двойно захранване [въздушна 

електрическа мрежа + друга енергия, за автономност на превозните 

средства в някои части на мрежата]); 

о смяна на тролеи с автобуси по различни маршрути, с различни 

варианти на подвижния състав (стандартни и съчленени автобуси, 

алтернативни горива за автобусите [КПГ, биодизел, други]) ; 

о подобряване на обслужването по съществуващите маршрути; 

о подобряване на обслужването по алтернативните маршрути; 
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о допълнителни мерки (напр. паркиране и градски транспорт, велосипед 

и градски транспорт, автобусни ленти и алеи за автобуси, мерки за 

контрол на трафика, политика по отношение на паркирането, мрежа 

от пътеки/алеи за пешеходци и велосипедисти и др.); 

Обхват и тип на интегрирана система за контрол на трафика 

(включително мерки за предимство на градския транспорт при кръстовищата, 

информация за пътниците на спирките и др.). 

Изпълнителят се задължава да прегледа и актуализира наличните 

идейните проекти за: 

о цялата извършена към момента инженерно-техническа работа; 

^ о разширяване и актуализиране на автобусните/тролейбусните линии, 

включително подземна и наземна инженерна инфраструктура, 

електрозахранващите системи, депата за автобуси или тролеи, както 

и свързаните с тях улици, пътища и съоръжения за достъп; 

о да изготви спецификации за нови автобуси, тролеи и епектроавтобуси 

които да бъдат (или не) закупени в рамките на проекта, като се 

съобрази с техническите и екологичните стандарти на ЕС и България, 

. включително бъдеща поддръжка. Спецификациите да са пригодни за 

използване в бъдеща тръжна процедура по З О П ; 

о Разработване на подробно задание за възлагане в последствие на 

технически/работни проекти и тяхното изпълнение, във връзка с 

L/ бъдещото развитие (реконструкция) на контактната мрежа на 

тролейбусния транспорт. 

Изпълнителят се задължава да представи дефиниция за проекта в 

общината въз основа на избрания вариант, заедно с описание на 

инфраструктурата, подвижния състав, регулирането на трафика, системата за 

контрол на трафика и нормативните/политически компоненти на проекта 

(включително политики по отношение на паркирането), заедно с резюме на 

основните намерения, които определят обхвата на предлагания проект. 

Изпълнителят следва да изготви актуализирани оценки на разходите 

(на ниво предварителен проект) за всички компоненти на проекта (включително 
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инвестиционните разходи и разходите за консултиране за изготвянето на 

тръжната документация истроителния надзор). Прогнозите за разходите трябва 

да бъдат във формата на обобщена количествена сметка за всеки основен 

компонент, заедно с обобщение на проектните разходи за всеки основен 

компонент и таблица с обобщените разходи. 

Прогнозите за разходите (в евро и лева) трябва да отделят 

допустимите от недопустимите разходи според съответните указания и 

регламенти, приложими за усвояване на средствата от ЕФРР. Базата за оценка 

на разходите трябва да е показана ясно и да съдържа препратки към бази 

данни и нормативи за разходи, както и към скорошни търгове за подобни 

дейности. Трябва да се посочат физическите и ценови рискове, както и 

стоящите зад тях мотиви. Представянето на разходите трябва да е обвързано и 

с предвижданията за обществени поръчки, така че позициите в разходите да 

съответстват на планираните договори. 

Трябва да се посочат и разходите за експлоатация и поддръжка, 

свързани с инвестициите. Изпълнителят трябва да оцени и диференциалните 

промени в разходите за експлоатация и поддръжка. Те трябва да бъдат 

представени във форма, подходяща за финансово моделиране в Excel. 

Изпълнителят трябва да прецени необходимостта от придобиване на 

терени и разпределението на съоръженията за изпълнение на проекта, като 

обърне специално внимание на: 

- Законовата процедура, срокове и потенциални проблеми/пречки по 

придобиване на терен/терени и влиянието им върху изпълнението на 

проекта: 

- Да състави списък на нужните съществени промени в съоръженията, 

планираните срокове и очакваните проблеми; 

Да консултира общината и операторите в ГТ за стъпките, които 

трябва да се предприемат, за да се намалят възможният неблагоприятен ефект 

върху изпълнението на проекта. 

309 Финансова оценка 
М Г О Т включва развитие на инфраструктура и подвижен състав, чието 

използване се заплаща пряко от потребителите (билети за пътуване с градския 
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о 

с 

транспорт, заплащани от пътниците): поради това той се счита за „проект, който 

генерира приходи" по смисъла на Член 55 от общия регламент на ЕФРР и 

Кохезионния фонд (Регламент на Съвета 1083/2006 от 11 юли 2006 г.). Все пак, 

характерно за градския транспорт е, че цените на билетите по принцип не може 

да се определят на нива, които позволяват пълно покриване на разходите и в 

същото време да предлагат достъпност и привлекателност на градския 

транспорт, за да се постигнат екологичните и икономически ползи, поради което 

обикновено се налага подпомагане с държавни/публични средства. От това 

следва, че макар и проектът да се приема за „ генериращ приходи", той няма 

възможност да генерира „нетни" приходи. 

