
ПРОТОКОЛ 
 

от отварянето, разглеждането, допускането, оценяването и класирането на 
постъпилите предложения в избор на изпълнител на 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“,  
публикувана на сайта на община Смолян на интернет адрес:  www.smolyan.bg - профил 
на купувача, и на Портала за обществените поръчки под уникален код ID 9035426 

 

Днес 12.11.2014 г., в 09.00 часа в зала № 343, находяща се на третия етаж в 
административната сграда на Община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. „България ” № 
12, в изпълнение на Заповед № 2230/11.11.2014 г. на Кмета на Община Смолян, се 
събра комисия в състав: 
   
 Председател:  

 Милена Хаджиева – ст. юрисконсулт в Дирекция ПНО 
 Членове: 
 

1. инж. София Измирлиева – началник отдел „ОС“ в община Смолян 
2. Розета Буйкова – гл. специалист в Дирекция СИиОС 

 
 
Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 

101г от Закона за обществените поръчки /ЗОП/. 
 Членовете на комисията представиха декларации за обстоятелствата по чл. 35, 
ал. 1, т. 2 – 4 от ЗОП, които са приложени към настоящия протокол. 
 Комисията направи съобразно изготвения регистър за подадени оферти следните  

 
К О Н С Т А Т А Ц И И: 

 
1. Регистрирани предложения – 4 бр., както следва: 

 
№ 

 
Наименование на участника 

Регистрационен 
 номер на 
предложението 

Дата на 
получаване на 
предложението 

Час на 
получаване 
на 
предложени
ето 

1. 
 

„ПЪТИНВЕСТ – ИНЖЕНЕРИНГ
АД 

ДЛ 007420 11.11.2014 г.               11:20 ч. 

 
2. 

„ТРАКИЯ ГАРАНТ“АД,  
 

ДЛ 007434 11.11.2014 г. 13:48 ч. 

 
2. Подадените оферти са постъпили в срока, определен в публичната покана. 
3. Представените пликове са с ненарушена цялост.  
4. При отваряне на офертите не присъстваха участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване 
и други лица. 

5. След като установи редовността на постъпването на предложенията комисията 
пристъпи към разглеждане на изискуемите документи, изчерпателно изброени в 



Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата - Приложение № 3 към 
публичната покана – действие, представляващо допускане до участие в процедурата. 

6. Допустимостта на участниците беше преценена съобразно изискванията на  
Възложителя, посочени в публичната покана и приложенията към нея и ЗОП. Наличието и 
редовността на представените от участниците документи и съответствието с минималните 
административни и технически изисквания за допустимост са както следва: 

 
6.1. В документите на участника „ПЪТИНВЕСТ – ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. 

София не са налице липси и несъответствия с изискванията за подбор или с други 
критерии на възложителя. 

От участника „ПЪТИНВЕСТ – ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София са представени 
всички изискуеми от възложителя документи за подбор съгласно т.6 на раздел III „ Указания 
за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 
офертата, неразделна част, представляваща Приложение 3 към публичната покана, и 
същите са редовни. Офертата на участника отговаря на всички минимални технически 
изисквания за допустимост, закрепени в т.2  на раздел II „Специфични изисквания към 
участниците” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, 
неразделна част, представляваща Приложение 3 към публичната покана. 

6.2. В документите на участника „ТРАКИЯ ГАРАНТ“АД, гр. Пловдив не са 
налице липси и несъответствия с изискванията за подбор или с други критерии на 
възложителя. 

От участника „ТРАКИЯ ГАРАНТ“АД, гр. Пловдив са представени всички 
изискуеми от възложителя документи за подбор съгласно т.6 на раздел III „ Указания за 
подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 
офертата, неразделна част, представляваща Приложение 3 към публичната покана, и 
същите са редовни. Офертата на участника отговаря на всички минимални технически 
изисквания за допустимост, закрепени в т.2  на раздел II „Специфични изисквания към 
участниците” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, 
неразделна част, представляваща Приложение 3 към публичната покана. 

А. Въз основа на направените констатации комисията единодушно 
 
 

Р Е Ш И: 
 

Допуска до разглеждане на техническите и ценовите оферти в избор на изпълнител 
на поръчка за услуга по реда 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“ , следните участници: 
 

1. „ПЪТИНВЕСТ – ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София 
2. „ТРАКИЯ ГАРАНТ“АД, гр. Пловдив  

 
7. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите и ценовите оферти на 

допуснатите участници, като бяха направени следните констатации: 
Председателят на комисията оповести предложените от участниците цени и срокове 

за изпълнение, като членовете на комисията се подписаха на техническите и ценовите 
предложения. 

Комисията провери пълнотата на ценовите и техническите оферти и верността и 
точността на извършените калкулации. 



След като разгледа ценовите и техническите оферти и извърши, съответните 
изчисления и анализи, комисията направи следните КОНСТАТАЦИИ: 

 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА 

„ПЪТИНВЕСТ – ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София: 
• Техническа оферта, изготвена по образец съгласно Приложение № 1, съдържащо 

разработени от участника: 
- Дейности, които ще извърши „Пътинвест-инженеринг” АД при изпълнение на 
поръчката: 
І.  ПОДГОТОВИТЕЛЕН ЕТАП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖА: 
1. Организация по откриване на строителната площадка за законосъобразното 

започване на строежа.  
II. ЕТАП НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖА: 
2. Извършване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с 

изискванията на чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и 
подзаконовите нормативни актове. 

3. Координация на строителния процес до въвеждане на строежа в експлоатация. 
4. Дейност на координатор по безопасност и здраве на етапа на изпълнение на строежа 

съгл. чл.11 от Наредба №2 от 22.03.2004 г. 
5. Дейности по контрол на технологичното оборудване и основни материали за 

изпълнение на поръчката 
5.1. Дейности по контрол на технологичното оборудване 
5.2. Контрол на строителните продукти, влагани в Строежа и на извършените СМР 
5.3. Контрол върху лабораториите и лабораторните тестове 

6. Отчитане хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР. 
7. Управление на изпълнението на Строежа /Управление на проекта/ 
8. Извършване на геодезическо заснемане и осигуряване на удостоверение по чл.52 

ЗКИР. 
ІII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖА: 
9. Съставяне на окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация 
10. Изготвяне на технически паспорт на строежа съгласно изискванията на Наредба №5 

от 28.12.2006 г. 
11. Съдействие при организиране и провеждане на Държавна приемателна комисия. 
IV. УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА 
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОЯВЕНИ СКРИТИ ДЕФЕКТИ ПРЕЗ 
ГАРАНЦИОННИТЕ СРОКОВЕ 
12. Мониторинг на извършеното строителство в рамките гаранционни срокове, съгласно 

условията на Договора за строителството и чл.20 от НАРЕДБА № 2 от 31 юли 2003 г. 
за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти. 

13. Вътрешен контрол при упражняване на строителен надзор. 
 

І.  ПОДГОТОВИТЕЛЕН ЕТАП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖА: 

1. Организация по откриване на строителната площадка за 
законосъобразното започване на строежа. 

1.1. Мобилизация и започване на работите   
“Пътинвест-инженеринг”АД е в състояние незабавно след подписване на Договор за 
упражняване на Строителен надзор: 

- да мобилизира своя екип от специалисти; 



- да обезпечи екипа с транспортни средства, екипировка и оборудване – офисно и 
геодезическо. 

След получаване на одобрения проект, всички документи за собственост (или 
преотстъпено право за строеж, или други обстоятелства), влязло в сила разрешение за 
строеж за изпълнение на обект: “Упражняване на строителен надзор при 
изпълнение на строителни и монтажни работи на обекти на спортната 
инфраструктура в централна градска част на град Смолян” , Договор сключен 
между Строителя и Общината за управление на строителните материали, съгласно 
разпоредба на чл. 10 и чл. 11 от ЗУО и Наредба за управление на строителните 
отпадъци, протокол за предаване и приемане (Обр.1) от Възложителя и Проектанта, 
Строителя и Консултанта (строителен надзор), Строителният надзор ще направи 
детайлно проучване на проектното решение и издаденото Разрешение за строеж. 

През мобилизационния период СН е длъжен да направи проверка за наличност на 
необходимите документи за законовото започване на строителството и съдействие за 
тяхното набавяне при необходимост, да се запознае с утвърдения от Възложителя 
проект, с мобилизацията на Строителя, и да има пълна яснота относно всички 
предвидени временни работи които Строителя възнамерява да изпълни. 

Освен това преди началото на строително монтажните работи СН ще извърши: 
- проверка и одобрение на програми за доставка на строителните материали и изделия; 
- проверка на документи, доказващи съответствието на материалите и изделията с 
техническите изисквания на проекта; 
- проверка на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на 
влагане, изпитвания и др., предлагани от Строителя; 
- оглед и одобрение на бетонови възли и асфалтови бази, предлагани от Строителя; 
- проверка и съгласуване на Графици за изпълнение на строително монтажни работи, 
графици за доставка на строителните материали и изделия, предлагани от Строителя. 
- проверка на ресурсната обезпеченост на Строителя, включваща:  

- механизация 
- работна ръка 
- строителен инвентар 

В резултат от описаните по-горе действия, СН изготвя доклад до Възложителя с 
констатации относно удовлетворяване на изискванията на Възложителя за стартиране 
на строително- монтажни работи.  

Познаването на проекта за мобилизация на Строителя от страна на Строителния 
надзор гарантира безопасното и качествено изпълнение на временните и постоянни 
работи. 

 

1.2.Организация по откриване на строителната площадка за 
законосъобразното започване на строежа. 

Комплектоване на документи, както следва: 
1. Одобрена проектна документация и съгласувателни писма към нея:  

Проверка валидността на съгласувания на отделните институции и експлоатационни 
дружества и при необходимост, презаверяването им.  

2. Разрешение за строеж  
3. Договор за Строителство и приложения към него:  

 Проверка валидността на:  
- Удостоверение за регистрация от Камарата на строителите в България за 

вписване в Централен професионален регистър на строителя за трета група строежи  
- Банкова гаранция  



- Застрахователна полица «Професионална отговорност в проектирането и 
строителството» със срок на валидност към момента на откриване на строителната 
площадка 

- Договор сключен между Строителя и Общината за управление на строителните 
материали 

- Одобрена от Възложителя строителна програма, която ще бъде официален 
подробен график за изпълнение на Работите  

 Откриването на строителната площадка и определянето на строителната линия и 
ниво е задължение и се извършва от Строителния надзор на обекта (чл.157, ал.2 от 
ЗУТ). 

 Предвид на съдържанието на документа в част I на обр. 2а, предварително към 
Община Смолян, на територията на която ще се извършва строителството, незабавно 
ще бъде отправено искане за:  

- определяне депа за извозване и складиране строителни отпадъци и строителни 
материали, съгласно чл.37 от Наредби за опазване на околната среда на територията на 
Община Смолян. 

- за временни връзки със водопровод, ел. захранване и канализация /при 
необходимост/ 

- за изкореняване (отсичане) на съществуващи дървета, засягащи се от проекта. 

a. Заверка на заповедната книга на строежа от ДНСК. 

Съставя се, попълва се, прошнурова се и с номерирани страници се подписва от 
лицето, упражняващо Строителен надзор. В 3-дневен срок от съставянето на Протокола 
за определяне на строителна линия и ниво се представя на органа издал разрешение за 
строеж за заверка и регистрация. Строителният надзор уведомява специализираните 
контролни органи за заверената заповедна книга в 7-дневен срок от заверката.  

Заповедната книга на обекта съдържа: 
- данни за местоположението и наименованието на строежа съгласно издаденото 
разрешение за строеж; 
- данни за Възложителя; 
- данни за Строителния надзор; 
- данни за Строителя; 
- данни за Проектантите по всички части на проекта. 

b. Публичност 

“Пътинвест-инженеринг” АД ще съгласува предварително с Възложителя 
подготовката и организацията на публични събития, съобщенията до средствата за 
масова информация във връзка с изпълнението на договора, информационните 
материали и др., които да бъдат разпространявани и използвани. 

 

ІI.   ЕТАП НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖА: 

2. Строителен надзор съгласно Закона за устройство на територията и 
съпътстващите нормативни документи. 

2.1. Цели на Строителния надзор 

 Основната цел на Възложителя при откриването на тази тръжна процедура за 
Строителен надзор е да се гарантира, че строителството ще съответства на 
българското законодателство и договора за строителство, Техническата 
спецификация, и че строителните работи, които трябва да се извършат ще бъдат 
изпълнени: 



� В рамките на установения времеви график. 
� В границите на бюджета. 
� Съгласно качеството на работите, изисквано от “Техническа спецификация”, 

Техническите предписания на одобрения инвестиционен проект и договорните 
документи. 

� В съответствие със стандартите, описани в техническите изисквания за проектиране 
и строителство. 

� В съответствие с изискванията на Българското Законодателство в областта на 
строителството. 

� Упражняване на строителен надзор по време на строителството в 
съответствие с изискванията на чл. 168 от Закона за устройство на 
територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове: 
• Проверка за наличност на необходимите документи за законовото започване на 

строителството и съдействие за тяхното набавяне. 
• Съставяне на протокол-обр. 2а в присъствието на служител по чл. 223 от ЗУТ.  
• Заверка на заповедната книга на Строежа от Дирекция за национален 

строителен контрол /ДНСК/. 
• Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи, съгласно изискванията 

на Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и 
благоустройството. 

• Съставяне на строителната документация, съвместно със участници в 
строителството и комплектоване на цялата необходима документация по време 
на строителния процес – актове, протоколи, изпитвания и измервания, 
сертификати за вложени материали, декларации за съответствие и др.   

• Информиране на Възложителя за липсващи документи, както и съдействие за 
тяхното набавяне. 

• Ежедневен контрол на строителния процес за съответствието на Строежа с 
действащите норми и правила за изпълнение на строително – монтажни 
работи, за спазване на изискванията по чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ и одобрения 
инвестиционен проект. 

• Своевременно информиране на Възложителя за хода на възложените задачи, и 
отчитане /предаване/ на реализираните етапи. 

• Заверка на екзекутивната документация, изготвена по време на и след 
приключване на строителния процес включително проверка на извършеното от 
Строителя екзекутивно замерване.  

• Съдействие на Възложителя за издаване на всички необходими писмени 
становища от специализираните контролни органи, договорите с 
експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на 
техническата инфраструктура, както и документ от Агенцията по кадастър за 
изпълнение на изискванията по чл.175 ал.5 от ЗУТ. 

• Съставяне и подписване на констативен акт 15 съгласно чл.176 ал.1 от ЗУТ, с 
който се удостоверява, че Строежът е изпълнен съобразно одобрените 
инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията 
към строежите по чл.169 ал.1 и 2 от ЗУТ и условията на настоящия Договор 
(годност на строежа за въвеждане в експлоатация и издаване РП) 



• Съдействие на Възложителя и участие в работата на ДПК, съдействие за 
съставяне на протокол обр.16 и за въвеждане на обекта в експлоатация с 
Разрешение за ползване. 

• Оказване на съдействие при разрешаване спорове, възникнали между 
участниците в строителния процес, свързани с определяне на вина и 
отговорности на всички етапи от строителството и при поява на Дефекти. 

• Изпълнение на всички други задължения, посочени в чл. 159 и 168 от ЗУТ, 
другите Законови разпоредби, настоящия Договор и Договора със Строителя. 

Освен това конкретните цели са: 
Упражняване на строителен надзор в съответствие с чл. 166 и 168 от ЗУТ на 
строителните дейности и въвеждането в експлоатация на обекти на спортната 
инфраструктура в централна градска част на град Смолян  

1. Доизграждане на стадион „Смолян” – ремонт на обслужваща сграда и 
спортни площадки 

2. Реконструкция и рехабилитация на спортна зала 
3. Реконструкция и рехабилитация на плувен басейн 
4. Реконструкция и рехабилитация на открита многофункционална площадка 

както следва: 

• Законосъобразното започване на строежа, в т.ч. отлагането координатно и по ниво на 
всички обекти на терена в съответствие с генералния план за строителство на 
съоръженията. 

• Изпълнение на строежа съобразно одобрения работен проект. 
• Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството. 

• Контрол на количествата на изпълняваните СМР. 
• Контрол по спазването на ЗБУТ и на нормативните документи по 

пожаробезопасност. 
• Недопускане увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството. 
• Годност на строежа за въвеждане в експлоатация и издаване на разрешение за 

ползване. 
• Оценка на достъпност на строежа от лица с увреждания – неприложимо, поради 

специфика на обекта. 
• Оценка на енергийна ефективност /в случай на необходимост/. 
• Контрол по спазване на ПБЗ (план за безопасност и здраве) и календарните графици 

за изпълнение на обектите утвърдени от Възложителя. 
• Качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с 

нормативните изисквания, стандарти, отраслови нормали. 
• Контрол по правилно водене на строителния дневник на изпълняваните строителни 

работи. 
• Консултантът ще упражнява и функциите на Координатор по безопасност и здраве в 

съответствие с изискванията на Наредба №2 за осигуряване на безопасни и 
здравословни условия на труд. 

“Пътинвест - инженеринг” АД ще полага всички умения, грижи и старание да 
защити интересите на Възложителя, да осигури безпроблемното изпълнение на 
работите. 

2.2. Дейности на строителния надзор отнасящи се до постигането на 
Договорните цели и очакваните резултати 

 
Надзор на строителните дейности   



 
• Законосъобразното започване на строежа, в т.ч. отлагането координатно и по 
ниво на всички подобекти на терена 
 

За начало на строителството съобразно издаденото разрешение за строеж се счита 
деня на съставяне на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и 
определяне на строителна линия и ниво. След получаването на всички разрешителни 
писма и съгласувания, Строителния надзор на обекта открива строителната площадка – 
част I от обр. 2а. За определяне на строителна линия и ниво се съставя част II от обр. 2а: 
Протокол с означение на регулационните и нивелетните репери (чл.157, ал.2 от ЗУТ). 

В протокола ще бъдат отразени и мерките за осигуряване на безопасни и 
здравословни условия на труд, безопасността на движението(чл.157, ал.4 от ЗУТ). 

 Препис от протокола се съхранява при Възложителя или от лицето упражняващо 
Строителен надзор. 
 В тридневен срок от съставяне на Протокола за определяне на строителна линия 
СН заверява заповедната книга на строежа и уведомява писмено в 7-дневен срок 
Общиниа Смолян, специализираните контролни органи и РДНСК. СН съставя, попълва, 
прошнурова, номерира страници и подписва заповедна книга на строежа За целта ще 
бъдат потърсени и включени всички необходими данни от участниците в 
строителството: Възложителя, Строителя, Строителния надзор по всички необходими 
специалности и Проектантите по всички части на проекта. 
 В 7-дневен срок от заверката на заповедната книга, ръководителят на екипа ще 
уведоми следните специализираните контролни органи за заверената заповедна книга:  

- Община Смолян 
- РД „ПБЗН” - Смолян 
- ОД на МВР сектор ПП – Смолян 
- Дирекция „Инспекция по труда Смолян” 
- Копие до Възложителя 

 Също така ще бъдат уведомени и експлоатационни дружества, на които се засяга 
или има риск да бъдат засегнати техните съоръжения : 

- Електроразпределително дружество 
- В и К дружество 
- Телекомуникационните дружества 

 

• Изпълнение на строежа съобразно одобрения работен проект 

Консултантът носи отговорност за изпълнение на строежите съобразно одобреният 
инвестиционния проект и техническа спецификация. 

Строителен надзор ще се упражнява съгласно разработен и одобрен проект, при 
спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, 
правилници и нормативи, стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв 
характер. 

Не се допуска отклонение от одобрените от Възложителя: 
- обобщен календарен план - график за изпълнение на СМР,  
- обяснителна записка, която съдържа технология на изпълнението, начина на 

организация на строителния процес, начина по който ще бъдат обезпечени 
общите задължения по ЗБУТ и 

- Плана за безопасност и здраве към инвестиционния проект. 
Надзора върху всички изпълнени СМР ще бъде съобразен с техническите и 

законови разпоредби, с техническите и технологичните правила, стандарти и 
нормативи действащи в Република България 



При необходимост Строителният надзор ще съдейства на Строителя да получи 
нужните разрешителни от съответните служби за прекъсване, преместване или 
отстраняване на различните тръбопроводи, кабели, дренажни системи и други 
обслужващи или захранващи комуникации, намиращи се в или в близост до 
строителната площадка. При необходимост, прекъсването, преместването или 
отстраняването на съществуващи комуникации ще се извършва по проект. 

За обектите ще бъдат разработени и одобрени проектни части във фаза Технически 
Инвестиционен Проект, както следва:  
част «Архитектура», част «ВиК»,  част «Електрическа», част «Отопление, 
вентилация  и климатизация», част “Топлотехническа ефективност”, част «План 
за безопасност и здраве», част «Пожарна безопасност и евакуация», част 
«Озеленяване». 
 

Обхват на проекта: 
 
Обект 1. Доизграждане на стадион „Смолян“ - ремонт обслужваща сграда и 
спортни площадки. 
Строителството обхваща преустройство и ремонт на обслужваща сграда на два етажа и 
прилежащи спортни площадки в западната част от имота. Категорията на обекта е трета. 
Разгънатата застроената площ на сградата е 338,27 кв.м. 
С преустройството и ремонта на обслужващата сграда се предвиждат следните видове 
строителни дейности по части, както следва: 
Част „Архитектура”:  
Предвидено е да се осигури общодостъпна среда за хора с увреждания, като около сградата се 
предвижда оформяне на рампи. Сградата се преустройва, като се обособяват 
санитарни възли за обслужване на зрителите, в т.ч. и тоалетни за инвалиди, санитарно битови 
помещения за обслужващия персонал, котелно помещение със склад, два броя съблекални. 
Предвиден е ремонт на покрив, в т.ч. нова дървена скара, минерална вата, пароизолация, 
обшивка от хидрофобен шпертплат, два пласта битумна хидроизолация като горния с 
посипкам; подмяна на прозорци с алуминиеви или РВЦ със стъклопакет; полагане на 
екструдиран пенополистирол 8 см по стени, поставяне на силиконова мазилка, подмяна на 
прозорците и витрините. 
Част „В и К”:  
Предвидено е полагането на нова сградна водопроводна мрежа за топла и студена вода и 
канализационна мрежа. Водопроводът ще се изпълнява с РР тръби с диаметър от ф 16 до ф 40, а 
канализацията с тръби PVC DN150, DN100 и DN 50. Включено е и монтиране на нови тоалетни, 
мивки, клозетни седала, батерии и душ батерии. 
Част „ Електрическа”:  
Предвидена е нова силова и осветителна инсталация. Силовата инсталация ще се изпълни с 
проводник ПВВП 3x4 ММ2 за магистрални токови кръгове и ПВВП 3x2,5 ММ2 за 
отклоненията към контактните излази. Осветителната инсталация ще се изпълни с проводник 
ПВВП 3x1,5 ММ2, като осветителните тела са със степен на защита IP22, а за мокри помещения 
и балкони с IP44. Предвидено е подмяната на ГРТ и РТ. 
Част „Отопление, вентилация и климатизация”:  
Отоплението на сградата ще се осъществи с централна отоплителна инсталация с топлоносител 
вода от собствен котел на пелети. Разпределителната тръбна мрежа ще се изпълни от 
стабилизирани полипропиленови тръби, топлоизолирани. 
Предвидено е вентилацията на санитарните възли да се осъществи чрез смукателна вентилация, 
с помощта на канален смукателен вентилатор. Въздуховодите са от PVC тръби ф 160 ф 200 и ф 
250. 
Предвидена е механична нагнетателна вентилация за компенсация на изтегления въздух от 
баните и санитарните възли. Пресен въздух се засмуква от западната фасада на сградата и се 



обработва във вентилационния блок, монтиран в техническото помещение на първо ниво, чрез 
нагнетателен вентилатор и ламаринена въздуховодна мрежа. 
Предвидени са да се изградят съоръжения за екстремни спортове в западната част на стадиона - 
стена за катерене и др. 
 
