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I. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

1. Възложител 

Възложител на настоящата обществена поръчка, възлагана по реда на Глава двадесет 

и шеста от ЗОП е Община Ботевград, с административен адрес: гр. Ботевград, пл. 

„Освобождение” № 13, тел. 0723/66611; 0723/69152, факс: 0723/66635, e-mail: 

op@botevgrad.org; интернет адрес: http://www.botevrgad.bg 

 

2. Правно основание за възлагане на поръчката 

Поръчката се възлага по реда на чл. 187, ал. 1 от ЗОП – чрез събиране на оферти с 

обява. 

 

3. Предмет и обект на обществената поръчка е:  

3.1. Предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за 

устройство на територията - упражняване на строителен надзор при изпълнение на 

строително-монтажни работи“ в две обособени позиции: Обособена позиция №1: 

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на 

обект: „Реконструкция и благоустрояване на градски парк в град Ботевград,  Етап 1 – 

Представителна – площадна зона в северната част на парка“; Обособена позиция №2: 

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на 

обект: „Ремонт на общи части и тоалетни в Сградата за доболнична помощ, гр. Ботевград“ 

3.2. Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 

3 от ЗОП. 

 

4. Обособени позиции – Участниците в настоящата обществена поръчка могат да 

подават оферта за една или повече обособени позиции. 

 

Един кандидат може да участва както за всяка позиция по отделно, така и за 

всички позиции заедно. АКО ЕДИН УЧАСТНИК УЧАСТВА ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА 

ПОЗИЦИЯ, СЕ ПОДАВА САМО ЕДНА ОФЕРТА, КАТО В НЕЯ СЕ ПОСТАВЯТ 

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВСЯКА 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ!!! ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЦЕНОВИТЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА СА РАВНИ НА БРОЯ НА ПОЗИЦИИТЕ, 

ЗА КОИТО СЕ КАНДИДАТСТВА. 

 

5. Максимална прогнозна стойност на поръчката  

Максималната прогнозна стойност на настоящата поръчка е в размер на 12 833,00 

(дванадесет хиляди осемстотин тридесет и три лева) лева без включен ДДС или 

15 399,60 (петнадесет хиляди триста деветдесет и девет лева и 0,60) лева с включен 

ДДС, съответно за: 
 

5.1) Обособена позиция №1 е 8 333,00 (осем хиляди триста тридесет и три лева) лева 

без ДДС или 9 999,60 (девет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 0,60) лева с 

ДДС; 
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5.2) Обособена позиция №2 е 4 500,00 (четири хиляди и петстотин лева) лева без ДДС 

или 5 400,00 (пет хиляди и четиристотин лева) лева с ДДС. 
 

       Участник, чието ценово предложение надхвърля обявената прогнозна стойност 

по съответната обособена позиция, ще бъде отстранен от участие в обществената 

поръчка. 

         При несъответствие между предложената обща цена с или без ДДС изписана с 

цифри и предложената обща цена с или без ДДС изписана с думи, валидна ще бъде 

общата цена изписана с думи. 

 

6. Финансиране 

Услугата, предмет на настоящата поръчка (съответната обособената позиция), се 

финансира от бюджета на Община Ботевград. 

 

7. Място на изпълнение на поръчката 

Мястото на изпълнение на обществената поръчката за обособена позиция 1 и 

обособена позиция 2 е гр. Ботевград. 

 

8. Срок за изпълнение на поръчката 

Сроковете за изпълнение на дейностите по упражняване на строителен надзор по 

време на строителството (отнася се и за двете обособени позиции) са в зависимост от срока 

за изпълнение на строително – монтажните работи. Започват да текат от датата на 

подписване на Протокол образец 2, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне 

на актове и протоколи по време на строителството, и приключват с приемането на строежа 

и издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация или Резрешение за ползване на 

строежа/ите. 

 

9. Разходи за поръчката  

Разходите за подготовка на офертите и за участие са за сметка на участниците в нея. 

Участниците нямат право да предявяват каквито и да било претенции за разходи, 

направени от тях при подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата 

от провеждане на поръчката.  

 

10. Критерий за възлагане:  

Настоящата обществена поръчка се възлага на икономически най-изгодната оферта, 

съгласно изискванията на чл. 70, ал. 1 от ЗОП, определена въз основа на критерий: „най-

ниска цена”, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

 

11. Срок на валидност на офертите 

Срокът на валидност на офертите е съгласно Обявата за обществена поръчка. 

 

12. Начин на плащане 

Възложителят заплаща на Изпълнителя стойността на доставката както следва: 



● Авансово плащане - в размер на 20% (двадесет на сто) от Цената, платими в срок 

до 15 (петнадесет) дни, считано от датата на влизане в сила на Договора; 

● Междинно плащане -  в размер на 60 % от общата цената по договора, в срок от 30 

дни считано от представяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо 

строителен надзор и технически паспорт/и, двустранно подписан приемо-

предавателен протокол и фактура, с пропорционално приспаднат аванс. 

● Окончателно плащане – в размер на 20% (двадесет на сто) от Цената в срок до 30 

календарни дни считано от издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация 

или Разрешение за ползване на строежа/ите, подписването на окончателния приемо-

предавателен протокол и фактура с окончателно приспаднат аванс. 