Финансовият анализ трябва да се съсредоточи върху следните 

аспекти: 

- Финансов анализ на операторите на подвижния състав за оценка на 

устойчивостта на инвестициите, както и поюбщата устойчивост на бъдещите 

услуги в градския транспорт на общината (която ще е основна при доказване 

успешността на проекта): следва да се акцентира върху приходите, 

разходите и паричните потоци на операторите в ГТ - включително и общи 

приходи от продажба на билети и/или плащания за намаления 

- Оценка на финансовата обоснованост на инвестициите в инфраструктура 

чрез преценяване на кредитната способност на общината за съфинансиране 

на проекта и продължаваща помощ за операторите чрез изплащане на 

компенсации. 

Финансовият анализ на проекта трябва да е съсредоточен върху 

финансовия модел на операторите в ГТ и да отразява цялостната им дейност. 

Финансовият анализ трябва да се базира на финансовото състояние през 

последните три години. 

Финансовият модел трябва да отразява прогнозното финансово 

състояние на операторите и проекта в срока на изпълнението му (20 години) и 

влиянието на това изпълнение върху финансовото състояние на операторите. 

Тук влиза следното: 

- Приходи (с ясна разбивка на различните приходи от основната дейност 

градски транспорт и другите приходи, както и ясно разграничение на 

приходите от билети и изплатени компенсации); 
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- Разходи (с ясна разбивка на основните разходи за градски транспорт и 

другите разходи, както и ясно разграничение на постоянните и 

променливите разходи): 

- Капиталови разходи на операторите в ГТ (с разграничение на задачите по 

проекта, предложени за финансиране от ЕК); 

- Неизплатен дълг и изплащането му по съществуващата схема; 

- Структура на сметките за дължими суми, приходи и движението по тях; 

- Очаквано финансиране от безвъзмездна финансова помощ и финансовите 

и счетоводните последствия от него. 

Изготвеният финансов модел трябва да отчита: 

( ' - Наличните макроикономически очаквания; 

- Наличните демографски и икономически тенденции в общината; 

- Търсене от пътниците и прогнозиране на трафика; 

- Единични тарифи и прогноза за броя на пътниците в периода на проекта; 

- Последствия от задължителна институционална структура на транспортната 

система; 

- Разходи по проекта; 

- Въздействие на проекта върху приходите от експлоатацията; 

- Въздействие на проекта върху експлоатационните разходи; 

- Необходимост от ремонт и подмяна на активите по проекта и останалите 

активи на операторите; 

- Евентуално външно финансиране и изплащането му. 

Финансовият модел трябва да показва предходното и прогнозното 

финансово състояние на компанията под формата на декларации за приходите, 

баланс и парични потоци. 

Допълнителни графики трябва да показват финансовото поведение 

на проекта в светлината на това, доколко той генерира приходи според 

регламентите на ЕК и конкретно да посочват дела на касовите приходи от 

пътуванията. 
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Анализът трябва да съдържа и сравнение между цените на билетите 

в общината и други градове в България, както и сравнение (изведено от 

литературни източници) между касовите приходи с представителни градове в 

други европейски държави. 

Финансовият модел трябва да представя резултати във формата на 

съотношения и показатели, необходими за изготвяне на проекти с предложение 

за финансиране от ЕК и отговарящи на изискванията в указанията за изготвяне 

на такива проекти. По-конкретно, това трябва да включва установяване на 

допустимите разходи в рамките на стойността на проекта; изчисляване на 

финансовия дефицит (ако е приложимо) и определяне на дела на 

съфинансирането от страна на ЕК. 

( Очаква се частта с финансовия анализ в предпроектното проучване 

да съдържа следните раздели (изготвени на базата на очакванията и 

резултатите от финансовото моделиране): 

1. Обобщение на резултатите 

2. Разходи по проекта (подробна разбивка на инвестициите за всяка от 

посочените задачи/компоненти, стойността им и изпълнението им във 

времето), включително: разходи по подготовката, стойност на 

същинските инвестиции в проекта, разходи за поддръжка и подмяна 

3. Прогноза и профил на търсенето 

4. Приходи (включително основни очаквания, прогноза за приходите) 

5. Експлоатационни разходи, включително: 

- разходи за енергия/горива; 

- разходи за поддръжка; 

- разходи за персонал и влиянието на проекта върху заетостта; 

- използване на външни услуги; 

- д а н ъ ц и и такси. 

