
 
Приложение 6  

 
 

Техническо задание 
на открита процедура 

за „Изработка, доставка и монтаж на знаково стопанство и полагане на асфалт и  
хоризонтална пътна маркировка в зоните за кратковременно платено паркиране” 

на 
поделение „Паркиране и мобилност”, 
„Център за градска мобилност” ЕООД 

 
 
За качественото и ефективно обслужване  на зоната за кратковремено платено 
паркиране „Център за градска мобилност” ЕООД, поделение „Паркиране и мобилност” 
е необходимо да извършва следните дейности : 
 
 
1. Подмяна на амортизираните и счупени антипаркинг стълбчета и  знаци и 
подновяване на износената маркировка; 
 
2. Поставяне на нови антипаркинг стълбчета, знаци и маркировка при разширяване на 
зоната за кратковременно платено паркиране. 
 
3. При необходимост демаркиране на поставена маркировка и ново маркиране. 
 
Горепосочените дейности в рамките на обявената поръчка ще се осъществяват по два 
основни начина : 
 
1. Доставка и монтаж от изпълнителя и 
 
2. Само доставка от изпълнителя и монтаж от работната група на възложителя.    
 
Изпълнението на дейностите по поръчката в рамките на 24 месеца става въз основа на 
заявка от възложителя до изпълнителя, в която се посочва, дали е необходимо доставка 
и монтаж или само доставка.  
Изпълнението на работата става въз основа на възлагателен протокол, като във всеки 
възлагателен протокол се определя срок за извършване на работите по него,  както и 
срокът за осигуряването на материали  и извършване на работите от всяка една от 
страните.  
  
 
І. Доставка и монтаж на антипаркинг стълбчета 
 
 Доставка и монтаж на антипаркинг стълбчета за нуждите на „Център за градска 
мобилност” ЕООД, под. „Паркиране и мобилност” за обозначаване на пешеходни зони 
по тротоарите и определените за пешеходна зона места на територията на гр. София.   
 
Видове антипаркиг стълбчета според материала : 
А.Черно –бели антипаркинг стълбчетата се състоят от стоманена тръба с цинково 



покритие ø 60 мм, върху която се нанизани 6 бели и 5 черни пластмасови втулки и 
завършва със занитена черна пластмасова капачка. 
 
Б. Полимер бетонови, за подмяна на съществуващите 
 
В. Поцинковани със светлоотразително фолио, за подмяна на съществуващите  
 
Видове антипаркинг стълбчетата по точка А според начина на монтаж са : 
 
- за монтаж с фундиране  
 
- за монтаж върху повърхността с дюбели  
 
1. Изисквания за изпълнение на антипаркинг стълбчетата за разширяване на зоната за 
паркиране и подмяна : 
      1.1 Материал за изработка: стоманена тръба с цинково покритие Ф 60 мм                                                                                                      
      1.2 Габаритни размери  
             1.2.1 Стълбчета за монтаж с фундиране: 
                   -  височината е Н=1200 мм, като височината над терена е Н=850 мм и 
останалите 350 мм остават във фундамента.В тази част  да се предвидят рамена от 
арматура за укрепване във фундамента 
             1.2.2 Стълбчета за монтаж над повърхността: 
               - височината е Н=850 мм, като в долния край има заварена поцинкована планка 
/ шина /  с размери 130/130/3 мм и пробити в четирите ъгъла отвори Ф 10,5 мм за 
монтаж с дюбели Ф10х100 мм 
             1.3 Пластмасови втулки за обличане на стълбчетата: 
              
Материалите използвани при изработването на антипаркинг стълбчетата да се 
придружават от сертификати за качество ( сертификати за материалите ). 
 
  2. Изисквания за монтаж на антипаркинг стълбчета: 
       2.1  При монтаж с фундиране 
              -  размери на фундамента 300/300 мм и дълбочина 345 мм. 
       2.2  При монтаж на повърхността – с четири броя дюбели  Ф10х100 мм  
 

Материалите използвани при изработването на антипаркинг стълбчета се 
придружават от сертификати за качество, удостоверяващи съответствие с изискванията 
на стандартизационните документи. 

Изделията се изработват в условията на сертифицирана система за управление 
на качеството ISO 9001:2000 или еквивалентен и са в съответствие с Наредбата за 
съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти. 
   Изделията следва да могат да се съхраняват и експлоатират при всякакви 
атмосферни условия. 
   Изделията следва да могат да се транспортират с всякакъв вид превозни средства 
 
Поддръжка и подмяна на 2 вида стълбчета: 
полимер бетонови и  
поцинковани със светлоотразително фолио.  
Минимална гаранция за :   
Черно-бели стълбчета – 18 месеца.  



Поцинковани и полимербетонови – 36 месеца.  
 