  

12. Предоставяне на документацията за обществената поръчка  

Възложителят осигурява пълен, неограничен и пряк достъп до документацията по 

настоящата поръчка в профила на купувача. 

 

13. Разяснения по документацията – Всеки участник може писмено да поиска от 

възложителя разяснения по документацията за участие. Исканията за разяснения следва да 

бъдат отправени в писмен вид и могат да бъдат изпращани до 3 дни преди изтичане на  

срока за получаване на оферти. Възложителят най-късно на следващия работен ден 

публикува разясненията на официалния интернет адрес на Община Ботевград 

www.botevgrad.bg, в раздел „Профила на купувача“  

http://botevgrad.bg/obshtina/poruchka/s-7-10052017g-sabirane-na-oferti-s-obyava-s-

predmet-predostavyane-na-konsultantski-uslugi-po-chl-166-al-1-ot-zakona-za-ustroystvo-na-

teritoriyata-uprazhnyavane-na-stroitelen-nadzor-pri-izpalnenie-na-stroitelno-montazhni-raboti-v-

dve-obosobeni-pozitsi-114 

         В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали. 

 

14. Кореспонденция 

Обменът на информация свързана с настоящата поръчка между Възложителя и 

участниците се осъществява в писмен вид, на български език, включително чрез 

електронни средства за комуникация.  

 

15. В настоящата обществена поръчка може да участва всяко българско или 

чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, които отговарят на 

изискванията на Възложителя, съобразно тази документация, приложенията към нея и на 

законовите изисквания поставени със ЗОП и ППЗОП. 

 

 

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

1. Изисквания към личното състояние  

1.1. На основание чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП Възложителят отстранява от 

участие в обществената поръчка участник, за когото е налице, някое от следните 

обстоятелства:  

http://www.botevgrad.bg/


1.1.1. Някое от лицата, които го представляват, членовете на управителни органи, 

надзорни органи, както и лицата, упражняващи контрол при вземането на решения при 

тези органи е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:  

а) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс – тероризъм;  

б) престъпление по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс – трафик на хора;  

в) престъпления против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния 

кодекс;  

г) престъпления по чл. 192а от Наказателния кодекс;  

д) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;  

е) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;  

ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;  

з) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;  

и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;  

й) престъпления против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.  

1.1.2. Някое от лицата, които го представляват, членовете на управителни органи, 

надзорни органи, както и лицата упражняващи контрол при вземането на решения при тези 

органи е осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано, за престъпление, 

аналогично на тези по т. 1.1.1, в друга държава членка или трета страна;  

1.1.3. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на 

чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 

държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или 

аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато 

разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, 

който не е влязъл в сила, освен ако размерът на неплатените дължими данъци или 

социално-осигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот 

на участника за последната приключена финансова година;  

1.1.4. Налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;  

1.1.5. Установено е, че участникът:  

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата 

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;  

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;  

1.1.6. За някое от лицата, които го представляват, членовете на управителни органи, 

надзорни органи както и за лицата упражняващи контрол при вземането на решения при 

тези органи е налице конфликт на интереси, с Възложителя, негови служители или наети 

от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на 

обществената поръчка, или могат да повлияят на резултата от нея, или имат интерес, който 

може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на 



тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената 

поръчка, който не може да бъде отстранен.  

1.2. Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка на 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на 

свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум в което 

участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен 

при наличие на изключенията по смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 

1.3. Освен на основанията посочени по-горе, възложителят отстранява от участие: 

1.3.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни 

друго условие, описано в обявата и документацията към нея; 

1.3.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката; 

1.3.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или 

чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП; 

1.3.4.  участници, които са свързани лица. 

1.4.  При подаване на оферта, участникът представя декларация за липсата на 

обстоятелствата по т. 1.1 и т. 1.2 по приложените към настоящата документация 

декларации по образец на Възложителя. 

 

2. Критерии за подбор 

Възложителят използва спрямо участниците само критериите за подбор по ЗОП, 

които са необходими за установяване на възможността им да изпълнят поръчката. 

Поставените критерии са съобразени с предмета, стойността, обема и сложността на 

поръчката и се отнасят и за двете обособени позиции. 

 

2.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност 

Участникът следва да притежава валидно Удостоверение/Лиценз за упражняване на 

дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, издадено от и вписано в регистъра на Дирекцията за 

национален строителен контрол съгласно чл. 167, ал. 2 от ЗУТ, а за чуждестранните лица – 

аналогично удостоверение и/или регистрация в зависимост от националното законодателство 

на държавата - членка, в която са установени. Срокът на валидност на удостоверението 

следва да бъде не по – кратък от 9 месеца, считано от дата на подаване на офертата. 

 

Доказва се със: 

Заверено копие на Удостоверение/Лиценз за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, 

т. 1 от ЗУТ, валидно към датата на подаване на оферта или декларация – свободен текст, че 

участникът е вписан в регистъра на ДНСК с посочване на номер,  дата на издаване, срок на 

валидност, публичен регистър /ако е приложимо/.  

В случай, че срокът на валидност на удостоверението е по – кратък от 9 месеца, 

участникът следва да представи декларация – свободен текст, в която декларира, че се 

задължава да поднови удостоверението си или да се снабди с такова. 



 

2.2. Технически и професионални способности 

2.2.1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване  на офертата, в 

зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. 

