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Този документ е създаден в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/029 от 20.05.2013 г. по проект 
„ Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян - централна градска част”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско 

развитие", Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се 
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
към покана с изх. № 16 от 27.06.2014 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, включващи Обект 1: Изграждане зона за отдих  ж.к. „Нов център”, гр. Смолян; 
Обект 2: Рехабилитация на улица „Хан Аспарух“, гр. Смолян; Обект 3: Рехабилитация 
на улица „Спартак“, гр. Смолян и изграждане на прилежаща междублокова спортна 
площадка; Обект 4: “Рехабилитация на пътен възел при бул. „България” до ул. „Петър 
Берон”; Обект 5: “Рехабилитация на група улици – ул. „Снежанка“ I и II, ул. „Грудьо 
войвода“ I и II, ул. „Елица“ и изграждане на прилежаща детска площадка” по проект 
„ Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян - централна градска част” по 
Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013)”. 

 
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 обект: Обект 1: Изграждане зона за отдих  ж.к. „Нов 
център”, гр. Смолян; Обект 2: Рехабилитация на улица „Хан Аспарух“, гр. Смолян; Обект 3: 
Рехабилитация на улица „Спартак“, гр. Смолян и изграждане на прилежаща междублокова 
спортна площадка; Обект 4: “Рехабилитация на пътен възел при бул. „България” до ул. 
„Петър Берон”; Обект 5: “Рехабилитация на група улици – ул. „Снежанка“ I и II, ул. „Грудьо 
войвода“ I и II, ул. „Елица“ и изграждане на прилежаща детска площадка” по проект „Зелена 
и достъпна градска среда на гр. Смолян - централна градска част” по Оперативна програма 
„Регионално развитие” (2007-2013)”. 
 Общата на цел на проект „Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян - централна 
градска част” е да повиши конкурентоспособността на градската територия на Смолян, чрез 
подобряване на физическата и жизнена среда и осигуряване на условия за устойчиво 
икономическо и социално развитие. 
 Специфичните цели на проекта са: 

� Осигуряване на благоприятна физическа жизнена среда за жителите на Смолян и 
подходящи условия за отдих в градска територия с високо екологично и 
естетическо качество; 

� Осигуряване на условия за по-добра мобилност и по-добри транспортни връзки в 
Смолян; 
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� Изграждане на достъпна градска среда, способстваща за интегриране на групите в 
неравностойно положение; 

� Повишаване на безопасността и сигурността на градската среда в Смолян. 
 
I. Обект 1: Изграждане зона за отдих  ж.к. „Нов център”, гр. Смолян 
В северната част на обекта се предвижда поставяне на 30 броя пейки, изработени от дърво и 
метал; обособяване на 60 бр. места за паркиране за посетители на зоната за отдих – 60 бр. 
места; изграждане на детска площадка, вкл. кът с бетонови фигури – приказни герои 3 бр.; 
поставяне на ударопоглъщаща настилка на детската площадка; изграждане на дървена 
шестоъгълна беседка; изграждане на фонтан с оборотна вода, както и питейна фонтанка; 
оформяне на цветни кътове и обособяване на пешеходни алеи; поставяне на 14 бр. кошчета 
за отпадъци; поставяне на осветителни тела и озеленителни дейности. 
Работите, които ще бъдат изпълнени в южната част на зоната за отдих, включват 
обособяване на 25 бр. места за паркиране за посетители на зоната за отдих на перфорирани 
бетонови плочи  - 25 бр. места; поставяне на 20 броя пейки, изработени от дърво и метал; 
оформяне на кътове за отдих с пейки; обособяване на кръгово обръщало със скулптурен 
елемент (вкл. преместване на съществуващ); оформяне на цветни кътове и обособяване на 
пешеходни алеи; поставяне на 12 бр. кошчета за отпадъци; монтаж на осветителни тела  и 
озеленителни дейности. 
 