 
ІІ. Доставка и монтаж на пътни знаци и носещи стълбове, съгласно изискванията 
на НСППЗ 
 
 
Позиция А : Пътни знаци съгласно БДС 1517 и БДС EN 12899 – 1 или еквивалентни и 
НАРЕДБА №18 от 23.07.2001 г. за ,,Сигнализация на пътищата с пътни знаци” 
Позиция Б: Носещи стълбове 
 
Позиция А : Пътни знаци: 
                 1.1. Пътни знаци относно предимство група ,,Б”: 
                         - Пътен знак  ,,Б 1”(чл. 49, т.1) 
                         - Пътен знак  ,,Б 3”(чл. 49, т.3) 
                 1.2. Пътни знаци за въвеждане на забрана и за отменяне на забрана група ,,В”: 
                         - Пътен знак  ,,В 1”(чл. 64) 
                         - Пътен знак  ,,В 27”(чл. 80, ал. 1) 
                         - Пътен знак  ,,В 28”(чл. 80, ал. 1) 
                 1.3. Пътни знаци със задължителни предписания група ,,Г”: 
                         - Пътни знаци ,,Г 1”, ,,Г 2”, ,,Г 4” и ,,Г 5” (чл. 87) 
                 1.4. Пътни знаци със специални предписания група ,,Д”: 
                         - Пътен знак ,,Д 1”(чл. 102, ал. 1) 
                         - Пътен знак ,,Д 4”(чл. 105, ал. 1) 
                         - Пътен знак ,,Д 21”(чл. 120) 
                 1.5. Пътни знаци за направления, посоки, обекти и други група ,,Ж": 
                         - Пътен знак ,,Ж 13”(чл. 154) 
                 1.6.  Допълнителна табела ,,Т 12” ,,Начин на паркиране на пътните превозни 
средства” (чл. 173), обозначаване на начина на паркиране на МПС съгласно изготвени 
проекти на Дирекция „Пътна инфраструктура” към Столична община, със съответни 
размери както следва: ширина - 500 мм, дължина – 250 мм; 
                  1.7. Допълнителна табела ,,Т 17” -  „Табела с текст ,,СИНЯ ЗОНА” (чл. 177): 
                     - със указващ режим на платено паркиране „Синя зона”, дните, в които е в 
сила действието на пътните знаци, часовия диапазон, начините на заплащане и 
телефони за контакт със съответните звена, отговарящи за контрола на платеното 
паркиране на територията на СО съгласно НОДТСО, със съответни размери както 
следва: ширина  - 550 мм, дължина  - 950мм; 
                     - със указващ способ на санкциониране – съответно блокиране на колело на 
автомобила с техническо средство „Скоба” и/или принудително преместване на същия 
със специализиран автомобил за принудително преместване тип „Паяк”, със съответни 
размери както следва: ширина 550 мм., дължина 950 мм.; 
                   1.8. Допълнителна табела ,,Т 17” -  „Табела с текст ,,СЛУЖЕБЕН 
АБОНАМЕНТ” (чл. 177), със указващ режим на платено паркиране „Служебен 
абонамент” със съответни размери както следва: ширина  - 500 мм, дължина  - 700 мм; 
                    1.9. Допълнителна табела ,,Т 17” -  „Табела с графично изображение на 
специализиран автомобил тип ,,ПАЯК” (чл. 177), указваща начина на санкциониране на 
нарушителите (принудително преместване), както и телефони за контакт със 
съответните звена, отговарящи за контрола на платеното паркиране на територията на 
СО съгласно НОДТСО, с размери: ширина – 500 мм., дължина 350 мм. 
                   1.10. Допълнителна табела ,,Т 17” -  „Табела с текст за броя места” - ,, 1 



место” и ,,2 места”(чл. 177),  указваща броя на паркоместата, с размери: ширина 500 
мм., дължина – 250 мм. 
                   1.11. Допълнителна табела ,,Т 17” -  „Табела с текст ,,Разрешено паркиране 
до 4 часа” (чл. 177) – указваща максималното време за престояване на 1 ППС на 
паркоместо, сигнализирано с пътен знак ,,Д 21”, с размери: ширина 500 мм., дължина – 
250 мм. 
        Пътните знаци трябва да отговарят на изискванията на БДС 1517 ,,Знаци 
пътни.Форми, размери, символи, цветове и шрифтове” или еквивалентен . 
        Материалът на основата е горещо поцинкована ламарина, която е в съответствие с 
изискванията на БДС ЕN 10025:2006 или еквивалентен, като минималната  й дебелина е 
1мм. Местата на заварките и срезовете допълнително се обработват с препарат за 
студено поцинковане. Върху основата на знака се апликира изображението от 
светлоотразително фолио, което в зависимост от вида на улиците е клас I или клас II. 
Типоразмерът на пътните знаци също зависи от това къде се поставят: на 
второстепенни улици, на главни улици. 
        В зависимост от размера на знака за закрепването му към носещите тръбни 
стълбове се пробиват 2 или 4 отвора в основата или се заваряват скрепителни планки 
към нея. 
        Закрепването на пътните знаци към вече фундираните стълбове става със 
закрепващи скоби посредством болтове, шайби и гайки. Скобите се изработват също от 
ламарина с дебелина до 3мм, която се поцинкова горещо. 
 