Обект 2. Реконструкция и рехабилитация на спортна зала. 
Обектът се намира в гр. Смолян, УПИ I - спортна зала, кв.164 (ПИ с ид.№67653.915.393). 
Категорията на обекта е трета. Разгънатата застроена площ на сградата е 2 611,69 m2. 
Предвидено е да се изпълнят елените части: 
Част „ Архитектура”:  
Предвидено е изпълнението на ремонт на покрив, включващ подмяна на всички 
топлоизолационни пластове и подмяна на хидроизолационни пластове с два пласта 
хидроизолация на газопламъчно залепване. 
Ще се изпълни топлоизолиране на стените, подмяна на прозорци и витрини, 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, ремонт и рехабилитация на стените, демонтаж на ламперии и замяната им с 
подходящи такива, обновяване на седалките в залата и стационарно обзавеждане. Предвидени 
са кабинки за журналисти. Предвидена е реконструкция на централно стълбище, като 
съществуващото се разрушава и се изгражда рампа с наклон 10 % за достъп към основното 
ниво. Предвидени са мерки за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания- вход за 
граждани с увреждания и тоалетна за инвалиди. 
Част „Електроинсталации”:  
Ще се демонтират всички съществуващи ел. инсталации и се полагат нови инсталации, както 
следва: осветителна, силнотокова, мълниезащитна и заземителна, пожароизвестителна, 
аварийно-оповестителна, стректурна-кабелна, както и система за входящ контрол и сигнално 
охранителна и система за видеонаблюдение. 
Обектът е II категория по отношение на сигурност на ел. захранването. За осигуряване на 
резервно захранване се предвижда монтиране на дизел агрегат, а за компютри, сървъри и други 
специални консуматори са предвижда UPS захранване. 
За осветителната инсталация кабелите са СВТ, положени в кабелни скари или изтеглени в 
гофрирани тръби - скрито. Предвидено е евакуационно, фасадно, дежурно и аварийно 
осветление. 
Силнотоковата инсталация ще се изпълни с трижилни и пет жилни кабели тип СВТ, положени в 
кабелни скари или тръби. 
Мълниезащитната инсталация ще се изпълни от мълниеприемна мрежа от AIMgSi проводник 8. 
Ще се изпълни заземителна инсталация за главно ел. табло и други консуматори, като 
токоотводите ще се изпълнят от горещо поцинкована шина 40x4 мм или AIMgSi проводник 8. 
Пожароизвестителната инсталация е предвидена да се изпълни с адресируема аналогова пожаро 
известителна централа, като са предвидени оптично димни, топлинни термо диференциални, 
комбинирани, ръчни бутонни пожароизвестители, както и необходимите устройства за 
сигнализация, блокировка и управление на външни ел. устройства. 
Структорно кабелна инсталация ще се изпълнява от RACK шкаф до информационни розетки 
тип RG 45 с екраниран кабел тип S-FTP кат. 6 на метални скари в тръби и кабелни канали. 
Системата за видеонаблюдение ще се състои от цифрови рекордери, монитори за наблюдение, 
външна камера и куполни стационарни и въртящи се камери. 
Охранителната система ще бъде изградена от една СОТ централа, към която са свързани 
датчици, магнитни контакти и модули. 
Част „ВиК”:  
Предвидено е полагането на нова сградна водопроводна мрежа за топла и студена вода и 
канализационна мрежа. Водопроводът ще се изпълни с РР тръби с диаметър от ф 16 до ф 32, а 
канализацията с тръби PVC DN150h DN 50. Предвижда се ново санитарно оборудване.  



Част  „ОиВ”:  
Отоплението на сградата ще се осъществи с централна отоплителна инсталация с топлоносител 
вода от собствен котел на пелети. Разпределителната тръбна мрежа ще се изпълни от черни 
газови тръби, топлоизолирани. Отоплителните тела са алуминиеви радиатори по стаи и 
отоплителни лири в санитарните възли. 
Смукателната вентилация за бани и санитарни възли ще се осъществи чрез смукателна 
вентилация с помощта на канален смукателен вентилатор. Въздуховодите са от PVC . 
Предвидените строителни и ремонтни дейности на обекта са на стойност 1 345 000 лева без 
ДДС. 

Обект 3. Реконструкция и рехабилитация на плувен басейн. 
Предмет на настоящата поръчка е преустройство и ремонт на сграда на два етажа с разгънатата 
застроената площ 1 483,23 кв.м. Категорията на обекта е трета. 
С реконструкцията и рехабилитацията на сградата се предвиждат следните видове строителни 
дейности, както следва: Ремонт на покрива, като върху съществуващата стоманобетонова 
конструкция се анкерират метални столици. Върху столиците се предвижда полагане на 
прахово боядисана LT ламарина. Предвидено е полагане на топлоизолация между 
стоманобетонова плоча и столици. Топлоизолирането на стените е предвидено с окачена 
алуминиева фасада или облицовка с термопанели. Подменят се съществуващите прозорци и 
витрини с алуминиеви. 
 
Обект 4. Реконструкция и рехабилитация на откритамногофункционална 
площадка. 
Предмет на настоящата поръчка е изграждането на многофункционална спортна площадка на 
площ от 7357 кв.м. Категорията на обекта е трета. С реконструкцията и рехабилитацията на 
многофункционална спортна площадка се предвиждат следните видове строителни дейности по 
части, както следва: 
Част „Архитектура”:  
Предвидено е да се изградят следните игрища - за футбол, за волейбол, за плажен волейбол, за 
баскетбол, тенис на корт. 
На игрище за футбол ще се полага тревна настилка от полипропилен с височина 40 мм и 
устойчивост на UV лъчения, а на игрищата за волейбол, баскетбол - цветен акрилен слой с 
минимална дебелина 3 мм и устойчивост на UV лъчения, тенис на корт - SBR гранули и 
синтетична акрилна боя с минимална дебелина 4мм и устойчивост на UV лъчения. 
За подготовка на основата на игрищата следва да се изпълнят СМР, както следва: машинен 
изкоп, извозване на земни маси, полагане на геотекстилна мембрана, доставка и полагане на 
трошен камък с дебелина 30 см, полагане на два пласта водоплътен асфалтобетон с дебелина по 
4 см. Предвидено е да се изпълнят оградни мрежи около игрищата и върху тях. Предвидени са 
за доставка и монтаж четири броя преместваеми павилиони, които да се използват за КПП, клуб 
на спортиста, санитарно -битово помещение, склад за инвентар. Ще се монтират предварително 
изляти стоманобетонови трибуни и ПВЦ седалки. Ще се извърши озеленяване на площ 1020 
m2. 
Част Площадково „В и К”:  
Захранването с питейна вода ще се осъществи от уличен водопровод ф 160мм - PEHD тръби. 
Предвидената тоалетна ще бъде захранена с HDPE тръби, PN 10, ф 40мм. 
Съгласно изискванията на Наредба 1з-1971/2009 г. се предвижда и противопожарен 
водопровод, положен в топлоизолация с диаметър ф110, HDPE тръби. 
Битова канализация ще отвежда отпадните води от битовия фургон, като ще бъде изпълнена с 
РЕ гофрирани тръби с диаметър DN 200. 
За отвеждането на повърхностните дъждовни води е предвидена система от линейни 
отводнители, които я отвеждат в шахти, от където чрез тръбопровод се отвежда към 
площадковата канализация. 
Част „Електрическа”:  



Предвидено е осветлението на спортните игрища да се изпълни с металхалогенни прожектори 
43 бр., които се монтират на височина 8м върху метална конструкция. 
Предвидени са 7 бр. алейно и 7 бр. парково осветление. Захранването се осъществява от табло, 
монтирано на стълб за осветление. 
Захранването на постройките ще се осъществи от ел. табло, монтирано на самите постройки. 
Кабелите, които ще се полагат, са СВТ 5X4, СВТ 3X4, СВТ 3X2,5, СВТ 5X16. 
 

• Ежедневен контрол на строителния процес за съответствието на Строежа с 
действащите норми и правила за изпълнение на строително – монтажни 
работи и за спазване на изискванията по чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ и одобрения 
инвестиционен проект. 

Строителният надзор ще упражнява ежедневен контрол през целия строителен 
период, на видове строително-монтажни и ремонтни работи, които ще се извършват на 
строежа, съгласно графика за изпълнение и договора за строителство. 

• Съдействие за издаване на всички необходими писмени становища от 
специализираните контролни органи, договорите с експлоатационните 
дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, 
както и документ от Агенцията по кадастър за изпълнение на изискванията по 
чл.175 ал.5 от ЗУТ. 

Строителният надзор своевременно ще оказва съдействие за набавяне на всички 
необходими писмени становища от специализираните контролни органи, договорите с 
експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата 
инфраструктура, както и документ от Агенцията по кадастър за изпълнение на 
изискванията по чл.175 ал.5 от ЗУТ. 

• Контрол по спазване на План за безопасност и здраве (ПБЗ) и календарните 
графици за изпълнение на обектите, утвърдени от Възложителя. 

Преди започване на СМР Строителя представя на Възложителя Строителна 
програма. Строителната програма веднъж одобрена от Възложителя става официален 
подробен график за изпълнение на Работите, който стриктно се контролира от страна 
на Строителния надзор. 

Подробното представяне на Строителната програма се състои от строителни 
програми за съответните обекти, таблици за анализ на връзките между отделните 
работи, ресурсното обезпечение, диаграма за движение на работната ръка, изисквания 
към персонала и обяснителна записка към строителната програма. 

За всяко съоръжение се представя отделна подробна програма. Всички връзки и 
взаимни зависимости между съоръженията трябва да бъдат ясно показани на 
подробните програми за съоръженията или в допълнителна обобщена програма. 

Към доклада за представяне на Строителна програма се описват методите на 
строителство и предложеното оборудване, както и очакваните производителности, 
които са база за планиране на времетраенето. 

Строителният надзор е длъжен да контролира изпълнението на Строителната 
програма като проверява напредъка на Работите за съответствие с одобрените графици 
и при изоставане да предложи на Строителя съставяне на компенсационна програма 
догонваща изоставането, привързана към общата Строителна програма. За целта СН 
уведомява Възложителя за нарушаване изпълнението на Строителната програма от 
страна на Строителя. Предложената от Строителя компенсационна програма трябва да 
бъде утвърдена от Възложителя. 

• Качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с 
нормативните изисквания, стандарти, отраслови нормали и Качествено 



изпълнение на строежа, съгласно одобрените от Възложителя работни проекти, 
като и недопускане тяхното изменение по време на строително-монтажните 
работи, ако промяната не е съгласувана от Възложителя и Проектанта.  

Материалите и съоръженията доставени от Строителя, които ще бъдат включени в 
Постоянните работи са предмет на проверка и изпитване съгласно Техническата 
спецификация. За да позволи да бъде предоставено достатъчно време за инспекция 
Строителя ще предостави на СН преди доставката им копие от всички поръчки вкл. 
чертежи и друга информация отнасяща се до доставянето на Материали и Строителни 
изделия. 

От инспекцията на материалите и съоръженията или отказа от такава проверка или 
изпитване по никакъв начин не освобождава Строителя от отговорността му 
доставените материали и съоръжения да отговарят на изискванията. Всички материали, 
които ще бъдат част от Постоянните работи трябва да отговарят на Техническата 
спецификация. 

Строителят е необходимо да осигури посочените материали, но където поради 
приоритет или други причини материалите изисквани от Техническата спецификация 
не са на разположение, заместители на материалите могат да бъдат използвани само 
след предварително одобрение от СН и Възложителя в писмена форма. 

Строителят е задължен да подсигури качеството на материалите, изработката и 
производствените процеси, използвани в Работите да отговарят на изискванията на 
Техническата спецификация. За да задоволи посочените изисквания отнасящи се до 
Работите, Строителят трябва да създаде и да прилага система за управление на 
качеството, която да съдържа: 

- процедура за контрол на качеството; 
- отговорности на персонала; 
- процедури за доставка; 
- процедури за изпитване; 
- оборудване и калибриране; 
- честота на изпитването и калибрирането; 
- места на производство на инспекция; 
- процедури по отхвърляне и поправка; 
- документации и комуникации. 

Строителят представя за одобрение на Възложителя така разработената система за 
управление на качество. Веднъж одобена СУК стриктно се контролира от СН. 
Изменения в системата могат да бъдат направени само след изричното одобрение от 
страна на Възложителя.   

СН ще упражнява надзор върху технологията, реда и качеството на изпълняваните 
строително-ремонтни работи и ще гарантира съответствието им с Техническа 
спецификация. 

• Контрол на количествата на изпълняваните СМР 

Количествения контрол се изразява в редовно измерване на всяко строително 
действие в съответствие с Чертежите. Целта е да се определят и пресметнат  работите 
завършени в тази област. В допълнение количествата на изпълнени работи редовно се 
докладват от екип на обекта в рамките на обхвата на техните рутинни инспекции и 
задължения за измервания. 

По време на строителството: 

- Измерване и удостоверяване на количествата; 
- Подготовка на заповеди за промяна 
- Преработване на количествата – Поправяне на количествата; 
 



В края на строителството: 

- Провеждане на крайна инспекция ; 
- Подготовка на сертификат за Изпълнение; 
- Измерване и удостоверяване на количествата; 

Основното задължение на Екипа за СН се състои в измерване на количествата 
което се отразява в препоръки за плащане на отработените и удостоверени обеми. 
Инженерната практика на дружеството е да се измерват Работите които се извършват в 
момента. Дневните инспекции ще разрешат да се оцени физическия напредък, който се 
изразява в количествата изпълнени на обекта. 

• Контрол по спазването изискванията на ЗБУТ (безопасни условия на труд и 
пожаробезопасност)  

При изпълнение на Работите Строителят е длъжен да осигури работни условия за 
всяка операция, които да бъдат сигурни и безопасни за здравето на персонала. Работата 
ще се извършва съгласно националните закони, норми, изисквания и правила 
включително безопасност на труда и здравеопазване. 

Строителят трябва да се съобразява със съответните раздели от строителните 
правилници наложени от закона. Строителните работи ще бъдат извършени под 
контрола на СН в съответствие с правилниците за безопасност на труда на 
правителствените агенции. При извършването на всички операции Строителят ще бъде 
задължен да инсталира, поддържа и използва оборудване и методи, които ефективно 
ще намалят риска от наранявания или увреждания на здравето. 

Строителят е длъжен да предложи техническо лице, което да отговаря за 
безопасността на изпълняваните СМР и охрана на труда. 

Задължение на СН е да следи изпълняваните СМР да отговарят на Техническата 
спецификация и да бъдат изпълнявани изискванията на нормативните документи за 
техническа безопасност и охрана на труда. 

А също така, през цялото времетраене на строителството Строителят е задължен да 
предприеме мерки отговарящи на изискванията на Нормите и правилата за безопасно 
изпълнение на Работите с цел предотвратяване на пожари. За целта Строителят ще 
представи за одобрение на Възложителя Програма за противопожарно обезопасяване на 
строителните площадки. 

Задължение на Строителният надзор е да провери дали предприетите мерки от 
страна на Строителя, отговарят на нормативната база за противопожарна охрана. 
Всички нередности допуснати на обектите ще се записват в заповедната книга за 
отстраняване от страна на Строителя, като в същото време се уведомява и 
Възложителя. 

• Контрол по спазването на мерките по опазването на околната среда, 
предвидени в проекта, по време на строителството.  

Строителят е задължен да предприеме всички необходими мерки за защита на 
околната среда, съгласно изискванията на законите, нормите и правилата действащи 
в Р. България, и формулирани в техническите изисквания на Проекта. 

Необходимо е Строителят да полага грижи за защита на околната среда, като 
извършва своите строителни дейности, така че да предотвратява каквито и да било 
нежелателни разрушения, да не допуска нарушаване на естествената среда в района 
на Работите с изключение на почистването, изискващо се за постоянните Работи, 
одобрените подходни технологични пътища, Временни строителни работи и изкопни 
работи. Ще бъдат опазени и защитени от щети, причинени от Оборудването на 
Строителя и строителните дейности всички дървета и естествена растителност. 



При завършване на Работите всички строителни площадки ще бъдат подравнени 
по начин указан от Възложителя. Там където са направени нежелателни разрушения, 
нанесени са щети, или се появят заплахи за нарушаване на околната среда, 
Строителя ще възстанови или залеси нарушените участъци. 

Строителният надзор ще контролира одобрената от Възложителя програма за 
защита на околната среда и ще указва мерки за отстраняване на допуснати 
нарушения от страна на Строителя като същите ще бъдат предварително утвърдени 
от Възложителя.   

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

С цел намаляване на отрицателните последици от строителството и недопускане на 
увреждане на трети лица и имоти, Строителят ще бъде задължен да предприеме 
следните мерки: 

- да създаде подходяща организация за изпълнение на строителството която да бъде 
съобразена с близостта до населени места, като не се разрешава работа в близост до тях 
в периода от 22 до 06 часа; 

- да осигури оросяване на всички строителни площадки и технологични пътища; 
- да създаде организация за контрол на складовете за съхраняване на горивните и 

смазочни материали и на техническото състояние на машинния парк като не се 
допускат аварийни разливи; 

- да обоснове избора на взривните вещества с оглед на по-ниското им газоотделяне и по-
ниската им токсичност; 

- на всички строителни площадки където се формират отпадъчни води да се изгардят 
механични утаители, а при необходимост маслоуловители и инсталации за химическо 
пречистване. Да се предвидят необходимите укрепващи отводнителни мероприятия 
към строителните площадки, подходни и технологични пътища, за да бъдат ограничени 
ерозионните процеси; 

- да уточни количеството и вида на отпадъците; 
Възложителя ще утвърди мерките за недопускане увреждане на трети лица и имоти 

вследствие на строителството. Строителният надзор ще контролира изпълненито на 
тези мерки. За допуснати нарушения СН ще информира Възложителя и ще дава 
указания на Строителя за тяхното отстраняване. 

• Годност на строежа за въвеждане в експлоатация и издаване на разрешение за 
ползване.  

След приключване на строително-монтажните работи Строителният надзор 
предприема следните дейности: 

- Проверява и одобрява изготвената екзекутивна документация от Строителя отразяваща 
несъществени отклонения от съгласуваните проекти. 

- Екзекутивната документация включва пълен комплект чертежи за действително 
извършени СМР. Заверява се от Възложителя, Строителя, лицето упражняващо 
авторски надзор и Строителния надзор. Предаването се удостоверява с печат на 
съответната администрация положен върху всички графични и текстови материали. 
Екзекутивната документация е неразделна част от строителните книжа. 

- Когато строежът е изпълнен в съответствие с одобрените инвестиционни проекти не се 
предава екзекутивна документация. 

- Изисква от строителя да бъде съставен констативен акт (акт №15) за установяване на 
годността за приемане на строежа. Актът се подписва от Възложителя, Строителя, 
проектантите по всички части на проекта и Строителния надзор. Съдържанието на акта 
е съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г., чл. 7, ал.3, т. 15. С този акт се извършва 
предаването на строежа и строителната документация от Строителя на Възложителя и е 



основание за изготвяне и предаване на окончателен доклад на Възложителя от 
Строителния надзор. 

- Изготвя окончателен доклад и технически паспорт на строежа и ги предава на 
Възложителя. 

- Оказва логистична подкрепа за навременно получаване на разрешение за ползване на 
Строежа. 
 

3. Координация на строителния процес до въвеждане на строежа в 
експлоатация. 

По отношение координация на строителния процес Консултантският екип ще 
изпълнява следните задължения: 
• Координира дейностите, правата и задълженията на различните участници в 

строителството в съответствие с общия график за изпълнение; 
• Актуализира и оптимизира общия график като може да изисква провеждането на 

извънредни седмични общи работни срещи с участниците в строителството за 
актуализация и оптимизация на организацията по изпълнение на Строежа; 

• Изготвя протоколи от работни срещи с участниците в строителството. 
• Изработва предварителен бюджет на база технически проект по окрупнени 

показатели; 
• Актуализира и оптимизира бюджета по предходната точка съобразно изпълнението 

на Строежа; 
• Контролира изпълнението на СМР, дава мотивирани писмени указания на 

Строителя, да забави началото или хода на изпълнение на СМР, както и да спре 
строителните дейности или част от тях за определен срок, за да бъдат осигурени 
оптимални условия за качественото изпълнение на Строежа; 

• След като предварително уведоми Възложителя, консултанта изисква отстраняване 
в 3-дневен срок на служител или работник на изпълнителя по Договора за 
строителство, който се държи недисциплинирано, проявява некомпетентност или 
небрежност при изпълнение на задълженията си; 

• Съвместно с Възложителя и изпълнителя по Договора за строителство, проверява и 
удостоверява в протокол възникването на непредвидени работи по Договора за 
строителство, който съдържа вида, обема, единичните цени и общата стойност на 
непредвидените работи; 

• Съгласува и предлага за окончателно одобрение от Възложителя на всички 
промени в технологично-строителната програма на изпълнителя по Договора за 
строителство, 

• Дава нареждания, след предварително съгласуване с Възложителя, за преодоляване 
на закъснения в Графика за изпълнение на СМР; 

• Издава предписание за работите, количеството и срока за изпълнението им под 
формата на “Протокол за неизпълнени или частично изпълнени СМР” в случай, че 
изпълнителят по Договора за строителство не е извършил СМР в обем и качество, 
позволяващи съставянето на констативен акт, обр. 15; 

• Проверява и одобрява месечните доклади на изпълнителя по договора за 
строителство за хода на изпълнението на Строежа, след което представя същите за 
окончателно одобрение от Възложителя; 

• Проверява ценообразуването и първичните разходо - оправдателни документи за 
отчитане и изплащане на извършеното строителство по Договора за строителство; 

• Проверява и удостоверява количеството на извършените СМР по Договора за 
строителство съгласно сертификати, вкл. по Сертификата за окончателно 
завършване на работите, изготвени и представени за проверка от изпълнителя по 
споменатия договор; 



• Потвърждава или отказва да потвърди за плащане сумите, посочени в Междинните 
сертификати за изпълнени СМР и Сертификатът за съществено завършване на 
работите след което представя проверените от него сертификати на Възложителя за 
окончателно потвърждение на плащането; 

• След проверката на количествата Строителният надзор представя на Възложителя 
за предварително одобрение всеки сертификат за приемане на етап, сертификат за 
приемане и сертификат за изпълнение, съгласно раздел І “Дефиниции” от проекто-
договора за надзор; 

• Консултантският екип ще следи за спазването на Графика за изпълнение от страна 
на Строителя и при констатиране на действително или очаквано закъснение на 
дейностите по Договора със Строителя ще уведоми незабавно Възложителя за това 
и да му предложи предприемане на някое от действията за предотвратяване или 
преодоляване на изоставането. 

• Консултантският екип задължително вписва всички предписания и заповеди, 
свързани с изпълнението на СМР, в заповедната книга на Строежа, която се 
съхранява на Строежа от Строителя. Предписанията и заповедите, задължително се 
подписват и датират. 

• Контролира изпълнението на авторския надзор на обекта. 
• Подготвя и организира подписването на Протокол обр. 15, издаването на писмени 

становища от специализираните органи и организиране на приемателна комисия за 
обекта. 

4. Дейност на координатор по безопасност и здраве на етапа на изпълнение на 
строежа съгл. чл.11 от Наредба №2 от 22.03.2004 г. 

“Пътинвест-инженеринг” АД чрез Координатора по БЗ ще координира 
осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ 
при: 

- вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или 
последователно извършване на етапите и видовете СМР; 

- оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и 
видовете СМР; 

• Координира осъществяването на изискванията за Закона за здравословни и 
безопасни условия на труда и на плана за безопасност и здраве, от изпълнителя по 
Договора за строителство, при необходимост от защита на работещи, от лицата, 
самостоятелно упражняващи трудова дейност. 

• Разработва и актуализира плана за безопасност и здраве и информацията 
предходната точка при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР; 

• Организира съвместната работа между строителите, в т.ч. подизпълнителите и 
включилите се в последствие в работата строители на една и съща строителна 
площадка; осигурява взаимна информация и координира техните действия с цел 
защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални 
болести като при необходимост включва в този процес и лицата самостоятелно 
упражняващи трудова дейност. 

• Координира контрола по правилното извършване на СМР. 
• Предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на 

лицата свързани с изпълнението на строителството. 
• Други функции предвидени в нормативните актове или писмено поискани от 

Възложителя за конкретния обект. 
 

5. Отчитане хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР 

Отчита хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР като изготвя: 



• Месечен доклад до Възложителя, който съдържа : 
1. Част „ А” – Информация и оценка: 

а. Информация за състоянието на извършените СМР към момента на изготвяне на 
доклада и съответствието им с Договора за ново строителство/реконструкция/основен 
ремонт/рехабилитация на Строежа, Графика за изпълнение на СМР и цената за 
изпълнение; 
б. Информация за предстоящите работи; 
в. Оценка на работата на участниците в строителството; 
г. Препоръки към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
2. Част „ Б”  - Приложения: 
а. Ежедневен отчет на извършените СМР на обекта, протоколи и взети решения на 

работни седмични срещи; 
б. Копия от издадени заповеди; 
в. Актуализиран График на СМР и актуализиран бюджет; 
г. Месечна Схема на видове СМР, които предстоят да бъдат извършение през месеца, 

следващ месеца, за който се отнася доклада.; 
д. Присъствените списъци.; 
е. Снимков материал. 

Докладът се представя на Възложителя до 5-то число на месеца, следващ 
месеца, за който се отнася, като предаването му е условие за извършване на 
междинните плащания от Възложителя към Консултанта по този Договор. 

