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Приложение № 1 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  

 

„СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ 

РАБОТИ ПО 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ПРОЕКТ 

„РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК“ С. ЮПЕР“; 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ПРОЕКТ 

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОКРИТ ПАЗАР В ГР. КУБРАТ““ 

 

 

A. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА 

1. За дейностите в обхвата на услугата /строителен надзор по време на 

строителството, координатор безопасност и здраве, изготвяне на технически 

паспорт и окончателен доклад/: 

В изпълнение на своите задължения Изпълнителят упражнява строителния надзор 

върху строежите чрез екип от правоспособни физически лица с доказан професионален 

опит и технически компетентности, необходими за упражняване на строителен надзор. 

Екипът трябва да отговаря на изискванията на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ. 

Изпълнителят следва изискванията на чл. 168 от ЗУТ, чийто обхват е, както 

следва: 

- отговорност за законосъобразно започване на строежа; 

- отговорност за пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по 

време на строителството; 

- отговорност за изпълнението на строежите, съобразно одобрените 

инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ;  

-  отговорност за спазване на изискванията за здравословно и безопасни условия 

за труд в строителството; в тази връзка – определяне на правоспособно физическо лице 

от състава си за координатор по безопасност и здраве (КБЗ) за етапа на изпълнение на 

строежа, съгласно чл. 5, ал. 1, точка 2 от НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване 

на строителни и монтажни работи. 
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- КБЗ да изпълнява лично всички функции предвидени в НАРЕДБА № 2 от 22 

март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 

при извършване на строителни и монтажни работи. 

- отговорност за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на 

строителството;   

- отговорност за годността на строежа за въвеждане в експлоатация; 

- отговорност за оценка за достъпност на строежа от лица с увреждания; 

- отговорност за подписване на всички актове и протоколи по време на 

строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за 

безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на 

регионалното развитие и благоустройството, за актове и протоколите, съставени по 

време на строителството; 

- отговорност за уведомление при нарушаване на техническите правила и 

нормативи на регионалната дирекция за национален строителен надзор в 3-дневен срок 

от установяване на нарушението; 

- отговорност да изготвя окончателен доклад до възложителя, след приключване 

на строително - монтажните работи; 

- отговорност за щети, които са нанесени на възложителя и на другите участници 

във строителството и солидарна отговорност за щети, причинени от неспазване на 

техническите правила и нормативи и одобрените проекти.  

- обезпечаване на постоянно присъствие на свои представители на обекта за 

времето, през което се изпълняват строително монтажни работи. 

 

Освен това, изпълнителят е длъжен: 

1. Да следи за хода на изпълнение на СМР, съгласно графика на строителя, да 

оценява забавата и да определя какви мерки трябва да се вземат в това отношение. 

Съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да нарежда извършването на изменения в графика или 

да взема решения по такива изменения, предлагани от изпълнителя. 

2. Извършва необходимите проверки по чл. 169б, ал. 1 от ЗУТ на доставените на 

съответния строеж строителни продукти, които се влагат в сградите при тяхното 

обновяване, за да се осигури спазването на изискването на чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ, вкл. 

извършва проверки за съответствие на: техническите показатели на доставените 

строителни продукти с данните в представените от строителя сертификати и протоколи 

от контролните изпитания за влаганите в строежа материали и съоръжения и 

съответствието им с нормите на безопасност със заложените в инвестиционния проект 

технически показатели. 

3. Контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления реално 

извършените видове и количества СМР на строежа, които на съответния етап от 

изпълнение на проекта се удостоверяват от строителя с акт. След извършените 

проверки на място и установени съответствие, подписва акта; 

4. Да изисква провеждането само в негово присъствие и да контролира 

правилността, пълнотата и законосъобразността на всички функционални проби, 

пускови изпитания и пробна експлоатация, доказващи годността на строежа за 

въвеждане в експлоатация. 



 
 

5. 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. 

6. Да контролира правилното водене на заповедната книга на строежа. 

7. Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на всяко лице, упълномощено от него, 

достъп по всяко приемливо време до документацията, свързана с извършените услуги, 

за извършване на проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора 

и след това. 

8. Да дава указания и да взема решения по въпроси, които не водят до изменение 

на проекта и са в обхвата на отговорностите на строителния надзор. 

9. Да контролира отстраняването на дефектите посочени от него или други 

контролни органи. При ненамеса на строителя за отстраняването им да информира 

писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Дирекцията за национален строителен контрол. 

10. При нарушаване на строителните правила и норми да уведоми 

Дирекцията за национален строителен контрол. 

11. Да спре работите по строежа до отстраняване на констатираните пропуски и 

нарушения. Разходите по отстраняването им са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

респективно изпълнителя на СМР. 

12. Да участва в комисии за провеждане на единични, 72-часови проби и 

комплексни изпитания съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

13. Изготвя отчет съгласно Приложение 6 от Наредба за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали за 

изпълнение на ПУСО. 

14. Изготвя технически паспорт за обекта по реда на Наредба №5 от 2006 г. за 

техническите паспорти на строежите в необходимия обхват и съдържание. преди 

въвеждането му в експлоатация. 

