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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1. 
към покана с изх. № 4 от 07.04.2015 г. относно избор на изпълнител на обществена поръчка за 

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

технически инвестиционни проекти за обекти на територията на община Смолян“.  

 

 

 ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 
за изготвяне на технически инвестиционни проекти за обекти  

на територията на община Смолян 

 

Обособена позиция №1 - Изготвяне на технически инвестиционни проекти за обекти по 

поречието на р.Черна.  

1. „Възстановяване на подпорна стена на ул.„Ат.Шапарданов” в кв.Устово, гр.Смолян, 

Община Смолян” 

2. „Изграждане на подпорна стена на улица „Димитър Благоев”, по левия бряг на р.Черна, 

до Римски мост, гр.Смолян, Община Смолян” 

3. „Изграждане на подпорна стена на улица „Петър Берон”, до Римски мост, по десния бряг 

на р.Черна, гр.Смолян, Община Смолян” 

4. „Изграждане на подпорна стена на улица „Петър Берон”, пред блок „Строител” №1, по 

десния бряг на р.Черна, гр.Смолян, Община Смолян” 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :    Община гр.Смолян 

І. Изходни данни и документи, необходими за изработването и одобряването на проектите:  

І.1. Скица-извадка от кадастрална карта и регулационен план от плана на гр.Смолян 

І.2. Геоложка, сеизмоложка и геотехническа характеристика на района: 

Инженерно – геоложки проучвания не са извършвани за конкретните обекти. Инженерно – 

геоложките характеристики да се определят от проектанта – конструктор въз основа на 

извършен оглед на място на повърхността.  

По отношение на сеизмичните въздействия, обектите попадат в района на гр.Смолян – 

сеизмичен район от седма степен с референтно маkсимално ускорение αgr = 0,15.  

І.3. Становища и данни от съответните експлоатационни дружества: няма. 

І.4. Геодезическа, картна, планова и кадастрална основа: 

Да се използва скица-извадка от кадастрална карта и регулационен план от плана на гр.Смолян 

по т.І.1. 

І.5. Опорен план на недвижимите паметници на културата и извадка от археологическия 

регистър: няма. 

І.6. Предварителни проучвания за обектите: няма. 

І.7. Други изходни данни и документи, които се изискват с нормативен или административен 

акт: няма. 

ІІ. Фаза на инвестиционните проекти: 

Инвестиционните проекти за обектите да се изготвят във фаза “Технически проекти”. 

ІІІ. Части на инвестиционните проекти: 

ІІІ.1. Част “Конструктивна” 

ІІІ.2. Част “План за безопасност и здраве” 

ІІІ.3. Част “Геодезическа” 
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ІІІ.4. Част “Сметна документация” 

ІІІ.5. Част „План за управление на строителните отпадъците” 

ІІІ.6. Част „Временна организация и безопасност на движението при извършване на строително-

монтажни работи на обекта”. 

ІV. Изисквания към инвестиционните проекти за обектите съгласна Наредба №4 от 

21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти: 

ІV.1. Част “Конструктивна”: 

ІV.1.1. Да се проектират подпорни стени при следните параметри на обектите. 

1. За обект: „Възстановяване на подпорна стена на ул.„Ат.Шапарданов” в кв.Устово, 

гр.Смолян, Община Смолян”  

Приблизителна дължина на подпорната стена: 40 м. 

Височина на подпорната стена (над фундамента): 4,10 м. 

2. За обект: „Изграждане на подпорна стена на улица „Димитър Благоев”, по левия бряг на 

р.Черна, до Римски мост, гр.Смолян, Община Смолян” 

Приблизителна дължина на подпорната стена: 40 м. 

Височина на подпорната стена (над фундамента): 5 м. 

3. За обект: „Изграждане на подпорна стена на улица „Петър Берон”, до Римски мост, по 

десния бряг на р.Черна, гр.Смолян, Община Смолян” 

Приблизителна дължина на подпорната стена: 140 м. 

Височина на подпорната стена (над фундамента): 5 м. 

4. За обект: „Изграждане на подпорна стена на улица „Петър Берон”, пред блок 

„Строител” №1, по десния бряг на р.Черна, гр.Смолян, Община Смолян” 

Приблизителна дължина на подпорната стена: 25 м. 

Височина на подпорната стена (над фундамента): 5 м. 

 

Инженерно – геоложките характеристики да се определят от проектанта въз основа на извършен 

оглед на място на повърхността.  

 

ІV.1.2. Проектите да отговарят на изискванията на чл.169 от ЗУТ. 

