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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

към покана с изх. № 3 от 14.04.2016 г. относно избор на изпълнител на обществена поръчка 

за услуга по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ 

И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: ГЛАВНА ПЪТНА КОМУНИКАЦИЯ СМОЛЯН 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОЙТО ВКЛЮЧВА -  ЕТАП I ПЪТЕН ТУНЕЛ НА ПЪТ II 86 ОТ 

КМ 97+079 ДО КМ 97+500, ВКЛ ПРЕДПОРТАЛНИ ПРОСТРАНСТВА, ЕЛЕКТРО 

ЗАХРАНВАНЕ, ОСВЕТЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И ДР.; ЕТАП II РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

ГПК В УЧАСТЪКА ОТ КМ 0+910 ДО КМ 1+900; ЕТАП III НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА 

ПЪТ II 86 ОТ КМ 96+560 ДО КМ 97+079; ЕТАП IV НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ГПК В 

УЧАСТЪКА ОТ КМ 0+000 ДО КМ 0+910 И В УЧАСТЪКА ОТ КМ 1+900 ДО КМ 2+284, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО И КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ МЕЖДУ ПЪТ II-86 И ГПК.“ 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 
(ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА) 

 

 
Обект на настоящата обществена поръчка е „УСЛУГА” с наименование:  

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ 

И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: ГЛАВНА ПЪТНА КОМУНИКАЦИЯ СМОЛЯН 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОЙТО ВКЛЮЧВА -  ЕТАП I ПЪТЕН ТУНЕЛ НА ПЪТ II 86 ОТ 

КМ 97+079 ДО КМ 97+500, ВКЛ ПРЕДПОРТАЛНИ ПРОСТРАНСТВА, ЕЛЕКТРО 

ЗАХРАНВАНЕ, ОСВЕТЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И ДР.; ЕТАП II РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

ГПК В УЧАСТЪКА ОТ КМ 0+910 ДО КМ 1+900; ЕТАП III НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА 

ПЪТ II 86 ОТ КМ 96+560 ДО КМ 97+079; ЕТАП IV НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ГПК В 

УЧАСТЪКА ОТ КМ 0+000 ДО КМ 0+910 И В УЧАСТЪКА ОТ КМ 1+900 ДО КМ 2+284, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО И КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ МЕЖДУ ПЪТ II-86 И ГПК.“ 

 

 Консултантските услуги, обект на настоящото възлагане на обществена поръчка, 

включват упражняване на непрекъснат строителен надзор и контрол при изпълнение на 

строително-монтажните работи на следния обект: 

 ГЛАВНА ПЪТНА КОМУНИКАЦИЯ СМОЛЯН ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОЙТО 

ВКЛЮЧВА: 

 ЕТАП I ПЪТЕН ТУНЕЛ НА ПЪТ II 86 ОТ КМ 97+079 ДО КМ 97+500, ВКЛ 

ПРЕДПОРТАЛНИ ПРОСТРАНСТВА, ЕЛЕКТРО ЗАХРАНВАНЕ, ОСВЕТЛЕНИЕ, 

ВЕНТИЛАЦИЯ И ДР.; 

 ЕТАП II РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ГПК В УЧАСТЪКА ОТ КМ 0+910 ДО КМ 1+900; 

 ЕТАП III НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТ II 86 ОТ КМ 96+560 ДО КМ 97+079;  

 ЕТАП IV НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ГПК В УЧАСТЪКА ОТ КМ 0+000 ДО КМ 

0+910 И В УЧАСТЪКА ОТ КМ 1+900 ДО КМ 2+284, ВКЛЮЧИТЕЛНО И 

КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ МЕЖДУ ПЪТ II-86 И ГПК.“ 
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Изпълнителят най-общо следва да упражнява съгласно разпоредбата на чл.166, ал.1 от 

Закона за устройство на територията строителен надзор и контрол по строителството на 

съответния строителен обект, за което да изготви и окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 

от Закона за устройство на територията. 