 

Доказва се със: 

Списък на услугите извършени през последните 3 (три) години, считано от датата 

на подаване на офертата /по образец №6/, които са идентични или сходни с предмета на 

поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за 

извършената услуга. 

 

!!! Забележка:  

За обособена позиция №1: Навсякъде в документацията под дейности с предмет и обем, 

идентични или сходни с тези на поръчката, следва да се разбира упражняване на 

строителен надзор при реализиране на инвестиционни проекти за изграждане и/или 

реконструкция на обект трета категория строежи, съгласно чл.137, ал.1, т.3, б.“е“ от 

ЗУТ, а именно паркове и градини с площ над 1 хектар.   

За обособена позиция №2: Навсякъде в документацията под дейности с предмет и обем, 

идентични или сходни с тези на поръчката, следва да се разбира упражняване на 

строителен надзор при реализиране на инвестиционни проекти за реконструкция и/или 

основен ремонт на обект четвърта категория строежи, съгласно чл.137, ал.1, т.4, б. „д“ 

от ЗУТ с РЗП не по-малко от 2 000 кв.м. и/или други еквивалентни дейности на сгради 

и/или еквивалентни строежи.  

 

2.2.2. Участникът следва да разполага с персонал с определена професионална 

компетентност за изпълнение на поръчката, включващ най-малко: 

 

►Координатор по безопасност и здраве 

Квалификация:  

- Висше образование, степен „магистър” в областта на икономиката, инженерните 

специалности или еквивалентно образование; 

- Да притежава удостоверение „Специалист по БЗР” или „Координатор по безопасност и 

здраве” или еквивалентен документ; 

 

Опит: През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е 

изпълнявал длъжността Координатор по безопасност и здраве при реализирането на 

минимум 2 (два) инвестиционни проекта с предмет и обем, идентични или сходни с тези 

на поръчката. 

 

Забележка: Под „еквивалентно образование” или „еквивалентна специалност” да се 

разбира придобито образование или специалност, приравнени към посочените. 

 

Доказва се със: 



Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката с посочване на 

професионалната компетентност на лицата – Образец №7 

 

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 

критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, 

включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или 

друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата 

при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще 

им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят 

доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да 

отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който 

ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от участие 

.Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да 

докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от 

третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за 

подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния 

капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от участие. 

 

III. ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

1. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и 

да бъдат оформени по приложените към документацията образци (приложения). 

2. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител.  

3. Всички документи в офертата трябва да бъдат на български език. Ако в офертата 

са включени документи на чужд език, те следва да са придружени с превод на български 

език. 

4. Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на участника 

съгласно търговската му регистрация, или от надлежно упълномощено от него лице. 

5. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка 

от участника или от упълномощен от него представител лично, или чрез пощенска или 

друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес: гр. Ботевград, 

п.к. 2140, площад „Освобождение” № 13, ЦИОГ, партерен етаж. 

 

6. Опаковката с офертата се надписва по следния начин:  



 

7. Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 

разходите за тях са за сметка на участника. В този случай, участникът следва да осигури 

пристигането на офертата в посоченият от Възложителя срок. Рискът от забава или 

загубване на офертата е за сметка на участника.  

8. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, 

допълни или да оттегли офертата си.  

9. Допълнението и/или промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и 

условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде поставен 

надпис „Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер ….“ и наименование на 

участника. 

 

IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

 

Офертата се изготвя по приложените в документацията образци и се представя в 

опаковка със следното съдържание: 

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – Образец №1; 

Препоръчително е подреждането на документите в офертата да следва 

последователността на изброяването им в списъка; 

2. Оферта за участие – Образец № 2; 

3. Ако участникът е обединение или друго образувание, трябва да се представи копие 

от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението. 

4. Ако в този документ не е посочено кой от партньорите представлява 

обединението, следва да се представи и документ, подписан от лицата в обединението, в 

ДО 

Община  Ботевград, 

гр. Ботевград, пл. „Освобождение” № 13,  

ЦИОГ-деловодство 

О Ф Е Р Т А 

за участие в обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски 

услуги по чл. 166, ал. 1 от закона за устройство на територията - упражняване на 

строителен надзор“ в две обособени позиции: 

 

Посочва се наименованието на обособената/обособените позиции, за които се 

подава офертата 

 

наименованието на участника,  

включително участниците в обединението (когато е приложимо),  

адрес за кореспонденция, телефон и  

по възможност – факс и електронен адрес 



който да е посочен представляващият обединението или другото образувание за целите на 

поръчката.  

5. Ако от документа по т. 3 и т. 4 не е видно какво е разпределението на 

отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки 

член от обединението в настоящата поръчка, участника трябва да представи и тази 

информация. 

6. Пълномощно (оригинал или заверено копие) – представя се, когато офертата или 

някой документ от нея не е подписан от управляващия и представляващ участника 

съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 

Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и 

упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да 

подпише офертата, да представлява участника в поръчката и/или за извършването на 

съответното действие, което е извършено от пълномощник.  

          7. Заверено копие на Удостоверение/Лиценз за упражняване на дейностите по чл. 

166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, или декларации – свободен текст от участникът.  

8. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, 

т.1, 2 и 7 от ЗОП – Образец № 3; 

9. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, 

т. 3-5 от ЗОП – Образец № 4; 

10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец № 5 (ако е 

приложимо); 

11. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената 

поръчка и доказателства за предоставянето им – Образец № 6; 

12. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката с посочване на 

професионалната компетентност на лицата - Образец № 7; 

13. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици – Образец № 8; 

14. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – 

Образец № 9; 

         15. Техническо предложение – Образец№10.1. и/или Образец №10.2. в зависимост 

от обособената позиция. 

Участниците  попълват, подписват и подпечатват Техническото предложение, съгласно 

изискванията на Възложителя, без да посочват цени.  

          16. Ценово предложение за изпълнение на поръчката –Образец №11.1. и/или 

Образец №11.2. в зависимост от обособената позиция 

 17. Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за 

конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се 

позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от Възложителя. 

 

 



V. ГАРАНЦИИ 

1. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора  

Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договорa е в размер на 3 % от общата стойност 

на договора без ДДС. 

Гаранцията за изпълнение може да бъде под формата на парична сума, банкова гаранция 

или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. 

Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.  

Когато Участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение под формата на парична 

сума, това следва да стане по следната банкова сметка: 

IBAN: BG58 FINV 91503304348314,  

            BIC: FINVBGSF  

            при Първа инвестиционна банка,  клон Враца, офис Ботевград. 

Когато Участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в 

нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на 

Община Ботевград и че е валидна за срока на изпълнение на договора. 

 

2. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение 

Съгласно разпоредбата на чл. 111, ал.9 от ЗОП условията и сроковете за задържане 

или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на 

обществена поръчка. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва 

преди определеният изпълнител да представи гаранция за изпълнение. 

 

 

VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 

1. Възложителят сключва договор за обществена поръчка по реда на Глава двадесет и 

шеста чрез събиране на оферти с обява с определения Изпълнител в 30-дневен срок от 

датата на определяне на Изпълнителя. 

2. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за  

изпълнител, е длъжен да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на 

основания за отстраняване от поръчката, както и съответствието с поставените критерии 

за подбор, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП и документ за внесена гаранция за изпълнение в 

размер на 3% от стойността на договора. Документите по чл.67, ал.6 от ЗОП се представят 

и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.  

* Когато участникът, избран за изпълнител е чуждестранно лице, той представя 

съответните документи, издадени от компетентен орган, съгласно законодателството 

на държавата, в която участникът е установен.  

3. В случай, че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на 

физически и/или юридически лица, договорът се сключва след като изпълнителя 

представи заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по 



БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която 

обединението е установено.  

4. Възложителят не сключва договор за обществена поръчка когато участника, 

определен за изпълнител:  

4.1. Откаже да сключи договор; 

4.2. Не изпълни някое от условията по т. 2 и 3.  

 

VII. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

 

По въпроси, свързани с провеждането на поръчката и подготовката на офертите на 

участниците, които не са разгледани в Документацията, се прилагат разпоредбите на 

Закона за обществени поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 

 

 

VIІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

1.ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА е „Предоставяне на 

консултантски  

услуги по чл. 166, ал. 1 от закона за устройство на територията - упражняване на 

строителен надзор“ в две обособени позиции:  

► Обособена позиция №1: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на 

строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и благоустрояване на градски парк 

в град Ботевград,  Етап 1 – Представителна – площадна зона в северната част на парка“. 

Категория на строежа – трета, съгласно чл.137, ал.1, т.3, б. „е“ от ЗУТ и чл.6, ал.6 от 

Наредба №1/2003г. за номенклатурата на видовете строежи. 

 

► Обособена позиция №2: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на 

строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на общи части и тоалетни в Сградата за 

доболнична помощ, гр. Ботевград“.  

Категория на строежа – четвърта, съгласно чл.137, ал.1, т.4, б. „д“ от ЗУТ и чл.9, ал.2 

от Наредба №1/2003г. за номенклатурата на видовете строежи. 

 

 

2. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ 

ИЗПЪЛНЯТ ЗА ВСЯКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 

2.1. За Обособена позиция №1: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на 

строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и благоустрояване на градски парк 

в град Ботевград,  Етап 1 – Представителна – площадна зона в северната част на парка“ 

А) Съществуващо положение:  

Градският парк в УПИ I кв. 80 по действащия градоустройствен план на гр.Ботевград 

се разделя условно на две части: 

- Представителна - площадна (Северна) част - зона 1 и 2; 

- Паркова (Южна) част – зона 3 и 4. 



Представителната зона включва входно площадно пространство с настилка от 

каменни плочи върху бетонова основа, мемориален паметник и островно озеленяване. 

Състоянието на цялото площадно пространство е във видимо лошо състояние. По-

голямата част от каменните плочи са натрошени и липсващи на места. 

Парковата зона е с преобладаващо озеленяване - масиви от висока дървесна 

растителност и алеи с асфалтова настилка. В тази зона са обособени места за почивка и 

места за игра. В Южната част на парка има изградено заведение с външни маси и столове. 

Изградено е парково осветление в цялата зона. 

Обект на настоящата обществена поръчка е част от представителната площадна зона 

(зона1) в северната част на парка. 

 

Б) Обхват на строително-монтажните работи 

- Настилки:  

Материалите за изпълнените настилки са павета в различни цветове, както подробно 

е показано на съответните чертежи, подмяна на съществуващите тротоарни плочки с нови 

и изграждане на нови такива по проект. Подсилени пешеходни настилки - паваж.  

