
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

За обществена поръчка с предмет: 

„Упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект 

„Реконструкция и благоустрояване на улици в Община Костенец” 

 

 

1. Обща информация 

Настоящата обществена поръчка е в изпълнение на проект „Реконструкция и 

благоустрояване на улици в Община Костенец“, за който има сключен договор с Държавен 

фонд „Земеделие“ (ДФЗ) № 23/07/2/0/00449 от 13.03.2018 г. Договорът е за отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

Мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони. 

 

2. Обхват на поръчката 

В обхвата на настоящата обществена поръчка се включват дейностите по 

осъществяване на строителен надзор по време на строителството съгласно чл. 166, ал. 1 от 

Закона за устройство на територията (ЗУТ) в задължителния обхват, регламентиран в чл. 

168 от ЗУТ и другите приложими разпоредби на действащото законодателство в 3 населени 

места от територията на община Костенец. В проекта са включени улици „Родопи“ и 

„Кокиче“ в гр. Костенец, както и мост на ул. „Здравец“ в гр. Костенец, улици „Иван Вазов“, 

„Мусала“ и „Хан Аспарух“ в с. Костенец и ул. „Ружа“ в гр. Момин проход. 

Изброените обекти представляват строежи четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 

1, т. 4, буква „а“ ЗУТ. 

 

3. Предвидени дейности 

3.1. Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща дейностите по 

упражняване на независим строителен надзор по време на строително-монтажни работи на 

улици, находящи се на територията на община Костенец, в т.ч. изготвяне на окончателен 
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доклад и актуализиране и/или изготвяне на нов технически паспорт за съответния 

обект/подобект. 

Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват съобразно изискванията 

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

строителството, с отчитане на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за 

условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и 

всички законови и подзаконови нормативни актове, свързани със спецификата на строежа. 

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка ще извършва надзор по време на 

строителството съгласно чл. 166 от ЗУТ върху всички видове СМР, които се изпълняват от 

строителя на обекта, в съответствие със законовите права и задължения на изпълнителя 

като лице, упражняващо строителен надзор на строеж, регламентирани в чл. 168 от ЗУТ, а 

именно: 

- 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 и 3 от ЗУТ; 

- Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията на 

здравословни и безопасни условия на труд в строителството; 

- Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на 

строителството. 

Изпълнителят ще носи отговорност и за щети, които е нанесъл на Възложителя и на 

другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, 

причинени от неспазване на технически правила и нормативи и одобрения проект. 

 

3.2. В съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне 

на актове и протоколи по време на строителството изпълнителят следва: 

 Да осигури съставянето на необходимите актове и протоколи по време на 

строително-монтажните дейности, в т.ч. преди, по време и след завършване на СМР; 

 Да подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се 

съставят по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде 

съставител или лице, извършило проверка, или лице, в присъствието на което е съставен 

документа; 

 Да съставя и организира подаването от името на Възложителя на всички 

необходими документи, искания, заявления и др. документи пред компетентните органи, с 

оглед осъществяване на инвестиционния процес без прекъсване; 
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 При нарушаване на техническите правила и нормативи да уведоми 

Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) в 3-дневен срок от 

установяване на нарушението; 

 След приключване на строително-монтажните работи да изготви окончателен 

доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ до Възложителя и актуализиран и/или нов технически 

паспорт; 

 Да изпълнява задължения на контрол върху действията на всички участници в 

строителството с цел недопускане на нарушения по чл. 178 от ЗУТ. 

 

3.3. В изпълнение на своите задължения изпълнителят на обществената поръчка 

следва да: 

 Упражнява строителния надзор върху строежа чрез екип от правоспособни 

физически лица с професионален опит и технически компетентности; 

 Осигурява необходимата организация за ефективна надзорна дейност и 

комуникацията в и извън своя екип по отношение законосъобразното започване на строежа, 

проверките, свързани с изпълнението на строежа съобразно одобрения инвестиционен 

проект и изискванията на чл. 169 от ЗУТ; 

 Осигурява постоянно присъствие на експертите от своя екип по съответните 

проектни части; 

 Присъства на всички заседания/срещи между участниците в инвестиционния 

процес, независимо по чие искане или работен план-график се провеждат, като всеки път 

докладва за основните дейности (видовете СМР) от строежа, за които до този момент е 

упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както и за възникнали 

проблеми, ако има такива и необходимите мерки за решаването им; 

 Извършва необходимите проверки и носи отговорност за: спазване на 

изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; недопускане 

на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; годността на строежа за 

въвеждането му в експлоатация; 

 Извършва контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на 

строително-монтажните дейности в съответствие със Закона за опазване на околната среда 

и Закона за управление на отпадъците и приложимите към тях подзаконови нормативни 

актове; 

 Извършва контролни проверки по чл. 169б, ал. 1 от ЗУТ за доставените на 

строежа строителни продукти, които се влагат в обекта, за да се осигури спазването на чл. 

