
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. 

За упражняване на авторски надзор при изпълнението на СМР по проект 

„Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. 

Крушовица и с. Софрониево, община Мизия” по договор № 06/07/2/0/00077 от 

19.07.2018 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура”,  Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“, на Програмата за развитие на селските райони 2014г.-

2020г.  

Настоящата техническа спецификация има смисъла на "Техническа 

спецификация за услуги"  съгласно параграф § 1, т. 54, буква „б“ от Закона за 

обществени поръчки. 

І. Обща информация за проекта 

Проект: „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. 

Крушовица и с. Софрониево, община Мизия” се финансира 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 Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., 

съгласно договор за отпускане на финансова помощ № 06/07/2/0/00077 от 19.07.2018 г., 

сключени между Държавен фонд „Земеделие” и Община Мизия. 

      II. Описание на предмета на обществената поръчка. 

Предметът на поръчката е „Упражняване на авторски надзор при изпълнението 

на СМР по проект „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на 

с. Крушовица и с. Софрониево, община Мизия”. 

 Авторският надзор е услуга, при която проектанта – създател на 

инвестиционните проекти, извършва/ упражнява стриктен контрол над работата на 

строителния обект и гарантира точното изпълнение на изготвения от него проект. 

Съблюдава по време на строително – монтажните работи предвидени за изграждане на 

обекта, за пълното им съответствие с одобрения технически проект във всичките му 

съставни части, както и оказва пълно съдействие при изготвяне на екзекутивна 

документация.Участва при подписването на всички актове и протоколи по време на 

строителството съгласно нормативната уредба регламентираща този вид дейност до 

цялостното изграждане на обекта и въвеждането му в експлоатация с издаване на 

разрешение за ползване от компетентните органи.  

 Резултати, които трябва да бъдат постигнати: Очакваните резултати от 

изпълнението на договора са: извършване на качествен авторски надзор, изготвяне на 

необходимите документи за доказване извършването на ремонтните дейности, 

съставяне на констативен акт за съответсвие на ремонтните дейности с 

инвестиционните проекти, мониторинг по изпълнението на СМР, участие в 

приемателни комисии на обекта за ипълнение на строителните работи съобразно 

одобрените проекти. 



 При изпълнение на задълженията си по тази обществена поръчка Изпълнителят 

следва да спазва изискванията на: 

 Българското законодателство и в частност на Закона за обществените поръчки и 

подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане; 

 Закон за устройство на територията и актовете по прилагането му 

 

III. Обхват на поръчката. Отговорности. Дейности предвидени за изпълнение. 

Авторският надзор следва да се осъществява по всички части на 

инвестиционния проект. 

При изпълнение на обществената поръчка изпълнителят съгласно условията, 

посочени в договора, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на 

територията и Наредба №3/31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството следва да: 

1. Упражнява авторски надзор по смисъла на чл. 162 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ) и носи отговорност за изпълнение на строежа съобразно одобрените 

инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ; 

2. Участва при съставянето на всички изискващи се протоколи и актове по време 

на строителството; 

3. По искане на Възложителя участва при съставяне на актове и протоколи извън 

фиксираните в Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството; 

4. Да не разрешава допускането на съществени отклонения от одобрените 

инвестиционни проекти по време на строителството на строежа, а при необходимост да 

се спазва разпоредбата на  чл. 154, ал. 5 от ЗУТ; 

5. Да осъществява контрол на количествата, качеството и съответствието на 

изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договора за 

изпълнение на строителството, както и други дейности – предмет на договори; 

6. Да прави предписания и дава технически решения за точното спазване на 

проекта и необходимостта от евентуални промени, които се вписват в заповедната 

книга на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството; 

7. Да осигурява възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да следи процеса на работа и да 

съгласува с него предварително всички решения и действия; 

8. Да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всяко свое решение/предписание/съгласие за 

извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки;  

9. Да извършва експертни дейности и консултации; 

10. В съответствие с изискванията на Възложителя, проектантите по посочените 

специалности да осъществяват авторски надзор при реализацията на проекта по всички 

части; 



11. Да оказва техническа помощ при реализирането на обекта; 

12. Да участва в съставяне и подписване на актове и протоколи по време на 

строителството, както и да участва в работата на държавната приемателна комисия за 

въвеждане на обекта в експлоатация; 

13. Да оказва всестранна техническа помощ и консултации за решаване на 

проблеми, възникнали в процеса на изграждане на обекта; да дава предписания при 

обстоятелства, които водят до изменения на проекта, допустими по Закона за 

устройство на територията; 

 14. Да посещава обекта (строежа) по време на строителството за упражняване на 

авторския надзор. 

 15. Извършва и други дейности, произтичащи от законови и подзаконови актове, 

свързани с упражняване на дейността авторски надзор.    

  IV. Пeриод на изпълнение на поръчката 

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 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва с приемането 

на строежа и издаване на разрешение за ползване.  

 


