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                                                                 ТОМ II- КНИГА II  

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

145.В съответствие с чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) възложител 

на настоящата обществена поръчка е Кметът на Община Мизия, в качеството му на 

орган на изпълнителната власт в общината съгласно чл. 139, ал. 1 от Конституцията  и 

чл. 38, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА). 

146. Договорът за възлагане на обществената поръчка се сключва по реда и при условията 

на ЗОП между определения изпълнител и Община Мизия.   

 

ГЛАВА ВТОРА 

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

Раздел I 

ВЪВЕДЕНИЕ 

147.Настоящата обществена поръчка има за цел подобряването на състоянието на 

публичната инфраструктура на територията на Община Мизия чрез реализацията на 

инвестиционен проект. 

148. С реализацията на горепосочения проект ще се осигури устойчивото социално-

икономическо развитие, което е неразривно свързано със инвестиции в съществуваща и 

създаване на нова инфраструктура и подобряване качеството на предлаганите услуги за 

населението в общината. Населените места в общината ще станат привлекателни за 

бизнеса и за живеене, чрез поддържането и стимулирането на тяхното икономическо, 

социално и културно развитие, изграждане на липсващата или рехабилитация на 

съществуващата техническа инфраструктура. 

Раздел II 

ОСНОВНА И СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 
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149. Основната цел на настоящата обществена поръчка е да се осигури високо 

квалифицирана експертна подкрепа и техническа помощ на Възложителя за упражняване 

на строителен надзор при изпълнение на СМР. 

150.Специфичните цели на настоящата обществена поръчка включват  качествено 

изпълнени строително-монтажни дейности, в съответствие с изискванията на 

техническия проект и клаузите на договора за строителство. 

 

Раздел III 

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 

151. Предметът на поръчката е Упражняване на строителен надзор при изпълнение на 

СМР по проект: "Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа- Община 

Мизия” по 4 (четири) обособени позиции: 

Обособена позиция № 1:  Строителен надзор при изпълнение на рехабилитация и 

реконструкция на път № VRC 1110,  включително изграждане на инженерни мрежи за 

широколентов интернет; 

Обособена позиция № 2:  Строителен надзор при изпълнение на рехабилитация и 

реконструкция на път № VRC 2108,  включително изграждане на инженерни мрежи за 

широколентов интернет; 

Обособена позиция № 3:  Строителен надзор при изпълнение на рехабилитация и 

реконструкция на път № VRC 2111,  включително изграждане на инженерни мрежи за 

широколентов интернет; 

Обособена позиция № 4: Строителен надзор при изпълнение на рехабилитация и 

реконструкция на път № VRC 1109, включително изграждане на инженерни мрежи за 

широколентов интернет 

Всеки участник може да подава оферта за една, няколко или за всички обособени 

позиции. 

   В обхвата на обществената поръчка се включват дейности по упражняване на 

строителен надзор по време на строителството, съгласно чл.166, ал. 1, т .1 от ЗУТ в 

задължителния обхват, регламентиран в чл.168, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от ЗУТ. 

  Строежа е ІІІ категория, съгласно чл.6, ал.1, т.1 от Наредба № 1 за номенклатурата и 

видовете строжени от 2003 г. на МРРБ и чл. 137, ал.1, т.3, б. „А” от ЗУТ. 

   В съответствие с изискванията на Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството изпълнителят следва да: 
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 Участва в съставяне на протокол за предаване и приемане на одобрения инвестиционен 

проект и разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж; 

 Съставя протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна 

линия и ниво на строежа, при влязло в сила Разрешение за строеж. В 3 дневен срок от 

съставянето на този протокол заверява Заповедна книга на строежа, а в 7 дневен срок от 

заверката уведомява писмено общината, специализираните контролни органи и 

Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСЛ) за заверената книга 

(когато това се изисква от нормативен акт); 

 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 документът; 

 Да съставя и организира подаването от името на Възложителя на всички необходими 

документи, искания, заявления, и други документи пред компетентните органи, с оглед 

осъществяване на инвестиционния процес без прекъсване; 

 Да изготви и представи на окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, 

изготвен в съответствие с Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени 

СМР, съоръжение и строителни обекти. 

Самото  изпълнение на строителните дейности е разделено на четири обособени 

позиции, съответстващи на обособените позиции, предмет на настоящата обществена 

поръчка, които включват: 

Обособена позиция № 1:  Рехабилитация и реконструкция на път № VRC 1110,  

включително изграждане на инженерни мрежи за широколентов интернет 

Дължина на пътя: 1621 м. 