• Извънредни доклади до Възложителя при възникване на обстоятелства, 
застрашаващи или възпрепятстващи планираното изпълнение на Строежа; 

• Окончателен доклад за въвеждане на Строежа в експлоатация след 
приключването на строително - монтажните работи на обекта и подписване 
на акт обр. 15 за Строежа. 

 

6. Управление на изпълнението на Строежа /Управление на проекта/ 

“Пътинвест-инженеринг” АД като Консултант ще управлява изпълнението на 
Строежа чрез Координатора на проекта и ще изпълнява всички задължения съгласно 
Договора, сключен с Възложителя. 

Услугите, които ще бъдат осигурени включват, но не се ограничават само от: 

• Обезпечаване на екип от специалисти, който ще е на разположение на обекта 
през цялото времетраене на строителството от датата на започване; 

• Задължаване Строителя да вземе всички необходими мерки свързани със 
здравето и безопасността и опазване на околната среда; 

• Одобряване на работните програми на Строителя, включващи мобилизация 
на персонал, оборудване и ресурси; 

• Даване указания на Строителя по важни въпроси, отнасящи се до Работите по 
договора за строителство; 

• Проверка за съответствие на сертификатите на вложените материали с 
националните стандарти, и ако има нужда използването на други равностойни 
или по-добри стандарти след съгласуване с Възложителя; 

• Наблюдение на изпитванията, които провежда Строителя, за да се провери 
тяхното съответствие със спецификациите и стандартите. 

• Нареждания за провеждане на допълнителни изпитвания, ако са нужни; 
• Упражняване на контрол над изпълнените строително монтажни работи по 

време, количество и качество на вложените строителни материали; 
• Провеждане на редовни инспекции на обекта; 



• Информиране на Възложителя и Строителя, когато промените в чертежите са 
със заповеден характер; 

• Попълване на всички документи указани в Наредба №3/31.07.2003 г. на 
МРРБ; 

• Своевременно информиране на Възложителя за всички проблеми, които 
възникват в процеса на строителство; 

• Водене на ежедневни записи на изпълнените строително-монтажни работи; 
• Съблюдаване графиците за изпълнение на строително-монтажните работи;  
• Информиране на Възложителя за потенциални проблеми, които могат да 

възникнат във връзка с изпълнение на строителния Договор и даване на 
препоръки за тяхното решаване; 

• Своевременно информиране Възложителя за хода на възложените задачи, и 
отчитане /предаване/ реализираните етапи; 

• Организиране и участие в редовни срещи на обекта; 
• Представяне на месечни доклади; 
• Проверяване на всички екзекутиви, доклади, записи, сертификати и дневници, 

приготвени от Строителя при приключване на строително-монтажните 
Работи; 

• Участие и организиране на приемането на СМР в съответствие с изискванията 
на оторизираните власти след завършване на строителството /при 
необходимост, предприема необходимите мерки за навременно получаване на 
Разрешение за ползване/. 

 

7. Извършване на геодезическо заснемане и осигуряване на удостоверение по 
чл.52 ЗКИР 

Консултанта ще направи необходими действия за издаване на Удостоверения по 
чл.52 ЗКИР, които включват следното: 

- осигуряване на необходимите материали и данни за изпълнение на 
геодезическото заснемане на обекта от Агенцията по геодезия, картография и 
кадастър, общинските администрации, общинските служби “Земеделие” и др. 
ведомства съхраняващи кадастрални данни за съответната територия; 

- отлагане на геодезическа основа, свързана с Държавна Триангулачна Мрежа; 
- заснемане на необходимия брой ситуационни точки за точното отразяване на 

геометрията на пътя. Заснемането да включва ширината на обхвата на пътя със 
сервитутите съобразно нормативните изисквания на ЗП и правилника за 
неговото прилагане, както и всички съоръжения в обхвата на пътя, като мостове, 
водостоци, подлези, надлези, подпорни стени и др. отразени с условните им 
знаци 

- подготвяне на необходимите материали и данни в обем и качество съгласно 
изискванията на Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването 
и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и Наредба № 
19 от 28 декември 2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и 
кадастралните регистри и и внасяне на разработката за разглеждане и контрол в 
съответните служби по кадастъра към АГКК или общински администрации и 
общински служби “земеделие”; 

- отстраняване на несъответствия и грешки в съществуващата кадастрална основа, 
както и забележките на компетентния орган, в случай че има такива; 

- обработване на данни и внасяне в КАТ и ЗЕМ, Общинска служба “Земеделие и 
гори”, в технически служби на Общината за преминаване на пътя през 
населените места и в Областна Агенция по кадастъра; 



- осигуряване на удостоверение по чл.52 от ЗКИР от съответните компетентни 
органи за датата на насрочване на Държавна приемателна комисия на обекта. 

 
10.1. Последователност на изготвяне на изискуема по закон документация. 
 
През време на строителство Строителният надзор съставя и подписва актове и 

протоколи съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи. С 
актовете и протоколите се удостоверява спазването на изискванията към строежите 
по чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ. 

Актовете и протоколите се изготвят въз основа на данни от строителните книжа, 
от други документи изискващи се от съответния нормативен акт.  

Съставянето и оформянето съгласно изискванията на тази Наредба актове и 
протоколи имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата свързани 
със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация на строежите. 

Съгласно чл.2, ал.1 т.1 от Наредбата за строежите от първа до трета категория са 
задължителни образци № 2а, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17. 

Участниците в строителството Възложител, Строител, Проектант, Консултант 
/Строителен надзор/ съставят актовете и протоколите непосредствено след 
извършените проверки, огледи и измервания на място когато са постигнати 
изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ. 

 
Актовете и протоколите се съставят от участниците в строителството както 
следва: 
 

 Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на 
строителна линия и ниво– Приложение № 2а; 
Съставя се от лицето упражняващо Строителен надзор, в присъствието на 
възложителя, строителя, технически правоспособното физическо лице по част 
"Геодезия" към лицето, упражняващо строителен надзор, и на служител по чл. 223, 
ал. 2 ЗУТ. След съставянето на този протокол строителната площадка може да се 
разчиства и да бъдат премествани надземни и подземни технически, телефонни и 
други мрежи.  

 Констативен акт за установяване на съответствието на строежа с 
издадените строителни книжа – Приложение № 3. 
Съставя се от длъжностно лице от общинска администрация по искане на лицето 
упражняващо СН. 
В тридневен срок от завършването на строителните и монтажните работи по 
фундаментите на строежа и след монтажа на новите бордюри в регулационните 
граници на населените места, по искане на лицето, упражняващо строителен надзор, 
длъжностно лице от общинската администрация трябва да извърши проверка за 
установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че 
подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването. 

 Заповедна книга на строежа – Приложение №4 
Съставя се, попълва се, прошнурова се и с номерирани страници се подписва от СН. 
В тридневен срок от съставяне на протокола за определяне на строителна линия и 
ниво заповедната книга на строежа се представя на органа издал разрешението за 
строеж за заверка и регистрация. 

 Акт за установяване и съгласуване на строителния терен с одобрен 
инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа – Приложение №5 
Съставя се от Изпълнителя, Геодезиста към СН и Проектанта. 

 Акт за приемане на земната основа и действителните коти на 
извършените изкопни работи – Приложение №6 



Съставя се от Изпълнителя, Инженери по част “Конструктивна”, “Геология и 
хидрогеология” към СН и Проектанта. 

 Акт за приемане на извършените СМР по нива и елементи на 
строителната конструкция  – Приложение №7 

Съставя се от Изпълнителя, Инженера по част “Конструктивна” на СН. 
 Акт за приемане и предаване на бетонови, стоманобетонови и други 
фундаменти за монтаж на конструкции, машини и съоръжения – Приложение №8 

Съставя се от Изпълнителя, изпълнителя на монтажните работи, Инженер по 
част “Конструктивна” и “Геодезия” към СН и Проектанта. 

 Акт за предаване и приемане на машини и съоръжения – Приложение 
№9 
Съставя се от Възложителя, доставчика на машини и съоръжения, Изпълнителя и 
Инженера по част “Технологична” към СН. 
 Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на 
строителството – Приложение №10 

Съставя се от Възложителя, Изпълнителя, Проектанта и СН. 
 Акт за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на 
строителството на спрени строежи – Приложение №11 

Съставя се от Възложителя, Изпълнителя, Проектанта и СН. 
 Акт за установяване на всички видове СМР подлежащи на закриване – 
Приложение №12. 

Съставя се от Изпълнителя и СН 
 Акт за установяване на щети причинени от непреодолима природна сила 
и др. – Приложение №13. 

Съставя се от Изпълнителя, СН и Възложителя. 
 Акт за приемане на конструкцията – Приложение №14 

Съставя се от Проектанта, Изпълнителя, Инженера по част “Конструктивна” към 
СН. 

 Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, 
етап от него) – Приложение №15 

Съставя се на основание чл. 176, ал.1 от ЗУТ от Възложителя, Проектанта, 
Изпълнителя и СН. 
 Протокол за установяване годността за ползване на строежа – 
Приложение №16 

Съставя се от определените лица със заповед на началника на ДНСК за 
назначаване на Държавна приемателна комисия по реда на Наредба №2/2003 г. 
 Протокол за проведена 72 часова проба при експлоатационни условия – 
Приложение №17 

Съставя се от комисия, назначена със заповед на Възложителя. 
 

По време на строителството при изпълнение на настоящата поръчка, СН има 
задължение да проверява и съгласува актове и протоколи: 

- Протокол за предаване и приемане на одобрения проект и разрешение за строеж за 
изпълнение на конкретния обект; 

- Протокол за откриване на строителна площадка; 

- Протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа; 

- Изготвя встъпителен доклад към Възложителя;  



- заверявя заповедна книга и в 7-дневен срок от заверката на заповедната книга 
ръководителят на екипа ще уведоми следните специализираните контролни органи за 
заверената заповедна книга:  

- Община Смолян 
- РД „ПБЗН” - Смолян 
- ОД на МВР сектор ПП – Смолян 
- Дирекция „Инспекция по труда Смолян” 
- РИОСВ; 
- РЗИ; 

 Също така уведомява и експлоатационни дружества, на които се засяга или има 
риск да бъдат засегнати техните съоръжения : 

- Електроразпределително дружество 
- В и К дружество 
- Телекомуникационните дружества 

- Акт за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения инвестиционен 
проект и даване на основен репер на строежа; 

- Акт за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни 
работи; 

- Акт за приемане на извършените строителни и монтажни работи по нива и елементи 
на строителната конструкция; 

- Акт за приемане и предаване на бетонни, стоманобетонни или други фундаменти за 
монтаж на конструкции, машини и съоръжения; 

- Акт за предаване и приемане на машини и съоръжения; 

- Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството; 

- Акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при 
продължаване на строителството за всички спрени строежи; 

- Акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на 
закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта; 

- Акт за установяване на щети, причинени от непреодолима природна сила и др.; 

- Акт за приемане на конструкцията; 

- Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от 
него); 

- Протокол за установяване годността за ползване на строежа; 

- Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия. 

 
Също така по време на строителството СН проверява следните документи: 
- подробни ведомости; 
- протоколи за изпитване на материали;  
- декларации за съответстие на материали и изделия; 
- сертификати за материали; 
- протоколи от лабораторни изпитвания; 
- протоколи за хидравлично изпитване на ВиК; 
- топли проби; 
- 72 часови проби при експлоатационни условия; 
- екзекутивни чертежи за всеки вид работа; 



- дневник на бетонови работи;  
- протоколи  от изпитвания на ел. инсталации - на изолатори, съединения на 

проводници чрез външен оглед, измерване  на спада на напрежението или на 
съпротивлението, заземление, височинни габарити 

 

В края на строителството при изпълнение на настоящата поръчка, СН има 
задължение да проконтролира строителя да състави и оформи – акт образец № 15, с 
него се приема цялостното изпълнение на строежа. 
 

• Своевременен контрол по изготвяне на екзекутивната и техническа 
документация, необходима за извършване на месечните плащания. 

По време на строителство СН упражнява пълен контрол по отношение на: 
- качеството на изпълняваните СМР; 
- проверка за съответствие на представените сертификати за качество на 

строителните материали с техническите изисквания; 
- проверка на съставената документация удостоверяваща спазването на 

изискванията към строежите; 
- проверка на изготвяните екзекутивни чертежи на завършени СМР; 
- проверка на изпълнените количества СМР. 

Потвърждението на тези проверки от страна на СН е условие за подписване на 
месечните сертификати за плащане. 

• Заверка на екзекутивната документация. 
Заверка на екзекутивната документация включва: 

- Проверка на извършеното от Строителя екзекутивно замерване на теренната 
основа преди началото на строителството; 

- Изготвяне на екзекутивна документация по време и след приключване на 
строителния процес; 

Екзекутивната документация включва пълен комплект чертежи за действително 
извършени СМР. Заверява се от Възложителя, Строителя, лицето упражняващо 
авторски надзор и Строителния надзор. Предаването се удостоверява с печат на 
съответната администрация положен върху всички графични и текстови материали. 
Екзекутивната документация е неразделна част от строителните книжа. 

• Контрол по правилно водене на строителния дневник на изпълняваните 
строителни работи.  

Дневникът на обекта представлява подвързана тетрадка в която се вписва цялата 
работа извършена от Строителя през изтеклия ден и по-съществени събития като 
изброените по-долу: 

- работи по които има напредък; 
- състояние на механизацията /работната ръка; 
- доставяни материали; 
- подземни комуникации; 
- посещение на обекта; 
- атмосферни условия; 
- инциденти. 
Строителният надзор е задължен да проверява периодично воденето на дневник 

на обекта от страна на Строителя. При съществени нарушения от страна на 
Строителя се докладва на Възложителя.  
 

В Заключителен етап при изпълнение на строежа: 



• Съставяне на окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация.  

Изготвя се след приключването на строително-монтажните работи на обекта и 
подписване на акт обр. 15. Окончателният доклад се съставя, подписва и подпечатва от 
Строителния надзор.  

Докладът съдържа задължителна оценка за изпълнението на следните условия: 
- законосъобразно започване на строежа съобразно одобрените проекти и 

условията на издаденото разрешение за строеж; 
- пълнота и правилно съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството; 
- изпълнение на строежа съгласно изискванията на чл. 169, ал. 1 и 2 от 

ЗУТ; 
- вложените строителни продукти са оценени за съответствие със 

съществените изисквания към строежите; 
- липса на щети нанесени на Възложителя и на други участници в 

строителството причинени от неспазване на техническите правила и нормативи; 
- достъпност на строежа вкл. и за лица с увреждания; 
- енергийна ефективност; 
- годност на строежа за въвеждане в експлоатация; 
В доклада се вписват:  
- основания за издаването му – дата на съставяне, договор с Възложителя, 

номер и дата на лиценза на квалифицираните лица съгласно заверения списък; 
- всички съставени по време на строителството документи; 
- договори с експлоатационни предприятия за присъединяване към 

мрежите на техническата инфраструктура; 
- издадени наказателни постановления, квитанции за платени глоби, 

имуществени санкции, ако има такива. 
В четиринадесет дневен срок от съставянето на Констативен акт, обр. 15 за 

Строежа, окончателния доклад с приложени договори с експлоатационните дружества 
за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и документ от 
Агенция по кадастър според изискванията на чл.175 ал.5 от ЗУТ за предадена 
екзекутивна документация, ще се представи на Възложителя. Консултанта ще участва в 
работа на Държавна приемателна комисия и ще предаде на Възложителя Разрешение за 
ползване на обекта. 

 

• Изготвяне на технически паспорт на строежа съгласно изискванията на чл. 
176а от ЗУТ и Наредба №5 от 28.12.2006 г.  

Технически паспорти се съставят за нови строежи преди въвеждането им в 
експлоатация, за съществуващи строежи след проведено обследване и след 
реконструкциия, основно обновяване или основен ремонт, преустройства на 
съществуващ строеж.  

Техническият паспорт се изготвя съгласно Приложение към чл. 8 от Наредбата 
и включва: 

 Част А „Основни характеристики на строежа” съдържаща: 

 Раздел I Идентификационни данни и параметри 

 - оперативна програма; 
 - вид на строежа; 
 - предназначение на строежа; 
 - категория на строежа; 



 - идентификатор на строежа; 
 - адрес; 
 - година на построяване; 
 - вид собственост; 
 - промени; 
 - опис на наличните документи; 
 - други данни. 

 Раздел II Основни обемнопланировъчни и функционални показатели 
 - За съоръжения на техническата инфраструктура: местоположение, габарити, 

функционални характеристики /капацитет, носимоспособност, пропускателна 
способност, налягане, напрежение, мощност и др./, сервитути, други характерни 
показатели /технически показатели и елементи в ситуация и надлъжен профил/ 

 Раздел III Основни технически характеристики 

- Технически показатели и параметри чрез които са изпълнени съществените 
изисквания по чл. 169, ал.1 и 2 от ЗУТ към сградите: вид на строителната система, 
носимоспособност, сеизмична устойчивост, изисквания за здраве и опазване на 
околната среда и др. 

- Технически показатели и параметри чрез които са изпълнени съществените 
изисквания по чл. 169, ал.1 и 3 ЗУТ към строителните съоръжения 

 Раздел IV Сертификати 
 - Сертификати на строежа; 
 - Сертификати на строителни конструкции и/или строителни продукти: 

протоколи от изпитвания, декларации за съответствие и сертификати:  
- за пътни и земни работи /несортиран трошен камък, дренажни 

материали, битумни пасти и геомрежи; хоризонтална маркировка, пътни знаци и 
СПО; ; 

- за асфалтови работи /камък трошен за асфалтови смеси, битуми и 
битумни емулсии, асфалтобетонови смеси; 

- за бетони и бетонови изделия; 
- за големи съоръжения; 
 

 - Паспорти на техническото оборудване: паспорти на машини 
 - Данни за собственика; 
 - Данни и лиценз на строителния надзор /данни за наетите от консултанта 
физически лица/; 
 - Данни и удостоверения за придобита пълна проектантска правоспособност; 
 - Данни и удостоверения за лицата съставили техническия паспорт 

 

 Част Б „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване 
на ремонти” съдържаща: 

- Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и 
график за изпълнение на неотложните мерки /превантивно поддържане, текущо 
поддържане, аварийно-възстановителни работи при аварийни ситуации, зимно 
поддържане, технически надзор, забрани за гарантиране безопасността на движението и 
предпазване пътя от разрушаване; 

- Данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, преустройство 
и реконструкция на строежа; 

- Срокове за извършване на основни ремонти по отделните конструкции и 
елементи на строежа; 

- Срокове за извършване на текущи ремонти; 



- Срокове за извършване на технически прегледи по отделните конструкции и 
елементи на строежа; 

 Част В „Указания и инструкции за безопасна експлоатация” 
съдържаща: 

- Съхраняване целостта на строителната конструкция; 
- Недопускане на нерегламентирана промяна на предназначението на строежа и др. 
Техническият Паспорт се съставя преди издаване на разрешение за ползване или 

удостоверение за въвеждане в експлоатация. Основа за съставяне на технически 
паспорт на новия строеж е окончателния доклад на Консултанта.  

Технически Паспорт се предоставя по един на Възложителя (собственика на 
строежа), на органа издал разрешение за строеж. Собственика е длъжен да съхранява 
отговорно техническия паспорт и да спазва всички предписания. 

В четиринадесет дневен срок от съставянето на Констативен акт, обр. 15 за Строежа, 
Технически Паспорт ще се представи на Възложителя. 

 

• Съдействие при организиране и провеждане на Държавна приемателна 
комисия. 

Към момента на въвеждане на Строежа в експлоатация Строителен надзор 
предава на Възложителя оригиналите на всички строителни книжа и други 
документи за строежа под опис. 

Строителен надзор ще съдейства за своевременното организиране и извършване 
на необходимите действия към съответните компетентни органи и експлоатационни 
дружества, свързани с получаване на необходимите разрешения и съгласувания за 
въвеждането му в експлоатация. 

Строителен надзор ще извърши комплектоване на документи за внасяне в 
ДНСК, осигуряване съдействие при поискване на предварителни огледи, докладване 
на извършеното строителство. 

 
10.3. Мониторинг на методите на изпълнение на видовете СМР. 

 

 
1. Предвидени са следните строителни дейности по части: 
 
Част: „Изкопни работи” 

Част Архитектурна: груб строеж и довършителни работи което включва: 

Покривни работи;  

Зидарски работи; 

Дограмаджийски работи; 

Вътрешни мазилки и замазки по стени и подове; 

Вътрешни настилки и облицовки; 

Вътрешни бояджийски и други довършителни работи;  

Външна топлоизолация; 

Външна минерална мазилка, по стени и цокли; 

Хидроизолация по плосък бетонов покрив. 



Част „Сградни инсталации“ включваща: 
 

ВиК инсталация; 

ОВ инсталация; 

Ел. инсталация, включваща: 

Силнотокова и слаботокова инсталация 

Заземителна и мълниеотводна инсталации 

Пожароизвестяваща инсталация и видеонаблюдение 

 

Част „Вертикална планировка” включваща: 

Земни работи за оформяне на вертикалната планировка. Изкопи и насипи. 

Асфалтова настилка 

Бетонова настилка 

Бетонови плочи 

 

Част: „Благоустрояване и озеленяване” 

Част: „Външно водоснабдяване на обектите” 
 
Част: „Външна канализация” 

 
 

2. Мониторинг на методите на изпълнение на видовете СМР 
“Пътинвест-инженеринг” АД е отговорно за упражняване на пълен контрол (в 

границите на дадените му пълномощия) върху изпълнението на строително-
монтажните работи, включително съответствието им с времевите графици, условия и 
изисквания  на Договорните документи. 

Количествен контрол 

Количествения контрол се изразява в редовно измерване на всяко строително 
действие в съответствие с Чертежите. Целта е да се определят и пресметнат  работите 
завършени в тази област. Количествата се измерват, пресмятат и записват в месечни 
сертификати за плащане. Количествата на изпълнените работи редовно се докладват от 
екип на обекта в рамките на обхвата на техните рутинни инспекции и задължения за 
измервания по време на строителството, включващи измерване и удостоверяване на 
количествата, подготовка на заповеди за промяна, преработване (поправяне ) на 
количествата. В края на строителството се провежда крайна инспекция, измерват се и и 
се удостоверяват изпълнените количества и се подготвя сертификат за изпълнение. 

Нашето задължение се състои в измерване на количествата което се отразява в 
препоръки за плащане на отработените и удостоверени обеми. Важна инженерна 
практика е да се измерват Работите, които се извършват в момента. Дневните 
инспекции ще разрешат да се оцени физическия напредък на изпълнените на обекта 
СМР. 

Ръководителят на екипа за СН ще търси предварително одобрение на 
Възложителя във всяка от следните ситуации: 



• Нареждане на промени, намаления или увеличения на обхвата на Работите; 
• Одобряване на всяко удължение на времето за завършване на работите; 
• Допускане на искове за допълнителни разходи относно работите, 

включително разходи за възможно удължаване на времето за завършване. 
Тези действия ще се одобрят от Възложителя или чрез заповед за промяна и/или 

чрез приложение към договора за работите в случай на промяна на договорните 
условия. 

Преработване на количествата, Поправяне на количествата 

Базирани на действителните измервания и вземайки под внимание заповедите за 
промяна, Строителният надзор ще преработва количествата периодично, оценявайки 
тяхната стойност и правейки ревизионни цени, които ще се отразят в най-близкия 
месечен доклад (отчет). 

Качествен контрол  

Включва контрола който ще упражнява Строителен надзор в следене качеството на 
изпълняваните работи и влаганите материали, както контрол и текущи изпитвания, 
които се извършват от Строителя. 

Качествения контрол трябва да осигури пълно съответствие с договорните 
изисквания. Това се постига с постоянни прегледи, инспекции и тестове на работите, 
оборудването и материалите. 

За постигането на тези цели СН осигурява следните услуги: 

• Контрол по изпълнение Системата за качество утвърдена от Възложителя  
• Тестване на материалите. 
• Инспекции на операциите. 
• Упражняване на текущ контрол върху напредъка на работите. 
• Поддържане на отчетност за състоянието на строителните работи. 
• Контрол за поддържане в добро състояние на оборудването за измервания и 

изпитвания. 
•        Елиминиране на извършени работи и вложени продукти, които не отговарят на 
спецификацията. 

• Строг контрол и инспекция по приемане на завършени строителни работи. 
• Действия за коригиране на допуснати грешки. 
• Поддържане на отчетност за качеството. 

Тези дейности включват следните задължения на СН: 

• Представяне и одобрение на материалите, предложени от Строителя в съответствие 
със спецификацията. 

• Постоянен контрол на получаваните на обекта материали, дали са в съответствие с 
предложените от Строителя и одобрени от Строителния надзор. 

• Проверка на сертификатите на производителите чрез независими тестове и 
поддържане на подробни записи. 

• Инспекции и тестване на материалите преди да се включат в употреба. 
• Ще се отхвърлят резултати от инспекции и тестове на материали, несъответстващи 

на спецификацията. Записки за такива инспекции и тестове ще се пазят и 
анализират в подкрепа на решение за приемане или отхвърляне на извършените 
работи.  