6. Нужен оборотен капитал 

7. Финансов анализ съдържащ обобщение на очакванията, изчисление на 

дела на помощта от ЕК в проценти и номинална стойност, изчисление на 

финансовите и икономическите показатели (финансова нетна настояща 
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стойност на инвестицията/С, финансова вътрешна норма на 

възвращаемост/С, финансова нетна настояща стойност на 

инвестицията/К, финансова вътрешна норма на възвращаемост/К) ; 

8. Финансов план (включително собствени източници, финансиране от 

безвъзмездна финансова помощ и финансиране на задължения) за 

проекта, както и идентифицирани финансови нужди след изпълнението 

на проекта (с перспею-ива от 20 години). 

9. Анализ на чувствителността и риска - Изпълнителят трябва д а посочи 

ключовите параметри и да провери чувствителността им към резултатите 

от финансовия анализ, особено към промените в кумулативните парични 

позиции, показателите ННС (нетна настояща стойност) , ВНВ (вътрешна 

норма на възвращаемост) , тук трябва да се включат поне общите 

разходи за инвестиции, търсене на транспорт, основните разходи за 

Операторите по видове транспорт. 

Изпълнителя трябва да посочи и основните рискове за проекта от 

гледна точка на ЕС и евентуално търговските банки. 

310 Социално-икономически анализ (АРП) 
Изпълнителят трябва да извърши анализ разходи-ползи по отделните 

техническите варианти за постигане на целите на проекта. 

За всеки от вариантите Изпълнителят трябва да определи (в 

български лева и евро): 

- капиталовите разходи, 

- експлоатационните разходи (по-конкретно разходите за подвижен състав и 

поддръжка, поддържане на инфраструктурата, енергия и др.) 

- оценка на пропътуваните разстояния (с използване на калибрирания 

транспортен модел); 

- капиталовите разходи и експлоатационните разходи на пътник/км. 

Въз основа на горното следва да се изработи разчет по години за 

разходите (или подобен динамичен разчет на разходите) за всеки вариант. 

Освен това, трябва да се представи и нетната настояща стойност (NPV) за 
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всеки вариант. За целите на посочения по-горе анализ следва да се прилага 

референтен период от 20 години. 

311 Избор и препоръка за изпълнение на вариант 
Изпълнителят се ангажира да извърши цялостен анализ на 

предложените варианти на базата на техническия, екологичния, икономическия 

и други анализи (включително дължината на пътуванията. Всеки вариант се 

класира според предварително определени критерии, съгласувани с 

Възложителя. 

Отчита се, че анализът на вариантите е повтарящ се процес. 

Изпълнителят трябва да провери множество конфигурации на системата, за да 

оптимизира избраните варианти. Това може да наложи приспособяване или 

комбиниране на някои от първоначално планираните варианти. 

Изпълнителят трябва да представи ясна обосновка на избраните 

варианти, резултати от анализа и препоръки. В този процес Изпълнителят 

трябва да предложи ограничен брой предпочитани варианти (очакват се два до 

три) на общината за становище. 

312 Институционален и правен анализ 
Изпълнителя следва да направи преглед на съществуващата уредба 

и задълженията по отношение на основните функции на градския транспорт и 

да препоръча промени за по-голяма прозрачност и по-добро управление. 
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По-конкретно, Изпълнителя трябва да обърне внимание на следните функции: 

%ейност Задължения към момента : 
Община Оператор . : 

Транспортна стратегия 
Осигуряване/собственост върху подвижния състав 
Осигуряване/собственост върху помощната инфраструктура 
Експлоатация на автобуси/тролейбуси 
Планиране на мрежата 
Стопанисване на автобусните спирки (междинни/крайни) 
Маркетинг 
Основно ниво на обслужване (часове; честота; 
капацитет/размер на автобусите; височина на пода и др.) 
Подробно ниво на обслужване (часове; честота; 
капацитет/размер на автобусите; височина на пода и др.) 
Информация за пътниците/публичност на разписанията 
Реклама в автобусите 
Определяне на тарифите/бюджета на обществена поръчка 
за услуга в съответствие с регламент 1370/2007 
Производство на билети 
Продажба на билети (извън превозните средства) 
Продажба на билети (в превозните средства) 
Система/технология за отчитане на билетите 
Проучвания/информации за пропътуваните разстояния 
Събиране на приходи (извън превозните средства) 
Събиране на приходи (в превозните средства) 
Собственост върху приходите и плащания (извън 
превозните средства) 
Собственост върху приходите и плащания (в превозните 
средства) 
Проверки на билетите/глоби и фалшификати 
Почистване на превозните средства 
Поддръжка на превозните средства 
Собственост/наем за депа 
Мониторинг/договор за качество 
Оплаквания от клиенти 