Път VRC 1110 е с повредена пътна настилка. Планираните строителни работи започват от 

км 0+000 до км 0+1630,31 и включват:  

- Временна организация на движението; 

- Разчистване площите в рамките на сервитута на пътя; 

- Изкопни работи за отстраняване на хумусен пласт, обикновен изкоп, изкоп за 

окопи, дренажи и съоръжения (вкл. натоварване, транспортиране, разтоварване на 

депо и оформянето му) 

- Разваляне на трошенокаменна настилка; 

- Разваляне на асфалтобетонов настилка; 

- Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка; 

- Изпълнение на нова асфалтова настилка със съпътстващи дейности; 
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- Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали, необработени със 

свързващо вещество, съгласно ТС; 

- Доставка и полагане материал за банкети, съгласно ТС, включително всички 

свързани с това разходи; 

- Хоризонтална и вертикална пътна маркировка; 

- Направа на монолитен облицован /бетонов/окоп, включително всички свързани с 

това разходи, съгласно ТС; 

- Изпълнение на нови тръбни водостоци Ф500 по път и за зауствания; 

- Доставка и полагане дренажен материал, съгласно проекта и ТС; 

- Доставка и полагане на РVС дренажни тръби Ф200, съгласно ТС; 

- Изграждане на ревизионни шахти за ревизия на подокопни дренажи; 

- Запълване на единични пукнатини с подходящ материал на битумна основа;  

- Изграждане на защитни тръби и защитени шахти, положени в подземна 

инфраструктура (вкл.всички съпътващи дейности и разходи) 

Обособена позиция № 2:  Рехабилитация и реконструкция на път № VRC 2108,  

включително изграждане на инженерни мрежи за широколентов интернет 

Дължина на пътя: 3 381 м. 

Път VRC 2108 е с повредена пътна настилка. Планираните строителни работи започват от 

км 0+000 до км 0+3363,31 и включват:  

- Временна организация на движението; 

- Разчистване площите в рамките на сервитута на пътя; 

- Изкопни работи за отстраняване на хумусен пласт, обикновен изкоп, изкоп за 

окопи, дренажи и съоръжения (вкл. натоварване, транспортиране, разтоварване на 

депо и оформянето му); 

- Разваляне на трошенокаменна настилка; 

- Разваляне на асфалтобетонов настилка; 

- Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка; 

- Изпълнение на нова асфалтова настилка със съпътстващи дейности; 

- Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали, необработени със 

свързващо вещество, съгласно ТС; 

- Доставка и полагане материал за банкети, съгласно ТС, включително всички 

свързани с това разходи; 

- Хоризонтална и вертикална пътна маркировка; 

- Направа на монолитен облицован /бетонов/окоп, включително всички свързани с 

това разходи, съгласно ТС; 

- Изпълнение на нови тръбни водостоци Ф500 по път и за зауствания; 

- Доставка и полагане дренажен материал, съгласно проекта и ТС; 
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- Доставка и полагане на РVС дренажни тръби Ф200, съгласно ТС; 

- Изграждане на ревизионни шахти за ревизия на подокопни дренажи; 

- Запълване на единични пукнатини с подходящ материал на битумна основа;  

- Изграждане на защитни тръби и защитени шахти, положени в подземна 

инфраструктура (вкл.всички съпътващи дейности и разходи) 

 

Обособена позиция № 3:  Рехабилитация и реконструкция на път № VRC 2111,  

включително изграждане на инженерни мрежи за широколентов интернет 

Дължина на пътя: 1 323 м. 

Път VRC 2111 е със силно повредена пътна настилка. Планираните строителни работи 

започват от км 0+000 до км 0+1330,75 и включват:  

- Временна организация на движението; 

- Разчистване площите в рамките на сервитута на пътя; 

- Изкопни работи за отстраняване на хумусен пласт, обикновен изкоп, изкоп за 

окопи, дренажи и съоръжения (вкл. натоварване, транспортиране, разтоварване на 

депо и оформянето му) 

- Разваляне на трошенокаменна настилка; 

- Разваляне на асфалтобетонов настилка; 

- Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка; 

- Изпълнение на нова асфалтова настилка със съпътстващи дейности; 

- Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали, необработени със 

свързващо вещество, съгласно ТС; 

- Доставка и полагане материал за банкети, съгласно ТС, включително всички 

свързани с това разходи; 

- Хоризонтална и вертикална пътна маркировка; 

- Направа на монолитен облицован /бетонов/окоп, включително всички свързани с 

това разходи, съгласно ТС; 

- Изпълнение на нови тръбни водостоци Ф500 по път и за зауствания; 

- Доставка и полагане дренажен материал, съгласно проекта и ТС; 

- Доставка и полагане на РVС дренажни тръби Ф200, съгласно ТС; 

- Изграждане на ревизионни шахти за ревизия на подокопни дренажи; 

- Запълване на единични пукнатини с подходящ материал на битумна основа;  

- Изграждане на защитни тръби и защитени шахти, положени в подземна 

инфраструктура(вкл.всички съпътващи дейности и разходи) 

 

Обособена позиция № 4: Рехабилитация и реконструкция на път № VRC 1109, 

включително изграждане на инженерни мрежи за широколентов интернет. 