• Преглед за одобрение на бетонов възел / асфалтова база за производство на 
бетонови и асфалтови смеси. 

• Преглед за одобрение на акредитирана строителна лаборатория за изпитване на 
материали, бетони, стомани и др.  



• Представяне и одобряване на рецепти за предвидените в Проекта бетони и 
асфалтови смеси, придружени с протоколи за изпитването на бетоновите и 
асфалтови смеси, цимента, пясъка, едрите добавъчни материали, водата и битума 
по съответните стандарти. 

• Представяне и одобряване на документ за произход и сертификат за качество на 
необходимата армировка, издадени от независима Акредитирана Строителна 
Лаборатория. 

• Ще бъде осигурен постоянен контрол на приетите методи и процедури – гаранция 
за качеството на изпълняваните видове работи. 

• Измерване и удостоверяване на всяка завършена работа за качество и съответствие 
със проекта и спецификацията. 

• Инструкции към Строителя за осигуряване на правилно провеждане контрола на 
работите. 

• Проверка на екзекутивите, изготвени от Строителя за извършване на строителните 
работи. 

Контрол във времето  

След преглеждане и утвърждаване на Строителната програма от страна на 
Възложителя Строителният надзор ще осигури следните услуги: 

• Наблюдаване на програмата. 
• Наблюдаване на строителните работи. 
• Проверка и изискване от Строителя да осъвременява и преразглежда програмата 
• Провеждане на периодични координационни срещи. 

Тези услуги ще включват следните цялостни заключения: 

- Близък контрол на Работите, за да се осигури правилното им изпълнение от 
Строителя, неговите подизпълнители и доставчици. 
- Наблюдение на производителността на труда и потвърждаване, че има необходимите 
ресурси за завършване на работите в съответствие с програмата. 
- Следене и контрол на доставките на материали. 
- Даване на инструкции на Строителя, ако има недостатъци в работата му и в 
качеството на доставяните материали. 
- Постоянно наблюдение на строителните дейности с цел да се сравнят с приетата 
програма. 
- Проверка и контрол на програмата за да се установи съответствието й със същинския 
напредък. При забелязване на нередности се правят препоръки с решения за 
коригиране. 
- Инструкции към Строителя, ако се види че не изпълнява задоволително работата си в 
съответствие с програмата, да коригира програмата, за да покаже как смята да завърши 
работата си във времето, в съответствие с определения Срок за Завършване. 
- Писмено уведомяване на Строителя ако напредъка на работите е твърде бавен, за 
завършването им в Договорния срок, за да предприеме необходимите мерки за 
ускоряване хода на работите с оглед те да бъдат завършени в срок. 
- Организиране на периодични срещи за пълна координация с необходимото участие на 
Възложител, Строител, Строителен надзор и други свързани с обекта. 
 

Мониторинг на извършеното строителство в рамките гаранционни срокове , 
съгласно условията на Договора за строителството и чл.20 от НАРЕДБА № 2 от 
31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти. 



Съгласно чл. 178, ал.5 от ЗУТ и чл.7, ал.2 от Проекто-Договора за упражняване 
на Строителен надзор, “Пътинвест-инженеринг” АД ще обезпечава отговорността по 
Договора за строителен надзор в срок от 30 дни след изтичане на минималния 
гаранционен срок на въведения в експлоатация строеж с допълнително сключената по 
чл.173, ал.1 от ЗУТ застраховка. 

Така описаният срок ще бъде обслужван от Строителния надзор чрез ритмични 
инспекции на строежа с честота определена от Възложителя, но не по-малко от веднъж 
на три месеца. На всяка тримесечна проверка строежът ще бъде обхождан и огледан от 
членовете на надзорния екип – Ръководителя на екипа, Архитект, Инженер 
конструктор, ВиК инженер, Инженер ОВиК, Ел. инженер. 

Резултатите от проверки по всички проектни части ще бъдат отразени в отчети, 
съдържащи информация за: 

- наблюдението на завършените строителни работи,  
- евентуални установени дефекти и недостатъци,  
- възникнали проблеми,  
- предприети мерки за отстраняването им и пр. 

Отчетите - обобщени, анализирани и окомплектовани с предложения за 
отстраняване на възникнали дефекти (ако има такива), ще бъдат представяни на 
Възложителя до 5 число след изтичане на съответния тримесечен период. 

Освен извършваните периодични инспекции, Строителния надзор ще обработва и 
предава на Възложителя под формата на отчети, всички евентуални сигнали, жалби/ 
рекламации за появили се дефекти и неизправности. 

Отстраняването на дефекти, възникнали в гаранционния период на строежа се 
извършва от Строителя, като направените разходи се покриват от съответната 
застраховка, а Консултантът упражнява строителен надзор и съставя всички актове и 
протоколи по реда на Наредба № 3 на МРРБ, както при изпълнение на същинското 
строителство. 

Консултантът ще изготви финален гаранционен отчет с данни от всички проведени 
инспекции в рамките на гаранционният срок, установените дефекти и нередности и 
мерките, предприети за отстраняването им. 

За окончателно извършване на услугата по “Упражняване на строителен надзор 
по време на отстраняване на проявени скрити Дефекти през гаранционните срокове” ще 
считаме края на тридесет дневния период, от датата на последния гаранционен срок за 
изпълнени СМР и съоръжения за Строежа, съгл. Наредба №2 за въвеждане в 
експлоатация на строежите и минимални гаранционни срокове. 

Вътрешен контрол при упражняване на строителен надзор на обект:  

«Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и 
монтажни работи на обекти на спортната инфраструктура в централна градска 
част на град Смолян” 

Вътрешен контрол по проверка на извършения вече контрол при упражняване 
на Строителен надзор ще се извърши съгласно Процедури за управление на качеството, 
в които са интегрирани Система за качество ISO 9001:2008, Система за управление на 
околната среда ISO 14001:2004 и Система за здравословни и безопасни условия на труд 
OHSAS 18001:2007. Отговорник за вътрешен контрол по проверка на извършения вече 
контрол е експертът по качество и длъжностно лице по Безопасност и здраве в “Пътинвест-
инженеринг”АД. Той осъществява оперативна координация и контрол при 
изпълнението на задачите и дейностите от отделните структури и сътрудници във 
връзка със СУК, СУОС и СЗБУТ. 



Организира и контролира дейността по безопасност и здраве при работа в 
Дружеството, свързана със защитата и профилактиката на професионалните рискове 
за живота, здравето и работоспособността на персонала и за установяване и 
поддържане на културата по безопасността в съответствие с фирмената политика. 

Изпълнява дейности, свързани с управлението на документите на трите 
системи и на записите. 

Следи за спазването на изискванията на ISO 9001:2008, изискванията на 
интегрираната система за управление на околната среда и безопасност и здраве при 
работа, съгласно стандартите БДС ЕN ISO 14001:2005 и BS OHSAS 18001:2007. 

Провежда вътрешните одити и подготовката на входните и изходните 
елементи за прегледите на СУК, СУОС и СЗБУТ за постигане на постоянна 
актуалност, адекватност и ефикасност. 

 
  10.4. Съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни 
материали за изпълнение на поръчката. 

1. Дейности по контрол на технологичното оборудване 

Преди началото на строително монтажните работи СН ще извърши: 
- оглед и одобрение на бетонови възли и асфалтови бази, предлагани от Строителя; 
- проверка и съгласуване на Графици за изпълнение на строително монтажни работи, 
графици за доставка на строителните материали и изделия, предлагани от Строителя. 
- проверка на ресурсната обезпеченост на Строителя, включваща:  

- механизация  
- работна ръка  
- материали 

Строителният надзор проверява и съгласува наличната механизация на Строителя, 
работната ръка и материалите изискващи се по съответни Сметки. По време на 
изпълнение на отделните видове СМР Строителният надзор проверява технологичната 
последователност съгласно Техническата спецификация и наличието на ресурсната 
обезпеченост като работна ръка, механизация и материали за всеки вид дейност. При 
неокомплектованост на механизацията за изпълнение на даден вид работа 
Строителният надзор предписва на Строителя да отстрани от работа видовете машини 
които не отговарят на технологичните изисквания и да окомплектова звеното 
механизация за изпълнение на даден вид работа съгласно изискванията на 
Техническата спецификация. При неспазване на технологичната последователност и 
неокомплектоване с необходимите работна ръка, механизация и материали 
Строителният надзор предписва на Строителя да спазва технологичните изисквания и 
окомплектова ресурсно изпълнението на отделните видове СМР. Паралелно с 
предписанията към Строителя, Строителният надзор докладва на Възложителя за 
нарушение в технологията на изпълнение на отделните видове работи, както и 
неокомплектованост на отделните видове СМР ресурсно. Всичко горецитирано по 
изпълнине на отделните видове СМР Строителният надзор записва в дневниците за 
изпълнение на видовете СМР като при системни нарушения на технологичните 
изисквания същите се включват в месечните доклади като предписание към Строителя 
за предприемане на мерки за отстраняване на нередностите. Проверката на 
технологичното оборудване и следене за изпълнение на видовете работи спомага за 
качественото изпълнение на видовете СМР, както и за спазване на графиците за 
изпълнение на обекта. 

2. Контрол на строителните продукти, влагани в Строежа и на извършените 
СМР 



• Консултантът извършва контрол на качеството на СМР и на Строителните 
продукти както следва: 

- Осъществява непрекъснат надзор по време на строителството по специалностите: 
конструкции, пътно строителство, геодезия, количества, качество, комуникации и др; 

- Контролира ежедневно извършването на СМР по вид, качество и стандарт съгласно 
Инвестиционния проект, Техническите спецификации, както и всички приложими 
Законови разпоредби, вкл. чрез техническо оборудване за изпитване и изследване, 
съгласно посоченото в офертата. При противоречие или несъответствие между 
текстовете на Техническите спецификации приоритетът на документите при 
прилагането и тълкуването им е в следната последователност: 

а. закони; 
б. подзаконови нормативни актове; 
в. технически правила, норми и нормативи, издадени от министъра на 
регионалното развитие и благоустройството; 
г. стандарти и технически одобрения; 
д. Техническата спецификация на Възложителя; 
е. Техническите предписания на Инвестиционния проект към изпълнението на 
СМР и към влаганите в строежа строителни продукти. 
Съответствието трябва да е налице след завършването на всеки участък и преди 

съгласуването от страна на Консултанта на съответния Междинен сертификат за 
изпълнени строително-монтажни работи по Договора със Строителя; 

- Контролира извършените работи при съставяне на протоколите и актовете по чл. 
7, ал. 3 от Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството (обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г. с последващите изменения и 
допълнения); 

- Контролира и приема извършените работи, включително осъществява 
непрекъснат надзор по време на изпълнение на специфични работи, включително 
контрол в складовете и работните помещения на изпълнителя по Договора за 
строителство и неговите подизпълнители; 

- Контролира и приема Строителните продукти, включително извършва контрол в 
складовете на доставчиците;  

- Контролира разплащанията между Възложителя с изпълнител/и и доставчици; 
- Контролира процеса по одобряване на строителството до въвеждане на Строежа 

в експлоатация 
 

• В случай на изменение на Инвестиционния проект или на промяна на 
Строителните продукти, предложена от и на риск на изпълнителя по Договора 
за строителство - одобрява промяна на Строителните продукти, както и вписва 
даденото одобрение в заповедната книга за Строежа, като промяната е 
допустима само ако Строителните продукти съответстват на изискващите се по 
стандарт, технически норми или одобрения, предвидени в Инвестиционния 
проект и Техническите спецификации, и за които изпълнителят представи 
надеждни доказателства за съответствие /декларации за съответствие, 
сертификат за качество и други/ и че са със същото или с по-добро качество от 
качеството на заменените Строителни продукти.  

 

• Предварително одобрява влагането на Строителни продукти, които не са 
определени в Инвестиционния проект и Техническите спецификации. СН няма 
право да одобрява Строителни продукти, които не съответстват на стандартите 
или за които няма технически одобрения. 

 



• Проверява извършената от изпълнителя по Договора за строителство работа, и 
го уведомява за всички установени недостатъци на СМР, както и посочва срок 
за отстраняването им.  

 

• Изисква допълнителни изпитвания на извършените СМР с цел проверка на 
тяхното качество. 

 
3. Контрол върху лабораториите и лабораторните тестове 
Реализацията на контрола върху качеството на стрителните материали и изделия  ще 

се осъществява чрез лабораторията на Строителя, а при необходимост, посредством 
приемливи за Възложителя специализирани лаборатории със съответните акредитации.  

Строителят ще установи и ще приведе в действие лаборатория за строителни 
материали и теренни изпитвания, както е указано в Договора за строителство, а СН ще 
вземе  необходимите мерки, за да гарантира, че лабораторията е в състояние да 
извършва всички изпитвания на материали, изисквани от техническите спецификации и 
инвестиционния проект. Строителят ще извършва под надзора на екипа (инженера по 
материалите), всички лабораторни и теренни изпитвания, необходими за постигане на 
изисканото качеството. Строителният надзор ще упражнява близък контрол върху 
изпитванията, извършвани на трошачните инсталации, кариерите и други източници на 
материали, за да гарантира, че качествата им съответстват на изискванията на 
Техническата спецификация.  

Теренните изпитвания за строго съблюдаване на стандартите, посочени в 
Техническата спецификация ще контролират качеството на изпълнените работи в 
съответствие на изискванията на стандартите.  

Преди започването на строителните работи, Консултантът в лицето на инженера 
по материалите ще подготви подробен списък на процедурите с описание на 
изпитванията и тяхната повторяемост. Копия от тези процедури ще бъдат дадени на 
Строителя и Възложителя. 

Консултантът ще контролира произхода на основните строителни материали, които ще 
бъдат използвани за обекта и които ще бъдат придобити от Строителя вследствие на договора за 
изпълнение. 

Надзора върху качеството на влаганите материали за съответствието на строителния 
продукт ще се доказва от Изпълнителя на СМР с декларация подписана и подпечатана от 
производителя или негов представител — (съгласно Наредба за съществените изисквания към 
строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 
от 06.12.2006 г.  и съгласно Регламент (ЕС) №305/2011 на Европейския парламент и на съвета 
за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти). 
Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие и с 
указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия 
упълномощен представител. 

Консултантът ще контролира ритмичността на доставяне на строителните материали и 
изделия, тяхното съответствие с техническите изисквания на проекта, както и начин на 
складиране, начин на влагане, изпитания и др. 

Качествения контрол трябва да осигури пълно съответствие на строителните материали и 
изделия с договорните изисквания. Това се постига с постоянни прегледи, инспекции и тестове 
на работите, оборудването и материалите. 

За постигането на тези цели се осигуряват следните услуги: 
• Контрол по изпълнение - Системата за качество, утвърдена от Възложителя. 
• Тестване на материалите. 
• Инспекции на операциите. 
• Контрол за лабораторни и полеви /текущи/ изпитвания. 



• Поддържане в добро състояние на оборудването за измервания и изпитвания. 
• Елиминиране на работи, които не отговарят на спецификацията. 
• Действия за коригиране на допуснати грешки. 
• Поддържане на отчетност за качеството. 

 
Тези дейности включват следните задължения: 

- Представяне и одобрение на материалите, предложени от Строителя в съответствие 
със спецификацията. 

- Преглед за одобрение на бетонов възел / асфалтова база за производство на бетонови и 
асфалтови смеси. 

- Преглед за одобрение на акредитирана строителна лаборатория за изпитване на 
материали, бетони, стомани и др. 

- Представяне и одобряване на рецепти за предвидените в Проекта бетони и асфалтови 
смеси, придружени с протоколи за изпитването на бетоновите и асфалтови смеси, цимента, 
пясъка, едрите добавъчни материали, водата и битума по съответните стандарти. 

- Представяне и одобряване на документ за произход и сертификат за качество на 
необходимата армировка, издадени от Акредитирана Строителна Лаборатория. 

- Проверка на сертификатите на производителите чрез независими тестове и поддържане 
на подробни записи, 

- Инспекции и тестване на материалите преди да се включат в употреба. 
- Резултати от инспекции и тестване на материали, несъответстващи на спецификацията, 

ще се отхвърлят. Записки за такива инспекции и тестове ще се пазят и анализират в подкрепа 
на решение за приемане или отхвърляне на извършените работи. 

 
4. Метод за работа при установяване на несъответствия на строителните 

материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол по 
промяната или корекцията им. 

Предложените материали от страна на Строителя ще бъдат подложени на: 
 
1. Преглед по документи /представените материали трябва да имат документи 

с пробни образци, протоколи от изпитвания, сертификати/ 
2. Контролно изпитване на предложените материали в лаборатория на 

Изпълнителя или в независима акредитирана лаборатория в присъствие на 
Инженера по материали от екипа за СН 

3. Приемане или отхвърляне на материали в зависимост от резултатите от 
прегледа на документи и на проведените контролни  изпитвания 

4. Наблюдение за отхвърления материал от страна на Инженера по материали 
от екипа за СН 

5. Запис удостоверяващ, че този материал е отстранен от склада/ строителната 
площадка  

6. Приемане на искания от страна на Изпълнителя за замяна на отхвърления 
материал с нов 

7. Проверка на качество на новия предложен материал 
 

Строителния надзор одобрява промяната на Строителните продукти, като  вписва 
даденото одобрение в заповедната книга за Строежа, като промяната е допустима само 
ако новия предложен материал съответства на изискващите се по стандарт, технически 
норми, предвидени в Инвестиционния проект и Техническите спецификации, и за 
които изпълнителят представи надеждни доказателства за съответствие /декларации за 
съответствие, сертификат за качество и други/ и че са със същото или с по-добро 
качество от качеството на заменените Строителни продукти.  



Консултантът ще осъществява постоянен контрол и наблюдение за постъпващи 
налични и влагани материали  в съответствие с нормативната база. 
 
 
   

  10.5. Човешки ресурси и отговорности. 
 
 

“Пътинвест-инженеринг” АД включва в екипа за Строителен надзор 
правоспособни специалисти с подходяща квалификация и опит в областта на пътното 
строителство в съответствие с изискванията на Наредбата за условия и реда за издаване 
на лиценз на консултанта за оценяване на съответствие на инвестиционните проекти 
и/или упражняване на строителен надзор.  

В приложения Списък на специалистите са дадени основни данни за всички 
членове на строителния екип. 
1. Състав - Екип и Задачи 

Длъжност 
Задача 

Ръководител на 
екипа 

Ръководителят на екипа за СН ще ръководи екипа и ще изпълнява 
отговорностите и задълженията съгласно нормативните документи за 
строителство и задачите възложени от Възложителя като покаже, че 
екипа за строителен надзор работи ефективно и изпълнява Услугите в 
съответствие с Договора. Той ще бъде постоянно на обекта на пълно 
работно време през времетраенето на строителните работи и ще е 
отговорен за осъществяването на пълен контрол при изпълнението на 
Работите от Строителя. Ще участва при предаването на обекта според 
Българското законодателство. 
• Основната задача на Ръководителя на екипа  е да осигури сигурна 

защита на интересите на Възложителя, чрез  своевременна и пълна 
реализация на проекта в съответствие с изискванията на Договора и 
Българското законодателство. 

• Мобилизира екипа за СН 
• Отговорен за законосъобразното започване на строителните работи 

(Разрешение за Строителство): 
- проверка условия и изискванията по издаденото Разрешение за 

строеж; 
- проверка валидността на съгласувания на проекта от отделните 

институции и експлоатационни дружества и, при необходимост 
презаверяването им.  

- проверка валидността на: Удостоверения за регистрация от 
Камарата на строителите в България за вписване в Централен 
професионален регистър на строителя за трета група строежи; 
банкови гаранции; застрахователна полица «Професионална 
отговорност в проектирането и строителството» със срок на 
валидност към момента на откриване на строителната площадка; 

- подготовка за откриване на строителната площадка/ съставяне на 
протокол обр.2/: чрез отправени искания към Община Смолян за 
определяне депа за извозване и складиране на хумус, земни маси 
и строителни отпадъци и на строителни материали, за 
изкореняване (отсичане) на съществуващи дървета, засягащи се 
от проекта.  

- Ще бъде проверена готовността за въвеждане на ВОД след 
откриване на строителната площадка и предвидени мерки в Плана 
за безопасност и здраве за осигуряване на безопасни и 
здравословни условия на труд 

- След получаването на всички разрешителни писма и 



съгласувания, ръководител екип ще подготви формуляр на 
протокола и ще открие площадката. В протокола ще бъдат 
отразени и мерките за осигуряване на безопасни и здравословни 
условия на труд, безопасността на движението(чл.157, ал.4от 
ЗУТ).За определяне на строителна линия и ниво ще се състави 
част II от обр. 2а - Протокол с означение на регулационните и 
нивелетните репери (чл.157, ал.2 от ЗУТ). 

- В тридневен срок от съставяне на Протокола за определяне на 
строителна линия ръководителят на екипа ще подготви, попълни 
заповедната книга на строежа и ще я внесе за заверка в 
Дирекцията за национален строителен контрол  

- В 7-дневен срок от заверката на заповедната книга, ръководителят 
на екипа ще уведоми следните   специализираните контролни 
органи за заверената заповедна книга:  
- Община Смолян, 
- Областно управление ПБЗН; 
- ВиК; 
- РИОСВ; 
- РЗИ; 
- Други институции, имащи връзка с настоящия проект 

- Също така ще бъдат уведомени и експлоатационни дружества, на 
които се засяга или има риск да бъдат засегнати техните 
съоръжения:  
- Електроразпределително дружество 
- В и К дружество 
- Телекомуникационните дружества 

• Ще контролира следните дейности: 
- ще проучи одобрена от Възложителя строителна програма, която 

ще бъде официален подробен график за изпълнение на Работите. 
Ще следи за напредъка на работите и своевременно реагира при 
съществено забавяне, като докладва на Възложителя и дава 
становище за наваксване с цел навременното и успешно 
завършване на работите.  

- ще следи за изпълнение на задълженията на Строителя във връзка 
с изпълнението на мерките за информация и публичност по 
Договора със Строителя, включително и на мерките, предвидени 
в одобрения от Възложителя Комуникационен план за 
изпълнението на мерките за информация и публичност, и да 
информира незабавно Възложителя за всяко констатирано 
нарушение. 

- задължава Строителя да предприеме всички необходими мерки 
свързани със здравето, безопасността и опазването на околната 
среда. 

- изпълнение на строежа, съобразно договора, одобрения проект и 
промени, предписани от проектанта по надлежния ред, спазвайки  
изискванията на Техническа спесификация, ПБЗ и правила на 
нормативните актове, регулиращи съответната дейност. 

- Участие в строителния процес на цялата необходима за 
качествено изпълнение на работите и заявена от Строителя 
механизация и работна ръка. 

• Дава указания на Строителя по важни въпроси, отнасящи се до 
работите по Договора за Строителството. 

• Проверява съответствието на сертификатите и удостоверява, че 
използваните материали отговарят на националните и 
международните стандарти, а при необходимост препоръчва 
използването на други страндарти след одобрение от Възложителя. 



• Упражнява контрол по изпълнението на строително-монтажните 
работи по време, количество и качество на вложените материали. 

• Разпорежда допълнителни изпитвания при съмнение в резултатите. 
• Потвърждава изпълнените работи чрез измервания и удостоверява 

тяхното съответствие с методите описани в договора за работите. 
• Подписва всички необходими документи съгласно Наредба № 3 / 

31.07.2003 год. на МРРБ. 
• Своевременно информира Възложителя за проблеми, които 

възникват в процеса на работа. 
• Води ежедневни записи на извършените работи като включва и 

направените разходи и плащания. 
• Удостоверява изпълнените количества и оформя изискващите се 

документи по Договора. 
• Разпорежда коригиране на количествата на работите, ако не са 

напълно оправадани за момента. 
• Одобрява междинните сертификати за месечни плащания, с което 

удостоверява завършването на работата или части от нея: 
- удостоверява изпълнените количества и оформя изискващите се 

документи по Договора.  
- потвърждава изпълнените работи чрез измервания и удостоверява 

тяхното съответствие с методите описани в договора за работите / 
техническа спесификация/. 

- проверява и удостоверява в протокол възникването на 
непредвидени работи по Договора за строителството, който 
съдържа вида, обема, единичните цени и общата стойност на 
непредвидените работи. 

• Заверява окончателен сертификат. 
• Съблюдава напредъка на работите сравнявайки ги с действителната 

работна програма. 
• Консултира Възложителя за възможности за намаляване на 

разходите по проекта и даване препоръки на Строителя за взимане 
на подходящи мерки в тази връзка. 

• Докладва на Възложителя за напредъка на работите и дава 
становище и препоръки за навременното и успешно завършване на 
работите.  