Изпълнителят следва да анализира ситуацията по отношение на 

институционалната структура и да направи сравнение на вариантите със и без 

обособена дирекция за градски транспорт. 
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Задължения (без 
дирекция за градския 
транспорт) 

ЗаЖШйнЙп (о дирекция зЬ градския 
транспорт) 

Община Оператор Община Дирекция за 
градски 
транспорт 

Оператор 

Бъдеще Бъдеще Бъдеще Бъдеще Бъдеще 
Транспортна стратегия 
Осигуряване/собственост върху 
подвижния състав 
Осигуряване/собственост върху 
помощната инфраструктура 
Експлоатация на 
а втобуси/трол ей буси 
Планиране на мрежата 
Стопанисване на автобусните 
спирки (междинни/крайни) 
Маркетинг 
Основно ниво на обслужване 
(часове; честота; 
капацитет/размер на автобусите: 
височина на пода и др.) 
Подробно ниво на обслужване 
(часове; честота; 
капацитет/размер на автобусите; 
височина на пода и др.) 
Информация за 
пътниците/публичност на 
разписанията 
Реклама в автобусите 
Определяне на 
тарифите/бюджета на 
обществената поръчка 
Производство на билети 
Продажба на билети (извън 
превозните средства) 
Продажба на билети (в 
превозните средства) 
Система/технология за отчитане 
на билетите 
Проучвания/информации за 
пропътуваните разстояния 
Събиране на приходи (извън 
превозните средства) 
Събиране на приходи (в 
превозните средства) 
Собственост върху приходите и 
плащания (извън превозните 
средства) 
Собственост върху приходите и 
плащания (в превозните 
средства) 
Проверки на билетите/глоби и 
фалшификати 
Почистване на превозните 
средства 
Поддръжка на превозните 
средства 
Собственост/наем за депа 
Мониторинг/договор за качество 
Оплаквания от клиенти 
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Въз основа на резултатите от този анализ и обсъжданията, 

Изпълнителят ще изготви: 

- описание на предлаганата административна структура, която щ е бъде 

внедрена с проекта 

- план за действие и стъпки за постигане на съответните промени 

- подробен график за последователността и нужното време за изпълнение на 

предложените дейности/задачи, включително доставки . 

- обща информация за допълнителното техническо съдействие, необходимо 

за изпълнението на горните мерки. 

Изпълнителят трябва да докаже, че структурата на проекта и 

' планираното финансиране, възлагане и обезпеченост са правно издържани. 

Изпълнителят следва да анализира приложимия режим на държавните помощи 

за средствата предстоящи да бъдат отпуснати от ОПРР, предвид възможността 

да бъдат генерирани приходи от реализацията на проекта. Изпълнителят 

трябва да разясни и възможностите за евентуалното финансиране на проекта 

от банки. 

Изпълнителят трябва да посочи как структурата на градския 

транспорт във всяка от общините може да отговори на изискванията на 

Регламент на ЕК 1370/2007 за пътническия градски транспорт. Това се отнася 

конкретно до подписването на договор за обществени услуги чрез пряко 

възлагане на собствен оператор или чрез конкурс в случай на частни 

оператори. Трябва да се докаже, че няма свръх компенсация, като се вземе 

предвид максимална приемлива печалба за оператора от 6 или 7%. При 

изготвянето на този анализ Изпълнителят следва да се съобрази с 

действащото европейско и национално законодателство в областта на 

държавните помощи като предложеният вариант за експлоатация на 

изградената инфраструктура, съоръжения и подвижен състав трябва да 

отговаря на изискванията на това законодателство. 

Изпълнителят трябва да: 
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- да определи съответстващите на проекта компоненти (включително 

развитие на инфраструктурата, придобиване на подвижен състав, 

изграждане на депа, управление на трафика), които имат отношение към 

предварителния екологичен анализ. В случаите на съществуваща 

инфраструктура (напр. депа, тролейбусни системи за подновяване), това ще 

включва описание на моментното състояние. При нова инфраструктура, тук 

се включват описание на планираните местоположения, сегашната 

собственост върху земята и предназначението й. 

- да подготви необходимите материали за компетентния орган за 

предварителна оценка на проекта за въздействието му върху околната 

среда в съответствие с разпоредбите на Закона за опазване на околната 

среда, както и в съответствие с директивите на ЕС за ОВОС и естествените 

местообитания (хабитати), българските нормативни разпоредби и 

указанията на ЕС за обхвата (http:/ /ec.euroDa.eu/environment/eia/eia-

suDDort.htm) при определяне на нивото и типа на ОВОС за съответните 

компоненти на проекта и самия проект като цяло. Това включва и 

установяване на евентуални въпроси във връзка с Натура 2000, както и 

определяне на изискванията и стратегията за обществено обсъждане. 

