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Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
към покана с изх. № 4 от 29.01.2013 г. относно избор на изпълнител на обществена 
поръчка за услуга по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: 
„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни 
работи по проект: „Подай ръка“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 
(2007-2013)”. 

 
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

(ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА 
ПОРЪЧКАТА) 

 
 
 Консултантските услуги, обект на настоящото възлагане на обществена поръчка, 
включват упражняване на непрекъснат строителен надзор и контрол при изпълнение на 
строително-монтажните работи по проект: „Подай ръка“ по Оперативна програма 
„Регионално развитие” (2007-2013). 
  

Строителството включва изграждане на следния обект: 
 

1. Сграда - център за настаняване от семеен тип в кв. Устово в гр. Смолян. 
Строителството се изпълнява по инвестиционен проект,  разработен по възлагане 
от инвеститора и третира носещата конструкция на център за настаняване от 
семеен тип, в УПИ XI – „ за ЦНСТ”, кв. 100 по плана на гр. Смолян, кв.Устово (ПИ 
9260150) Община Смолян, Област Смолян. 

Основни видове дейности, които се предвиждат: 
Сградата е решена на 2 нива с частичен сутерен, като подпокривното пространство 

е неизползваемо. Изпълнението на сградата е монолитно – стоманобетонова носеща 
конструкция, тухлени фасадни 25sm и преградни стени 12sm. Покривната конструкция е 
дървена, стъпваща на стоманобетонова плоча със стреха. Наклонът е 21˚, като се 
завършва с хидро изолация и керемиди тип „Мизия” или еквивалентни. 

Ограждащите стени се предвижда да се изграждат двуслойно с външно положен 
топлоизолиращ пласт EPS 8сm, осигуряващ изискуемите топлоизолационни показатели. 
Всички бетонови повърхности, излизащи на фасадата са топлоизолирани със същия 
материал, за да бъдат прекъснати температурните мостове. Стоманобетоновата плоча на 
таванът се изолира 15сm минерална вата. Подовите настилки гранитогрес, теракот и 
ламинилан паркет са осигурени срещу плъзгане. Под армираната бетонова настилка към 
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помещенията, които не са складове, коридори и технически се полага топлоизолация SPS  
6сm. Дограмата на прозорците се предвижда да бъде PVC със стъклопакет и 
възможности за отваряеми и неотваряеми крила – 50 % отваряема площ, 5-камерен 
профил - цветен, троен стъклопакет. Външните врати са с алуминиева дограма и 
стъклопакет.  

Фасадите се завършват с цокъл от каменна облицовка – „гнайс” или еквивалент, а 
етажите с полимерна мазилка и цвят по избор на проектант и Възложител.  

Вътрешният парапет от северозападната страна на сградата е метален с височина  
85см. Подпрозоречните парапети са с височина от 90см. Парапетът на терасата е с 
плътна част и е завършен с метална ръкохватка, с обща височина от 105см. Външният 
парапет на рампата, с наклон  в съответствие с чл. 16, ал. 1, т.2 и ал.2 от същата наредба е 
предвиден като двоен парапет с височина на ръкохватките между 50 и 75 cm - за 
ползване от деца и от малки хора, и между 85 и 100 cm - за общо ползване (по чл. 15, ал. 
3, Наредба 4/1.07.2009). 

Отоплението на сградата е локално с котел на дизел. Цялостното отопление и 
частична вентилация по помещения е подробно разработено в част ОВК.  

Осветлението на сградата цялостно е с естествено осветление и е предвидено 
изкуствено. Цялостното осветление и електрическа мрежа по помещения е подробно 
разработено в част ЕЛ.  

Канализационната и водоснабдителна мрежа на сградата е решена в част ВК.  
Подробна разработка по вертикална планировка, достъпна среда и озеленяване на 

терена с всички детски и градински съоръжения е направена в части ВП и Ландшафна 
архитектура. 
  
 
 Дейностите, за които строителният надзор отговаря за обекта, са следните: 
• Законосъобразно започване на строежа. 
• Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и 

протоколите по време на строителството 
• Спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 

2 от ЗУТ и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3 от ЗУТ. 
• Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и 

безопасни условия на труд в строителството. 
• Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството. 
 
 В изпълнение на задълженията и отговорностите си лицето, упражняващо 
строителен надзор: 
• Осъществява непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на строителните и 

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

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

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

• Обсъжда с проектанта, строителя и възложителя  възникналите проблеми във връзка 
с изпълнението на строителните и монтажни работи. 

• Издава предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга и които са 
задължителни за строителя, предприемача и техническия ръководител на строежа. 
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Възражения срещу предписанията на лицето, упражняващо строителния надзор, 
могат да се правят в 3-дневен срок пред органите на Дирекцията за национален 
строителен контрол, като до произнасянето им строителството се спира. След 
проверка органите на Дирекцията за национален строителен контрол издават 
задължителни указания. 

• При нарушаване на техническите правила и нормативи уведомява възложителя и 
регионалната дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от 
установяване на нарушението. 

• Подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за 
оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно 
изпълнение съгласно Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и Наредба № 3 от 
31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, 
издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 
72 от 15.08.2003 г./, в това число участва при съставянето на констативен акт, след 
завършване на строителните и монтажни работи съвместно с възложителя, строителя 
и проектанта, който удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрения 
проект, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията 
на сключения договор /с този акт се извършва предаване на строежа от строителя на 
възложителя/, както и съдействие на Възложителя след завършването на 
строителните и монтажни работи и приключване на приемните изпитвания да 
направи (регистрира) искане за въвеждането на обекта в експлоатация, като се 
представя окончателния доклад, договорите с експлоатационните дружества за 
присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и документ от 
Агенция по кадастъра съгласно изискванията на Закона за устройство на територията. 

• Изготвя в минимално необходимия срок окончателен доклад до възложителя след 
приключване на строително-монтажните работи. 

• След фактическото завършване на строежа участва в изготвянето на екзекутивна 
документация и заверява същата. Цялата екзекутивна документация се представя за 
безсрочно съхраняване на органа, издал разрешението за строеж, а в необходимия 
обем - и на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. 

 
 Лицето, което упражнява строителен надзор, носи отговорност за щети, 
които са нанесли на възложителя и на другите участници в строителството, и 
солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на 
техническите правила и нормативи и одобрените проекти. Отговорността по 
договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от гаранционните срокове 
в строителството. 
 
 
 
 Приложение: 

1. Количествена сметка за обекта. 