• Изготвя докладите съгласно условията на договора.  
• Проверява и предава на Възложителя всички екзекутиви, доклади, 

записи, сертификати и дневници подготвени от Строителя за 
завършване на работите. 

• Изготвя окончателен доклад и технически паспорт до Възложителя. 
• Съдейства за издаване на всички необходими писмени становища от 

специализираните контролни органи, договорите с 
експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на 
техническата инфраструктура, както и документ от Агенцията по 
кадастър за изпълнение на изискванията по чл.175 ал.5 от ЗУТ. 

• Организира приемането на проекта от Възложителя след завършване 
на строителството (Издаване Разрешение за Ползване).  

• Предприема необходимите мерки за навременно получаване на 
Разрешение за ползване на Строежа: 
- предава на Възложителя оригиналите на всички строителни 

книжа и други документи за строежа под опис. 
- подготвя техническо досие на обекта със съдържание, съгласно 

изискванията на чл.4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за 
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти   



- съдейства за своевременното организиране и извършване на 
необходимите действия към съответните компетентни органи и  
експлоатационни дружества, свързани с получаване на 
необходимите разрешения и съгласувания за въвеждането му в 
експлоатация. 

- уведомява на членовете на ДПК и осигурява съдействие при 
поискване на предварителни огледи, докладване на извършеното 
строителство. 

• Извършва мониторинг на извършеното строителство в рамките на 
гаранционни срокове, съгласно условията на Договора за 
строителството, но не по-малки от посочени в чл.20 от НАРЕДБА 
No 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти , като представя отчети, съдържащи информация 
за: 

- наблюдението на завършените строителни работи,  
- евентуални установени дефекти и недостатъци,  
- възникнали проблеми,  
- извършва дейностите по упражняване на строителен 

надзор по време на отстраняване на проявени скрити 
дефекти. 

• Изготвя финален гаранционен отчет с данни от всички проведени 
инспекции в рамките на гаранционният срок, установените дефекти 
и нередности и мерките, предприети за отстраняването им. 

Геодезист Ще носи отговорност за дейности, а именно: 
• Участва при определяне на строителна линия и ниво и уточняване 

на основните репери на строежа.  
• Проверява с измерванията си, действително състояние на опорния 

полигон и съответствието му с геодезическата част на проекта, а 
също и съответствието на тази геодезическа база, като извършва 
периодични проверки заедно с геодезиста на Строителя. 

• Следи за опазването и поддръжката на опорния полигон и 
нивелачната мрежа. 

• Извършва проверка на терена и съпоставяне с проекта съвместно със 
строителя. 

• Извършване проверки при достигане на контролираните проектни 
нива на всички етапи от строителството. 

• Потвърждава изпълнените строително монтажни работи чрез 
измервания и тяхното съответствие с методите описани в договора 
за работите. 

• Проверява действителните нива, преди започване на работите и 
постигнатите нива и координати при изпълнението на СМР. 

• Подписва всички необходими документи (относно строително 
монтажните работи на проекта) съгласно Наредба № 3/31.07.2003 
год. на МРРБ. 

• Гарантира постигнатите при изпълнението на строително монтажни 
работи нива, координати и геодезическа информация в екзекутиви. 

• Извършва геодезическо заснемане и осигурява издаване на 
удостоверение по чл.52 ЗКИР от Агенция по Кадастъра в следният 
обхват: 
- подготвяне на необходимите материали и данни в обем и качество 

съгласно изискванията на Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за 
съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната 
карта и кадастралните регистри и Наредба № 19 от 28 декември 
2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и 



кадастралните регистри и и внасяне на разработката за 
разглеждане и контрол в съответните служби по кадастъра към 
АГКК и  общински администрации и общински служби 
“Земеделие”  

- осигуряване на необходимите материали и данни за изпълнение 
на геодезическото заснемане на обекта от Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър, Общинските администрации, 
Общинските служби “Земеделие” и др. ведомства съхраняващи 
кадастрални данни за съответната територия; 

- отлагане на геодезическа основа, свързана с Държавна 
Триангулачна Мрежа; 

- осигуряване на удостоверение по чл.52 от ЗКИР от съответните 
компетентни органи за датата на насрочване на Държавна 
приемателна комисия на обекта. 

Геодезистът ще бъде на обекта по време на целия строителен период 
на пълно работно време, като присъствието му по дни ще е изцяло 
съобразено с видове работи, които ще се извършват на строежа, 
съгласно графика за изпълнение по договора за строителство. 
 

- Инженер 
Конструктор; 

- „ВиК” Инженер;  
- Инженер „ОВК”;  
- Ел. инженер; 
- Архитект 
 

За нуждите на изпълнение на строителния надзор, в екипа ни са 
включени експерти за оперативен контрол на място, които имат 
необходима квалификация и опит в строителство. Със специфичната 
дейност, която ще изпълняват в екипа и тяхното подчинението към 
Ръководитела на екипа, ще носят отговорност за дейности, а именно: 
• Упражняване на контрол по изпълнение на строително 

монтажните работи по време; 
• Провеждане на редовни инспекции на Обекта; 
• Потвърждаване на изпълнените строително монтажни работи 

чрез измервания и тяхното съответствие с методите описани в 
договора за работа; 

• Удостоверяване изпълнените количества от строително 
монтажните работи и оформяне на документите изискващи се от 
Договора;  

• Подписване на всички необходими документи (относно 
строително монтажните работи на проекта), съгласно Наредба № 
3/31.07.2003 год. на МРРБ; 

• Водене на ежедневни записи за извършени строително 
монтажни работи. Докладват на Ръководитела на екипа. 

• Наблюдават изпълнението на строително монтажните работи, 
като ги сравняват с действителната работна програма. Докладват на 
Ръководитела на екипа. 

• Разпореждане, чрез Ръководитела на екипа, за коригиране на 
количествата на СМР, ако не са напълно оправдани за момента. 

Експертите за оперативен контрол на място ще бъдат на обекта по 
време на целия строителен период, като присъствието им по дни ще е 
изцяло съобразено с видове работи, които ще се извършват на строежа, 
съгласно графика за изпълнение по договора за строителство. 

 
 
2.  Структура и организация на екипа за упражняване на строителен надзор по 
време на строителство и на гаранционния период – организационна схема на 
структура за строителен надзор, схема на заетост на екипа за строителен надзор 

 
Съгласно указанията на тръжната документация предлагаме следния екип за 

упражняване на Строителен надзор: 



2.1. Структура и организация на екипа за изпълнение на Консултатнска услуга 

Ключови експерти: 

- Инженер конструктор и Ръководител на екипа; 
- Геодезист; 
- ВиК инженер; 
- Инженер „ОВиК”; 
- „Ел.” инженер; 
- Архитект 

Екипът от специалисти е организиран по следната организациона схема (Схема на 
структурата и организацията на Строителен Надзор и Схема на комуникационните 
връзки на строителния надзор)  

2.2. Ориентировъчни срокове за изпълнение 

В съответствие с предвидените СМР сме предвидили следните срокове за надзор по 
отделните части на строителството, съгласно технологичната им последователност. 

Ключови експерти: 

- Инженер конструктор и Ръководител на екипа     
  месеца                                                                                              - 6 месеца; 

- Геодезист        - 1 месец; 
- ВиК инженер        - 2 месеца; 
- Инженер „ОВиК”       - 1 месец; 
- „Ел.” инженер       - 2 месеца; 
- Архитект        - 2 месеца 

 Обща заетост на СН:                             - 14,0 месеца 

3. Офис и ресурси 

3.1. Централен офис 

“Пътинвест-инженеринг” АД ще предостави на разположение централния офис на 
намиращ се в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 257 за цялото времетраене на 
Договора, оборудван с всички улеснения (телефон, факс, ксерокс, компютри и др.).  

“ПИЕ” АД разполага с Лицензирана Строителна Лаборатория рег. № 142 ЛИ 
/21.04.2010г., обзаведена с оборудване за извършване на изпитвания на земни работи, 
пътни и асфалтови работи, цимент, бетон и стомана в съответствие с изискванията на 
Техническите Спецификации и Стандарти (ASTM, AASHTO, DIN, BS, БДС). Тази 
лаборатория е обслужвана и ръководена от висококвалифициран и опитен екип. 
Лабораторията може да се използва за успоредни изпитвания ако и когато е в съгласие 
с изискванията на надзора. Лицензирана Строителна Лаборатория ще подпомага 
дейността на екипа за СН на “Пътинвест-инженеринг” АД. 

Офиса на “ПИЕ” АД разполага с Библиотека съдържаща Закони, Актове, 
технически книги и статии, покриващи пълния обхват на нещата, спадащи към всички 
технически и административни нужди на Инженерните работи оформящи 
Строителната Индустрия, които са в помощ на “Пътинвест - инженеринг” АД. По този 
начин текстовете принадлежащи към техническите и административни изисквания на 
проекта – Правилата и тълкуванията на ЗУТ, ФИДИК и др. са вече в наличност за екипа 
за СН за консултация по време на изпълнението когато и ако са нужни. 

3.2.Помощен офис 



гр. Смолян, бул. “България” № 85, ет.2 

“Пътинвест-инженеринг” АД ще осигури помощен офис заедно с обзавеждането и 
оборудването за целия период на строителството: 

- тотална станция с всички необходими помощни оборудвания; 
- теодолити; 
- автоматични нивелири; 
- компютри; 
- принтери; 
- дигитални цифрови апарати; 
- офис обзавеждане. 
“Пътинвест-инженеринг” АД осигурява транспорт на екипа за Строителен надзор, 

за всяка цел свързана с изпълнението на проекта. Автомобилите са с разрешителни, 
пълна застраховка обезпечени за ползване по обществените пътища. Същите ще бъдат 
на разположение за целия период на строителството на обекта. 

“Пътинвест-инженеринг” АД ще предприеме всичко необходимо за обезпечаване 
на екипа с необходимото оборудване позволяващо да изпълни задълженията си 
резултатно. 
 
 
 
 

  10.6. Контрол върху технологичната последователност на строителните 
процеси. 

 
ОБХВАТ НА ПРОЕКТА: 
 

Изкопни работи 
 

Работата по изпълнение на договора започва с почистване и подравняване на 
строителната площадка, направа на изкопи за ивични фундаменти на сградата. След 
приключване на изкопните работи по фундаментите на основната сграда се пристъпва 
към изпълнение на същите последователно за кабели, канализация и ограда. 

Изкопите се изпълняват механизирано с багер чук в скални почви и ръчно. За 
обратна засипка на основи се използват почва и фракция. Останалите количества от 
изкопа се транспортират до предварително определени от Възложителя места със 
самосвали. 

Предвидено е уплътняване на земни маси с трамбовка, както и полагане на дрениращ 
баластрен слой. 

След приключване СМР, се пристъпва към земни работи за оформяне на околното 
пространство, които включват изкопи, доставка и разстилане на хумус. 

Част Архитектурна: груб строеж и довършителни работи 

Покривни работи;  

Зидарски работи; 

Дограмаджийски работи; 

Вътрешни мазилки и замазки по стени и подове; 

Вътрешни настилки и облицовки; 

Вътрешни бояджийски и други довършителни работи;  

Външна топлоизолация; 



Външна минерална мазилка, по стени и цокли; 

Хидроизолация по плосък бетонов покрив. 

Работите по изпълнение на част „Архитектурна“ започват след набиране 
достатъчна якост на стоманобетонните конструкции на сградата и след направа и 
монтаж на хоризонталните клонове на ВиК инсталацията. Организацията на 
строителната площадка следва технологичната последователност на строително-
монтажните работи по дадена сграда и е възприета по начин, предотвратяващ 
прекомерно струпване на работна сила на строителните площадки. Обособяват се 
работни групи, отговарящи за различни дейности, които са организирани да изпълняват 
последователни строителни дейности. 

Завършването на сградите започва със изграждане на предвидените по проект покривни 
и зидарски работи и едновременно с това Със завършването на зидариите се пристъпва 
към монтаж дограми. 

След направа на сградните инсталации следват вътрешните довършителни работи - 
мазилки, замазки, настилки, боядисване и облицовки. 
 

За извършване на СМР по част „Архитектурна“ е необходима следната 
механизация: товарни и лекотоварни автомобили, автокран, укрепващо трьбно скеле. 

При извършване на довършителни работи се съблюдават: 

а) покривни работи (отнася се за обекти 1- Реконструкция и рехабилитация на 
спортна зала, 3- Реконструкция и рехабилитация на плувен басейн и 4- 
Доизграждане на стадион „Смолян“ - ремонт обслужваща сграда и спортни площадки) 

Преди започване на покривните работи трябва да е завършено бетонирането на 
последната (покривна) плоча на сградата и достигната необходимата якост. До 
завършването на обшивката с трябва да са изведени на покрива всички комини, 
вентилационни тръбопроводи. 

Направата на покривната конструкция включва направата на лежаща дървена 
конструкция от гредоред, пароизолация, топлоизолация. 

Видът на покрива на спортна зала и плувен басейн ще се запази, като ще се 
извърши необходимата реконструкция. По отношение на обслужващата сграда при 
стадиона ще бъде предложен скатен покрив. 

Направата на лежаща дървена конструкция започва след запознаване с работния 
проект, подбор на дървения материал с проверка на качеството му, на свързващите 
елементи (гвоздеи, скоби, ъглови планки), както и извършване на всички спомагателни 
и подготвителни операции, свързани с технологичния процес на работа: скрояване, 
отсичане, малки подрязвания, пасване. 

Монтажа на дървената конструкция започва с разчертаване на местата за 
гредите, полагане на пароизолация, приготовление и изрязване на всички части, 
биндери, столици, попове, мертеци, макази и др. по размери . Предялване от две и 
повече страни, пренасяне на готовите части и монтирането им на място чрез направа на 
сглобките с гвоздеи между елементите и ъглови метални планки към 
стоманобетоновата плоча, наковаване на елементите и притягане на цялата 
конструкция. 

Преди монтажа на обшивката се полага топлоизолация между гредите върху 
пароизолацията и стоманобетоновата плоча без залепване при хоризонтални 
повърхности и наклони до 30° и със залепване при вертикални повърхности. Слоевете в 



топлоизолационната конструкция се полагат в последователност, съгласно 
изискванията на проекта и възприетата технология. При необходимост върху 
топлоизолацията се изпълнява изравнителна замазка от цименто-пясъчен разтвор с 
дебелина 4 cm. 

Монтажът на обшивката включва подготовка на леглото чрез предялване или 
попълване на ребрата за получаване на равна повърхност, изрязване на дъските по 
дължина, включително и напасването им и наковаване върху ребрата. 

Подаването на тежки строителни продукти на покрива се извършва с кран. За 
приемане и временно складиране на строителни продукти се подготвят предварително 
площадки. 

Обшиването на козирки, монтирането на водосточни тръби, олуци и др. се 
извършва от предварително монтираното скеле. След края на работната смяна или при 
прекъсване на работа, неизползваните строителни продукти, отпадъците, 
инструментите и др. се свалят от покрива или се укрепят по подходящ начин. 

• Извършване на покривни работи се разрешава от техническия ръководител 
след проверка здравината на носещите елементи (покривна плоча) и на местата 
за закачване на предпазните колани на работещите. 

• Не се допуска изготвяне на подлежащи на монтиране покривни елементи 
върху покривната конструкция 

• Не се допуска използване на кранове, строителни подемници и др. за 
разполагане на работни площадки за извършване на строителни работи 

• При изпълнение на топлоизолационната конструкция не се допуска 
наличието на пукнатини, процепи и отвори, механични повреди по 
топлоизолационните елементи. 

б) Зидарски работи –могат да се наложат при реконструкцията и ремонта на спортната 
зала и обслужващата сграда при стадиона при евентуална необходимост от обособявне 
на допълнителни помещения. 

Изпълнението на зиданите конструкции се извършва в съответствие с 
проектната документация за вида и размера на зидовете; вида и качествата на 
зидарийните тела и разтвора, на детайлите за превръзките на редовете и за връзките на 
зиданите с носещите конструкции и помежду им. 

Зидането на стени върху бетонни и стоманобетонни конструкции трябва да 
започне след достигането на якостта на натиск на бетона, предписана в проекта. 

Всички видове отвори, канали, ниши компенсационни фуги и др. се изпълняват 
по време на зидането по проекта, оставят се отвори в зида и за стеги на кофража и 
гнезда за греди, щурцове и др. Оставянето на допълнителни отвори в зидариите се 
допуска само ако са предвидени в РПОИС. 

При зидането трябва да се спазва линията на зида, хоризонталното положение на 
редовете, вертикалността на ръбовете и ъглите чрез отвесираие на зидовете и 
подвеждане на редовете с канап, а при стени с криволинейни очертания с шаблон, и 
равнинността на стените в съответствие с изискванията на проекта. 

При зидането на редовете всяка вертикална фуга от долния ред трябва да се 
пресича от зидарийното тяло от горния ред. 

Зидането трябва да се извършва равномерно по целия етаж на сградата и се 
прекъсва при необходимост по наклонена или вертикална сгшаловидна линия. 



Продължаването на зидането след прекъсване и зазиждане на оставени отвори се 
извършва при спазване на системата на превръзката на редовете и заклинването във 
височина и в страничните плоскости. 

Зидането при височина на зидовете над 1,5 м се извършва с помощта на работно скеле. 

При изграждане на зидарии се съблюдават: 

• Контролът върху качеството на доставените материали за изпълнение на 
зидариите се провежда от техническия ръководител на обекта в съответствие с 
изискванията за входящ контрол по БДС 

• Проверките за дебелината на зидовете, праволинейността и 
хоризонталността на редовете, ширината на фугите и отворите, вертикалността и 
равнинността на стените се извършват не по - малко от два пъти на 1 м височина 
на зида и при завършване на зидарията на етажа. 

• При извършване на зидарски работи в зимни условия се води дневник, в 
който ежедневно се нанасят данни за атмосферните условия- температура на 
въздуха, наличие на валежи, температура на разтвора по време на полагането. 

• Приемането на всички видове зидарии се извършва преди изпълнението на 
мазилките и облицовките с акт. Обр.12 в съответствие с разпоредбите иа 
Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи но време на 
строителството. 

в) Мазачески работи – могат да се наложат при реконструкцията и ремонта на 
спортната зала и обслужващата сграда при стадиона при евентуална необходимост от 
обособяване на допълнителни помещения. 

Преди започване на мазаческите работи трябва да са завършени основните 
видове строително монтажни и покривни работи на сградата, в това число да бъдат 
завършени и изпитани всички инсталации (ВиК, ОВ, Ел. и др.) 

Мазилките се изпълняват по етажно по технологичен ред в съответствие с 
графика на обекта. Дебелината на пластовете на мазилката, ако не е посочена в проекта, 
не трябва да превишава за еднопластова мазилка 25 mm; 

Нанасянето на всеки следващ пласт от мазилка трябва да става след свързването 
и втвърдяването на предишния. 

Преди изпълнение на мазилката се прави проверка на основата и се отстраняват 
всички замърсявания, пукнатини, неравности и др. Мазилката не се изпълнява върху 
замръзнали или мокри места. 

Всички повърхности преди измазваието се проверяват за отклонение от 
размерите, за вертикалност и хоризонталност на плоскостите и др. За осигуряване на 
дебелината и равнинността на мазилката се изпълняват водещи ленти (майки) от 
разтвор. 

При изпълнение на мазилките, ако в РПОИС не е определено друго, се спазва 
следната последователност на технологичните операции: почистване с четка на стените 
от прах, кал, петна и други, почистване на отпадъците покрай зидовете,подготовка на 
повърхността; преглед на вертикалността на зидовете, запълване на отвори, 
вдлъбнатини и други по степите, облепване на дограма, намокряне на стените и тавана 
с вода, шприцоване на бетоновите повърхности с циментово мляко, направа и 
отвесиране на водещите майки, полагане на разтвора и подравняване на мазилката с 
мастар по тавана и стените. Отвесиране на ръбовете на издадености (колони, пиластри, 
страници, отвори и други) посредством мастар, полагане на разтвора, подравняване на 



плоскостта и ъглите на тавана и стените, включително оформянето на ръбовете на 
гредите с мастари, и заглаждането й до получаване на гладка повърхност, включително 
окончателното оформяне на ъглите и ръбовете. 

Всички гладки и плътни повърхности се почистват и обработват (чрез 
награпяване, бучардисване и др.) за осигуряване на сцепление на мазилката с основата. 
След обработката повърхностите се измиват с вода и се шприцоват с циментопясъчен 
разтвор. 

При нанасяне на разтвора основата трябва да е влажна без да има по нея 
излишна непопита вода. Навлажняваното се прави и на старите по-рано положени и 
изсъхнали пластове. 

При направа на мазилки се съблюдават следните изисквания: 

Всички мазилки и пластовете им трябва да се пазят до втвърдяването им от 
удари и сътресения, от дъжд, от замръзване и от бързо изсушаване (прегряване). При 
необходимост вароциментовите мазилки се мокрят през 1 - 2 дни, а циментовите - по 2 
- 3 пъти в денонощие, в продължение на 1 седмица. 

При изкуствено изсушаване на мазилката въздухът не трябва да се нагрява над 
30 °С и трябва да се осигури непрекъсната вентилация на помещението. 

Изпълнението на мазилки при зимни условия се разрешава само ако са спазени 
следните условия: полагането, транспортирането и съхраняването на разтворите трябва 
да става така, че в момента на полагането температурата на разтвора да бъде над + 5 °С 
при ръчно полагане. 

Прилагането на химически добавки при изпълнение на вътрешни мазилки не се 
допуска. При минимални температури под - 5 °С не се разрешава изпълнението на 
външни мазилки. 

 
г) Шпакловъчнн работи – в тази точка са дадени принципните методологии за 
изпълнение на тези видове работи, които могат да се наложат при реконструкцията и 
ремонта на спортната зала и обслужващата сграда при стадиона при евентуална 
необходимост от обособявне на допълнителни помещения. 

Шпакловъчните работи се изпълняват след изсъхване на вътрешната 
варовациментова мазилка и съгласно утвърдения график за обекта. 

При изпълнение на шпакловките се спазва следната последователност на 
технологичните  операции: 

Преглеждат се и се почистват повърхностите па готовата вътрешна мазилка, 
прави се проверка на геометричните размери, вертикалност и хоризонталност на 
плоскостите, приготвя се гипсов разтвор. 

Нанася се гипсовия разтвор и се заглажда с шпакла за попълване на порите на 
варовата мазилка до получаване на гладка повърхност на стените и таваните, оформят 
се ъглите и ръбовете на издадености с монтаж на метални ъгли. 

Преди изпълнение на шпакловката се прави проверка на основата и се 
отстраняват всички замърсявания, пукнатини, неравности и др. Шпакловка не се 
изпълнява върху.замръзнали или мокри места. 

Всички шпакловки трябва до втвърдяването им да се пазят от удари и 
сътресения, от дъжд, от замръзване и от бързо изсушаваме (прегряване) като се 
осигурява непрекъсната вентилация на помещението. 



д) Замазки 

Преди полагането на цименто-пясъчния разтвор бетонната повърхност се 
очуква, почиства се много добре от строителни отпадъци, измита се и се измива с вода. 

Стените се облепват с полиетилен на ниво до 30 мм от пода за предпазване от 
изпръскване вследствие шприцоването и хоризонталното придвижване на разтвора по 
бетонната повърхност. 

Извършва се предварителна нивелация на подовете, като до касата на всяка 
врата върху стената или на самата каса се нанася маркировка, гарантираща сигурното 
определяне нивото на готовата замазка. Препоръчва се тази маркировка да бъде на 
разстояние 150 cm от желаната повърхност на готовата замазка. При определяне нивото 
на готовата замазка се допускат разлики в зададените коти не повече от ± 3 mm. 

Нивата на замазката се определят в зависимост от вида на настилката, заявена от 
клиента или съгласно работния проект. 

Добре почистената и изметена повърхност се намокря обилно с вода - двукратно 
на интервал от 30 минути с цел водонасищането й, като не се допуска образуването на 
локви. Това се извършва с маркуч, включен във водна инсталация или от варели с вода, 
разнесени по етажите на стьлбищната клетка, шприцова се с циментов разтвор. 

Преди полагането на замазката се уплътняват всички отвори и процепи с 
цименто-пясъчни разтвори, приглаждат се достъпите на монтажни и инсталационни 
отвори, а така също и до вратите на стълбищните площадки, когато условията налагат 
това. 

е) Облицовъчни работи 

Облицовките се изпълняват като видимо покритие по стените и таваните от 
плочи, разтвори и специални закрепващи детайли. При дребноразмерни плочки 
(керамични) облицовката може да се изпълни само чрез залепване. Облицовките имат 
различни защитни и декоративни функции в зависимост от вида на материалите и 
начина на изпълнението. 

Облицовките се изпълняват отделно по видове според: мястото на полагането 
им: външни, вътрешни, по стени, но тавани; вид на облицовъчните материали: 
облицовки от естествени скални материали; облицовки от изкуствени материали 
(бетонни, керамични, синтетични, от дърво, и др.); начина на изпълнението: залепени, 
окачени (монтирани на специални носещи елементи) или взидани (изпълнявани заедно 
със зидарията). 