- да определи и извърши предварителни оценки на 

потенциалните/вероятните въздействия върху околната и социалната среда 

(положителни и отрицателни) на алтернативните технически решения. 

Целта е да се гарантира, че екологичните въпроси ще бъдат взети предвид 

( ; при анализа и избора на алтернативни варианти и финансовата 

конфигурация на проекта. 

В този смисъл се очаква анализът да се концентрира върху въпроси 

като: 

- Очакваните ползи за околната среда от използването на автобуси и тролеи 

от различен тип; 

- Как да се оптимизират ползите за околната среда от използването на 

автобуси и тролеи и насърчаването на прехода от използване на лични 

автомобили към градски транспорт; 

- Очакван физически ефект на новата инфраструктура и изграждането на 

депа; 
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Очакван ефект на алтернативите върху качеството на въздуха в района 

(положителен и отрицателен); 

Очакван ефект върху шума и вибрациите (положителен и отрицателен) : 

Как да се намали въздействието върху качеството на въздуха в района, 

шума и вибрациите при строителните дейности по проекта и експлоатацията 

на системата за градски транспорт. 

Проблеми с важни исторически паметници, собственост върху земя/ 

принудително отчуждаване/изкупуване и изместване на съществуващи 

социално-икономически дейности във връзка с развитието на 

тролейбусната/автобусната инфраструктура по конкретни трасета, както и с 

изграждането на депа; 

потенциални кумулативни въздействия; 

очаквани необходими разходи за рекултивация на околната среда; 

други екологични въпроси, свързани с избора на варианти. 
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6. ПРЕДАВАНЕ/ПРИЕМАНЕ НА РЕЗУЛТАТА 

В раздела са формулирани общите изисквания по отношение на 

проектирането и изпълнението на строителството. 

6.1 ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 
Резултатът от работа на изпълнителя ще бъде под формата на 

доклади, обяснителни записки, чертежи, таблици, съгласувателни писма от 

трети лица и други. 

Всички документи се представят на български език, освен ако в 

договора не е посочено друго. Работните документи, като таблици и други 

резултати, генерирани от софтуерни продукти могат да бъдат представени на 

английски език. Въпреки това. Възложителят може да изиска някои от тези 

документи, или части от тях, да бъдат преведени на български език. 

6.2 КОМУНИКАЦИЯ И СРЕЩИ 
Цялата комуникация между страните, която може да има договорно 

значение или може да доведе до съществени изменения в крайния продукт, 

представен от Изпълнителя, следва да бъде в писмена форма, по начина, по 

който в договора са посочени официалните комуникационни канали. 

Редовни срещи за напредъка ще се провеждат на всеки 3 седмици. 

Тези срещи ще бъдат протоколирани от Изпълнителя. Протоколите от срещите 

се считат за запис на устни изявления и не представляват официална 

.) комуникация. Всички инструкции и уведомления следва да бъдат потвърдени в 

писмен вид. 

Непланирани срещи могат да се провеждат при поискване на някоя 

от страните. 

Където в настоящия документ се говори за одобрение от страна на 

Възложителя или предложение към Възложителя, това означава, че 

Консултантът ще търси предварителното одобрение на Възложителя по 

съответния въпрос, независимо дали той е част от документ, който е предмет 

на одобрение от страна на Възложителя. 
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Резултатите от извършените дейности трябва да бъдат оформени и 

структурирани в доклад. Докладът трябва да съдържа обща текстова част 

описваща накратко извършеното по всяка дейност и допълнителни доклади -

всички основни и необходимите допълнителни части, като за всяка от тях 

трябва да има обяснителна записка и приложения към нея - текстова и 

графична част. Текстовата част трябва да бъде представена във формат А4 , а 

графичната(чертежите) във формат A3 и/или А2. 

Кореспонденцията (ако има такава) с всички заинтересовани 
институции да се представи в самостоятелна папка. 

Всички материали трябва да бъдат представени на български език. 

Всички доклади, споменати в този документ с изключение на 

месечните доклади са обект на официално одобрение от Възложителя. 

Ако Възложителят не успее да одобри или отхвърли даден документ 

в рамките на определеното време, то документът се счита за одобрен. Времето 

за одобрение/отхвърляне на ревизиран документ е същото като времето за 

първо разглеждане. Възложителят следва да определи разумен срок за 

отстраняване на забележките по отхвърлените документи. Този срок не може 

да е по-кратък от 5 календарни дни, освен ако не е договорено друго между 

страните. 

