Книга I

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВА ЕКОЛОГИЧНО-КУЛТУРНА
ВАЛОРИЗАЦИЯ НА МИННИ И КАРИЕРНИ ОБЕКТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ
РЕГИОН” С АКРОНИМ „TERRA-MINE“ ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ“ 2014-2020 Г.“
чието изпълнение е разделено на 5 /пет/ обособени позиции, както следва:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА МУЗЕЙ ПО МИННО ДЕЛО И
РУДОДОБИВ В ГРАД МАДАН“.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ
ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЗАКРИТА МИННА ИЗРАБОТКА В ПОДЗЕМЕН МИНЕН
МУЗЕЙ „СПОЛУКА” В ГРАД МАДАН“.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ
ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩА ТЕРИТОРИЯ В РАЙОНА НА
МУЗЕЙНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ В ГРАД МАДАН“.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ
РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА КРИСТАЛНАТА ЗАЛА В ГРАД МАДАН“.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ
РЕМОНТ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПЕЩЕРА „ШАРЕНКА” НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА МАДАН“.
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Предмет на договора за изпълнение на обществената поръчка в частта на всяка
обособена позиция е предоставянето на услуги, свързани с упражняването на строителен
надзор по смисъла на Закона за устройство на територията („ЗУТ“) и нормативните актове
по неговото приложение, наричани за краткост „Услугите“.
Лицето, упражняващо строителен надзор за обекта/строежа по съответната обособена
позиция:
1. Предоставя услугите и изпълнява задълженията си в уговорените срокове и качествено,
като упражнява строителен надзор по смисъла на чл.166, ал.1 от Закона за устройство на
територията за строежа/обекта в съответствие с одобрения за него инвестиционен
проект, техническите спецификации, техническата оферта, договора за извършването на
строителството и останалите изисквания за изпълнение на договора за обособената
позиция и въвеждане на обекта в експлоатация чрез квалифицирани специалисти,
определени за надзор по съответните проектни части, с доказан професионален опит и
технически компетентности, необходими за осъществяване на дейностите по
упражняване на строителен надзор.
2. Осигурява необходимата организация за ефективна надзорна дейност и комуникацията
в и на своя екип.
3. Подава искане в съответната администрация (общинската администрация) в 7-дневен
срок преди датата за съставянето на протокола откриването на строителната площадка и
определянето на строителната линия и ниво.
4. Присъства и участва при откриване на строителна площадка и определяне на строителна
линия и ниво.
5. Съхранява препис от протокола за откриване на строителна площадка и определяне на
строителна линия и ниво.
6. Осигурява присъствие на експертите от своя екип по всички проектни части.
7. Присъства на всички заседания/срещи между участниците в строителния процес,
независимо по чие искане или работен план-график се провеждат, като всеки път
докладва за основните дейности (видове работи) от строежа, за които до този момент е
упражнен текущ строителен надзор по строителството, съставените документи (актове),
както и за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за
решаването им.
8. При достигане на проектните нива изкоп, цокъл, корниз (стреха) и било за сгради
(съответно при ниво изкоп, преди засипване на новоизградени или преустроени
подземни проводи и съоръжения и за заснемане в специализираните карти и регистри,
проектна нивелета с възстановена или изпълнена настилка) преди да разреши
изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи извършва проверка и
установява съответствието на строежа с одобрения инвестиционен проект,
разрешението за строеж и протокола за определяне на строителна линия и ниво, като
при ниво изкоп е задължително присъствието на извършилия геоложкото проучване
инженер-геолог и проектанта на конструктивната част.
9. Отразява резултата от извършената проверка при достигане на контролираните нива в
протокола за определяне на строителна линия и ниво, включително отбелязва, че
подземните проводи и съоръжения преди засипването им са отразени в
специализираните карти и регистри, и в тридневен срок изпраща заверено копие от
протокола на съответната администрация (общината).
10. В тридневен срок от завършването на строителните и монтажните работи по
фундаментите на строежа отправя искане до съответната администрация (общинската
администрация) длъжностно лице в състава й 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.
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11. В случай че при проверката на достигнатите проектни нива се установят съществени
отклонения от строителните книжа, спира строителството със заповед, която вписва в
заповедната книга на строежа, и съставя протокол за установените отклонения, който в
тридневен срок изпраща в регионалната дирекция за национален строителен контрол.
12. Подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка
на строежа, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение,
съгласно действащото законодателство, в това число Закона за устройство на
територията 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, за които актове и протоколи е оправомощен да бъде съставител
и/или лице, извършило проверка, и/или лице, в присъствието на което е съставен
документът.
13. Проверява и подписва всички актове обр. 19 и сметки обр. 22, включително и всичко
актове и протоколи, които подлежат на подписване съгласно договора за строителството
на обекта.
14. Съгласува с възложителя всяко свое решение/предписание/съгласие за извършване на
работи, водещи до промяна в количествено-стойностната сметка.
15. Контролира съответствието на изпълняваните работи по вид и количество с одобрените
строителни книжа и количествена сметка и следи за хода на изпълнение на
строителството съгласно графика на строителя, като при установяване на забава –
определя конкретни мерки за преодоляването й.
16. Контролира чрез необходимите проверки и измервания реално извършените видове и
количества строителни работи, които на съответния етап от изпълнение на
инвестиционния проект се удостоверяват от строителя с акт. След извършените
проверки на място и установено съответствие подписва съответния акт.
17. Упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на
строителството в пълния обем, предвиден в чл. 11 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване
на строителни и монтажни работи, издадена от министъра на труда и социалната
политика и министъра на регионалното развитие и благоустройството.
18. Участва в съвместни срещи и обсъжда с проектантите, строителя и възложителя
