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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на 

строителен надзор на обект: „Реконструкция и рехабилитация на бул. „Европа“, гр. 
Божурище“ 

 
ОБХВАТ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:  
Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на изпълнител, притежаващ 

професионална квалификация и практически опит в упражняването на консултантски услуги 
по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, а именно: упражняване на строителен надзор за 
гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването 
на обекта от обхвата на обществената поръчка. 

Обектът е Първа група, Трета категория, съгласно Закона за устройството на 
територията. 

 
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: гр.Божурище, Община Божурище, Софийска област 
 
ЦЕЛ: Обезпечаване на законосъобразното изпълнение на строителството, чрез строителен 

надзор и технически контрол при реализацията на строително-монтажните работи на обектите. 
Изпълнителят ще изпълнява функциите на строителен надзор по смисъла на Закона за 

устройство на територията /ЗУТ/ и в съответствие с всички други нормативни актове, 
регламентиращи особеностите и задълженията в дейността му с оглед спецификата на 
строителството при реализацията на обектите. Изисква се Изпълнителят да предостави услуги, 
които да осигурят пълното и надеждно изпълнение на задълженията му, в съответствие с 
действуващото законодателство. Консултантът трябва да изпълнява, функциите произтичащи 
от ЗУТ, чрез ключовите експерти, посочени в предложението му. 

 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ: 
В изпълнение на своите задължения Изпълнителят ще упражнява строителния надзор 

върху строежите чрез екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит и 
технически компетентности, необходими за осъществяване на дейностите за оценяване на 
съответствието на конкретния проект и 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, 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. 

- 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 строежите 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. 

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 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. 

14. 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. 

15. Да изпълнява и други задължения, неупоменати изрично по-горе, но предвидени в 
българското законодателство и/или изискванията на програмата. 

 
РЕЗУЛТАТИ: 
 Изпълнение на Обекта в срок и по ефективен и прозрачен начин в съответствие с 

изискванията на отговорните институции, договора и приложимото българско 
законодателство. 

 Получаване на всички строителни документи съгласно приложимото българско 
законодателство по време и при приключване реализацията на инвестиционния 
проект. 

 
СРОК  
Срокът за упражняване на функциите на строителен надзор е периода от подписването на 

Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво 
(акт обр.2), до подписването на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за 
приемане на строежа (без забележки) и завършва с издаване на Разрешение за ползване 
(Констативен акт обр. 16). 

Срок за изготвяне на окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на 
Разрешение за ползване, включително актуализация на технически паспорт, съгласно Наредба 
№ 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите 20 работни дни. 

Срокът за отстраняване на пропуски, забележки и коментари по предадената 
документация е три календарни дни, считано от получаване на писмо с описаните пропуски, 
забележки и коментари. 

ВАЖНО!!! Изпълнението на настоящата поръчка ще бъде в пряка зависимост от 
изпълнението на договора за изпълнение на СМР. Същото ще приключи с въвеждане на 
обектите в експлоатация и подписване на документите. Възложителят определя 
максимален срок за изпълнение на обществената поръчка до два месеца след края на 
договора за строителство. 

Уточнение: Срокът за изпълнение на обществената поръчка за „Изпълнение на СМР 
на обект Реконструкция и рехабилитация на бул. „Европа“, гр. Божурище“ е 90 
календарни дни. 



 
За периода на изпълнение на договора от началната дата до получаване на Разрешение за 

ползване на обекта, Консултантът поема разходите относно дейността на неговия състав за 
периода на договора. Това включва най-общо: 

 Заплати за неговия състав, жилищно настаняване, текущи разходи, застраховки, 
лицензи, разрешителни; 

 Осигуряване на секретарски услуги; 
 Транспорт за неговия състав; 
 Офис оборудване, техника и доставки, за да направи експертния екип напълно 

функционален, включително компютри, телефони, копирна машина и т.н.; 
 Всякакви разходи за телекомуникация (факс, email, телефон и т.н.); 
 Всички разходи за размножаване на документи, печатане и др.; 
 Всички други доставки, инструменти, услуги и организационна поддръжка за 

успешното изпълнение на договора. 
Всички експерти и специалисти на Консултанта следва да бъдат снабдени с лични 

предпазни средства при посещение на обекта, вкл. водонепромокаемо облекло с ярък цвят, 
каски, предпазни обувки, и други необходими средства за посещение на обекта. 

 
ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  
Изпълнителят на настоящата обществена поръчка трябва да разполага с квалифициран 

екип от експерти, имащи квалификация и правоспособност да изпълняват качествено в срок и 
по обем всички задължения на Изпълнителя, описани в настоящата Техническа спецификация. 
Всички експерти трябва да са независими и без конфликти на интереси в отговорностите си. 

 
ВАЖНО!!! Участникът да отговаря на изискването на чл.166, ал.З от ЗУТ -

консултантът не може да сключва договор за строителен надзор за строежи, за които 
той или наетите от него по трудово правоотношение физически лица са строители 
и/или доставчици на машини, съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните 
с тях лица по смисъла на Търговския закон. 

Изискванията към Техническото предложение на Участниците е описано подробно в 
Методика за оценка на офертите. 
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