Облицовките се изпълняват предимно отдолу нагоре. При външните облицовки 
трябва да са завършени изолациите и засипването на основите и да е изпълнен цокълът 
на сградата. Вътрешните и външните облицовки се изпълняват след завършване на 
мазилките. 

Облицовъчните работи се изпълняват с предписаните в проекта вид и качества 
на плочите, вид и марка на разтвора, вид и размери на закрепващите детайли и др. 
Преди изпълнението на облицовките трябва да бъдат изпълнени всички други работи, 
от които може да стане зацепване или повреждане на облицованите повърхности. В 
изключителни случаи изпълнената вече облицовка трябва да се защити от замърсяване 
или повреда. 

При направа на облицовки се изпълняват следните процеси: пренос на материалите, 
сортиране на плочите и материалите, почистване на мястото за полагане на 
облицовката, пасиране на бетона, разстилане на залепващия разтвор, нареждане на 
плочите, оформяне на рамките около прозорците или вратите, полагане на 



приспособления за оформяне на фуги, рязане на плочите, оформяне на ивици с разтвор 
в края на нареждането на плочите, пробиване на необходимите дупки за тръби на парно 
отопление, за водопроводни и други инсталации, фугиране, почистване на облицовката 
и предаването й в готов вид. 

ж) Топлоизолационни работи  

Подготовка на основата: 

Трябва да се провери качеството на съществуващата основа. Ако мазилката е 
здраво свързана с основата, не е необходимо повърхностните пукнатини и неравности 
да се замазва. Основата трябва да бъде добре почистена: първо се обезпрашава, а след 
това стените се измиват с вода под налягане. Измитите стени трябва да са напълно 
изсъхнали преди тяхната обработка да продължи. Силно попиващи основи трябва да 
бъдат грундирани с дълбокопроникващ грунд. Тази обработка изравнява 
водопопиваемостта на основата, предотвратява прекалено бързото изсъхване на 
лепилния разтвор и създава условия за постигане на доброто сцепление. Грундът 
изсъхва за около 4 часа и основата е готова за последваща обработка. 

При изпълнение на топлоизолация на сградата се коригира външния и вид. 
Плоскостите за топлинна изолация прикриват не само пукнатините на фасадата, но и 
деформации по време на изграждането. Неравности до 2 cм могат да бъдат изравнени с 
по-дебел слой от прикрепващия разтвор. При по-големи отклонения трябва да се 
предвиди използване на плоскости с различна дебелина. 

Сцеплението на лепилния разтвор към подготвената основа се проверява чрез 
залепване на парчета полистирен с размери 10x10 cm в няколко участъка и ръчното им 
нанасяне след 4 - 7 дни. Адхезията към основата се счита за задоволителна, когато се 
разрушава целостта на полистирена, без да се засяга лепилния слой или целостта на 
основата. 

Фиксиране на топлоизолационните плоскости 

Долният ръб на плоскостите стъпва върху цокъл на профили, прикрепени към 
стената с дюбели. Дюбелите трябва да са разположени най-много през 30 cм. 
Лепилният разтвор се изсипва в предварително измереното количество хладка вода. 

Разтворът трябва да се нанесе по периметъра на плоскостта под формата на 
ивица, широка 3-4 cm и на няколко топки в средата с диаметър 8 cm, така че покритата 
с разтвор площ да бъде най-малко 40 % от повърхността на плоскостта. 

При равни основи разтворът може да се нанесе с маламашка с дебелина на зъба 
до 10-12 mm. Плоскостите се фиксират плътно една до друга, като се започне от 
цокълния профил и като се спазва разминаването на вертикалните сглобки. Фуги по-
големи от 2 мм и недобре уплътнени участъци трябва да се запълнят с полистирен или 
полиуретанова пяна. Пяната увеличава своя обем при употреба, затова трябва да се 
нанася повърхностно във фугите между плоскостите. Излишното количество пяна се 
отстранява с нож. Фугите не се запълват с циментов разтвор, за да се избегне 
образуването на термомостове. 

Три дни след закрепянето на топлоизолационните плоскости цялата им 
повърхност- трябва да се заглади с груба шкурка. Това е особено важно, ако 
полистиренът е бил изложен на действието на слънцето повече от две седмици и е 
пожълтял. 

Ако основата е с недостатъчна носеща способност, плоскостите от експандиран 
полистирен трябва да се укрепят допълнително с дюбели и пирони. Главите на 
дюбелите не трябва да се показват над повърхността. Местата на снаждане между 



топлоизолационните плоскости -трябва да бъдат уплътнени около отвори за врати и 
прозорци, както и при ламаринени престилки по корнизи. В плоскостта се изрязва 
скосен улей с ширина минимум 5 мм, който се запълва с акрилен уплътнител. След 
нанасянето уплътнителят се заглажда с вода и подходящ инструмент. 

За уплътняване на дилатационните фуги се използуват уплътнители от 
полиуретан или екструдиран полиетилен или готови профили. Ръбовете на 
дилатационната фуга могат да се оформят от цокъл ни профили, а уплътнителите да се 
фиксират е полиетиленово покритие. Ръбовете на профилите трябва да бъдат облепени 
временно със строително тиксо. 

з) Бояджийски работи - стени и тавани с латексова боя 

Преди боядисването се прави подготовка на основата, почистване от прах и 
замърсявания, пренос на необходимите материали и изкачване по етажите до 
местополагането им; направа на работно скеле до 4 м височина. Подготовката на 
основата включва изкърпваното й и грундиране с разредена боя, ако няма предвиден за 
целта грунд. След грундирането се правят поправки на шпакловката или 
прешпакловане на негодните участъци и шлайфане на подготвяните за боядисване 
повърхности. 

След завършване на подготовката се нанасят боите на тънки пластове, като се 
изчаква изсъхването на предишния пласт с мече, а ъглите се отсичат с четка. 
Полагането на боите се извършва при температура на най - студената външна стена 
най-малко + 8 °С, измерена на разстояние 0.5 м от пода, ако не е предписано друго в 
проекта. 

и) Бояджийски работи - метални и дървени повърхости 

Преди боядисването (лакирането) се прави подготовка на основата, почистване 
от прах и замърсявания, почистване от ръжда при металните повърхности. 

Подготовката на основата включва грундиране на подготвените повърхности с 
готов грунд, предназначен за съответната повърхност - метална или дървена. Върху 
грундираната основа се полагат два тънки пласта от същинското покритие с мече, четка 
или бояджийски агрегат. Между двата пласта се изчаква изсъхването на предходния. 

Не се допуска боядисване на външни метални повърхности при наличието на 
конденз върху тях и при относителна влажност на въздуха над 80 %. 

 
Част „Сградни инсталации“ 
 

Сграднитe инсталации включват: 
- ВиК инсталация; 
- ОВ инсталация; 
- Ел. инсталация, включваща: 
- Силнотокова и слаботокова инсталация 
- Заземителна и мълниеотводна инсталации 
- Пожароизвестяваща инсталация и видеонаблюдение 

 

Работите по сградните инсталации се извършват като са предвидени необходими 
технологични периоди на изчакване. Когато е приложимо няколко работни групи 
извършват паралелно монтаж на различни части от няколко сградни инсталации. 

Изграждането на сградните инсталации започва с ВиК сградно отклонение - 
хоризонтални клонове, които се завършват преди наливане на подова плоча на кота 



0,00. Следва изграждане на площадков водопровод и канализация. Вертикалните 
клонове на ВиК инсталацията се изграждат след като стоманобетонната конструкция е 
достигнала необходимата якост и са изпълнени зидовете. ОВ инсталацията се изгражда 
паралелно с вертикалните клонове на ВиК. Работите по Ел. инсталацията започват с 
изтеглянето на кабелите. 

В зависимост от вида на инсталацията, пробни изпитвания ще се извършват след 
монтаж на съответните проводни системи и оборудване, съгласно нормативните 
изисквания и при присъствие на съответните технически лица. Пробните изпитвания е 
необходимо да приключат преди започване на довършителните работи по част „АС“. 
Необходимата документация за извършени пробни изпитвания се представя с 
документите, отчитащи извършени видове и количества СМР. 

Последен етап от изграждането на сградните инсталации е монтаж на 
оборудване, което се предвижда паралелно на довършителни работи по основните 
сгради.  

За извършване на СМР по част „Сградни инсталации“ е необходима следната 
механизация: товарни и лекотоварни автомобили, укрепващо тръбно скеле, специфично 
оборудване; 
 

При изграждане на сградни инсталации се съблюдават: 

Преди започването на монтажа на водопроводните и канализационни 
инсталации трябва да се отбележи с не измиваща се боя нивото на готовите подове във 
всички помещения, в които ще се монтира водопроводна и канализационна инсталация. 
Монтажът трябва да сe завърши и инсталациите да се изпитат и приемат преди 
започване измазването на помещенията. 

а) Водопроводни инсталации 

Водопроводните отклонения се полагат на дълбочина на външния водопровод с 
възходящ наклон към водомера, не по-малък от 0.003. 

За обезпечаване изпускането и източването на водата хоризонталните клонове 
на водопроводиата инсталация се монтират с входящ наклон, не по-малък от 0,002 към 
водочерпните прибори. 

Водопроводните клонове в жилищните, културно - битовите и обществените 
сгради се монтират, както следва: 

Главните хоризонтални клонове, когато са разположени в избите - открити по 
стените и таваните или в монтажен канал под пода, а в останалите случаи - скрито; 

Вертикалните клонове - вкопани в стените, с изключение на пластмасовите, или 
в монтажни канали 

Разпределителните клонове - вкопани, с изключение на пластмасовите, в стените 
или открити, в зависимост от предназначението на сградата. 

 Вкопаните в стените тръби трябва да имат покритие, не по-малко от 2 cм. 
Съединяването на тръби при преминаване през плочи, стени и прегради не се допуска. 

Не се допуска водопроводни тръби да се прокарват през канали за нечиста вода, 
асансьорни шахти, димни и вентилационни канали и в непосредствена близост с 
електрически трансформатори, ел. табла и др. 



В случаите, когато водопровода от твърд поливинилхлорид се полага под 
терена, монтажът се извършва извън окопа и след това водопроводът се спуска в 
изкопа. Ширината на изкопа е равен на диаметъра + 40 cм. 

Тръбите за топла вода се монтират над или в страни от тръбите за студена вода 
на светло разстояние, не по-малко от 10 cм при вкопани и при топлинно не изолирани 
тръби, а при топлинно изолирани - според дебелината на изолацията. 

При всички смесители (батерии) крана за студена вода се монтира отдясно, а 
крана за топла вода - отляво. 

Изпълнение на водопроводна инсталация при зимни условия: 

Свързването на инсталацията с външния водопровод се прави непосредствено 
преди пускането на инсталацията в пробна експлоатация. 

Изпитването на инсталацията и пускането и в експлоатация се допуска при 
температура в помещението, не по-ниска от 5 °С. 

б) Канализационни инсталации 

Не се допуска вертикални и хоризонтални канализационни клонове да 
преминават през вентилационни или димни канали. 

Максималният наклон в канализационните тръбопроводи не трябва да 
надвишава 0,15. Изключения се допускат за къси отводнителни тръби от прибори. 

По вертикалните канализационни клонове се оставят ревизионни отвори, както 
следва: При сгради на един етаж - в зимника и в тавана; 

При сгради на повече от един етаж - в зимника, в тавана и междинни през един етаж. 

Ревизионните отвори се оставят на височина най- малко 0,80 м от пода, но не по- 
ниско от 0,20 м над най-високо свързаното отклонение в етажа. При скрито положените 
тръби на местата на ревизионните отвори се поставят розетки. 

На хоризонталните клонове ревизионни отвори се оставят, както следва: 

В началото на всички недостъпни за наблюдение клонове. 

При смяна на посоката без ревизионна шахта и с ъгъл, по-голям от 30 °С. 

На подклозетни събирателни хоризонтални клонове при два и повече свързани 
клозета и на местата, където се свързват няколко канала. 

В зимника на разстояние до 15 м за условно чисти води и до 6 м за битови води 
от ревизионните отвори на вертикалните клонове. 

Канализационните тръбопроводи се закрепват стабилно към стените с куки или 
хамути Свързването на канализационните тръби в носещи стени и плочи не се допуска. 

Когато се кръстосват с водопроводи за питейна вода, канализационните тръби се 
полагат по - ниско от водопроводните на светло разстояние, не по - малко от 0,40 м. 

Сградните канализационни отклонения се свързват с външната канализация под 
ъгъл между посоката на двата потока, не по - голям от 90°. Когато наклонът на 
отклонението е по- голям от 15°, свързването му към външната канализация става 
посредством шахта с под. При този случай вътрешния диаметър на шахтата трябва да 
бъде не по-малък от 1 м. По време на монтажа откритите краища на канализационните 
тръбопроводи се закриват с дървени или металически запушалки, за да се избегне 
затлачването им, нe се допуска употребяването за тази цел на парцали или калчища. 



Санитарните прибори се монтират при прецизно нивелиране. Фаянсовите 
санитарни прибори се монтират след завършването на всички останали монтажни 
работи. 

Подовите сифони се монтират в най-ниските места на водопроводните подове. 
Решетките на подовите сифони трябва да бъдат наравно с пода. 

Ел. инсталация  

а) Открито изпълнение на електрически инсталации 

Съединителните и разклонителните връзки на електрическите инсталации не 
трябва да се подлагат на никакви механични усилия. 

Закрепването на скрито положените защитни инсталационни тръби се извършва 
с гипсова замазка през 0,70 - 0,80 м. 

Изпълнението на инсталации директно по строителната основа или на изолатори 
се извършва с кабели с предпазна обвивка - пластмасова или метална, съгл. проекта. 
Преминаването на защитени и незащитени проводници и кабели между етажите трябва 
да се изпълнява в тръби или скари съгл. проекта. 

Проводниците на въздушни захранващи линии трябва да бъдат разположени или 
оградени по начин, описан в проекта, така, че да са недосегаеми от обитаваните от хора 
места (напр. балкони, стълбища и др.) 

Направа на захранващи линии по покривите на сградите не се разрешава. 

Полагането на проводниците по прегради (в мазилката, в канали или празно 
пространство на панели) трябва да се извършва по най-късото разстояние между 
разклонителната кутия и осветителното тяло. 

Закрепването на мостовите проводници при скрито полагане не трябва да се 
извършва с гвоздеи. Гвоздеи могат да се употребяват само за временно закрепване, 
преди поставяне на мазилката и трябва да се изваждат. При това временно закрепване 
не се допуска забиване на гвоздеи между проводниците. 

Мостовите проводници трябва да бъдат прикрепени към стената или канала с 
гипсов разтвор или скоби от изолационен материал. 

При лампени излази в конзолите на ключове и контакти при мостовете 
проводници се оставя резерв съгласно проекта, но не по-малко от 100 мм. 

Линиите на токовите кръгове при таблата се оставят с резерв съгласно проекта, 
но не по-малко от 150 мм. 

Инсталациите, изпълнени с мостов проводник, под мазилка, се подлагат на 
изпитване два пъти, като първия път се изпитва изолационното съпротивление между 
проводниците и проводниците спрямо земята, преди полагане на мазилката, а втория 
път освен горните изпитвания, се прави изпитване по токово натоварване преди 
изпълнение на бояджийските работи. 

Не се допуска закрепване на електротехнически защитни тръбопроводи към 
технологични, а също закрепване чрез непосредствена заварка към строителни основи 
или технологични конструкции. 

в) Съединяване, отклонение и обработка краищата на проводници и кабели 

В местата на съединяване на жилата трябва да се предвижда запас от жилото 
съгласно проекта, обезпечаващ възможност за повторно съединяване. 



Съединяването на жилата на проводници и кабели към плоски изводи (клеми) на 
апарата трябва да се изпълнява: 

Едножични със сечение до 10 мм2 - след оформяне края на жилото с предпазване 
от изваждане и от саморазвиваие; Многожични след оформяне края на жилото. 

Допуска се непосредствено съединяване на едножични и многожични жила на 
проводници и кабели със сечение до 6 мм2 с предпазване от изваждане. 

Почистената част от жилото на проводника между цилиндричната част иа 
кабелната обувка и изолацията на жилото трябва след свързване на обувката да бъде 
изолирана. 

г) Контрол и предаване на електрически инсталации 

За изградената ел. инсталация, положена директно върху строителната основа и 
подлежаща на закриване се съставя акт обр. 12 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството, като се проверяват се 
положените тръби и кабели преди тяхното покриване. 

Проверява се сигурността на закрепване на осветителните тела. 

Измерва се съпротивлението на изолацията на електрически инсталации и 
кабели. Пусковите работи се извършват, когато са завършени ел. монтажните работи по 
вторичните вериги и са монтирани всички видове ел. табла. Готово е осветлението и 
отоплението. 

 

Отоплителна и вентилационна система 

За отопление за обектите - спортна зала и обслужваща сграда към стадиона са 
предвидени котелно и съответната отоплителна инсталация и за охлаждане са 
предвидени водоохладителни агрегати или климатици. 

Съгласно инвестиционните проекти източника на топлина за тези обекти са котелни 
инсталации. 

1. Отоплителна инсталация в спортна зала: 

За помещенията ще се проектира отопление посредством нова отоплителна инсталация 
котелна на пелети или на друг източник.  

2. Отоплителна инсталация в обслужваща сграда към стадиона: 

За помещенията ще се проектира отопление посредством нова отоплителна инсталация 
котелна на пелети или на друг източник.  

3. Отоплителна и климатична инсталация в сграда при многофункционална площадка: 

Ще се проектира отопление/охлаждане посредством инверторни климатизатори.мулти 
сплит система. За спомагателните омещения отоплението е с ел. конвектори, като за 
мокрите помещения  отоплителните тела са противовлажно изпълнение 

4. Вентилационна инсталация в спортна зала, обслужваща сграда при стадиона и сграда 
при многофункционална площадка 

За съблекални, душове и тоалетни е предвидена механично-смукателна вентилация. 
Външният въздух се обработва  в канален вентилатор и по система от ламаринени 
въздуховоди и вентилационни решетки се подава в помощенията. Отработеният въздух 
се засмуква от помещенията от канален вентилатор през вентилацинни решетки по 
ламаринени въздуховоди се изхвърля извън сградата. 



 

Проби: 

След извършване на монтажа ще се направят следните проби: 

• Топла проба на отопляемите помещения 

• Ефективна проба и наладка на приточната и смукателна вентилационна система 

Всички СМР по част Отопление и вентилация ще се изградят като се спазват 
изискванията и технологията дадена в: 

НАРЕДБА № 15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, 
изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и 
разпределение на топлини а енергия Издадена от министъра и а регионалното развитие и 
благоустройството и министъра на енергетиката и енергийните ресурси, обн., ДВ, бр. 68 от 
19.08.2005 г., попр., бр. 78 от 30.09.2005 г., изм.бр. 20 от 7.03.2006 г., както и предписанията от 
проектната документация. 

НАРЕДБА № Iз 1971 от 29.10.2009 г. за строително технически норми за осигуряване на 
безопастност при пожар. 

НАРЕДБА №7 – за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради 

 

Проби: 

След извършване на монтажа ще се направят следните проби: 

• Топла проба на отопляемите помещения 

• Ефективна проба и наладка на приточната и смукателна вентилационна система 

• Ефективна проба и наладка на ВСОДТ /вентилационна система за управление на 
дим и топлина/ 

 

Пожароизвестителна инсталация за спортна зала 

Пожароизвестителната система ще се състои от главна централа и подцентрали 
свързани по рингов принцип. Главната центарала ще бъде монтирана в определено с 
проекта помещение в спортната зала. Помещенията и съоръженията контролирани от 
подцентралите ще са разделени по зони на технологичен принцип. При пожар 
автоматично ще се задейства защитно изключване на ел.захранването  на индикираната 
зона. 

 Конструкцията и предназначението на сградите, съоръженията и използваните 
технологии не изискват автоматизирани пожарогасителни действия, поради което 
технологично и нормативно се предвиждат спринклери, дренчерни или други 
пожарогасителни системи. 

 Ще се използват кабели с устойчива на температурни въздействия изолация. 

 Ще се изготвят местни инструкции за обслужване на ел.съоръженията, които 
при точно спазване да изключват възможността от злополука. Предвидено е време на 
експлоатацията регулярно да се замерва преходното съпротивление на заземлението. 
Същото трябва да бъде не по голямо от 10 ома. 

 Експлоатационни персонал трябва да бъде обучен за борба с пожари в ел. табла 
и ел. апаратура. 



 При изпълнение на всички ел.монтажни работи и при експлоатация ще се 
спазват правилниците НУЕЛ, ПТБ и НППСТН 

Всички монтажни работи ще се извършват с изправни инструменти 

 Към източника за мрежово напрежение няма да се включват допълнителни 
консуматори освен тези проектирани в частта „пожарна сигнализация” 

 Задължително ще се зануляват пожароизвестителните централи съгласно чл.1-7-
80 на ПУЕУ и ПБЕЕУС 
 Лицата от охраната имащи достъп до централите трябва да се обучат срещу 
подпис за работа с пожароизвестителните централи –панели 
 На подходящо място ще се постави схема на инсталацията и инструкция за 
работа с нея. 
 Ще се заведе дневник за контрол на техническото състояние на 
пожароизвестителната инсталация съгласно изискванията на ВИСПА 
 
Съгласно проектните документации за отделните обекти ще бъде предвидено ТВ 
наблюдение. Системата за ТВ наблюдение ще осъществява непрекъснат контрол в 
реално време както и запис на случващото се. 
 

Част „Вертикална планировка” 

Строително монтажните работи по част вертикална планировка са следните:  

• Земни работи за оформяне на вертикалната планировка. Изкопи и насипи. 

• Асфалтова настилка 

• Бетонова настилка 

• Бетонови плочи 

СМР за част „Вертикална планировка“ се извършват по паралелен и по 
последователен способ на организация. Тази част е завършваща за обекта и е 
предвидена да се изпълни заедно с последните довършителни работи по основните 
сгради, а именно —демонтаж фасадно скеле и вътрешни бояджийски работи. 

Под всички настилки ще се извърши уплътняване на насипите до достигане на 
нормативни стойности за уплътняване.  

 
Изграждането на пътната конструкция се извършва със специализирана 

механизация за изпълнение на пътни работи, след приемане на земното легло или 
пътните насипи 

 
След приемането от строителния  надзор  трошения камък се извършва 

полагането на пътните ивици. Полагането на пътни ивици ще се извърши върху 
бетонова основа, съгласно българските стандарти.  

 
Асфалтовите работи за обекта се състоят в производство, превоз и полагане на 

асфалтови смеси.  
Преди влагането на битума в производство ще се провежда входящ лабораторен 

контрол на същия. Битум при който се появи разпенване или е бил нагрят до 
температура над 170°С няма да бъде използван.  

 
Осигурена е достатъчна производителност на асфалтосмесителя, достатъчен 

брой транспортни средства и подходящи условия на складиране така, че необходимите 



количества смес да бъдат доставяни за осъществяване на непрекъснато полагане на 
асфалтовите смеси. 

Каросерията на превозните средства ще бъде напълно почистена преди 
натоварване със смес. Сместа ще се превозва така, че да бъде предпазена от 
замърсяване и десортиране.  

Транспортните средства ще бъдат експедирани за строителната площадка по 
такъв график и разпределение, че всички доставени смеси да бъдат положени на дневна 
светлина.  

Бетоновата настилка се изпълнява от бетон В 30 

- Трошенокаменна настилка  от 40 см върху здрава основа, уплътнена на два пласт по 
20 см. 

- Армирана мрежа ф8 с каре 15/15, положена в горната част на настилката на 1/3h със 
застъпка от 25% 

- Работни и привидни фуги без отстояние на полета максимум от 5,00м цимент х 4,00м 

В проектите бетоновите работи ще са предвидени за изграждане настилка. 
Бетонът се полага след направа на кофража и приемане на арматурата.  

Бетонови тротоарни плочи  

-     уплътнен пласт от несортиран трошен камък 23 см 

- подложен бетон В 7,5 под легнал градински бордюр 

- бордюр 8/16/50 

- циментопясъчен разтвор 1:3 под бетонови плочки 3см 

- бетонови тротоарни плочки 40/40/4,5 

Бетонови паркоплочки тип "пчелна пита" ще се полагат за укрепване на 
склонове с наклон над 1:1.5 

Отводняването на площадките ще се извършва гравитачно с площадкова 
канализация за дъждовни води.  

 

Част „Благоустрояване и озеленяване” 

Озеленяването ще се изпълнява по проект за озеленяване, в който ще се включи 
изпълнение и на алейна мрежа. Озеленяването ще се изпълнява успоредно с 
вертикалната планировка и в зависимост от това дали сезона го позволява. 