II. Обект 2: Рехабилитация на улица „Хан Аспарух“, гр. Смолян 
Съгласно одобрения инвестиционен проект ще бъдат извършени следните работи по 
реконструкция на ул. „Хан Аспарух”: механично разкъртване на асфалтова настилка и 
бетонови бордюри; доставка и полагане на  видими бетонови бордюри и бетонова основа; 
повдигане и сваляне на решетки и капаци при асфалтова настилка; запечатка с битум и 
каменни фракции; доставка и полагане на асфалтобетон неплътна смес за долен и горен 
пласт; поставяне на вертикална и хоризонтална пътна маркировка – прекъснати тесни линии, 
стандартни пътни знаци, пешеходни пътеки тип „Зебра“ и друга хоризонтална маркировка 
съгласно приложимите условия и нормативни изисквания; разваляне на тротоар от  
базалтови  плочи; поставяне на дрениращ баластрен слой и полагане на настилка от 
базалтови плочи. 
 
III. Обект 3: Рехабилитация на улица „Спартак“, гр. Смолян, и изграждане на 
прилежаща междублокова спортна площадка 
Съгласно одобрения инвестиционен проект са предвидени следните работи по 
реконструкция на ул. Спартак (обща дължина 528 м и площ 2808 м2): разкъртване на 
асфалтова настилка и бетонови бордюри; доставка и полагане на  видими бетонови бордюри 
и бетонова основа; повдигане и сваляне на решетки и капаци при асфалтова настилка; 
запечатка с битум и каменни фракции; доставка и полагане на асфалтобетон неплътна смес 
за долен и горен пласт; поставяне на вертикална и хоризонтална пътна маркировка – 
стандартни пътни знаци, пешеходни  пътеки тип „Зебра“ и друга хоризонтална маркировка 
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съгласно приложимите условия и нормативни изисквания; разваляне на тротоар от  
базалтови  плочи; поставяне на дрениращ баластрен слой; поставяне на настилка от 
базалтови плочи и изработка и монтаж на предпазен парапет тежък тип. 
Дейностите по изграждане на прилежаща междублокова спортна площадка с обща площ 730 
м2 включват: монтиране на 11 бр. пейки, изработени от дърво и метал; поставяне на дървена 
беседка; монтаж на комбинирано детско съоръжение за игра и на фитнес мултифунционален 
уред за двама; поставяне на уред за стрийт фитнес и мулти тренажор за ханш и талия; 
монтиране на маса за тенис; поставяне на ударопоглъщаща настилка около съоръженията за 
игра, както и около фитнес уредите; монтаж на осветление от високи осветителни тела; 
озеленяване, съобразено с особеностите на площадката и оборудване на налична подпорна 
каменна стена с монтажни елементи за любителско катерене. 
 
IV. Обект 4: “Рехабилитация на пътен възел при бул. „България” до ул. „Петър Берон” 
Съществуващият възел е една от основните връзки на жилищен квартал с централния 
булевард на града. В близост има изградени и предстоящи за пускане в експлоатация обекти 
за обществено обслужване и жилищни сгради. Това обуславя сравнително немалък поток от 
хора в светлата част на деня, предопределящ нуждата от обогатяване на площта с елементи 
за отдих. В свободната северна част на булеварда ще се ситуира площадка за отдих със 
скулптурен елемент и пейки, като подходът към нея ще става от три страни. Предвижда се 
използване на естествени материали за изграждане на площадката,  както и рехабилитация на 
околовръстните тротоари, които са амортизирани. Работите по реконструкция на пътния 
възел, съгласно техническата документация, включват: изгребване с фреза на 8 см от 
съществуващата асфалтова настилка и изваждане на съществуващите бордюри; замяна на 
бордюри с нови; полагане на легнали бордюри и понижаване нивото на тротоара, където е 
необходимо; запечатка с битум и каменни фракции и полагане на два пласта асфалтобетон. 
 