169а, ал. 1 от ЗУТ и на Наредбата по чл. 169а, ал. 2 от ЗУТ, вкл. извършва проверки за 

съответствие на: техническите показатели на доставените строителни продукти с данните в 
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представените от строителя сертификати и протоколи от изпитвания със заложените в 

инвестиционния проект технически показатели и характеристики, както и с техническата 

документация за продуктите от офертата на изпълнителя на СМР (ако е приложимо) и с 

подробните количествено-стойностни сметки за обекта; 

 Контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления реално 

извършените видове и количества СМР на строежа, които подлежат на заплащане и 

подписва съвместно с проектанта, упражняващ авторски надзор, изготвените от строителя 

протоколи за установяване на действително извършени и подлежащи на заплащане СМР, 

преди да бъдат предоставени за подпис от Възложителя; 

 Контролира качеството на извършваните СМР и предотвратява с действията 

си по компетентност нарушаването на технологичната им последователност чрез 

издаването на предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на строежа; 

контролира задължителното изпълнение на заповедите на проектанта, вписани в 

заповедната книга на строежа, свързани с авторското му право и не допуска действия от 

страна на строителя, които биха довели до неспазване на изработения, съгласуван и 

одобрен инвестиционен проект; 

 Контролира спазването на графиците за изпълнение на СМР, както и следи за 

отклонения от тях и своевременно докладва на Възложителя за всички случаи на 

отклонения, възникнали в процеса на изпълнение на работите; 

 Взема решения за спиране и пускане на строежа; 

 Подписва всички междинни и окончателни актове и протоколи, издадени по 

време на строителството и необходими за оценка на качеството на изпълнените работи; 

 Съставя констативни актове след завършване на строително-монтажните 

работи съвместно с Възложителя и изпълнителите на проектирането и строително-

монтажните дейности, с които удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрените 

проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията на 

сключения договор. С този акт се извършва предаване на строежите от изпълнителя на 

строително-монтажните дейности на Възложителя; 

 Съдейства на Възложителя след завършването на строително-монтажните 

работи да направи искане за въвеждането на обекта в експлоатация, като представя 

окончателен доклад и други документи съгласно изискванията на ЗУТ; 

 В рамките на три работни дни да изготви писмено констатации, които да 

предостави на Възложителя, ако възникне необходимост от промени във видовете работи на 

обекта във връзка с обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени по време на 

процеса на проектиране, но задължително преди тези промени да са извършени от 

строителя. Констатациите включват подробно описание на причините и необходимостта  от 
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възникналите промени, снимков материал, успоредно подкрепен с текстови разяснения по 

установените проблеми; 

 При необходимост от съставяне на екзекутивна документация на строежа 

след фактическото му завършване заверява същата заедно с останалите участници в 

строителството; 

 Актуализира и/или изготвя нов технически паспорт на строежа преди 

въвеждането му в експлоатация по реда на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите 

паспорти на строежите в необходимия обхват и съдържание и го предоставя на 

Възложителя; 

 Осъществява контрол по изпълнение на задълженията на координатора по 

безопасност и здраве съгласно чл. 5, ал. 3, т. 2 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. 

 

Изпълнителят следва да съгласува с Възложителя всяко свое решение и/или 

предписание и/или действие, и/или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в 

количествено-стойностните сметки за осъществяваните строителни работи. 

Изброените в т. 3 задължения не следва да се считат за ограничаващи. Предмет на 

настоящата поръчка са и всички други дейности, изисквани от закона, технологичните 

правила и нормативи или необходими за осигуряване на ефективен и качествен контрол по 

изпълняваните строителни работи. 

 

4. Крайни резултати от изпълнение на дейностите от предмета на 

поръчката 

В резултат на изпълнението изпълнителят предоставя на Възложителя изготвени 

следните документи: 

- Актуализиран и/или нов технически паспорт на строежа, за който е упражнил 

строителен надзор по време на строителството, в срок до 10 /десет/ календарни дни след 

приключване на строителните и монтажни работи и подписване на Протокол Обр. 15. 

Техническият паспорт се предоставя на възложителя в три оригинални екземпляра на 

хартиен носител и два екземпляра на електронен носител; 

- Окончателен доклад до Възложителя съгласно изискванията на чл. 168, ал. 6 

от ЗУТ в срок до 10 /десет/ календарни дни след приключване на строителните и монтажни 

работи и подписване на Протокол Обр. 15. Докладът следва да е окомплектован с всички 

необходими документи, удостоверяващи годността на строежа за приемане и се предоставя 
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на Възложителя в три оригинални екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на 

електронен носител. 

 

5. Място и срок на изпълнение 

5.1. Мястото на изпълнение на дейностите от предмета на поръчката е на 

територията на община Костенец. 

5.2. Срокът за изпълнение е до въвеждане на обекта в експлоатация. Срокът за 

упражняване на строителен надзор започва да тече от датата на подписване на Протокол 

Обр. № 2/2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво 

на строежа до подписване на Протокол обр. 16 за установяване годността за ползване на 

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

време на строителството и издаване на разрешението за ползване или въвеждане в 

експлоатация. 

         