15. Изготвя окончателен доклад до възложителя, съгласно изискванията на ЗУТ, 

след приключване на СМР. При изпълнение на задълженията по настоящата 

обществена поръчка, Изпълнителят следва да представи на Възложителя окончателен 

доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за въвеждане на съответния строеж в 

експлоатация. 

16. Да изпълнява и други задължения, неупоменати изрично по-горе, но 

предвидени в българското законодателство и/или изискванията на програмата. 

17. Да внесе от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено искане за назначаване на 

Държавна приемателна комисия /ако е приложимо/, придружено от необходимите 

документи, съгласно 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. 

18. Да участва в заседанията на Държавната приемателна комисия /ако е 

приложимо/, като я запознае с изпълнения строеж съгласно съставения окончателен 

доклад и приложената документация към него. 



 
 

19. Да подписва протоколите от заседанията на Държавната приемателна комисия 

/ако е приложимо/, като не допуска приемането на строежа при неспазване на 

изискванията на нормативните актове. 

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, 

изпълнителят следва да спазва изискванията на: 

 Закон за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото 

прилагане; 

 Закон за устройство на територията и актовете по прилагането му; 

 Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. 

 Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на 

строителни продукти в строежите на Република България (Обн., ДВ., бр. 14 от 20 

февруари 2015 г.) в сила от 01.05.2015 г.  

 Всяка друга относима нормативна уредба по изпълнение на дейностите, предмет 

на настоящата поръчка. 

 

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.  

 

2. Описание на подлежащите на изпълнение на СМР: 

Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета "Строителство" от 

ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за 

всеки конкретен обект. 

Разрешение за строеж се издава от съответната общинска администрация и при 

представяне на техническа документация с оценено съответствие. 

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се 

определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в 

тези указания за изпълнение. 

Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната 

компетентност) изпълнява СМР за всеки обект/група от обекти в съответствие с 

издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 

163а от ЗУТ. 

По време на изпълнението на СМР лицензиран консултант строителен надзор (чл. 

166 от ЗУТ), въз основа на сключен договор за всеки обект/група от обекти, упражнява 

строителен надзор в обхвата на договора и съобразно изискванията на чл. 168 от ЗУТ. 

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация 

(приемане) на СМР, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на 

съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството.  

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в 

съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите 

спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, 

и добрите строителни практики в България и в Европа. 



 
 

 

 

Б. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 

УЧАСТНИЦИТЕ: 

 

Изложението на цялостния подход за изпълнение на поръчката трябва да 

съдържа следните елементи: 

- Последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, 

като се спазва изискването за технологично обусловена последователност на 

строителните и монтажни процеси, свързаните с тях подготвителни дейности и 

правилната последователност за документирането им, в съответствие с графика за 

изпълнение и действащата нормативна уредба. 

- Описание на дейностите, които ще контролира строителния надзор при 

изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта, в съответствие с 

графика за изпълнение и действащата нормативна уредба. 

- Организационна структура показваща, че участникът разбира отлично задачите 

за изпълнението на договора, обезпечавайки необходимите дейности за реализация на 

поръчката с конкретни задължения и отговорности на експертите в екипа; Следва да се 

представи разпределение на човешките ресурси и отговорностите, с конкретно описани 

функции за изпълнение на задачите на всеки от отделните специалисти по 

специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, в 

съответствие с графика за изпълнение и действащата нормативна уредба.  

- Участникът следва да разработи и представи график, изготвен съобразно 

дейностите, процесите и организацията, описани в техническото предложение, 

Техническата спецификация и в съответствие с действащата нормативна уредба. В 

графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните 

процеси, съставящи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за 

провеждане на нормативно изисквани процедури, като е посочена и необходимата 

работна сила за изпълнението на всеки процес. 

- С цел гарантиране на по-добро качество на влаганите продукти, следва да са 

посочени стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху строителните 

материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, 

така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, 

начин на влагане, изпитания и др., като за обосноваване на ефективността на мерките, 

същите следва да са съпроводени с посочване на: съдържание и обхват на мярката, 

конкретни лица, ангажирани с изпълнението й, както и конкретните задължения на тези 

лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху качеството за изпълнение на 

предвидените дейности, предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка. 

- Описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на 

мероприятията от мобилизационния период за изпълнение на строителството. 

Представени са организационни решения и аргументи как предложените мерки за 

контрол, гарантират качественото и срочно изпълнение на дейностите. 

- В обяснителната записка от техническото предложение е посочена относима и 

ефикасна стратегия за контрол по видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите 



 
 

и последователността на тяхното изпълнение, с която да се гарантира качествено 

изпълнение на строителните процеси, в съответствие с предложената организация на 

работа и изискванията на техническата документация. 

 

!!!ВАЖНО!!! 

Участник се отстранява от процедурата: 

 Ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите 

спецификации и изискванията на Възложителя посочени по-горе. 

 Техническото предложение трябва да съответства на Графика за 

изпълнение. 

 Ако се установи несъответствие между графика за изпълнение и описанието 

на който и да е от елементите на техническото предложение. 

 

 