 

Част „Външно водоснабдяване на обектите” 

Предвижда се използване на съществуващите сградни водопроводни отклонения 
и на четирите обекта 

Част „Външна канализация” 

Предвижда се да се използват съществуващите канализационни отклонения за 
обектите. 

 

УПРАЖНЯВАНЕ НА СН ВЪРХУ ТЕХНОЛОГИЧНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ 
НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ 

 



“Пътинвест-инженеринг” АД ще контролира технологичната последователност на 
строителните процеси чрез екип за СН, съобразявайки се с всички свои задължения по 
Договора, сключен с Възложителя. 

 
1. Услугите, които ще бъдат осигурени включват, но не се ограничават само 

от: 
• Обезпечаване на екип от специалисти, който ще е на разположение на обекта 

през цялото времетраене на строителството от датата на започване; 
• Задължаване Строителя да вземе всички необходими мерки свързани със 

здравето и безопасността и опазване на околната среда; 
• Одобряване на работните програми на Строителя, включващи мобилизация на 

персонал, оборудване и ресурси; 
• Даване указания на Строителя по важни въпроси, отнасящи се до СМР по 

договора за строителство; 
• Проверка за съответствие на сертификатите на вложените материали с 

националните стандарти, и ако има нужда използването на други равностойни или по-
добри стандарти след съгласуване с Възложителя; 

• Наблюдение на изпитванията, които провежда Строителя, за да се провери 
тяхното съответствие със спецификациите и стандартите. 

• Нареждания за провеждане на допълнителни изпитвания, ако са нужни; 
• Упражняване на контрол над изпълнените строително монтажни работи по 

време, количество и качество на вложените строителни материали; 
• Провеждане на редовни инспекции на обекта; 
• Информиране Възложителя и Строителя, когато промените в чертежите са със 

заповеден характер; 
• Попълване на всички документи указани в Наредба №3/31.07.2003 г. на МРРБ; 
• Своевременно информира Възложителя за всички проблеми, които възникват в 

процеса на строителство; 
• Информира Възложителя за потенциални проблеми, които могат да възникнат 

във връзка с изпълнение на строителния Договор и даване на препоръки за тяхното 
решаване; 

• Организира приемането на СМР в съответствие с изискванията на 
оторизираните власти след завършване на строителството. 

 

Подготовка на строителната площадка  
 

Строителният надзор ще следи всички получени в хода на СМР строителни 
отпадъци- изсечени клони и храсти, разрушени асфалтови пластове, отстранени 
негодни настилки, разрушен бетон, изкопи от почистване и др. да се депонират там, 
където е указано от Възложителя . 
 

Упражняване на СН при изпълнение на земни работи 
 
СН ще гарантира извършването на земните работи да става съгласно одобрения проект 
и при спазване на техническата спецификация. 
 
СН ще следи за безопасността на изкопните работи, за количествата, и за спазването на 
местата за депониране (депа, площадки или складове, одобрени от Възложителя).  
 
При изпълнение на дейностите по обратно засипване в хода на изпълнение на СМР за 
съоръжения и др. и при доставка и полагане на насип от подходящ материал СН ще 



следи за : технологията на полагане на пластове;  предписаните в проекта и раздели на 
ТС зърнометрия, земно-механични показатели, граници на протичане на материалите, 
показатели им на пластичност, органични примеси и всички изискуеми; ще се 
контролира спазване на специалните изисквания за стабилизиран насип (ако е 
приложимо); ще се следи за навременното и ритмично взимане на проби от страна на 
Строителната лаборатория. 
 

Полагане на асфалтовите смеси 
� СН ще контролира приготвянето на асфалтови смеси да става при точно 

спазване на заложените в проекта рецепти и регламентираните в Техническата 
спецификация.  

� СН ще контролира полагането на асфалтовите смеси да става с асфалтополагач с 
фискирана дължина на един пласт при по-големи- площи и ръчно- при по-
малки. 

� СН ще контролира дебелината на полагане на пластовете асфалтова смес да 
отговаря на определената в проекта дебелина.  

Уплътняване на асфалтовите смеси 
� СН стриктно ще следи уплътняването на новоположената асфалтова смес да се 

изпълнява с предписаните в проекта уплътнителни машини. 
� СН ще следи уплътняването да започне веднага след полагането на асфалтовите 

смеси, да се извършва с предписаното в проекта застъпване и да приключи 
преди температурата на сместа да спадне под указаната в проекта. 

� СН ще гарантира спазването на допустимите по ТС толеранси за равност, ниво, 
напречни сечения, дебелина на пласта, неизправности на повърхността, 
плътност или състав след окончателното уплътняване на асфалтовите пластове. 
СН ще позволява полагане на асфалтовата смес да се извършва при температура 

на въздуха не по-ниска от 5ºС, с тенденция към покачване, при условие, че 
повърхността на ремонтираната площ е суха. 
 
 
Контрол върху строителните материали и изделия влагани в строежа, както и на 
извършените СМР 

Консултантът извършва контрол на качеството на СМР и на Строителните 
продукти както следва: 

- Осъществява непрекъснат надзор по време на строителството по специалностите: 
конструкции, пътно строителство, геодезия, количества, качество, комуникации и др; 

- Контролира ежедневно извършването на СМР по вид, качество и стандарт съгласно 
Инвестиционния проект, Техническите спецификации, както и всички приложими 
Законови разпоредби, вкл. чрез техническо оборудване за изпитване и изследване, 
съгласно посоченото в офертата. При противоречие или несъответствие между 
текстовете на Техническите спецификации приоритетът на документите при 
прилагането и тълкуването им е в следната последователност: 

а. закони; 
б. подзаконови нормативни актове; 
в. технически правила, норми и нормативи, издадени от министъра на 
регионалното развитие и благоустройството; 
г. стандарти и технически одобрения; 
д. Техническата спецификация на Възложителя; 
е. Техническите предписания на Инвестиционния проект към изпълнението на 
СМР и към влаганите в строежа строителни продукти; 



Съответствието трябва да е налице след завършването на всеки участък и преди 
съгласуването от страна на Консултанта на съответния Междинен сертификат за 
изпълнени строително-монтажни работи по Договора със Строителя; 

- Контролира извършените работи при съставяне на протоколите и актовете по чл. 
7, ал. 3 от Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството (обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г. с последващите изменения и 
допълнения); 

- Контролира и приема извършените работи, включително осъществява 
непрекъснат надзор по време на изпълнение на специфични работи, включително 
контрол в складовете и работните помещения на изпълнителя по Договора за 
проектиране и строителство на Строежа и неговите подизпълнители; 

- Контролира и приема Строителните продукти, включително извършва контрол в 
складовете на доставчиците;  

- Контролира разплащанията между Възложителя с изпълнител/и и доставчици; 
- В случай на промяна на Строителните продукти, предложена от строителя по 

Договора за  строителство – строителния надзор одобрява промяната на Строителните 
продукти, като и вписва даденото одобрение в заповедната книга за Строежа, като 
промяната е допустима само ако Строителните продукти съответстват на изискващите 
се по стандарт, технически норми, предвидени в Инвестиционния проект и 
Техническите спецификации, и за които изпълнителят представи надеждни 
доказателства за съответствие /декларации за съответствие, сертификат за качество и 
други/ и че са със същото или с по-добро качество от качеството на заменените 
Строителни продукти.  

- Одобрява предварително влагането на Строителни продукти, които не са 
определени в Инвестиционния проект и Техническите спецификации като няма право 
да одобрява Строителни продукти, които не съответстват на стандартите или за които 
няма технически одобрения. 

- Проверява извършената от Строителя работа и го уведомява за всички установени 
недостатъци на СМР, както и посочва срок за отстраняването им.  

- Изисква допълнителни изпитвания на извършените СМР с цел проверка на 
тяхното качество. 

 
Контрол върху лабораториите и лабораторните тестове 
Реализацията на контрола върху качеството ще се осъществява чрез лабораторията 

на Строителя, а при необходимост, посредством приемливи за Възложителя 
специализирани лаборатории със съответните акредитации.  

Строителя ще обезпечи и ще приведе в действие лаборатория за строителни 
материали и теренни изпитвания, както е указано в Договора за строителство, а ние ще 
вземем необходимите мерки, за да гарантираме, че лабораторията е в състояние да 
извършва всички изпитвания на материали, изисквани според Договора. Строителя ще 
извършва, под надзора на инженера по материали, всички лабораторни и теренни 
изпитвания на материали и продукти, необходими за постигане на качеството, 
изисквано от спецификациите и плановете. Ще упражняваме близък контрол върху 
изпитванията, извършвани на трошачните инсталации, кариерите и други източници, за 
да гарантираме, че качеството на материалите съответства на изискванията на 
Техническата спецификация.  

 
Консултанта ще контролира произхода на основните строителни материали, които ще бъдат 

използвани за обекта и които ще бъдат придобити от Строителя вследствие на договора за 
изпълнение. 

Надзора върху качеството на влаганите материали за съответствието на строителния продукт 
ще се доказва от Изпълнителя на СМР с декларация подписана и подпечатана от производителя 



или негов представител — (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и 
оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.  и 
съгласно Регламент (ЕС) №305/2011 на Европейския парламент и на съвета за определяне на 
хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти. Влаганите 
строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие и с указания за 
прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен 
представител. 

Консултанта ще контролира ритмичността на доставяне на строителните материали и 
изделия, тяхното съответствие с техническите изисквания на проекта, както и начин на 
складиране, начин на влагане, изпитания и др. 

Качествения контрол трябва да осигури пълно съответствие на строителните материали и 
изделия с договорните изисквания. Това се постига с постоянни прегледи, инспекции и тестове 
на работите, оборудването и материалите. 

За постигането на тези цели се осигуряват следните услуги: 
• Контрол по изпълнение - Системата за качество, утвърдена от Възложителя. 
• Тестване на материалите. 
• Инспекции на операциите. 
• Контрол за лабораторни и полеви /текущи/ изпитвания. 
• Поддържане в добро състояние на оборудването за измервания и изпитвания. 
• Елиминиране на работи, които не отговарят на спецификацията. 
• Действия за коригиране на допуснати грешки. 
• Поддържане на отчетност за качеството. 

 
Тези дейности включват следните задължения: 

- Представяне и одобрение на материалите, предложени от Строителя в съответствие 
със спецификацията. 

- Преглед за одобрение на бетонов възел / асфалтова база за производство на бетонови и 
асфалтови смеси. 

- Преглед за одобрение на акредитирана строителна лаборатория за изпитване на 
материали, бетони, стомани и др. 

- Представяне и одобряване на рецепти за предвидените в Проекта бетони и асфалтови 
смеси, придружени с протоколи за изпитването на бетоновите и асфалтови смеси, цимента, 
пясъка, едрите добавъчни материали, водата и битума по съответните стандарти. 

- Представяне и одобряване на документ за произход и сертификат за качество на 
необходимата армировка, издадени от Акредитирана Строителна Лаборатория. 

- Проверка на сертификатите на производителите чрез независими тестове и поддържане 
на подробни записи, 

- Инспекции и тестване на материалите преди да се включат в употреба. 
- Резултати от инспекции и тестване на материали, несъответстващи на спецификацията, 

ще се отхвърлят. Записки за такива инспекции и тестове ще се пазят и анализират в подкрепа 
на решение за приемане или отхвърляне на извършените работи. 
 
 

Метод за работа при установяване на несъответствия на строителните материали 
и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол по пдмяната или 
корекцията им. 

Предложените материали и изделия от страна на Строителя ще бъдат подложени 
на: 

 
1. Преглед по документи /представените материали трябва да имат документи с 
пробни образци, протоколи от изпитвания, сертификати/ 



1. Контролно изпитване на предложените материали в лаборатория на 
Изпълнителя или в независима акредитирана лаборатория в присъствие на 
Инженера по материали от екипа за СН 

2. Приемане или отхвърляне на материали в зависимост от резултатите от 
прегледа на документи и на проведените контролни  изпитвания 

3. Наблюдение за отхвърления материал от страна на Инженера по материали от 
екипа за СН 

4. Запис удостоверяващ, че този материал е отстранен от склада/ строителната 
площадка  

5. Приемане на искания от страна на Изпълнителя за замяна на отхвърления 
материал с нов 

6. Проверка на качество на новия предложен материал 
 

Строителния надзор одобрява промяната на Строителните продукти, като  вписва 
даденото одобрение в заповедната книга за Строежа, като промяната е допустима само 
ако новия предложен материал съответства на изискващите се по стандарт, технически 
норми, предвидени в Инвестиционния проект и Техническите спецификации, и за 
които изпълнителят представи надеждни доказателства за съответствие /декларации за 
съответствие, сертификат за качество и други/ и че са със същото или с по-добро 
качество от качеството на заменените Строителни продукти.  
Консултантът ще осъществява постоянен контрол и наблюдение за постъпващи 
налични и влагани материали  в съответствие с нормативната база. 

 

Вътрешен контрол 

Вътрешен контрол по проверка на извършения вече контрол при упражняване на 
Строителен надзор ще се извърши съгласно Процедури за управление на качеството, в 
които са интегрирани Система за качество, Система за управление на околната среда ISO 
14001:2004 и Система за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007. 
Отговорник за вътрешен контрол по проверка на извършения вече контрол е експерт по 
качество и длъжностно лице по Безопасност и здраве. Той осъществява оперативна 
координация и контрол при изпълнението на задачите и дейностите от отделните 
структури и сътрудници във връзка със СУК, СУОС и ЗБР. 

 
1. Описание на последователността на изготвяне на изискуемата по закон 

документация за обектите. 
2. Описание на дейностите, които ще контролира строителният надзор при 

изпълнение на предвидените строително-монтажни работи в строителството на 
обектите. 

3. Описание на мониторинга на методите на изпълнение на видовете СМР. 
4. Описание на дейностите по съгласуване и контрол на технологичното 

оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката – произход, доставки, 
сертификати, складиране, изпитване, влагане, подмяна, корекция. 

5. Описание на разпределението на човешките ресурси и отговорностите по 
специалности на отделните специалисти, които ще участват в процеса на контрол на 
изпълняваните дейности. 

6. Описание на  контрола върху технологичната последователност на 
строителните процеси. 

 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА 

„ПЪТИНВЕСТ – ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София: 
• Ценова оферта, изготвена по образец съгласно Приложение № 2. 



 
ЦЕНОВА ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 
 

• Цена за изпълнение на поръчката:  
20 340,00 лева / словом двадесет хиляди триста и четиридесет лева / без ДДС,  
която цена е формирана на база на следните цени за упражняване на строителен надзор 
по строителни обекти: 
№ по 
ред 

Вид дейност Цена в лева  
без ДДС 

 
 

1. 

Строителен надзор, осъществяван по време на изпълнението на 
строителни и монтажни работи на обект: ДОИЗГРАЖДАНЕ НА 

СТАДИОН „СМОЛЯН“ - РЕМОНТ ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА И 
СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ. 

 
 

7 209.00 

 
2. 

Строителен надзор, осъществяван по време на изпълнението на 
строителни и монтажни работи на обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ И 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СПОРТНА ЗАЛА. 

 
3 644.00 

 
3. 

Строителен надзор, осъществяван по време на изпълнението на 
строителни и монтажни работи на обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ И 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЛУВЕН БАСЕЙН. 

 
2 573.00 

 
 

4. 

Строителен надзор, осъществяван по време на изпълнението на 
строителни и монтажни работи на обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ И 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОТКРИТА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА 
ПЛОЩАДКА. 

 
 

6 914.00 

 
 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА
 “ТРАКИЯ  ГАРАНТ” АД, гр. Пловдив: 
• Техническа оферта, изготвена по образец съгласно Приложение № 1 съдържащо 

разработени от участника: 
1. Последователност на изготвяне на изискуема по закон документация. 
Актовете и протоколите от Наредба 3  се съставят при влязло в сила разрешение 

за строеж, удостоверено със заверка от органа, който го е издал. Актовете и 
протоколите се изготвят въз основа на данни от строителните книжа, от други 
документи, изискващи се по съответния нормативен акт, от констатациите при 
задължителни проверки, огледи и измервания на място. Съставените и оформени 
актове и протоколи по време на строителството  имат доказателствена сила при 
установяване на обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в 
експлоатация (приемане) на строежите. Участника ще бъде ангажиран да контролира 
образците по чл. 1, ал. 1 от наредбата за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството  и съгласно ЗУТ за обектите 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“ . Ще бъдат съставени 
образците съобразно категорията на строежите, като всеки обект  от  предмета на 
Обществената поръчка е трета категория. Ключови експерти (надзорен екип) ще 
съставят актове и протоколи за подготовка, откриване на строителна площадка и 
определяне на строителна линия и ниво и за приемане на завършени видове строителни 
и монтажни работи при изпълнението на строежите до  издаване на съответното 
Разрешение за ползване на обекта. Ангажират се да упражняват функциите на 
строителен надзор на всеки един строеж  за изготвянето на образци № 2, (2а), 3, 4, 5, 7, 
10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 до издаване на технически паспорт, изготвяне на окончателен 
доклад за всеки от строежите на всеки един от строежите след подписването на 



Констативен акт /Обр. 15/ до издаването на  съответното Разрешение за ползване на 
обекта. 

 

2. Дейности. 
Ще се осигури постоянно присъствие на специалисти по всички части на 

проектите, т.е архитектура, конструкции, ВиК, Отопление, вентилация и климатизация, 
Електрическа  от които има необходимост за всеки от обектите, съгласно зададеното 
задание. 
 

3. Мониторинг на методите на изпълнение на видовете СМР. 
Методите на изпълнение на СМР за всеки един от обектите, съобразно 

технологичната последователност  на изпълнителя  се предвижда да се изпълни за 
всеки обект в последователността съгласно одобреното техническо предложение на 
строителя за поръчката. 
          -  Строителен надзор, осъществяван по време на изпълнението на строителни и 
монтажни работи за обект: ДОИЗГРАЖДАНЕ НА СТАДИОН „СМОЛЯН“ - 
РЕМОНТ ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ  включва 
строителството на обслужващата сграда на два етажа  и прилежащите спортни 
площадки в западната част на имота. Архитект от  „Тракия Гарант”АД има 
отговорността да се запознае с одобрените инвестиционни проекти. Контрол върху 
изпълнението на предвидените за оформяне рампи, преустройство на санитарните 
възли за обслужване на  зрителите, тоалетни за инвалиди, санитарно битови помещения 
за обслужване на персонал, съблекални помещения и котелно помещение, съответстват 
ли на предвиденото в проектната документация  и изпълнението им. Контрола и 
съгласуването на основните материали за изпълнение на поръчката – произход, 
доставки, сертификати, тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, 
както и ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, 
изпитване за горепосоченият обект – нова дървена скара, минерална вата, 
пароизолация, обшивка от хидрофобен шперплат, битумна хидроизолация, на която 
горният пласт да бъде изпълнен с посипка. Ще  изисква  мостри. При несъответствие на 
някои от материалите,  ще изисква подмяната им  с тези които съответстват на 
показателите  по изисквания на проекта. 
Материалите предвидени в проекта, а те са за  прозорци алуминиеви или ПВЦ, 
изолацията и мазилката по стените ще бъдат контролирани от специалистите от екипа 
на „Тракия Гарант „АД 
 По част ВиК, Електро и ОВК ключовите експерти, включени в офертата ни за участие 
в настоящата процедура, за целия период на изпълнение на строителните дейности ще 
проверяват документите и материалите  за водопроводна, канализационна мрежа и  
санитарното обзавеждане. За осигурените материали за силови и осветителни 
инсталации експерт от надзорната ни фирма по част „Електрическа” ще упражнява 
контрол върху механичното и законосъобразно изпълнение на ГРТ и РТ. За изпълнение 
на вентилацията от PVC тръби Ф160, Ф200, Ф250 и механична нагнетателна 
вентилация за компенсация на изтегленият въздух от баните и санитарните възли, 
ежедневно ще бъдат проверявани от експерт на „Тракия Гарант „ АД. 
          - Строителен надзор, осъществяван по време на изпълнението на строителни и 
монтажни работи  на обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 
СПОРТНА ЗАЛА включва ремонт на покрив с подмяна на всички топлоизолационни и 
хидроизолационни пластове. Топлоизолацията по стените, подмяната на прозорци и 
витрини, ремонт и рехабилитация  на съществуващи подови настилки в залата, 
фоайетата, кабинетите, санитарните и други помещения, ремонт и рехабилитация на 
стени, демонтаж на ламперии и замазки има отговорността архитект   от  „Тракия 
Гарант”АД  да осъществи контрол върху изпълнението им. Инженер конструктор от 
приложената  оферта от „Тракия Гарант”АД  ще има отговорността да осъществи 



контрола върху реконструкцията на стълбищната клетка и изграждането на нова рампа 
за достъп към основното ниво, за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания 
и тоалетни за инвалиди. Екип от специалисти ще се погрижат за осигуряване на 
ежедневен контрол върху полагането на нови ел.инсталации, за качественното 
изпълнение на резервно захранване и UPS системата. Ще осигуряват контрол за 
произход, доставки, сертификати, тяхното съответствие на техническите изисквания на 
проекта, също и за ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на 
влагане на предвидените за обекта материали, т.е за кабели СВТ изтеглени в гофрирани 
тръби, за мълниезащитната инсталация от AIMgSi проводник , за заземителна 
инсталация  за главното ел.табло и всички останали кабели. За вложените продукти в 
строежа и начина на доставка и влагане на РР тръби за водопровод и РVC тръби за 
канализация и новото санитарна оборудване в обекта ще има отговорността ВиК 
инженер от екипа на „Тракия Гарант”АД . За вентилацията в санитарните помещения , 
въздуховодите, за централната отоплителна инсталация  ще се ангажира експерт по 
част “ОиВ „. 
 
           - Строителен надзор, осъществяван по време на изпълнението на строителни и 
монтажни работи на обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 
ПЛУВЕН БАСЕЙН включва контрола за качество и ефективност на материали и 
начин на изпълнение за рехабилитация на покрива на сградата. Ангажираме се с 
отговорността да проследим изпълнението на топлоизолацията между 
стоманобетоновата плоча и анкерираните метални столици. Също така и за полагането 
на прахово  боядисаната LT ламарина, за топлоизолирането на стените  и подмяната на 
съществуващите прозорци и витрини с алуминиеви. 
 
          - Строителен надзор, осъществяван по време на изпълнението на строителни и 
монтажни работи на обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 
ОТКРИТА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ПЛОЩАДКА има за ангажимент да 
провери произход, доставки, сертификати, тяхното съответствие на техническите 
изисквания на проекта, така и ритмичността на тяхното доставяне, начин на 
складиране, начин на влагане, изпитване за горепосоченият обект – тревна настилка от 
полипропилен с височина 40мм и устойчив на UV лъчения, за игрищата волейбол и 
баскетбол цветен акрилен слой с минимална дебелина 3 мм  и на UV лъчения, за тенис 
на корт  SBR гранули и синтетична акрилна боя с  дебелина 4мм и устойчивост на UV 
лъчения. По време на изпълнение на строително - монтажните работи ще осигурят 
постоянно присъствие на специалисти по всички части на проектите, които се 
изпълняват, както и ежедневно присъствие на обектите на поне един от ключовите 
експерти, включени в офертата ни за участие в настоящата процедура, за целия период 
на изпълнение на строителните дейности. 

За игрищата  следва да се изпълнят за всеки от етапите на от строителството им 
всички необходими изпитвания на материалите и изделията и на дейностите по 
окачествяване на изпълнените работи. Те  трябва да се подготвят и да се предоставят от 
лицензирана независима лаборатория за извършване на специфицираните изпитвания. 
Лабораторното оборудване трябва да бъде в съответствие с изискванията на 
специфицираните стандарти. То трябва да позволява извършването на различни опитни 
процедури и изпитвания . 

За подготовката на основата на игрищата  следва да се проверява достигнатите 
нива на изкопа от инженер геодезист от екипа на „Тракия Гарант”АД , резултатите от 
лабораторните изпитвания  на почвата, резултатите от лабораторните изпитвания от 
натискови плочи. 



След  достигане на резултати съответстващи на проектните и проверка на 
произход, доставки, сертификати, тяхното съответствие на техническите изисквания на 
проекта, така и ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на 
влагане, изпитване за горепосоченият обект – геотекстилна мембрана,трошен камък с 
непрекъсната зърнометрия, водоплътен асфалтобетон, оградни мрежи, които ще се  
монтират около игрищата  и върху тях,  седалки. 