V. “Рехабилитация на група улици – ул. „Снежанка“ I и II, ул. „Грудьо войвода“ I и II, 
ул. „Елица“ и изграждане на прилежаща детска площадка” 
Работите по реконструкция на „Грудьо войвода“ - част I, с дължина 208 м и площ 1587м2 
включват: механично разкъртване на съществуващата асфалтова настилка до 8 см и 
изваждане на съществуващите бордюри; замяна на бордюри с нови; запечатка с битум и 
каменни фракции; полагане на два пласта асфалтобетон; поставяне на вертикална и 
хоризонтална пътна маркировка – стандартни пътни знаци, пешеходни пътеки тип „Зебра”; 
изработка и монтаж на предпазен парапет. 
Работите по реконструкция на „Грудьо войвода“ II с дължина 600 м и площ 3881м2, 
включват: механично разкъртване на съществуващата асфалтова настилка до 8 см и 
изваждане на съществуващите бордюри; полагане на видими бетонови бордюри; запечатка с 
битум и каменни фракции; полагане на два пласта асфалтобетон; поставяне на вертикална и 
хоризонтална пътна маркировка – стандартни пътни знаци, пешеходни пътеки тип „Зебра” и 
изработка и монтаж на предпазен парапет. 
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Работите по реконструкция на ул. „Снежанка” I /с асфалтова настилка/ - дължина - 400 м, 
площ - 3780м2, включват: механично разкъртване на съществуващата асфалтова настилка до 
8 см и изваждане на съществуващите бордюри, полагане на видими бетонови бордюри, 
запечатка с битум и каменни фракции; полагане на два пласта асфалтобетон; поставяне на 
вертикална и хоризонтална пътна маркировка – стандартни пътни знаци, пешеходни пътеки 
тип „Зебра” и изработка и монтаж на предпазен парапет. 
Заложените СМР по проект за ул. „Снежанка“ II / без асфалтова нстилка/ с дължина 561 м и 
площ - 3921 м2, са, както следва: направа на машинен земен изкоп 0.5 м., механично 
разкъртване на настилки от едротрошен камък; полагане на видими бетонови бордюри; 
запечатка с битум и каменни фракции; полагане на два пласта асфалтобетон; поставяне на 
вертикална и хоризонтална пътна маркировка – стандартни пътни знаци, пешеходни пътеки 
тип „Зебра” и изработка и монтаж на предпазен парапет. 
Дейностите по изграждане на прилежаща детска площадка с обща площ 400 м2 включват: 
монтиране на 12 бр. пейки, изработени от дърво и метал; поставяне на дървени перголи; 
поставяне на дървена беседка; монтаж на комбинирано детско съоръжение за игра; поставяне 
на 2 броя клатушки; поставяне на 1 бр. къщичка; изграждане на пясъчник; поставяне на 
ударопъглъщаща настилка около съоръженията за игра; монтаж на осветление от високи 
осветителни тела и озеленяване, съобразено с особеностите на площадката. 
Работите по реконструкция на ул. „Елица” с обща дължина 597 м и площ 5947 м2, съгласно 
одобрения проект, включват: изгребване с фреза на 8 см от съществуващата асфалтова 
настилка и изваждане на съществуващите бордюри; замяна на бордюри с нови; полагане на 
легнали бордюри и понижаване нивото на тротоара, където е необходимо; запечатка с битум 
и каменни фракции и полагане на два пласта асфалтобетон. 
 
 Дейностите, за които строителният надзор отговаря за обекта, са следните: 
• Законосъобразно започване на строежа. 
• Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и 

протоколите по време на строителството 
• Спиране на строежи, които се изпълняват 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: 
• Осъществява непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на строителните и 

монтажни работи съгласно техническите проекти и изискванията на нормативните 
актове, като осигурява съответното присъствие на надзорно/и лице/а по съответните 
части от изпълнението на обекта. 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  
за регионално развитие 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 

Този документ е създаден в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/029 от 20.05.2013 г. по проект 
„ Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян - централна градска част”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско 

развитие", Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се 
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

• Подписва количествените сметки представени от строителя за извършените строителни и 
монтажни работи  и предаването им на възложителя. 

• Участва при взимане на решения по технически въпроси, които не променят 
техническите 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 строежа. 
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 
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, след завършване на строителните и 
монтажни работи съвместно с възложителя, строителя и проектанта, който 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 съдействие на 
Възложителя след завършването на строителните и монтажни работи и приключване на 
приемните изпитвания да направи (регистрира) искане за въвеждането на обекта в 
експлоатация, като се 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 в минимално необходимия срок окончателен доклад до възложителя след 
приключване на строително-монтажните работи. 

• След фактическото завършване на строежа 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 
нанесли на възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна 
отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила 
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и нормативи и одобрените проекти. Отговорността по договора за строителен надзор е 
със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството. 
 
 
 Приложение: 

1. Количествени сметки за обектите. 
 

 
 
 