 

 

І. ОПИСАНИЕТО И СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЕКТА, УСЛОВИЯ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ВЗЕТИ 

ПРЕДВИД, ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА, 

КАКТО И СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ СА ПОДРОБНО ОПИСАНИ В 

СЛЕДНИТЕ ТРИ ПРИЛОЖЕНИЯ: ОПИСАНИЕ НА ЕТАПИТЕ,  КОЛИЧЕСТВЕНИ 

СТОЙНОСТИ И ЧЕРТЕЖИ, ВСИЧКИ ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ НЕИЗМЕННА ЧАСТ ОТ 

НАСТОЯЩОТО ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ. 

 

 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО. 

 

Най-общо, дейностите, за които строителният надзор отговаря могат да бъдат описани, 

както следва: 

 Законосъобразно започване на строежa. 

 Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и 

протоколите по време на строителството. 

 Спиране на строежa, който се изпълнява при условията на чл.224, ал.1 и чл.225, ал.2 от 

ЗУТ и в нарушение на изискванията на чл.169, ал.1–3 от ЗУТ. 

 Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и 

безопасни условия на труд в строителството. 

 Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството. 

 

В изпълнение на задълженията и отговорностите си лицето, упражняващо строителен 

надзор, следва да осъществи следното: 

 Упражнява непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на строителните и 

монтажни работи съгласно инвестиционния проект и изискванията на нормативните 

актове, като осигурява съответното присъствие на надзорно/и лице/а по съответните 

части от изпълнението на обектa. 

 Подписва количествените сметки, представени от строителя, за извършените строителни 

и монтажни работи за обектa и ги предава на възложителя. 

 Участва при взимане на решения по технически въпроси, които не променят 

инвестиционния проект. 

 Обсъжда с проектанта, строителя и възложителя възникналите проблеми във връзка с 

изпълнението на строителните и монтажни работи. 

 Издава предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга и които са 

задължителни за строителя, предприемача и техническия ръководител на строежa. 

Възражения срещу предписанията на лицето, упражняващо строителния надзор, могат да 

се правят в 3-дневен срок пред органите на Дирекцията за национален строителен 

контрол, като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на 

Дирекцията за национален строителен контрол издават задължителни указания. 

 При нарушаване на техническите правила и нормативи уведомява възложителя и 

регионалната дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от 

установяване на нарушението. 

 Подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка 

на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение 
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съгласно Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на 

регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./, в това 

число участва при съставянето на констативен акт за обектa след завършване на 

строителните и монтажни работи съвместно с възложителя, строителя и проектанта, 

който акт удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрения проект, заверената 

екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор 

/с този акт се извършва предаване на строежа от строителя на възложителя/, както и 

съдейства на Възложителя след завършването на строителните и монтажни работи и 

приключване на приемните изпитвания да направи (регистрира) искане за въвеждането 

на обектa в експлоатация, като представя окончателния доклад, договорите с 

експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата 

инфраструктура и документ от Агенция по кадастъра съгласно изискванията на Закона за 

устройство на територията. 

 Изготвя технически паспорт за обектa. 

 Изготвя в срок окончателен доклад за обектa след приключване на строително-

монтажните работи. 

 След фактическото завършване на строежa участва в изготвянето на екзекутивна 

документация и заверява същата. Цялата екзекутивна документация се представя за 

безсрочно съхраняване на органа, издал разрешението за строеж, а в необходимия обем - 

и на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. 

 

 Лицето, което упражнява строителен надзор, носи отговорност за щети, които са 

нанесени на възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна 

отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила 

и нормативи и одобрените проекти. Отговорността по договора за строителен надзор е 

със срокове не по-малки от гаранционните срокове съгласно договора за извършване 

на строителството. 

 

Приложения: 

1. Описание на етапите; 

2. Количествени стойности; 

3. Чертежи  
 

 
Изготвили:  

 

Заместник-кмет: 

 

/положен подпис/ 

/инж. Мариана Александрова Цекова/ 

Директор на дирекция „СИ ОС“: 

 

/положен подпис/ 

/инж. Васка Георгиева Караджова/ 

 

 
 

 

 

 

 

 