възникналите проблеми във връзка с изпълнението на строителството.
19. Контролира качеството на извършваните строителни работи и предотвратява с
действията си по компетентност нарушаването на технологичната им последователност.
20. Издава и вписва в заповедната книга предписания и заповеди, които са задължителни за
строителя, предприемача и техническия ръководител на строежа. Възражения срещу
тези предписания 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.
21. При нарушаване на техническите правила и нормативи уведомява регионалната
дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на
нарушението.
22. Осъществява проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни
продукти с оглед осигуряване изпълнението на основните изисквания към строежите по
чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията и съответствие с изискванията,
определени със Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредба № РД-0220-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в
строежите на Република България.
23. Извършва координация на строителния процес до въвеждането на строежа в
експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на
изпълняваните строителни и монтажни работи с договора за изпълнение на
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строителството, както и други дейности - предмет на договори, имащи отношение към
извършването на строителството на обекта.
24. Заверява заедно с възложителя, проектанта, строителя, лицето, упражнило авторски
надзор, и физическото лице, упражняващо технически контрол за част
„Конструктивна“, екзекутивната документация съгласно изискванията на чл.175, ал.2 от
Закона за устройство на територията, съдържаща пълен комплект чертежи за
действително извършените строителни и монтажни работи, и носи отговорност за
правилното й окомплектоване. На заверка подлежат поне по 4 (четири) пълни комплекта
екзекутивна документация за строежа. Екзекутивната документация е неразделна част
от издадените строителни книжа.
25. Участва след завършване на строежа заедно с възложителя, проектанта и строителя в
съставянето на констативен акт, с който се удостоверява, че строежът е изпълнен
съобразно одобрения/те инвестиционен/ни проект/и, заверената екзекутивна
документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от Закона за устройство
на територията и условията на сключения договор. Към този акт се прилагат и
протоколите за успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията.
С този акт се извършва и предаването на строежа от строителя на възложителя.
26. Изготвя, след приключване на строителните работи и след издаване на всички писмени
становища от специализираните контролни органи по законосъобразното изпълнение и
по готовността за въвеждане в експлоатация, окончателния доклад за строежа в срока
съгласно договора за изпълнение в 3 (три) оригинални екземпляра на хартиен носител и
в 2 (два) екземпляра на електронен носител;
27. Съставя в срока съгласно договора за изпълнение технически паспорт за строежа след
завършване на строителството, преди издаване на разрешение за ползване, при спазване
на изискванията на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на
строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Не се
съставят технически паспорти за строежите по глава трета, раздел VII и VIII от Закона
за устройство на територията.
28. Извършва съвместно със строителя необходимите действия за получаване на становища
от специализираните контролни органи за законосъобразното изпълнение на строежа и
готовността му за въвеждане в експлоатация.
29. Извършва от името на възложителя необходимите действия за въвеждане на обекта в
експлоатация до получаване на разрешение за ползване.
30. Kонтролира и носи отговорност за:
o Законосъобразно започване, изпълнение и завършване на строежа;
o Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и
протоколите по време на строителството;
o Спиране на строежа, ако се изпълняват при условията на чл.224, ал.1 и чл.225,
ал.2 от Закона за устройство на територията и в нарушение на изискванията на
чл.169, ал.1 и 3 от същия закон;
o Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и
безопасни условия на труд в строителството;
o Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
o 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 одобрения/те проект/и.
Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от
гаранционните срокове в строителството.
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ЗАБЕЛЕЖКА:
При несъответствие между настоящото техническо задание и нормативен акт се
прилагат правилата на действащото законодателство.
Всяко посочване в настоящото задание и приложенията към него на стандарт,
спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон
следва съгласно чл.48, ал.2 от ЗОП да се чете, съответно да е допълнено с думите „или
еквивалентно/и“.
Всяко посочване в настоящото задание и приложенията към него на конкретен
модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или
услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка,
патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до
облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти, следва
съгласно чл.49, ал.2 от ЗОП да се чете, съответно да е допълнено с думите „или
еквивалентно/и“.
С настоящото техническо задание възложителят определя необходими
характеристики на предмета на поръчката чрез въвеждане на минимални изисквания
по отношение работни характеристики и функционални изисквания посредством
посочване на съответни минимални и/или максимални стойности по отделни
параметри.

ПРИЛОЖЕНИЯ – неразделна част съставляват:
1. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
НА ОБЕКТИТЕ/СТРОЕЖИТЕ ПО ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.
2. ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА
ОБЕКТИТЕ/СТРОЕЖИТЕ ПО ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.

Този документ е създаден в рамките на проект „Устойчива екологично-културна
валоризация на минни и кариерни обекти в трансграничния регион” / “Sustainable ecocultural valorization of mines and quarries sites in the cross-border areа“, с акроним „TerraMine“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично
сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България“ 2014-2020 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националните
фондове на страните, участващи в програмата Гърция - България. Цялата отговорност
за съдържанието на документа се носи от Община Мадан и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата за трансгранично
сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България“ 2014-2020 г.
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