 

- Сух фонтан: 

Сухият фонтан се намира в зона 1, като ще се изпълни със стоманобетонна 

конструкция покрит с естествен камък стъпващ на телескопични дистанционери. За воден 

ефект са предвидени 18 водни дюзи с осветление и струя насочена нагоре. Пречистването 

на водата е решено със скимери, като инсталацията ще се разположи в техническо 

помещение максимално близо до фонтана и на място където не се забелязва. 

Спецификацията и инсталацията на технологичното оборудване ще се осъществи от 

фирмата изпълнител на строително – монтажните работи. При изпълнение на 

съоръжението ще се съгласуват всички инсталации с проектанта и фирмата производител. 

 

- Поливна система: 

Предвидена е поливна система за новите зелени площи. Като ще се направи ново 

водопроводно отклонение от съществуващия технически водопровод с отделен водомер. 

Посредством тръба ф40 се захранват 12 захранващи точки. Към всяка една точка е 

предвидена шахта с по два електромагнитни клапана за регулиране на налягането 

съответно към система за капково напояване или разпръскване. Цялата система се 

управлява от програматор разположен до водомерната шахта.  

 

- Електрически инсталации: 

Състояние на уредбата за парково осветление е силно амортизирана. В частта 

засягаща етапа на изпълнение има инсталирани осветителни тела на поне три различни по 

възраст и визия осветителни системи, от които повечето освен, че не функционират, са 

силно изпотрошени, корозирали метални части и представляват дори опасност за 

преминаващите граждани.  



Предвижда се подмяна на цялата електрическа инсталация и осветителните тела за 

парково осветление на всички зони, подмяна на защитната апаратура и система на 

заземяване.  

Понастоящем съществуващата инсталация за парково осветление е със система на 

заземление TN-C (общ неутрален и защитен проводник) или еквивалентно, която вече не 

се използва и се подменя със система ТN-S (отделен неутрален и защитен проводник) или 

еквивалентно. 

Инсталацията се изпълнява със силов кабел СВТ или еквивалентно изтеглен в тръби 

под тротоарните настилки и в изкоп в тревната площ. Кабелите се полагат в тръби в 

тревните площи и когато в близост има дърво или храст и не могат да бъдат спазени 

светлите отстоянията по Наредба № 8/28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на 

технически проводи и съоръжения в населени места. 

Инсталацията се изгражда със силов кабел СВТ  или еквивалентно 5х4мм2 като за 

разделянето по фази и разклоняването при всеки стълб става в алуминиева разклонителна 

кутия К-2А или еквивалентно монтирана на стълба. Дължината на трасета са проектирани, 

така че максималния пад напрежение в най-натоварената фаза да не надвишава 2.5%. 

Монтирането на стълбоветеще става с изготвянето на място фундамент за стълба. 

Всеки трети стълб от парковото осветлението се заземяват с преходно съпротивление 

10 Ω. Заземлението се извършва чрез вертикален стоманен заземител, представляващ 

горещо поцинкован равнораменен профил 63/63/6 mm с дължина 1500 mm. Заземителят се 

набива вертикално в земята на разстояние минимум 200 mm от края на бетонния 

фундамент на стълба така, че горният му край да бъде на 0.2 m под повърхността на 

земята. След набиване на заземителя изкопът се зарива и трамбова. 

Кабелните линии в различните участъци от парка са предвидени да се полагат по 

следния начин : 

В изкоп – в тревните площи, където при евентуална повреда или необходимост от 

подмяна на кабел, не води значителни разходи за СМР. 

В тръби Ф50 – под настилките на пешеходните зони и в близост до дървесни 

насаждения и храсти. 

При изпълнение на кабелни линии непосредствено в земята кабелите се полагат на 

дъното на изкопа, ако по него няма камъни или строителни отпадъци, които може да ги 

наранят. Дъното на изкопа се трамбова и под кабелите се разстила подложка с дебелина 

0,10 m от пясък или пресята пръст. Върху кабелите се насипва пласт от пясък или пресята 

пръст (която се трамбова) с дебелина 0,35 m и върху насипа се поставя предупредителна 

лента от подходяща синтетична материя. Кабелният изкоп се дозасипва с чиста пръст, 

която се трамбова на пластове по 15-20 cm, след което се възстановява съответното 

външно покритие.  

Минималното земно покритие върху положените кабели е 0,6 m.  

Тръбите се полагат директно върху дъното на изкопа, ако е чисто от камъни и 

строителни отпадъци, или върху пласт пясък или чиста пръст с дебелина 0,1 m. При 

необходимост и техническа възможност в отделни участъци тръбите се полагат чрез 



хоризонтално сондиране на терена. Тръбите се свързват помежду си със застъпване или 

със съединителни муфи. Краищата на всяка тръба, самостоятелна или елемент от съставна 

тръба, се обработват така, че не представляват опасност за нараняване на външната 

обвивка на изтегляния кабел.  

Всяка РVС или еквивалентна тръба от системата е отделена от съседните и от 

стените на изкопа посредством слой пръст с дебелина, равна на половината от диаметъра 

на тръбите. Минималното земно покритие върху положена кабелна канална система е 0,6 

m.  