 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

48 
 

Дължина на пътя: 2 805,28 м. 

Път VRC 1109 е със силно повредена пътна настилка. Планираните строителни работи 

започват от км 0+000 до км 0+2805,23 и включват:  

- Временна организация на движението; 

- Разваляне на съществуващи  бордюри влючително натоварване, транспортиране и 

разтоварване на депо; 

- Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка 

- Изпълнение на нова асфалтова настилка със съпътстващи дейности; 

- Доставка и монтаж на бетонови бордюри и всички свързани с това разходи; 

- Хоризонтална и вертикална пътна маркировка  

- Изграждане на защитни тръби и защитени шахти, положени в подземна 

инфраструктура(вкл.всички съпътващи дейности и разходи) 

 

 Строителният надзор по всяка една от обособените позиции ще включва дейности, с 

които ще следи за:  

- Законосъобразно започване на строежа; 

- Извършване на СМР съобразно одобрени инвестиционни проекти и спецификации; 

- Контрол по спазване условията на безопасност на труда, съгласно проекта за безопасност и 

здраве; 

- Опазване на околната среда по време на изпълнение на СМР; 

- Качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с 

техническите спецификации; 

- Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; 

- Годност на строежа за въвеждане в експлоатация. 

- Издаване на технически паспорти на строежите. 

- Други задължения, произтичащи от действащото законодателство и от договора за 

възлагане на дейностите. 

 

Раздел IV 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

152. Изпълнителят на всяка една от обособените позиции следва да извърши основните 

дейности с високо качество и професионализъм съгласно предвидените в договора 

срокове и да постигне следните резултати: 

    - изготвени окончателен доклад и технически паспорт на строежа; 

        -   въведен в експлоатация строеж. 

Освен горното, като резултати от изпълнението на услугата се очаква: 
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• Качествено изпълнени строително-монтажни дейности, в съответствие с изискванията 

на техническия проект и клаузите на договора за строителство; 

• Подписани всички актове, протоколи и др. документи във връзка с извършеното 

строителство; 

• Упражнeн строителен надзор, при спазване на относимото законодателство. 

ГЛАВА ТРЕТА 

РИСКОВЕ И ДОПУСКИ 

153. Рискове и допускания за успешното изпълнение на договора, идентифицирани от 

Възложителя (които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора) са:  

а) Непостигане на индикаторите и целите по обществената поръчка, поради 

недостатъчно ефективно изпълнение на дейностите по поръчката;  

б) Затруднения при идентифициране от страна на екипа за изпълнение на поръчката 

на целите на проектните дейности, относими към организирането и изпълнението 

на дейностите и съответните задължения в тази връзка; 

в) Затруднения на Изпълнителя и ключовите му експерти при инициализиране на 

проекта и/или изработването на систематизиран подход за изпълнение на 

дейностите по проекта; 

г) Закъснение поради неуточнени решения или бездействие на Изпълнителя; 

д) Недобра комуникация и координация между екипа на Възложителя и този на 

Изпълнителя; 

е) Затруднения/закъснения при получаване на информация от съответните 

компетентни органи/заинтересовани страни; 

ж) Съществени промени в националното и европейско законодателство; 

з) Промени в указанията и инструкциите на ДФЗ, относно подготовката и 

изпълнението на проекта. 

154. Изпълнителят следва да предвиди и внедри и използва система за идентифициране, 

превенция, управление и противодействие на проектните рискове.  

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

155. Срокът за изпълнение на дейностите по упражняване на строителен надзор е в 

зависимост от срока за изпълнение на строително – монтажните работи и започва да 

тече от датата на откриване на строителна площадка чрез съставяне на протокола за 

откриване на строителната площадка съгласно образеца към Наредба № 3/ 2003 г. за 
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съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва с 

приемането на строежа и издаване на разрешение за ползване. В рамките на този срок 

изпълнителят следва да състави технически паспорт, който срок следва отделно да 

бъде посочен от участниците в техническото предложение за изпълнение на поръчката. 

Този срок за почва да тече от датата на получаване на документите, които възложителя 

следва да предостави на изпълнителя с оглед изпълнението на тази част от предмета на 

договора, удостоверено с двустранно подписан приемо-предавателен протокол между 

страните.  

Срокът за съставяне на технически паспорт не може да бъде по - дълъг от (тридесет) 

календарни дни.  

