
РАЗДЕЛ ІІ - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Свързани са с упражняване на строителен надзор, както и с осъществяването на 

проверка и контрол на доставяните и влагани в строежа строителни продукти, 

координация на строителния процес до въвеждането на обекта на интервенция в 

експлоатация, всички регламентирани в чл. 166 и чл. 168 от Закона за устройство на 

територията /ЗУТ/, както и отговорностите произтичащи от чл. 178 от ЗУТ. 

Изпълнителят е длъжен да изпълнява задължителния обхват от дейности, съобразно 

изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за 

съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните 

продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на 

строителството в България. 

  

 ОБХВАТ НА УСЛУГАТА:  

 Извършването на услугата, предмет на настоящата обществена поръчка, 

включва дейностите по упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на 

обект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Долно Церовене - І-ви 

етап”. 

• Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи, съгласно изискванията 

на законовите разпоредби, включително Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството (обн. ДВ. бр.72 от 15 август 2003 г. с 

последващите изменения и допълнения); 

• Окомплектоване на цялата необходима документация по време на строителния 

процес – актове, протоколи, изпитвания и измервания, сертификати за вложени 

материали, декларации за съответствие и др., и информиране на възложителя за 

липсващи документи, както и съдействие за тяхното набавяне; 

• Контрол на строителния процес за съответствието на Строежите с действащите 

норми и правила за изпълнение на строително-монтажни работи и за спазване на 

изискванията по чл. 169 от ЗУТ и одобрения инвестиционен проект, както и в случаите 

на възникнали допълнителни СМР на строежите; 

• Координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация; 

• Управление на изпълнението на строителството; 

• Заверка на екзекутивната документация; 

• Съставяне и подписване на констативен акт съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, с 

който се удостоверява, че строежа е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни 

проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, 

ал. 1 и 3 от ЗУТ и условията на настоящия Договор; 

• Съдействие за издаване на всички необходими писмени становища от 

специализираните контролни органи, както и документ от Агенцията по кадастър за 

изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ; 

• Съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация; 

• Изготвяне на Техническия паспорт на строежа, съгласно Наредба № 5/28.12.2006 

г.; 

• Предприемане на необходимите мерки за навременно получаване на 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация; 

• Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени 

скрити Дефекти през гаранционните срокове; 



• Изпълнителят е длъжен да упражнява строителен надзор и да извършва 

координация при изпълнение на строителството на обектите чрез технически 

правоспособни лица, съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. 

за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на 

консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор. 

Забележка: Изпълнителят следва да съгласува с Възложителя всяко свое решение 

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

количествено-стойностните сметки за осъществяваните СМР. 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1. Да уведомява при нарушаване на техническите правила и нормативи 

Регионалната дирекция за национален строителен контрол/ДНСК в 3-дневен срок от 

установяване на нарушението; 

2. Да извърши 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; 

3. Да изготви след приключване на строително-монтажните работи и след издаване 

на всички писмени становища от специализираните контролни органи по 

законосъобразното изпълнение на строежа и по готовността му за въвеждане в 

експлоатация, окончателен доклад в 3 (три) оригинала и в 2 (два) екземпляра на 

електронен носител; 

4. Да отстрани всички забележки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по техническия паспорт в 

тридневен срок от предаването му; 

5. Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ техническия паспорт в 3 (три) оригинала и в 2 

(два) екземпляра на електронен носител; 

6. Да предоставя своевременно исканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода 

на изпълнение на договора; 

7. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички очаквани или наскоро влезли в сила 

промени на законодателството, които имат отношение към изпълнението на договора и 

да предлага най-добрите условия за неговата работа, с оглед нормативните промени; 

8. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникнали по повод 

изпълнението на възложените задачи; 

9. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на изпълнението, както и за 

допуснатите пропуски или за възникнали проблеми, за взетите мерки за отстраняването 

им и необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

10. Незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички установени от него факти, 

които биха могли по какъвто и да било начин да повлияят на изпълнението на договора.  

11. Да съгласува в оперативен порядък действията си с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

12. Да осигури достатъчно на брой експерти с необходимата квалификация за 

качествено изпълнение на договора. 

13. Да не заменя експерт от екипа за изпълнение на предмета на обществената 

поръчка без предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

14. Да изпълни договорената работа с необходимата грижа, в съответствие с 

инструкциите и интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

15. Да отстранява, за своя сметка, констатирани недостатъци на изпълнението в 

посочения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, който не може да бъде по-кратък от пет дни.  

16. Да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга 

информация, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал във връзка или по 

повод изпълнението на договора; 



17. Да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити; 

18. Да определи един или няколко служители с подходяща квалификация и опит, 

пряко ангажирани с изпълнението на предмета на поръчката, които да присъстват при 

извършването на проверките по т. 17 и да оказват съдействие на проверяващите лица; 

19. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на 

място; 

20. Да докладва с писмени съобщения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали 

нередности в процеса на изпълнение на настоящия договор или за ситуации, в които е 

възможно да възникнат нередности; 

21. Да приема и разглежда всички писмени възражения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

относно недостатъците, допуснати при изпълнение на поръчката, и да ги отстранява за 

своя сметка; 

22. Да води подробна, точна и редовна счетоводна и друга отчетна документация за 

извършените услуги и разходи по настоящия договор, в съответствие с изискванията на 

националното законодателство, която да подлежи на точно идентифициране и 

проверка; 

23.  Да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на възникване на нередност в срок от пет 

работни дни от разкриване на нередността. 

24. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на 

договора, за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за необходимостта от 

съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

25. Да спазва изискванията за съхраняване на документацията, свързана с 

изпълнението на договора. 
 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
Техническото предложение на всеки участник трябва да съдържа и да отговаря 

на следните условия: 

 Списък и предложение за дейности, необходими за постигане целите на 

договора и на изискванията на Техническата спецификация (за изпълнението 

на предмета на поръчката) - В тази част от офертата всеки Участник следва да 

предложи всички дейности, които са необходими за изпълнение на поръчката в 

съответствие с Техническата спецификация, както и да аргументира своите 

бъдещи действия във връзка с тези дейности, ако бъде избран за Изпълнител на 

настоящата обществена поръчка. При необходимост, може да предложи 

изпълнение на дейности, които не са включени в спецификацията, но които биха 

повлияли качествено очакваните резултати.  

 Предложение относно управление на договора, включително процедури за 

контрол с цел качественото и навременно изпълнение на поръчката - В тази 

част от офертата всеки Участник следва да направи предложение за дейността 

по управляване изпълнението на договора с Възложителя с оглед постигане на 

целените резултати на обществената поръчка, както и предложение относно 

мерки и дейности за вътрешен контрол по време на изпълнението на договора.  

 

Организация на работата   

 Предложение относно предвидената организация за изпълнение на 

дейностите, мобилизация и разпределение на човешкия ресурс – В 

тази част от офертата си всеки участник следва да направи 

предложение относно организацията за изпълнение на отделните 

дейности, необходими за изпълнението на договора, както и 



предложение за разпределението на задачите и отговорностите между 

експертите във връзка с изпълнение на предвидените в рамките на 

договора дейности, включително отношенията и връзките на  

взаимодействие и субординация както между предлаганите 

специалисти, така и в отношенията с Възложителя и останалите 

участници в изпълнението на проекта. 

 

Техническото предложение на всеки участник следва да отговаря на 

изискванията на методиката за оценка, посочени по-долу в настоящата документация. 