 

- ВиК инсталации: 

По част „ВиК инсталации“ се предвиждат следните дейности: 

 Захранване и отводняване на техническото помещение на  сух  фонтан; 

 Захранване на новопроектираната поливна система; 

 

Водоснабдяването на техническото помещение ще се осъществи от съществуващ 

уличен водопровод 300 етернит, преминаващ по улицата откъм източната страна на 

парка, посредством водовземна скоба за пробиване под налягане и тръба ПЕВП50. На 

1.00m от водовземането е предвиден ТСК с охранителна гарнитура. 

Връзката между съществуващия водопровод и новопроектираното отклонение за 

захранване на техническото помещение на сухия фонтан следва да се изпълни съгласно 

приложения монтажен план. 

След влизането на новопроектирания водопровод в техническото помещение е 

предвиден водомерен възел, състоящ се от спирателен кран, мрежест филтър, водомер 

(40, 10m3/h), прави участъци от двете страни на водомера, обратна клапа и спирателен 

кран с изпразнител. 

Захранващия водопровод за техническото помещение трябва да се осъществи 

посредством тръба ПЕВП50. Тя провежда водно количество от 2.40l/s със скорост 

v=1.58m/s, i=0.06m/m’. 

Отводняването на техническото помещение ще се осъществи към съществуваща 

улична канализация кръгъл профил 250 бетон, преминаващ в непосредствена близост до 

самото техническо помещение. 

Тъй като техническото помещение е разположено под нивото на терена и на 

съществуващата улична канализация, отводняването му ще бъде помпено. За прекъсване 

на напора е предвидена ревизионна шахта РШ1. 

В настоящият проект се предвижда захранването на автоматизираната поливна 

система от съществуващата улична ВиК мрежа.  

Захранването на автоматизираната поливна система, разположена частично в Зони 1 

и 2, ще се осъществи от съществуващ уличен технологичен водопровод 89 стомана, 

преминаващ по улицата откъм западната страна на парка, посредством водовземна скоба 

за пробиване под налягане и тръба ПЕВП40. На 2.0m от водовземането е предвидена 

водомерна шахта по детайл, с разположен в нея водомерен възел, състоящ се от 



спирателен кран, мрежест филтър, водомер (1”, 6.3м3/ч), прави участъци от двете страни 

на водомера, обратна клапа и спирателен кран с изпразнител. 

Връзката между съществуващия водопровод и новопроектираното отклонение за 

захранване на поливната система следва да се изпълни съгласно приложения монтажен 

план. 

Съгласно технологично задание захранващия водопровод за поливната система 

трябва да осигури дебит от 1.0l/s, който се провежда от тръба ПЕВП40 със скорост 

v=1.20m/s, i=0.0546m/m’. 

 

- Озеленяване: 

В настоящия проект не се предвижда премахване на дървесна растителност. 

Мероприятията, свързани със санитарно почистване и оформяне на короните на дърветата 

не са включени към дейностите по реконструкцията на парка. Предложеното озеленяване е 

допълващо и включва само новите зелени площи, заложени в архитектурната част на 

проекта. 

Зона 1 е представителната зона на парка. Главният подход към целия парк е 

посредством съществуващ вход от североизток към центъра на града и новопроектиран 

вход симетричен на съществуващия, водещ към спортната зала. Главните входове водят до 

голямо площадно пространство, където е разположен сух фонтан, сцена на открито с 

прилежащо свободно пространство. От площада посредством централната алея се стига до 

мемориалния паметник. Около алеята са обособени кътове с пейки. 

В проектното решение по част Паркоустройство са разработени всички нови зелени 

площи. Линиите са чисти и лаконични, зелените площи са подчинени на геометрията на 

настилките, в унисон с общата идея за плавно преплитане помежду им. В западната част на 

зоната, високата растителност се допълва и там се обособяват кътове за отдих с пейки и 

дървени перголи над тях. При източния вход/подход дървесната растителност е 

проектирана, така че да образува кулиси, а осово на подхода, в отвори в настилката се 

разполагат допълнителен ред дървета, които подчертават основните направления. 

Предвидено е озеленяване с растителни модули от ниски декоративни форми на 

иглолистни дървета, цъфтящи и вечнозелени храсти, понасящи резитба. От дървесните 

видове са използвани конски кестен, платан, липа и каталпа. 

Съгласно чл. 14 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на 

територията на община Ботевград: „Новоизградените общински зелени площи 

задължително се предават с гаранционен срок, в който изпълнителят е длъжен да отстрани 

допуснатите пропуски и недостатъци и да възстанови загиналата растителност. 

Гаранционният срок е равен на гаранционното поддържане, включено в договора за 

изпълнение на обекта”. 

 

2.2. За Обособена позиция №2: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на 

строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на общи части и тоалетни в Сградата за 

доболнична помощ, гр. Ботевград“ 

 



► Обхват  на  предвидените  строително-монтажни дейности 

С  настоящия  проект  се  цели  подобряване  на  условията  на  ползване  на  общите  

части  на  сградата  за  Доболнична  помощ.   

Проектът  третира  осъвременяване  на  завършващите  покрития  на  общите  части  

сградата  за  доболнична  помощ  включващи: 

 Ремонт  на  общи  части (коридори, стълбищни  клетки, централно  фоайе  и  

чакални)  на  четирите  етажа  на  сградата  за  доболнична  помощ; 

 Ремонт  на  тоалетни  помещения  разположени  на  четирите  етажа  между  оси 11-

14 и  22-25, включващо  нови фаянсови  облицовки,  настилки, водопроводна  

инсталация, санитария, бояджийски  работи  и  окачени  тавани; 

 Изграждане на  самостоятелна  отоплителна  инсталация  обслужваща  само  

общите  части  и  тоалетните  помещения   на  сградата. 