Изпълнителят ще упражнява функциите на строителен надзор в периода от 

сключване на настоящия договор до издаване на Разрешение за 

ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежите, предмет на 

поръчката 

 

ГЛАВА ПЕТА 

ПЕРСОНАЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

156. Изпълнителят следва да разполага със следния екип: 

 Ръководител екип – строителен инженер, притежаващ минимум 3 (три) години 

професионален опит и участие в изпълнението на минимум една услуга идентична 

или сходна с предмета на поръчката; 

 Експерт част „Пътна” – лице, участвало в изпълнението на минимум една услуга 

идентична или сходна с предмета на поръчката;  

 Експерт част „Геодезия” – лице, участвало в изпълнението на минимум една услуга 

идентична или сходна с предмета на поръчката;  

 Експерт „Координатор по безопасност и здраве” - лице, участвало в изпълнението 

на минимум една услуга идентична или сходна с предмета на поръчката;  

 Експерт „Контрол на качеството на материалите”-  лице, участвало в изпълнението 

на минимум една услуга идентична или сходна с предмета на поръчката 

157. Участникът може да предвиди и други експерти като членове на екипа за 

изпълнение на поръчката. Професионалните квалификации и опит на тези 

допълнителни експерти няма да бъдат предмет на оценка от страна на Възложителя. 

Независимо от това, структурирането на проектния екип, разпределението на 

функциите и отговорностите, и организацията на работата на персонала са елементи на 
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техническата оферта, които подлежат на оценка в съответствие с приетата от 

Възложителя методика за комплексна оценка. 

158. Замяна на посочените в офертата на участника ключови експерти се допуска само 

при непредвидени обстоятелства по смисъла на параграф 2, т. 27 от Допълнителните 

разпоредби на ЗОП. В такива случаи Изпълнителят следва да представи нов експерт с 

професионални квалификации и опит, еквивалентни
1
 на тези на заменения експерт.  

 

ГЛАВА ШЕСТА 

ЛОГИСТИКА, ПРЕДОСТАВЯНА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

159. Предметът на поръчката касае изпълнение на дейности на територията на Община 

Мизия. Някои от дейностите могат да се извършват в офиса и/или друго място на 

Изпълнителя и/или трети лица, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата 

на изпълнение на съответния вид дейност. 

ГЛАВА СЕДМА 

ДОКЛАДВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

160. За целите на изпълнението на договора Изпълнителят подготвя следните видове 

доклади
2
 на хартиен носител (2 бр.) и електронен носител (1 бр. на компакт диск) до 

Възложителя: 

а) междинни доклади за отчитане на напредъка на проекта; 

б) окончателен доклад за изпълнение на проекта; 

и) доклади и становища при поискване от Възложителя.  

к) всички останали документи, необходими в процеса на изпълнение на проекта. 

161. Изпълнителят подготвя доклади при поискване по спешни въпроси или по теми, 

изискващи по-нататъшно пояснение или становище. Те следва да съдържат 

информация, съответна на поставеното от Възложителя искане за пояснение или 

справка. 

162. Изпълнителят изготвя документи свързани с текущото изпълнение на проекта, 

протоколира, срещи, работни групи, оперативки и др. При искане на информация 

от Възложителя, ДФЗ и други подготвя и представя исканата информация.  

                                                           
1
 За целите на тази разпоредба „еквивалентни“ са тези професионални квалификации (в това число допълнителни 

(след-дипломни) квалификации и опит, при които новият експерт би получил същата или по-висока оценка от 
заменения експерт при прилагането на подпоказателя  ТО2 от методиката за комплексна оценка на офертите. 
2
 Докладите на Изпълнителя задължително съдържат наличните към момента приложения, подкрепящи 

изложената в тях информация. Приложенията могат да бъдат документи, схеми, таблици, протоколи, диаграми, 
доклади от сертифициращи органи, присъствали на пробите и други. 
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163. Изпълнението на дейностите се приема с писмото за приемане, издадено от 

Възложителя, или с приемо-предавателен протокол.  

 

ГЛАВА ОСМА 

ПУБЛИЧНОСТ 

164. Във връзка с информиране на широката общественост за финансирането, 

предоставяно от Европейския съюз по ПРСР 2014-2020 за изпълнение на проекта, 

в рамките на която се прави настоящата обществена поръчка и в последствие ще 

се изпълнява договорът на Изпълнителя, следва да се предприемат надлежни 

мерки за осигуряване на информираност и публичност. В този смисъл 

Изпълнителят следва да съблюдава изискванията по въпросните мерки. 

165. Мерките за информация и публичност имат за цел: 

а) да повишат обществената осведоменост и прозрачността по отношение на 

финансирането на проекта да информират широката общественост за ролята, 

която играе Европейският съюз съвместно с държавите-членки при отпускането на 

помощта и за резултатите от нея. 

166. При изпълнение на конкретните мерки за информираност и публичност следва да 

се съблюдават насоките за информация и публичност при изпълнение на проекти, 

финансирани от ПРСР 2014-2020. 

 