Възложителят може да одобрява документи условно, като определи 

необходимите подобрения и разумен срок за изпълнението им. Писмото за 

условно одобрение ще се счита за част от съответния одобрен документ. 
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Валидни са следните срокове за одобрение/отхвърляне на 

документи: 

Доклад Време за 

одобряване/отхвърляне 

Доклад 1 Анализ на текущото състояние 1 седмица 

Доклад 2 Търсене и предлагане на 1\ЛГ0Т 2 седмици 

Доклад 3 Транспортна схема 3 седмици 

Доклад 4 Алтернативи за модернизация 3 седмици 

Доклад 5 Финансов и икономически анализ 2 седмици 

Доклад 6 Правна и институционална рамка 3 седмици 

Доклад 7 Предварителен ОВОС 3 седмици 

Доклад 8 Окончателен доклад 2 седмици 

Времето за одобрение/отхвърляне на всички останали документи, 

споменати в настоящия документ, но неспоменати по-горе, е 2 седмици от 

получаването им. 

Времето за изпълнение е 6 месеца (24 седмици). Документите ще 

бъдат предавани на Възложителя както следва: 

Документи Седмица 
Доклад 1 Анализ на текущото състояние 4 
Доклад 2 Търсене и предлагане на М Г О Т 14 
Доклад 3 Транспортна схема 15 
Доклад 4 Алтернативи за модернизация 16 
Доклад 5 Финансов и икономически анализ 18 
Доклад б Правна и институционална рамка 20 
Доклад 7 Предварителен ОВОС 22 
Доклад 8 Окончателен доклад 24 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

З А К О Н О Д А Т Е Л Н А И НОРМАТИВНА РАМКА 

1 . О б щ о законодателство 

1 .1 . В България 

- Закон за устройство на територията; 
- Закон за пътищата; 
- Закон за движението по пътищата; 
- Закон за техническите изисквания към продуктите; 
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд; 
- Закон за опазване на околната среда; 
- Закон за водите; 
- Закон за кадастъра и имотния регистър 
- Закон за геодезията и картографията 
- Закон за културното наследство 
- Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи 
- Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти 
- Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите 

от горския фонд 
- Закон за административно-териториалното устройство на 

Република България _ 
- Закон за защитените територии 
- Закон за почвите 
- Закон за защита на растенията 
- Закон за посевния и посадъчния материал 
- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване 

съответствието на строителните продукти. 
- Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на 

отделните видове територии и устройствени зони (ДВ, бр. 3 от 
2004 г.) 

- Наредба за условията и реда за задължително застраховане в 
проектирането и строителството; 

- Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи; 
- Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни 
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения 
и строителни обекти; 
Наредба NQ 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството; 

- Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите; 
Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 
строителни и монтажни работи; 
Наредба № 1-209 от 2004 г. за правилата и нормите за пожарна и 
аварийна безопасност на обектите в експлоатация; 
Наредба № 1з-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-
технически правила и норми за осигуряване на безопасност при 
пожар; 
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- Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните 
проекти. 

1.2. В ЕС или еквивалентни европейски норми: 

- Директива 89/106/ЕЕС. 
- ,,Design Manual for bicycle traffic", C .R.O.W., 2007; 
- Guidance on the IVIethodology for carrying out Cost-Benefi t Analysis, 

2006. 

1.3. Достъпност на средата 

- Наредба №4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и 
поддържане на строежите в съответствие с изискванията за 
достъпна среда за населението, включително за хората с 
увреждания; 

- Наредба №6 от 26 ноември 2003 г. за изграждане на достъпна 
среда в урбанизираните територии. 

2. С П Е Ц И Ф И Ч Н И Н О Р М А Т И В Н И Д О К У М Е Н Т И 

2 . 1 . ЧАСТ Геодезия 

- Наредба № 2 от 30 юли 2010 г. за дефиниране , реализация и 
поддържане на Българската геодезическа система; 

- Наредба №3 от 16 февруари 2001 г. за водене и съхраняване на 
регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по 
кадастъра, 1\ЛРРБ Д В 19/2001 и Д В 15/2006 г; 

- Наредба № 3/2005 за съдържанието, създаването и поддържането 
на кадастралната карта и кадастралните регистри; 

- Наредба № 1 9 от 28.12.2001 г. за контрол и приемане на 
кадастралната карта и кадастралните регистри; 

- Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с 
местно значение", издание на ГУГКК от 1986 г.; 

- Идструкция за въвеждане на българската геодезическа система 
2000 ; 

- Инструкция за изработване, прилагане и поддържане на планове 
за вертикално планиране, 1998 г. 

