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Този документ е създаден в рамките на проект №23/07/2/0/00256/08.12.2017 г. "Ремонт и преустройство на 
ОДЗ “Юрий Гагарин“ находящо се в УПИ II – за детско заведение, кв.14 по плана на гр. Годеч”, който се 
осъществява с финансовата подкрепа 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 Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Годеч и при никакви обстоятелства не може да се счита, че 
този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Технически спецификации 
В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на 

обществената поръчка са подробно индивидуализирани в техническите спецификации, които 
съдържат изискванията на Възложителя.Техническите спецификации, съставляват неразделна 
част от договора за упражняване на авторски надзор, сключен с избрания изпълнител. 
Изпълнителят на настоящата обществена поръчка ще упражнява авторски надзор по смисъла на 
чл. 162, от ЗУТ в обем и обхват, съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба, и 
носи отговорност за изпълнение на строежа съобразно одобрените инвестиционни проекти и 
изискванията на чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ. Услугите предмет на поръчката трябва да бъда 
изпълнени в съответствие с изискванията на следните нормативни актове: 
• Закон за устройство на територията (Обн. ДВ. бр.1 от 2 януари 2001 г., посл. изм. и доп. ДВ. 
бр.13 от 7 февруари 2017 г.); 
• Закон за здравословни и безопасни условия на труд (Обн. ДВ. бр.124 от 23 декември 1997 
г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.79 от 13 октомври 2015 г.); 
• Закон за управление на отпадъците (Обн. - ДВ, бр. 53 от 13 юли 2012 г., посл. изм. и доп., бр. 
105 от 30 декември 2016 г.); 
• Закон за техническите изисквания към продуктите (Обн. ДВ. бр.86 от 1 октомври 1999 
г., посл. изм. ДВ. бр.101 от 22 декември 2015 г.); 
• Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015г. за условията и реда за влагане на строителните 
продукти в строежите на Република България (Обн., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г.) 
• Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството 
(Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.65 от 19 Август 2016г.); 
• Наредба № РД-02-20-2 от 8 юни 2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на 
хидроизолационни системи на строежите (Обн. ДВ. бр.47 от 21 юни 2016г.); 
• Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (Обн. ДВ. бр.37 от 4 май 
2004г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.90 от 15 ноември 2016г.); 
• Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за 
безопасност и/или здраве при работа (Обн. ДВ. бр.3 от 13 януари 2009г., изм. и доп. ДВ. 
бр.46 от 23 юни 2015г.); 
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• Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар (Обн. ДВ. бр.96 от 4 декември 2009г., посл. изм. и доп. 
ДВ. бр.1 от 3 януари 2017г.); 
• Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 
материали (Обн. ДВ. бр.89 от 13 ноември 2012г.); 
• Наредба № 1 от 12януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на 
площадките за игра (Обн. ДВ. бр.10 от 6 февруари 2009г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.69 от 8 
септември 2015г.). 

Изпълнителят на обществената поръчка трябва да изпълнява следните дейности:  
• Упражнява авторски надзор чрез посещения на място и осъществява технически контрол 
върху качеството на работите и изпълнените количества; 
• Контролира изпълнението на всички строителни и монтажни работи в съответствие с 
проектите, техническите правила, условия и изисквания;  
• Присъства при съставяне и подписва протоколите и актовете съобразно Наредба № 3 от 31 
юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството след покана от 
Възложителя;  
• При покана от страна на възложителя, изпълнителят участва в съвещания, свързани с 
изпълнението на работите на обекта;  
• Консултира възложителя професионално за необходимостта и целесъобразността от исканите 
или налагащи се промени, като участва в обсъждането и вземането на решения за тях;  
• Решава своевременно въпросите свързани с изпълнението на проектите по време на 
строителството и се явява на обекта във време указано от възложителя, консултанта, 
упражняващ строителен надзор или техническия ръководител на обекта;  
• Внася и отразява в процеса на строителството направените изменения на проекта след 
одобряването им от възложителя;  
• Нарежда отстраняването в определен срок на некачествено извършени работи и допуснати 
отклонения от утвърдените проекти, вложени в строежа или доставени некачествени и 
нестандартни материали, конструкции и изделия;  
• При наличието на признаци, доказващи, че конструктивните елементи нямат изискващата се 
съгласно утвърдените проекти и стандарти якост, нарежда на строителя да ги изпитва 
лабораторно;  
• Спира изпълнението на строителството или на отделни строително-монтажни работи при 
неизпълнението на нареждания за установени нарушения и отклонения от утвърдените 
проекти;  
• Вписва в заповедната книга на обекта състоянието на прегледаните работи и всички 
нареждания дадени от него по изпълнение на строителството; 
• Извършва проверки за спазване на дадените от него разпореждания;  
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• Изпълнителят осигурява присъствие на своите специалисти (физически лица – проектанти) по 
съответната част при аварийни или спешни ситуации след уведомяване от Възложителя или 
упълномощено от него лице;  
• Проследява заедно със строителя и консултанта, упражняващ строителен надзор спазването 
на условията за безопасност съгласно проекта за организация на строителството, при 
извършване на определен вид дейност;  
• Проследява заедно със строителя и консултанта, упражняващ строителен надзор спазване на 
изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;  
• Съгласува екзекутивни чертежи, съгласно чл.175, ал.1 и ал.2 от ЗУТ;  
• Дава предписания при обстоятелства, които водят до изменения на проекта, допустими по 
ЗУТ.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; 
• Съгласува с  Възложителя всяко свое решение/предписание/съгласие за  извършване на 
работи,  водещи до промяна в количествените сметки към инвестиционния проект; 
• Оказва всестранна техническа помощ и консултации за решаване на проблеми, възникнали в 
процеса на изпълнението на строителните и монтажните работи. 
 

 


