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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
към покана с изх. № 19 от 24.09.2014 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 обекти на спортната инфраструктура в централна градска част на град Смолян“. 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 
(ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА 

ПОРЪЧКАТА) 
 
 
Консултантските услуги, обект на настоящото възлагане на обществена поръчка, включват 
упражняване на непрекъснат строителен надзор и контрол при изпълнение на строително-
монтажните работи на обекти на спортната инфраструктура в централна градска част на град 
Смолян, както следва:  
• ДОИЗГРАЖДАНЕ НА СТАДИОН „СМОЛЯН“ - РЕМОНТ ОБСЛУЖВАЩА 
СГРАДА И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ. 
• РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СПОРТНА ЗАЛА. 
• РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЛУВЕН БАСЕЙН. 
• РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОТКРИТА 
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ПЛОЩАДКА. 
 
В обхвата на възложения инженеринг (проектиране и СМР) са предвидени следните видове 
СМР по обекти както следва: 
  
І. Обект 1: Доизграждане на стадион „Смолян“ 
Изграждане на спортни съоръжения – реконструиране на  съществуващите игрища - за  
плажен волейбол и при възможност допълнителни  игрища  тенис на корт и др. 
В южната част на терена се предвиждат места за сядане. 
Ремонт на съществуващата обслужваща сграда /съблекални, тоалетни/, като се подменят  
покривна конструкция, ВиК и ел. инсталации, дограма и изпълнение на мерки свързани с 
енергийна ефективност. 
Осигуряване на  достъпна среда за хора с увреждания съгласно 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   
 
II. Обект 2: Реконструкция и рехабилитация на Спортна зала  
Външната фасадна обработка на сградата да се предвиди така, че сградата да бъде 
класифицирана като клас „В“ по енергоефективност според Наредба № РД-16-1058/10 
декември 2009 г. 
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Реконструкция на външното стълбище и страничните подходи към сградата, като се 
извършат следните видове работи:  демонтаж на съществуващите стълбище и страничните 
подходи към сградата и изграждане на нови със стоманобетонни конструкции и облицоване с 
естествени материали – камък /гнайс – четиристранно окрайчен/; обезопасяване на 
стълбището и страничните подходи с парапети в съответствие с изискванията за 
общодостъпна среда, с вид съобразен с природните и исторически дадености на средата; 
осигуряване на озеленяване – зацветяване в прилежащото пространство около сградата; 
реконструкция на прилежащата  улична мрежа  от източна част на сградата и отводняване на 
терена от север.   
При ремонта на сграда ще се обособят  следните функционални зони: 
1. Зона за посетители с общ контрол на достъп включващ входно предверие, фоайета, 

трибуни и санитарни възли за посетители; 
2. Зона за администрацията с ограничен контрол на достъп – включващ кабинети, коридори 

и служебни санитарни възли; 
3. Зона на спортистите – с ограничен контрол на достъп – включващ коридори, съблекални 

и други помещения; 
4. Обслужваща зона – състояща се от коридори, машинни помещения, работилници и 

складове. 
Ремонта на покрива ще включва запазване на основната носеща стоманобетонова 
конструкция и подмяна на всички топлоизолационни пластове, съобразени с доклада за 
енергийна ефективност, и подмяна на хидроизолационните пластове – минимум два пласта 
хироизолация с  газопламъчно залепване; 
1.Топлоизолиране в съответствие с доклада за енергийна ефективност на стените по начин 
запазващ облика на сградата и ненамеса в нейните художествено – стойностни качества; като 
се предвиди окачена  алуминиева фасада или облицовка с термопанели; 
Външната фасадна обработка на сградата да се предвиди така, че сградата да бъде 
класифицирана като клас „В“ по енергоефективност според Наредба № РД-16-1058/10 
декември 2009 г. 
2.Подмяна на прозорци и витрини в съответствие с доклада за енергийна ефективност, като 
се изследват вече подменени такива с  PVC; 
3.Ремонт и рехабилитация на съществуващите подови настилки в залата, фоайетата, 
кабинетите, санитарните и други помещения съобразно функцията на обекта и начина и 
интензивност на ползване; Настилките следва да притежават сертификат за качество, клас на 
износоустойчивост за вътрешните пространства. Външната керамика следва да бъде 
мразоустойчива. Настилката в голямата зала се предвижда с дюшеме, обработено по начин 
отговарящ на типа на обекта и изискванията за пожаробезопасност; 
4.Ремонт и рехабилитация на стените, демонтаж на ламперии и замяната им с подходящи 
такива, отговарящи на съвременните норми в строителството; 
5.Ремонт и обновяване на седалките в залата, както и на стационарното обзавеждане. 
Седалките, лампериите по стените и стационарното обзавеждане следва да изпълняват 
изискванията на наредба No Iз-1971 от 29октомври 2009г. Изм. и доп. ДВ 75 от 27 август 
2013 г за строително-технически правилa и норми за осигуряване на безопасност при пожар, 
както и да не отделят вредни газове при горене и тлеене. 
6. Кабинки за журналисти; 
7.Изпълнение на  мерки съгласно изискванията на  Наредба № 4/ 2009 г. За проектиране, 
изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за 
населението, включително за хората с увреждания  ; 
Ще се изпълнят следните инсталации:  
Част „Силнотокови електрически инсталации”. 
За нуждите на преустроената сграда следва да се направи реконструкция  на съществуващия 
трафопост и следните инсталации: 