- Инструкция за изработване на едромащабнни топографски карти в 
мащаби 1:10000, 1:5000 и 1:2000 и за обновяване на 
едромащабвната топографска карта в мащаби 1:100000 и 1:5000 

2.2. ЧАСТ Пътна и Организация на движението 

- Наредба №2 за планиране и проектиране на комуникационно -
транспортните системи на урбанизираните територии, Д В 86 / 
01.10.2004 г., изм. Д В 9 3 / 2 0 0 4 ; 

- Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и 
планове; 

- Наредба №1 от 26.05.2000 г. за проектиране на пътища и 
приложенията към нея - Части 1, 2, 3 и 4, Д В 47 / 09.06.2000, изм. 
Д В 1 0 2 / 2 0 . 1 2 . 2 0 0 5 ; 
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- Наредба №1 от 17 януари 2001 г. за организиране на движението 
по пътищата, ДВ 13 / 10 .02 .2001 ; 

- Наредба № 2 от 17 януари 2001 г. за сигнализация на пътищата с 
пътна маркировка, Г\ЛРРБ ДВ 13 / 10.02.2001, изм. Д В 18 / 
05.03.2004; 

- Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и 
безопасността на движението при извършване на строителни и 
монтажни работи по пътищата и улиците; 

- Наредба № 17 от 23 юли 2001 г. за регулиране на движението по 
пътищата със светлинни сигнали, М Р Р Б Д В 72 / 17 .08.2001, изм. 
Д В 1 8 / 0 5 . 0 3 . 2 0 0 4 

- Наредба № 18 от 23 юли 2001 г. за сигнализация на пътищата с 
пътни знаци, 1\ЛРРБ ДВ 73 / 21 .08.2001, изм. Д В 18 / 05.03.2004 и 
Д В 1 0 9 / 14.12.2004; 

- Технически изисквания при изпълнение на пътни знаци и 
указателни табели от светлоотразителни материали, А П И 2010 г.; 

- Ръководство за оразмеряване на асфалтови настилки, ЦЛП1\Л-ИАЛ 
^ 2003 г.; 

- Ръководство за анализ на инвестиционни проекти по разходи и 
ползи" и „Указания към методиката за изготвяне на анализ 
разходи-ползи" (Работен документ 4), издадени от Генерална 
дирекция „Регионална политика" на ЕК, публикувани на интернет 
страницата http://www.eufunds . bg); 

- България-Общи указания за анализа на разходите и ползите за 
проекти, подкрепяни от Кохезионния фонд и ЕФРР в периода 
2007-2013 г. - приети с Решение на 1\ЛС от 17.06.2009 г., наричани -
Указания за изготвяне на А Р П в транспортния сектор" (МФ, 
МТИТС, НКЖИ, „Метрополитен" ЕАД, АПИ) . 

2.3. ЧАСТ Геология и хидрология 

- Норми за инженерно-геоложки и хидроложки проучвания, 1993 г. 

2.4. ЧАСТ Конструктивна 

- Норми за проектиране на плоско фундиране, БСА 10/86; 
( - Норми за проектиране на подпорни стени, БСА 10/86; 

- Пилотно фундиране, норми за проектиране, БСА 3/1981 г.; 
- Наредба № 1 от 10.09.1996 г. за проектиране на плоско 

фундиране ; 
- Наредба № 3 от 21 юли 2004 г. за основните положения за 

проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията 
върху тях; 

- Наредба № 2 от 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в 
земетръсни райони; 

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2007 г. за 
проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони; 

- Изменение № 5 на „Норми за проектиране на бетонни и 
стоманобетонни конструкции" (обн., ДВ , бр. 17 от 1987 г.; изм. Ns 
2 , ДВ , бр. 17 от 1993 г.; изм. № 3, Д В , бр. З о т 1996 г.; изм. № 4 , ДВ , 
бр. 4 9 от 1999 г.); 

- Норми за проектиране на стоманени конструкции, брошура на 
КТСУ/1987: 
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- Норми за проектиране на стоманени конструкции от тънкостенни 
стоманени профили, БСА, бр. 1-2/1990 г. 

- Защита на строителните конструкции от корозия. Норми и правила 
за проектиране, БСА 8/1980 г., изм., БСА, 10/1993 г. 

- Наредба № 12 от 2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, 
сгради и съоръжения в свлачищни райони; 

2.5. ЧАСТ Електотехническа и осветление 

- Наредба № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите 
уредби и електропроводните линии; 

- Наредба № 14/2005 г. за технически правила и нормативи за 
проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията 
за производство, преобразуване, пренос и разпределение на 
електрическа енергия; 

- Наредба №9 за техническата експлоатация на ел. централи и 
мрежи, Д В бр.72, 2004 г.; 

- Наредба №4 за техническата експлоатация на 
/ ' . енергообзавеждането, ДВ бр.99, 2004 г.; 

- Наредба № 16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните 
обекти; 

- Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на 
електрически и топлофикационни централи, Д В бр.34, 2004г.; 

- Правилник за безопасност и здраве при работа по 
електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, Д В бр. 2 1 , 2005 г. 