Експертен екип от списъка в офертата на „Тракия Гарант”АД ще се ангажира да 
упражнява функциите на строителен надзор и по част „ВиК” и „Електрическа”, 
последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с техническата 
документация за захранването с питейна вода от уличен водопровод към предвидената 
тоалетна с HDPE тръби PN10 и противопожарен водопровод , положен в топлоизолация 
с диаметър Ф110, HDPE тръби. А за битова канализация от РЕ гофрирани тръби с 
диаметър DN200. Ще се контролира от специалист по част „ВиК” на ”Тракия 
Гарант”АД  отвеждането на дъждовните води и правилното изпълнение на линейните 
отводнители, които води се отвеждат в шахти, след това  към площадковата 
канализация. Специалист от надзорната ни фирма по част „Електрическа” ще се 
ангажира да провери  и контролира  изпълнението на осветлението на спортните 
игрища на метална конструкция с металхалогенни прожектори и ел.табло монтирано на 
самите постройки.  

Проверка на произход, доставки, сертификати, тяхното съответствие на 
техническите изисквания на проекта, така и ритмичността на тяхното доставяне, начин 
на складиране, начин на влагане за кабелите които ще се полагат СВТ  ще се 
контролират от екип от ключови експерти (надзорен екип) на „Тракия Гарант”АД. 
 
 

  4. Съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни 
материали за изпълнение на поръчката. 

Ще осъществяват текущ контрол по спазване изискванията на: 

• Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на 
строителните продукти за влаганите материали и изделия и съответствието им с 
проектните решения;  

• Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия  на труд; 

• Наредба № 3 от 31 юли 2003 г за съставяне на актове и протоколи по време 
на строителството 

• Наредба Iз – 1971/2009 за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар  

• Опазване на околната среда по време на строителството 

  5. Човешки ресурси и отговорности. 
По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще се осигури 

постоянно присъствие на специалисти по всички части на проектите, които се 
изпълняват, както и ежедневно присъствие на обектите на поне един от ключовите 
експерти, включени в офертата за участие в настоящата процедура, за целия период на 
изпълнение на строителните дейности. Ангажираме се да упражняваме функциите на 
координатор по безопасност и здраве на всеки един строеж в периода от заверяване на 
Заповедната книга до подписването на Констативен акт обр. 15 (без забележки) за 
съответния строеж. Ще  се изготвя технически паспорт за всеки обект. Ще се изготвя в 
срок окончателен доклад за всеки обект след приключване на строително монтажните 
работи. Ще участваме в изготвянето на екзекутивна документация  и ще я заверим след 
фактическото завършване на всеки строеж. 



 Строителен надзор, осъществяван по време на изпълнението на строителни и 
монтажни работи за обект: ДОИЗГРАЖДАНЕ НА СТАДИОН „СМОЛЯН“ - 
РЕМОНТ ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ  включва 
ключови експерти, като  Архитект, Инженер конструктор, Геодезист, ВиК инженер, Ел. 
инженер, Инженер ОВК. 

Строителен надзор, осъществяван по време на изпълнението на строителни и 
монтажни работи на обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 
СПОРТНА ЗАЛА включва ключови експерти, като Архитект, Инженер конструктор, 
Геодезист, ВиК инженер, Ел. инженер, Инженер ОВК. 

Строителен надзор, осъществяван по време на изпълнението на строителни и 
монтажни работи на обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 
ПЛУВЕН БАСЕЙН включва ключови експерти, като Архитект, Инженер конструктор, 
Геодезист. 

Строителен надзор, осъществяван по време на изпълнението на строителни и 
монтажни работи на обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 
ОТКРИТА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ПЛОЩАДКА включва ключови експерти, 
като Архитект, Геодезист, ВиК инженер, Ел. инженер. 

  6. Контрол върху технологичната последователност на строителните 
процеси. 
Участникът се ангажира да упражнява функциите на строителен надзор на всеки един 
строеж. В качеството си на строителен надзор ще контролира за видовете СМР и 
последователността на тяхното изпълнение в съответствие ли е с изискванията на 
техническата последователност, съгласно разработената технологична програма на 
изпълнителя и проекта.  

 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА 

“ТРАКИЯ  ГАРАНТ” АД, гр. Пловдив:: 
• Ценова оферта, изготвена по образец съгласно Приложение № 2. 

 
ЦЕНОВА ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 
 
 

• Цена за изпълнение на поръчката:  
25 699,33 лева / словом двадесет и пет хиляди шестстотин деветдесет и девет лева и 
тридесет и три стотинки / без ДДС,  
която цена е формирана на база на следните цени за упражняване на строителен надзор 
по строителни обекти: 
№ по 
ред 

Вид дейност Цена в лева  
без ДДС 

 
 

1. 

Строителен надзор, осъществяван по време на изпълнението на 
строителни и монтажни работи на обект: ДОИЗГРАЖДАНЕ НА 

СТАДИОН „СМОЛЯН“ - РЕМОНТ ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА И 
СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ. 

 
 

7 709.80 

 
2. 

Строителен надзор, осъществяван по време на изпълнението на 
строителни и монтажни работи на обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ И 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СПОРТНА ЗАЛА. 

 
7 709.80 

 
3. 

Строителен надзор, осъществяван по време на изпълнението на 
строителни и монтажни работи на обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ И 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЛУВЕН БАСЕЙН. 

 
4 350.22 

 Строителен надзор, осъществяван по време на изпълнението на  



 
4. 

строителни и монтажни работи на обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ И 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОТКРИТА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА 

ПЛОЩАДКА. 

 
5 929.51 

 
 

Ценовите и техническите предложения на допуснатите участници в процедурата са 
валидни и съобразени с изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и 
ЗОП. 

 
След като беше установена формалната допустимост на предложенията на 

участниците, комисията пристъпи към оценка на предложенията на допуснатите участници, 
съгласно критерия за оценка на офертите - „икономически най-изгодна оферта”. 

 
УКАЗАНИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 
 
Оценка на допуснатите оферти се извършва съгласно следната утвърдена от 

възложителя методика за оценка на офертите при следните показатели и тежест за 
определяне на общата комплексна оценка (КО): 
1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Ol) - тежест в 

комплексната оценка 70%, максимум 70 точки. 
2. Цена за изпълнение на поръчката (02) - тежест в комплексната оценка 30%, 

максимум 30 точки. 
1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (О1) – максимална 

оценка 70 точки. 
Тежестта на показателя оценка на изготвеното Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката (О1) е 70 % /седемдесет процента/ от общата комплексна 
оценка (КО), като максималният брой точки по посочения показател е 70 /седемдесет/ 
точки. 

Оценката по показателя се извършва съгласно следните критерии за постигната 
степен на съответствие с изискванията на възложителя: 

ПОКАЗАТЕЛ Макс. брой 
точки 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката  
(О1) 

70 
точки 

Фактори, влияещи на оценката: 
- Описание на последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация за 
обектите; 
- Описание на дейностите, които ще контролира строителният надзор при изпълнение на 
предвидените строително-монтажни работи в строителството на обектите; 
- Описание на мониторинга на методите на изпълнение на видовете СМР; 
- Описание на дейностите по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни 
материали за изпълнение на поръчката - произход, доставки, сертификати, складиране, изпитване, 
влагане, подмяна, корекция; 
- Описание на разпределението на човешките ресурси и отговорностите по специалности на 
отделните специалисти, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности; 
Описание на контрола върху технологичната последователност на строителните процеси. 

 

№ Критерии за оценка по показателя. Степен на съответствие. Оценка 
 

 
 
 

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от 
факторите и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: 

 
 
 1. Участникът е посочил пълната последователност на изготвяне на изискуемата 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. 

по закон документация за обектите, като е спазил изискването за технологично 
обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните 
с тях подготвителни дейности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 точки 
 
 

2. Налице е детайлно описание: 
- на дейностите, които ще контролира строителният надзор при изпълнение 
на предвидените строително-монтажни работи в строителството на обектите; 
- на мониторинга на методите на изпълнение на видовете СМР; 
- на контрола по видовете СМР и последователността на тяхното 
изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация; 
- на разпределението на човешките ресурси и отговорностите по 
специалности на отделните специалисти, които ще участват в процеса на контрол 
на изпълняваните дейности, като разпределението им е съобразено със 
спецификата на съответните дейности; 
на дейностите по съгласуване и контрол на основните материали за изпълнение 
на поръчката - произход, доставки, сертификати, ведно с всички стъпки по 
упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и 
тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и 
ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, 
изпитване. Посочен е метод за работа при установяване на несъответствия на 
строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и 
контрол по подмяната и корекцията им.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
II. 

В техническото предложение е налице поне едно от следните обстоятелства:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 точки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Участникът е допуснал разминаване при някои СМР между изготвения подход 
за изпълнение на поръчката и технологично правилната последователност на 
строителните процеси и/или последователността на изготвяне на изискуемата по 
закон документация за обектите. 
2. Допуснати са несъществени пропуски при описанието на един от следните 
компоненти: 
- описание на дейностите, които ще контролира строителният надзор при 
изпълнение на предвидените строително-монтажни работи в строителството на 
обектите; 
- описание на мониторинга на методите на изпълнение на видовете СМР; 
описание на контрола по видовете СМР и последователността на тяхното 
изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация. 
3. Налице са несъществени пропуски или частично съответствие между 
разпределението на човешките ресурси и отговорностите по специалности на 
отделните специалисти, които ще участват в процеса на контрол на 
изпълняваните дейности, отнесени към спецификата на съответните дейности. 
4. Участникът ясно е описал дейностите по съгласуване и контрол на основните 
материали за изпълнение на поръчката - произход, доставки, сертификати, ведно 
с всички стъпки по упражняването на контрол върху строителните материали и 
изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, но е 
налице поне едно от следните обстоятелства: по отношение на материалите не е 
обърнато внимание на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, 
начин на влагане и/или изпитване; или участникът е посочил метод за работа при 
установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с 
техническите изисквания на проекта, но не е посочен контролът по подмяната 
или корекцията им. 
 

 
 

В техническото предложение е в сила поне едно от следните 
обстоятелства, свързани с описание на организацията и плана за работа: 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
III.  

1. Участникът общо и бланкетно е описал последователността на изготвяне на 
изискуемата по закон документация за обектите. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1  точкa  
 

2. Общо и бланкетно е описан един от следните компоненти: 
- описание на дейностите, които ще контролира строителният надзор при 
изпълнение на предвидените строително-монтажни работи в строителството на 
обектите; 
- описание на мониторинга на методите на изпълнение на видовете СМР; 
описание на контрола по видовете СМР и последователността на тяхното 
изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация. 
3. Участникът общо и бланкетно е описал разпределението на човешките ресурси 
и отговорностите по специалности на отделните специалисти, които ще участват 
в процеса на контрол на изпълняваните дейности. 
4. Налице е общо и бланкетно описание на дейностите по съгласуване и контрол 
на основните материали за изпълнение на поръчката - произход, доставки, 
сертификати, като липсва описание на всички стъпки по упражняването на 
контрол върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на 
техническите изисквания на проекта, не е обърнато внимание на ритмичността на 
тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане или изпитване и 
участникът е посочил общо и бланкетно метода за работа при установяване на 
несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания 
на проекта и контрола по подмяната или корекцията им. 
 
 
 
Забележка: 
 
„Детайлно” е ясно описание, което освен че съдържа отделните етапи и видове 
дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени 
допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, 
технологията или други фактори, имащи отношение към повишаване на качеството на 
изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и 
изисквания. 

„Ясно” е описание, при което разработката включва описание, позволяващо да се 
индивидуализира всеки един елемент или необходимо действие в тяхната 
последователност и съгласуваност, при което са разгледани възможните аспекти, 
водещи до целения резултат. 

„Общо и бланкетно” е налице, когато в своето предложение участникът само е 
посочил общоприети и известни методи/термини/технологии, които не са пояснени по 
отношение приложимостта им съобразно спецификата на настоящата поръчка чрез 
конкретни доводи/примери/разяснения. 

„Несъществени пропуски и/или частично съответствие” е налице, когато същото е 
констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде 
установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника, и 
пропускът или частичното несъответствие не могат да повлияят на изпълнението на 
поръчката с оглед спазване на проекта и правилната технологична последователност. 
Ако липсващата информация и/или частичното несъответствие не могат да бъдат 
установени от други факти в офертата се приема наличието на „констатирано 
несъответствие”. 



2. Цена за изпълнение на поръчката (02) - максимална оценка 30 точки. 
Цената за изпълнение на поръчката се оферира в Ценовото предложение на 

участника съгласно образец № 2. 
Тежестта на показателя оценка на предложената Цена за изпълнение на 

поръчката (02) е 30% /тридесет процента/ от общата комплексна оценка (КО), като 
максималният брой точки по посочения показател е 30 /тридесет/ точки. 

Оценката по показателя Цена за изпълнение на поръчката (02) се определя по 
формулата: 

О2 = О2 мин.  x  30  , където 
О2 у 
 

- О2 е оценката на оценявания участник по показателя 
- О2 мин. е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката от 
участниците 
- О2 у  е предложената цена за изпълнение на поръчката от оценявания участник 

Стойността на получената оценка на цената за изпълнение на поръчката 
(О2) се закръгля до втория знак след десетичната запетая. 

 
 
3. Общата комплексна оценка за класиране на участниците се формира при 

следната формула: 
 
 КО = О1 + О2 
 
 Максималната обща комплексна оценка ( КО ) е 100 точки. 

Класирането на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред.  
Ако първите в класирането участници са с равен брой точки, се класира на първо 

място участникът, който е предложил по-ниска цена. 
При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-

висока относителна тежест и се избира офертата с най-благоприятна стойност по този 
показател. 

Ако и по този начин не може да се определи икономически най-изгодната 
оферта, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти. 
 
І. Оценка на техническите предложения на участниците 
1.1 Оценка на офертата на участникa „ПЪТИНВЕСТ – ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София 
по показателя Техническо предложение за изпълнение на поръчката (O1) 
 По така посочения показател участникът „ПЪТИНВЕСТ – ИНЖЕНЕРИНГ” 
АД, получава оценка на Техническо предложение за изпълнение на поръчката O1 = 
70.00 точки. 
  
 Мотиви: 

Посочената оценка е получена на база на действително съдържание на 
техническото предложение на участника, което е обстойно и детайлно описано в т. 
7 от настоящия протокол.  

В техническото си предложение, участникът е посочил пълната 
последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обектите, 
като е спазил изискването за технологично обусловена последователност на 
строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности, 
като дейностите са разпределени на следните етапи -  подготвителен етап за 



изпълнение на строежа; етап на изпълнение на строежа; заключителен етап при 
изпълнение на строежа; упражняване на строителен надзор по време на 
отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове. За всеки 
етап участникът подробно е описал конкретни дейности и документи, които ще 
бъдат съставяни на съответния  етап от изпълнението. Участникът е отчел и 
описал подробно дейностите по мобилизация и започване на работата, включително 
техническото обезпечаване на екипа  с транспортни средства, екипировка и 
оборудване – офисно и геодезическо. През мобилизационния период ще се запознае с 
наличната документация за законовото започване на строителството и съдействие 
за тяхното набавяне при необходимост. Освен това преди началото на строително 
монтажните работи СН ще извърши -проверка и одобрение на програми за доставка 
на строителните материали и изделия; проверка на документи, доказващи 
съответствието на материалите и изделията с техническите изисквания на 
проекта; проверка на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, 
начин на влагане, изпитвания и др., предлагани от Строителя; оглед и одобрение на 
бетонови възли и асфалтови бази, предлагани от Строителя; проверка и съгласуване 
на Графици за изпълнение на строително монтажни работи, графици за доставка на 
строителните материали и изделия, предлагани от Строителя; проверка на 
ресурсната обезпеченост на Строителя, включваща:  -механизация, работна ръка и 
строителен инвентар. В резултат от описаните по-горе действия, СН изготвя доклад 
до Възложителя с констатации относно удовлетворяване на изискванията на 
Възложителя за стартиране на строително-монтажни работи. На следващо място 
участникът подробно е описал организацията по откриване на строителната 
площадка за законосъобразното започване на строежа, включително документите, 
които следва да се комплектоват и проверките, които следва да се извършат от 
участника на този етап, както и минимално необходимото съдържание на 
заповедната книга. В т.10.1. от Техническото предложение, посочена по-горе 
участникът е описал подробно задължителните образци съгласно Наредба № 
3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, за 
всеки етап от изпълнението. Освен тези актове участникът е предвидил и съставяне 
на доклади относно изпълнението на настоящия договор – встъпителен, месечни, 
извънредни и окончателен доклад. Налице е детайлно описание на  дейностите, които 
ще контролира строителният надзор при изпълнение на предвидените строително-
монтажни работи по всички части от проектите за съответния обект. Налице е 
детайлно описание на мониторинга на методите на изпълнение на видовете СМР, 
включващо - Количествен контрол; Преработване на количествата, Поправяне на 
количествата; Качествен контрол; Контрол във времето и Вътрешен контрол при 
упражняване на строителния надзор. В т. 10.4 от техническото предложение 
участникът подробно е описал дейностите по Съгласуване и контрол на 
технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката, 
включително - Дейности по контрол на технологичното оборудване; Контрол на 
строителните продукти, влагани в Строежа и на извършените СМР; Контрол върху 
лабораториите и лабораторните тестове; Метод за работа при установяване на 
несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на 
проекта и контрол по промяната или корекцията им. 
Представено е подробно описание на разпределението на човешките ресурси и 
отговорностите по специалности на отделните специалисти, които ще участват в 
процеса на контрол на изпълняваните дейности, като разпределението им е 
съобразено със спецификата на съответните дейности; 
Предвид гореизложените обстоятелства, комисията счита, че са налице предпоставките, 
заложени в одобрената методика за оценка на офертите, участникът да получи 



максимална оценка на Техническо предложение за изпълнение на поръчката O1 = 
70.00 точки.. 

 
1.2. Оценка на офертата на участникa „ТРАКИЯ ГАРАНТ“АД, гр. Пловдив по показателя 
Техническо предложение за изпълнение на поръчката (O1) 
 По така посочения показател участникът „ТРАКИЯ ГАРАНТ“АД АД, получава 
оценка на Техническо предложение за изпълнение на поръчката O1 = 35.00 точки. 
  
 Мотиви: 

Посочената оценка е получена на база на действително съдържание на 
техническото предложение на участника, което е обстойно и детайлно описано в т. 
7 от настоящия протокол.  

В техническото си предложение, участникът е посочил последователност на 
изготвяне на изискуемата по закон документация за обектите, като описанието не е 
детайлно, а се свежда до посочване на задължителните образци съгласно Наредба № 
3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, а 
именно - образци № 2, (2а), 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 до издаване на 
технически паспорт, изготвяне на окончателен доклад за всеки от строежите след 
подписването на Констативен акт /Обр. 15/ до издаването на  съответното 
Разрешение за ползване на обекта. За разлика от участник № 1, участникът не е 
посочил конкретният етап, на който следва да се състави съответния акт и не е 
описал конкретни действия по подготовка за започване на  изпълнението, както и не е 
описал ангажимента си за упражняване на строителен надзор по време на 
отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове. 

 Допуснати са несъществени пропуски при описанието на дейностите, които 
ще контролира строителният надзор при изпълнение на предвидените строително-
монтажни работи в строителството на обектите. В т.2 „Дейности“ от 
Техническото предложение на участника, описанието им се свежда до изявление, че 
ще се осигури постоянно присъствие на специалисти по всички части на проектите, 
т.е архитектура, конструкции, ВиК, Отопление, вентилация и климатизация, 
Електрическа  от които има необходимост за всеки от обектите, съгласно 
зададеното задание. В  предложението са описани дейности, включващи 
задължението на строителния надзор,съгласно изискванията на чл.168 от ЗУТ, но не 
са описани детайлно необходимите стъпки за осъществяване на контрола по време на 
изпълнение на строително-монтажните работи. 

Налице е описание на мониторинга на методите на изпълнение на видовете 
СМР, включващо обхвата на строителните дейности по обекти, но за разлика от 
участник №1 не са описани детайлно дейностите по осъществяване на количествен 
контрол; Преработване на количествата, Поправяне на количествата; Качествен 
контрол; Контрол във времето и Вътрешен контрол при упражняване на 
строителния надзор.  

В т. 4 от техническото предложение на участникът „Съгласуване и контрол 
на технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката“ 
описанието на участникът се свежда единствено до посочване на нормативната 
уредба за чието спазване ще следят, а именно: - Наредбата за съществените 
изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти за влаганите 
материали и изделия и съответствието им с проектните решения; Наредба №2 от 
22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия  на труд; 
Наредба № 3 от 31 юли 2003 г за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството; Наредба Iз – 1971/2009 за строително-технически правила и норми 
за осигуряване на безопасност при пожар; Опазване на околната среда по време на 
строителството.  



Представено е описание на разпределението на човешките ресурси по специалности 
на отделните специалисти, които ще участват в процеса на контрол на 
изпълняваните дейности на съответните обекти, като разпределението им е 
съобразено със спецификата на съответните дейности; 
Предвид гореизложените обстоятелства, комисията счита, че са налице предпоставките, 
заложени в одобрената методика за оценка на офертите, участникът да получи оценка 
на Техническо предложение за изпълнение на поръчката O1 = 35.00 точки. 
 
ІІ. Оценка на ценовите предложения на участниците 

 
2.1 Оценка на офертата на участникa „ПЪТИНВЕСТ – ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София 
по показателя Цена за изпълнение на поръчката (02)  
 По така посочения показател участникът „ПЪТИНВЕСТ – ИНЖЕНЕРИНГ” 
АД, получава оценка на предложената Цена за изпълнение на поръчката (02) = 30.00 
точки, като предлага цена за изпълнение на поръчката от 20 340,00 лева / словом 
двадесет хиляди триста и четиридесет лева / без ДДС.  
 Мотиви: 
 Посочената оценка е получена при прилагане на утвърдената от възложителя 
формула за определяне на оценката по посочения показател О2 = (О2 мин. : О2 у) x 30 
и предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката, както следва: 20 340,00 лева 
/ словом двадесет хиляди триста и четиридесет лева / без ДДС.  
 
2.2 Оценка на офертата на участникa „ТРАКИЯ ГАРАНТ“АД, гр. Пловдив по 
показателя Цена за изпълнение на поръчката (02)  
 По така посочения показател участникът „ТРАКИЯ ГАРАНТ“АД получава 
оценка на Цена за изпълнение на поръчката (02) = 23.74 точки. 
 Мотиви: 
  Посочената оценка е получена при прилагане на утвърдената от възложителя 
формула за определяне на оценката по посочения показател О2 = (О2 мин. : О2 у) x 30 
и предложена цена за изпълнение на поръчката, както следва: 25 699,33 лева / словом 
двадесет и пет хиляди шестстотин деветдесет и девет лева и тридесет и три стотинки / 
без ДДС. 

 
ІІІ Обща комплексна оценка на предложенията на участниците 
3.1. Обща комплексна оценка (КО) на представената оферта от участника 

„ПЪТИНВЕСТ – ИНЖЕНЕРИНГ” АД 
 Въз основа на получените оценки по показателите - Техническо предложение 

за изпълнение на поръчката (O1) и  Цена за изпълнение на поръчката (02) 
участникът „ПЪТИНВЕСТ – ИНЖЕНЕРИНГ” АД получава обща комплексна 
оценка на предложението си КО = 100 точки. 
 

3.2. Обща комплексна оценка (КО) на представената оферта от участника 
„ТРАКИЯ ГАРАНТ“АД 

 Въз основа на получените оценки по показателите - Техническо предложение 
за изпълнение на поръчката (O1) и  Цена за изпълнение на поръчката (02) 
участникът „ТРАКИЯ ГАРАНТ“АД получава обща комплексна оценка на 
предложението си КО = 58,74 точки. 
 

Въз основа на подадените оферти, извършените анализи, изчисления и констатации 
комисията единодушно и без особено мнение на членове от комисията  

 

Р Е Ш И: 



 
І. Класира по критерий „Икономически най-изгодна оферта” допуснатите участници 

подали оферти за  поръчка за услуга по реда 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“,  както следва: 

 
1. „ПЪТИНВЕСТ – ИНЖЕНЕРИНГ” АД, с комплексна оценка – 100 точки. 
2. „ТРАКИЯ ГАРАНТ“АД, с комплексна оценка – 58,74 точки. 

 
II.  Предлага на възложителя да определи за изпълнител на поръчка за услуга по реда 

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“,  класирания на 
първо място участник, както следва: 
 

„ПЪТИНВЕСТ – ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София, 
 

като договорът за изпълнение да се сключи при следните съществени условия, 
обективирани от участника в предложението му: 

 
предложена цена за изпълнение на поръчката: 20 340,00 лева / словом двадесет 
хиляди триста и четиридесет лева / без ДДС.  

 
 

Протоколът е изготвен на 12.11.2014 г. 
 
 
 
Председател:  .................................... 

      / Милена Хаджиева /    
 

Членове: 1. .......................................         2. ..................................... 
     / инж. София Измирлиева /                                   / Розета Буйкова /   
 
  
 Протоколът на комисията е предаден на Николай Мелемов – кмет на Община 

Смолян на …………………………. в ……………………………… часа. 
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