 

По част „Архитектура“ се предвиждат следните дейности: 

А. Санитарни  помещения - тоалетни 

 Демонтаж  на  съществуващото  оборудване  в  санитарните  помещения – 

санитария, ВиК инсталации, врати, осв. Тела и др.; 

 Направа  на  частично  преразпределение  на  съществуващи,  неносещи  зидарии  

от  ½ тухла  и  преоформяне  на  помещенията; 

 Монтаж  на  алуминиеви  врати; 

 Изпълнение  на  нови  фаянсови  облицовки  с  вис. 2,2 м.; 

 Изпълнение  на  нови  настилки  от  гранитогрес; 

 Бояджийски  работи  над  височина 2,2м.  до  таван  на  помещенията; 

 Направа  на  окачен  таван – касетиран  с  водоустойчива  плака; 

 Изграждане  на  разпределение  на  тоалетни  клетки  с  паравани  от  алуниний  с  

пълнеж  от  ПДЧ; 

 

   

   Б. Общи  части 

 Подмяна  на  вътрешни  врати  и  витринажи  към  отделните  обособени  части  в  

сградата – коридори  и  стълбищни  клетки; 

 Изграждане  на  конструкция  от  ГК  за  скриване  на  тръбната  разводка  по  част  

Отопление  към  настоящия  ИП; 

 Извършване на  бояджийски  работи  за  цялостно  обновяване на  общите  части. 

 

По част „Електро“ се предвиждат следните дейности: 

 Подмяна  на  съществуващите  осветителни  тела  с  НЖ  в  санитарните  

помещения  с  енергоспестяващи тяло за  вграждане - LED панел 18 W, 1500 

Lm, min. 4000 K, IP 45; 

 Частична  подмяна на  съществуващи  осветителни  тела  с  НЖ в  общите  

части  на сградата  с  осветително тяло за  открит  монтаж 60/60 см. - LED   40 

W, 1500 Lm, min. 4000 K. 

 



По част „ВиК инсталации“ се предвиждат следните дейности: 

 Подмяна  на  съществуваща  амортизирана  водопроводна  инсталация  изградена  

от  поцинковани  тръби  с  полипропиленови  със  същия  диаметър, вкл. спирателна 

арматура; 

 Подмяна  на  съществуваща  канализационна  инсталация  от  PVC  тръби   с  нови  

от  същия  вид  и  подмяна  на подови  сифони; 

 Подмяна  на  ВиК санитария – умивалници, тоалетни  седала  и  клозетни  

казанчета, смесителни  батерии; 

 Оборудване на  санитарните  помещения  с  огледала, автомати  за  течен  сапун и 

др.  

 

По част „ОиВ“ се предвиждат следните дейности: 

 Доставка  и монтаж  на  2 бр.  Стенен газов кондензационен котел  с 

- номинална отоплителна мощност 65,5kW при температурен режим 80 / 60°С.  

- минимална отоплителна мощност 9,1kW при температурен режим 80 / 60°С.  

- номинална отоплителна мощност 68,5kW при температурен режим 50 / 30°С.  

- минимална отоплителна мощност 10,3kW при температурен режим 50 / 30°С.  

алуминиев топлообменник, модулираща циркулационна помпа и предпазен вентил, 

пресостат за липса на вода, терморегулатор и термозащита, вкл. табло управление, 

модулиращ вентилатор за външен въздух за горене и газов вентил, с предварително 

смесване на гориво - въздушната смес, затворена горивна камера, модулираща 

газова горелка - Neл. 290W / 220V. 

 Комплект  оборудване  за  газовите  котли 

 Изграждане на  тръбна  разводка   

 Монтаж  на  таванни  вентилаторни  конвектори  и  стоманени  панелни  радиатори 

 

 

3. ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ, СЪГЛАСНО ПРЕДМЕТА НА 

НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Определеният изпълнител упражнява надзор по време на строителството върху 

всички видове строително – монтажни работи, които се изпълняват от строителя на обекта, 

в съответствие със законовите  правомощия и задължения на изпълнителя като лице, 

упражняващо строителен надзор на строеж. В съответствие с изискванията на Наредба №3 

от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, изпълнителят 

следва да: 

- Съставя протокол Образец №2 за откриване на строителна площадка и определяне 

на строителна линия и ниво на строежа. В 3-дневен срок от съставяне на този протокол 

заверява Заповедна книга на строежа, а в 7-дневен срок от заверката уведомява писмено 

общината, специализираните контролни органи и регионалната дирекция за национален 

строителен контрол. 

- 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. 



- Съставя и организира подаването от името на Възложителя на всички необходими 

документи, искания, заявления и др. документи пред компетентните органи, с оглед 

осъществяване на инвестиционния процес без прекъсване. 

- Изготвя и представя на Възложителя технически паспорт за обекта и Окончателен 

доклад по смисъла на чл.168, ал.6 от ЗУТ, изготвен в съответствие с Наредба 

№2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти. 