 Позиция Б: Носещи стълбове 
        Носещите стълбове, на които се монтират пътните знаци или табели се изработват 
от стоманени горещо поцинковани тръби ø 60 мм с дължина до 4 м. съобразно мястото 
на монтаж, броя и вида на знаците. В горния край на стълбовете се поставят 
пластмасови капачки, така че да се премахне възможността от проникване на вода във 
вътрешността им. В долния край на стълбовете се заваряват парчета от тръба с по-
малък диаметър, като арматура за да се укрепят добре при фундирането им. Единичен 
стълб за пътни знаци се монтира в изкоп с размери 300х300мм и дълбочина до 500 мм, 
запълнена с добре уплътнен бетон клас В 15. 
Скрепителните елементи и скобите изработвани от стомана са защитени срещу корозия 
чрез горещо поцинковане.  
 
         Монтажът и поддръжката на стълбовете и на пътните знаци към тях се извършва 
като се спазват изискванията за разположение на пътните знаци на Наредба №18 на 
МРРБ, Инструкция за сглобяване и поставяне на пътни знаци и табели и Инструкция за 
почистване и поддържане на пътния знак.  
 
         Гаранцията за пътните знаци е в зависимост от вида на светлоотразителното 
фолио и е: 
- за клас I инженерно фолио – 5 години, 
- за клас II високо интензивно фолио – 7 години 
- за клас III диамантено фолио – 10 години.                                                                                     
 
        Материалите използвани при изработването на пътните знаци и носещите стълбове 
се придружават от сертификати за качество, удостоверяващи съответствие с 
изискванията на стандартизационните документи 
        На гърба на пътните знаци има залепен стикер, на който е обозначено 
наименованието на фирмата-производител, адрес, телефони, месец и година на 



производство, вид на основата и клас на фолиото. 
 
         Изделията се изработват в условията на сертифицирана система за управление на 
качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен и са в съответствие с Наредбата за 
съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти. 
          Изделията могат да се съхраняват и експлоатират при всякакви атмосферни 
условия. 
          Изделията могат да се транспортират с всякакъв вид превозни средства. 
 
 
ІІІ. Полагане на хоризонтална маркировк (вкл. демаркиране при необходимост )  и 
асфалт за повдигане 
 
 
    Хоризонталната маркировка се използва за обозначаване на линии, стрелки, символи 
и надписи нанесени с боя върху пътното платно. За тази цел се използват маркировъчни 
бои или студени пластици в зависимост от изискванията на обекта. Използват се бели, 
жълти, сини и др. цветове маркировъчна боя. Маркировъчна боя е студен пластик 
шприц. При изпълнението на хоризонталната маркировка се спазват изискванията 
заложени в чл. 27 на Наредба №01/2 За сигнализацията на пътищата с пътна 
маркировка на МРРБ. 
  
     Гаранцията за такъв вид маркировка е минимум 36 месеца. 
   
    За да се изпълни качествено хоризонталната маркировка и да се спази гаранцията е 
необходимо полагането й да се извършва върху добре почистена повърхност и при 
стриктно спазване на технологията посочена от производителя   
    Материалите използвани при хоризонталната маркировка се придружават от 
сертификати за качество.   
    Маркировка за начин на подреждане на пътни превозни средства при паркиране 
съгласно изискванията на наредба №01/2  за сигнализация на пътища с пътна 
маркировка съгласно МРРБ както следва: приложение №14 към  чл.27, т.4 
      1. Успоредно паркиране.  
      2. Напречно паркиране  
      3. Косо паркиране: 
           - под 45 градуса 
           - под 60 градуса 
 И приложение №22 към чл.27, т. 9 чл. 40, ал.1 -  „Инвалид” 
 
 
Нормативни изисквания :  

При изпълнението на хоризонталната маркировка се спазват изискванията 
заложени в чл. 27 на Наредба №01/2 За сигнализацията на пътищата с пътна 
маркировка на МРРБ,За хоризонтална маркировка тип:  

Успоредно, напречно и косо паркиране  - Приложение №14 към чл.27, т.4, 
„Начин за подреждане на пътна маркировка на пътни превозни средства при 
паркиране”.  

Маркировка за обозначаване на паркоместа за автомобили на хора с увреждания  
„Инвалид” - Приложение №22 към чл.27, т.9 и чл.40, ал.1. 
  



Материалите използвани при хоризонталната маркировка се придружават от 
сертификати за качество, удостоверяващи съответствие с изискванията на 
стандартизационните документи, съгласно БДС EN 1871:2004 и БДС 11925-80 или 
еквивалентни.  
 
   
 
 