- Наредба № 6 за присъединяване на производители и потребители 
на електрическа енергия към преносната и разпределителните 
електрически мрежи; 

- Наредба №8 за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и 
открити пространства; 

- Наредба № 16-27 за условията и реда за извършване на оценка за 
наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство на 
енергия от възобновяеми и/или алтернативни енергийни 
източници; 

- Наредба №16-116 за техническа експлоатация на 
( ' енергообзавеждането; 

- Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане 
на технически проводи и съоръжения в населени места. 

2.6. ЧАСТ ВиК 

- Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и 
експлоатация на водоснабдителни системи; 

- Норми за проектиране на канализационни системи, 1990 г.; 
- Наредба №4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за 

присъединяване на потребителите и за ползване на 
водоснабдителните и канализационните системи; 

- Норми и правила за проектиране на колектори за инженерни 
проводи и съоръжения в населени места; 

- Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане 
на технически проводи и съоръжения в населени места. 
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2.7. ЧАСТ Съобщителна техника 

- Наредба № 17/2005 г. за правилата за изграждане на кабелни 
далекосъобщителни мрежи и съоръженията към тях; 

- Наредба № 21 за правилата за изграждане на мобилни 
далекосъобщителни мрежи и съоръжения; 

- Наредба № 5 за реда и начина за определяне на размера, 
разположението и специалния режим за упражняване на 
сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръженията 
и свързаната с тях инфраструктура; 

- Наредба № 18/2005 г. за съдържанието, условията и реда за 
създаване и поддържане на специализираните карти и регистри за 
изградената от оператори далекосъобщителна инфраструктура; 

- Наредба №9 от 01.12.1999 г. за правила и норми за разполагане 
на кабелни разпределителни мрежи за радио и телевизионни 
сигнали; 

- Наредба за реда и начина за нанасяне на специфичната 
маркировка за идентификация на радио съоръженията; 

- Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане 
на технически проводи и съоръжения в населени места; 

- ISO/IEC 11801 Ed. 2:2002 - Information technology. Gener ic cabling 
for customer premises; 

- lEC 61156 series: IVIuIti core and symmetr ical pair/guard cables for 
digital communicat ions; 

- lEC 61935-1:2000 - Generic specif ication of generic cabling in 
accordance with ISO/IEC 11801 - Part 1: Installed cabl ing; 

- lEC 61935-2: CDV, Generic specif ication for the testing of balanced 
communicat ion cabling in accordance with ISO/IEC 11801- Part 2: 
Patch cord and work area cabl ing; 

- ISO/IEC 14763-1 , Information technology - Implementat ion and 
operat ion of customer premises cabl ing - Part 1: Administrat ion. 

2.8. ЧАСТ Газоснябдяване и топлоснабдяване 

- Наредба № 6/2004 г. за технически правила и нормативи за 
проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията 
за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен 
газ; 

- Наредба № 15/2005 г. за технически правила и нормативи за 
проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и 
съоръженията за производство, пренос и разпределение на 
топлинна енергия; 

- Наредба за устройство и безопасна експлоатация на преносните и 
разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите 
и уредите за природен газ, Д В бр..67/02.08.2004 г.; 

- Наредба № 16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните 
обекти ; 

- Наредба Ns 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане 
на технически проводи и съоръжения в населени места. 

2.9. ЧАСТ О В О С 

- Наредба за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда; 
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о 

- Наредба за условията и реда за извършване на оценка на 
съответствието на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на опазване на защитените 
зони; 

2.10. ЧАСТ Озеленяване, паркоустройство и благоустройство 

- Наредба №1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за 
устройството и безопасността на площадките на площадките за 
игра; 

2 .11 . ЧАСТ Контактна мрежа 

- Наредба № 3 / 1 9 8 7 г. За устройството на електрическите уредби и 
електропроводни мрежи; 

- Правилника за техническата експлоатация на трамвайни и 
тролейбусни контактни мрежи за ГЕТ; 

- О б щ и технически изисквания за контактните мрежи за ГЕТ; 
- Правилник за безопасност на труда при работа по контактни и 

кабелни мрежи . 

2.12. ЧАСТ Ж е л е з е н път 

- Наредба № 55 от 20.01.2004 г. на IVIT за проектиране на 
железопътни линии и жп гари; 

- Наредба Ns 58 от 2 август 2006 г. за правилата за техническата 
експлоатация , движението на влаковете и сигнализацията в 
железопътния транспорт; 

- Инструкция за устройство и поддържане на горното строене на 
железния път - 2004 г. 

2.13. ЧАСТ Безопасност и здраве 

- Наредба № 2 от 22.04.2004 г. за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 
строително монтажни работи 

Изготвил: 
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