В изпълнение на своите задължения консултантът упражняващ строителен надзор: 

- Упражнява непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на СМР, съгласно 

техническия проект и изискванията на нормативните актове. 

- Проверява изпълнените СМР по количества и цени, и подписва протоколи за 

приемане на изпълнените СМР. 

- Осигурява съставянето на актовете и протоколите, в съответствие с изискванията 

на Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

- Осигурява спазването на условията за безопасност на труд, съобразно ЗБУТ и 

наредбите към него. 

- Осъществява контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на 

строително – монтажни работи, в съответствие със Закона за опазване на околната среда, 

Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях.  

- Осъществява контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти, 

вкл. извършва проверки за съответствие на: техническите показатели на доставените 

строителни продукти с данни в представените от строителя сертификати и протоколи от 

изпитвания, със заложените в техническите проекти технически показатели, както и с 

одобрената подробна количествено-стойностна сметка за строежа. 

- Недопуска увреждане на трети лица и имоти в следствие на строителството. 

- Осигурява необходимата организация за ефективна консултантска, надзорна 

дейност и комуникацията в и на своя екип по отношение законосъобразното започване на 

строежа, проверките свързани с изпълнението на строежа съобразно одобрените 

технически проекти и изискванията по ЗУТ. 

- По време на изпълнение на строително – монтажните работи осигурява постоянно 

присъствие на експертите от своя екип по всички проектни части, като се задължава да 

използва екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит и 

технически компетентности, необходими за осъществяване на дейностите, свързани с 

упражняване на строителен надзор. 

- Пoдписва всички междинни и окончателни актове и протоколи, издадени по време 

на строителството и необходими за оценка на качеството на изпълнените работи. 

- Съставя констативни актове, след завършване на СМР, съвместно с възложителя и 

изпълнителя, с които удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрените 

проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията на 

сключения договор. С този акт се извършва предаване на строежа от изпълнителя на 

строително – монтажните работи на възложителя. 



- Съдейства на възложителя, след завършване на СМР да подготви искане за 

въвеждане на обекта в експлоатация. 

- Технически паспорт на строежа, съгласно изискванията на чл.176а от ЗУТ. 

Техническия паспорт се предава на възложителя на хартиен носител в 2 (два) екземпляра, 

всеки от които е придружен с електронен носител във формат „doc” и „pdf”, съответстващ 

на хартиения. 

- Изготвя окончателен доклад до възложителя, съгласно изискванията на ЗУТ, след 

приключване на строително-монтажните работи. Докладът се представя на възложителя на 

хартиен носител в 2 (два) екземпляра, всеки от които е придружен с електронен носител 

във формат „doc” и „pdf”, съответстващ на хартиения. 

- Контролира качеството на извършените 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. 

- Присъства на всички срещи между участниците в инвестиционния процес, 

независимо по чие искане се провеждат, като всеки път докладва за основните дейности 

(видове работи) от строежа, за които до този момент е упражнен текущ строителен надзор 

по строителството, съставените документи (актове), както и за възникнали проблеми (ако 

има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им. 

- Контролира задължителното изпълнение на заповедите на проектанта на строежа, 

вписани в заповедната книга на строежа, свързани с авторското му право и недопуска 

действия от страна на строителя, които биха довели до неспазване на изработения от 

проектанта, съгласуван и одобрен инвестиционен проект за всеки един обект по отделно. 

- Взема решения за спиране и пускане на строежа, съгласувани с възложителя. 

- В рамките на 2 (два) работни дни изпълнителят изготвя писмено констатации, 

които представя на възложителя, ако възникне необходимост от промени във видовете 

работи на обекта, във връзка с обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени по 

време на процеса на проектиране, но задължително преди тези промени да са извършени 

от строителя. Констатациите включват подробно описание на причините и 

необходимостта от възникналите промени. 

Консултантът, упражняващ строителен надзор, изпълнява и други 

задължения, неупоменати изрично по-горе, но предвидени в българското 

законодателство. 

   

5. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Сроковете за изпълнение на дейностите по упражняване на строителен надзор по 

време на строителството (отнася се и за двете обособени позиции) са в зависимост от срока 

за изпълнение на строително – монтажните работи. Започват да текат от датата на 

подписване на Протокол образец 2, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне 

на актове и протоколи по време на строителството, и приключват с приемането на строежа 

и издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация или Резрешение за ползване на 

строежа/ите. 



След съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за 

приемане на строежа – Протокол Образец № 15, (за съответната обособена позиция) в срок 

от 10 (десет) работни дни, изпълнителят следва да състави технически паспорт за обекта и 

изготви окончателен доклад до възложителя. 

 

6. ИЗИСКВАНЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КРАЙНИЯ ПРОДУКТ 

Изпълнителят предоставя на Възложителя: 

 Технически паспорт на обекта/строежа, за който е упражнил строителен надзор по 

време на строителството, съгласно изискванията на чл.176а от ЗУТ. 

 Окончателен доклад до Възложителя, съгласно изискванията на чл. 168, ал. 6 от 

ЗУТ, след приключване на строителните и монтажни работи за всеки обект/строеж, 

за който изпълнителят е упражнил строителен надзор по време на строителството. 

Всички документи се представят на хартиен носител в 2 (два) екземпляра, всеки от 

които е придружен с електронен носител във формат „doc” и „pdf”, съответстващ на 

хартиения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