ІV.1.3. Проектите да съдържат:  

- Обяснителна записка ; 

- Изчислителна част (представя се само в един екземпляр на хартиен носител) ; 

- Графична част : Ситуация в мащаб М 1:500  и чертежи в мащаб М 1:50.  

- Техническа експертиза.  

- Заключение от Техническата експертиза.  

- Удостоверение за пълна проектантска правоспособност на проектанта - копие. 

- Удостоверение за правоспособност на лицето, упражнило “Технически контрол” по част 

“Конструктивна” на инвестиционния проект - копие. 

ІV.1.4. Проектите да бъдат подписани от проектанта и да бъде подпечатан с персоналният му 

проектантски печат и заверен с персонален печат за „Технически контрол” – част 

“Конструктивна” и съгласуван от проектантите по различните части. 

ІV.2. Част “План за безопасност и здраве и противопожарна безопасност”: 

- Проектите да отговарят на изискванията на чл.169 от ЗУТ. 

- Проектите да бъдат подписани от проектанта и да бъдат подпечатани с персоналният му 

проектантски печат. 

ІV.3. Част “Геодезическа”: 

ІV.3.1. Проектите да отговарят на изискванията на чл.169 от ЗУТ. 

ІV.3.2. Проектите да съдържа :  

- Тахиметрична снимка в подходящ мащаб.  

- Трасировъчен план.  

- Удостоверение за пълна проектантска правоспособност на проектанта - копие. 

ІV.3.3. Проектите да бъдат подписани от проектанта и да бъдат подпечатани с персоналният му 

проектантски печат и съгласувани от проектантите по различните части. 

ІV.4. Част “Сметна документация”: 

ІV.4.1. Съдържа  
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- Количествена сметка.  

Да се изготви и подробна количествена сметка  

- Количествено–стойностна сметка на „Building Manager” или „Microsoft Excel”.  

Количествено–стойностната сметка се определя на база количествената сметка, съобразно 

нормите за разход на строителни материали, труд и механизация по УСН, при следните 

елементи на ценообразуване: 

часова ставка – 3.50 лв./час ; 

доставно-складови разходи – 10 % ; 

допълнителни разходи върху труда – 100 % ; 

допълнителни разходи върху механизация – 50 % ; 

печалба – 10 % . 

 

ІV.5. Част „План за управление на строителните отпадъците”: 

- Включва прогноза за образуване на строителните отпадъци (СО) и степента на тяхното 

материално оползотворяване; прогноза за вида и количеството на продуктите от оползотворени 

СО, които се влагат в строежите; мерки, които се предприемат при управлението на 

образуваните СО. Планът за управление на СО да се изпълни в съответствие с разпоредбите на 

„Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали” (приета с ПМС №277 от 05.11.2012г., обн.ДВ бр.89 от 13 ноември 2012г.). 

ІV.6. Част „Временна организация и безопасност на движението при извършване на строително-

монтажни работи на обекта”. 

- Проектите да се разработят съгласно Наредба №3 от 16.08.2010г. на МРРБ, за временна 

организация и безопасността на движението при извършване на строително-монтажни работи по 

пътищата и улици.  

За обект: „Възстановяване на подпорна стена на ул.„Ат.Шапарданов” в кв.Устово, гр.Смолян, 

Община Смолян” – не се изисква. 

V. Брой екземпляри :  

Частите на инвестиционнити проекти за обектите по т. ІІІ. да се представят в 4 (четири) 

екземпляра на хартиен носител и 1(един) екземпляр на електронен носител.  

VІ. Съгласуване от проектантите на отделните части на проектите : 

Проектите да се представят във вид, съобразен с изискванията на чл.139 ал.(3) от ЗУТ. 

VІІ. Цена на проектите: 

Да се представи Ценова оферта с приложена хонорар – сметка, изготвена въз основа на 

действащата “Методика за определяне на възнагражденията за предоставяне на проектантски 

услуги от инженерите в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране” (обн. ДВ 

бр.17 от 19.02.2008г.) и приложенията към нея по съответните части на инвестиционните 

проекти. 

VІІІ. Срок за изготвяне на инвестиционните проекти: 

Проектите да се изготвят в срок не по - дълъг от 20 (двадесет) календарни дни, считани от датата 

на подписване на договора за изпълнение. 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвили: 

 

Инж. Васка Караджова /положен подпис/ 

 

Симеон Велинов /положен подпис/ 

 

Ружка Илчева /положен подпис/ 