• Кабелна мрежа НН - захранващи кабели и разпределителни ел. табла, резервно ел. 
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захранване; 
• Осветителна инсталация; 
• Силова инсталация, инсталация за контакти, ел. захранване на компютърна техника; 
• Заземителна инсталация; 
• Мълниезащитна инсталация. 
В проекта се предвижда да се осигури ел. захранване на всички стационарни консуматори 
от системите на ОВК, ВиК, технологичните консуматори за обзавеждане, ел. 
съоръженията от системите за контрол и видеонаблюдение (камери), охранителната и 
пожароизвестителната централи и пр. 

Част „Слаботокови електрически инсталации” включваща: 
•    Озвучителни и записващи системи  
•    Информационни системи  
•    Централизирана информационна система на сградата 
•    Структурно-кабелна система 
•    Система за видеонаблюдение 
• Система за пожароизвестяване  
• Система за алармено повикване  
• Система за входящ контрол и сигнално-охранителна система 

По част: „Водоснабдяване и канализация” ще се реконструира съществуващото сградно 
водопроводно иканализационно отклонение и вътрешната водопроводна и каналицационна 
инсталация с полипропиленови тръби, като се изпълни и вентилация на канализацията. 
По част: «ОиВ» ще се подмени  съществуващия котел с нов на пилети и реконструкция на цялата 
ОВ инсталация. 
Предвижда се изпълнение на  соларна инсталация и противодимна вентилация. 
 
III. Обект 3: Реконструкция и рехабилитация на „Закрит плувен басейн”  
Запазване на  съществуващите зали и помещения  в сградата. 
Изпълнение на архитектурно заснемане на съществуващата сграда, обследване на 
конструкцията и енергийно обследване на сградата. На база конструктивно обследване и 
изготвения доклад за енергийно обследване ще се извърши: 
• Ремонт на покрива – включващ запазване на основната носеща стоманобетонова 

конструкция и подмяна на всички топлоизолационни пластове, съобразени с доклада за 
енергийна ефективност, подмяна на покривното покритие , подмяна на 
хидроизолационните пластове – минимум два пласта хироизолация с  газопламъчно 
залепване; 

• Топлоизолиране в съответствие с доклада за енергийна ефективност на стените ,  окачена  
алуминиева фасада или облицовка с термопанели.   
Подмяна на съществуващите  прозорци и витрини с  алуминиеви в съответствие с 
доклада за енергийна ефективност;   

 
IV. Обект 4: Реконструкция и рехабилитация на „Многофункционална спортна 
площадка“ 
Изграждане на многофункционална спортна площадка включваща: 
Игрище за футбол, за тенис, за баскетбол и др. подобни. 
Ще се изпълняват: 
• Полагане на мултифункционална настилка,изпълнена по съвременни технологии и 

издръжливост за спортове с топка. 
• Обособяване места за сядане в южната част на терена.  
• Изграждане /монтаж/ обслужваща сграда в близост до площадката, изпълнена от леки 

сглобяеми елементи  или преместваеми.  
• Реконструкция на съществуващата ограда около площадката . 
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• Изграждане на паркинг и автомобилен достъп между новата площадка и съществуващ 
стадион.  

• Осигуряване на  достъпна среда за хора с увреждания съгласно 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   

Предвиждасе проектиране и изпълнение на външни инсталации включващи: 
• Районно осветление  
• Външно ел. захранване на консуматорите на територията на площадката (обслужваща 

сграда, районно осветление и др.); 
• Локална система за видеонаблюдение. Озвучителна система около игрищата. 
• Площадкови ВиК инсталации,  
• Противопожарно водоснабдяване / при необходимост/на територията на площадката.  
• Озеленяване с подходящи за местността дървесни видове и храсти. 
 
Подробна информация за видовете строителни и монтажни работи ще бъде получена след 
изготвянето на инвестиционните проекти за обектите, екземпляри от които ще бъдат 
предоставени на изпълнителя. 
  
Дейностите, за които строителният надзор отговаря, са следните: 
• Законосъобразно започване на всеки строеж. 
• Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и 

протоколите по време на строителството. 
• Спиране на всеки строеж, 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 инвестиционните проекти и изискванията на нормативните 
актове, като осигурява съответното присъствие на надзорно/и лице/а по съответните 
части от изпълнението на всеки обект. 

• Подписва количествените сметки, представени от строителя, за извършените строителни 
и монтажни работи за всеки обект и ги предава на възложителя. 

• Участва при взимане на решения по технически въпроси, които не променят 
инвестиционните проекти. 

• 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 всеки строеж. 
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 
съгласно Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 
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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 всеки обект 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 съответния обект 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 всеки обект. 
• Изготвя в срок окончателен доклад за всеки обект след приключване на строително-

монтажните работи. 
• След фактическото завършване на всеки строеж 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. 


