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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ЧЛ. 166, АЛ. 1 ОТ 

ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА - ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦEНКА НА 

СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ, УПРАЖНЯВАНЕ НА 

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПО 

ПРОЦЕДУРА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-2“ НА 

ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020“  

 

ЗА ВСЯКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ, ЗА ВСЕКИ ОТ ОБЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В 

ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ СЛЕДНИТЕ 

ДЕЙНОСТИ: 

 

1. Оценяване съответствието на инвестиционния проект в съответствие с чл. 

142, ал. 5 на ЗУТ, включително проверка за съответствие с: 

 

 предвижданията на подробния устройствен план; 

 правилата и нормативите за устройство на територията; 

 изискванията по чл. 169, ал. 1: 

- Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с основните 

изисквания към строежите, определени в приложение І на Регламент (ЕС) № 305/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани 

условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 

89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.), за: 

1. механично съпротивление и устойчивост; 

2. безопасност в случай на пожар; 

3. хигиена, здраве и околна среда; 

4. достъпност и безопасност при експлоатация; 

5. защита от шум; 

6. икономия на енергия и топлосъхранение; 

7. устойчиво използване на природните ресурси. 

 изискванията по чл. 169, ал. 3: 

- Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на 

нормативните актове за: 

1. опазване на защитените зони, на защитените територии и на другите защитени 

обекти и на недвижимите културни ценности; 

2. намаляване на риска от бедствия; 

3. физическа защита на строежите. 

 взаимната съгласуваност между частите на проекта; 

 пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления; 

 изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на 

съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива; 

 други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно 



                    

Този документ е създаден в рамките на проекти на Община Ботевград във връзка с процедура BG16RFOP001-2.002 „ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-2” по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в 

периферните райони“, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 
публикацията се носи от Община Ботевград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020  
   2 

нормативен акт, ако за обекта има такива; 

 изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от 

вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по 

Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за 

културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията 

от тези актове в проекта; 

 изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и 

ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, 

раздел I от Закона за опазване на околната среда. 

 Технически контрол по част "Конструктивна" на инвестиционните проекти; 

 Изготвяне на доклад за оценяване на съответствието на инвестиционните 

проекти. 

 

2. Упражняването на строителния надзор ще бъде в обем и обхват, съгласно 

изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, като се 

изпълняват най-малко следните дейности: 

2.1. Лицето, упражняващо строителен надзор, носи отговорност за законосъобразно 

започване на строежа; 

2.2. Упражняване на непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на СМР, 

съгласно техническите проекти и изискванията на нормативните актове; 

2.3. Проверка на изпълнените СМР по количества и цени и подписване на протоколи за 

приемане на изпълнените СМР, изготвени от Изпълнителя (бивш акт обр. 19); 

2.4. Осигуряване пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството, съставянето на актовете и протоколите, в съответствие с изискванията на 

Наредба № 3 (ДВ, бр. 72/2003), по време на строително-монтажните дейности; 

2.5. Осъществява контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни 

условия на труд в строителството, съобразно Закона за здравословни и безопасни условия на 

труд (ЗБУТ) и наредбите към него (ДВ, бр. 37 от 2004 г.); 

2.6.  Контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на строително- 

монтажните дейности, в съответствие със Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и 

Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях; 

2.7. Контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти, съгласно 

изискванията Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на 

строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г.. В 

тази връзка Извършва контролни проверки по чл. 169б от ЗУТ, на доставените на строежа 

строителни продукти (вкл. продукти, които представляват система от компоненти), които се 

влагат в строежи, 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 изпитвания, 

със заложените в инвестиционния проект във фаза технически проект технически 

показатели, както и с техническата документация за продуктите от офертата на строителя и 

от одобрената подробна количествено-стойностна сметка за съответния строеж; 
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2.8. Недопускане на увреждане на трети лица и имоти в следствие на строителството. 

Консултантът носи отговорност за щети, които е нанесъл на възложителя и на другите 

участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от 

неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. Отговорността по 

договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в 

строителството; 

2.9.  Осигуряване необходимата организация за ефективна надзорна дейност и 

комуникацията в и на своя екип по отношение законосъобразното започване на строежите, 

проверките свързани с изпълнението на строежите съобразно одобрените инвестиционни 

проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 ЗУТ; 

2.10. По време на изпълнение на строителните и монтажни работи осигурява постоянно 

присъствие на експертите от своя екип по всички проектни части, които са необходими за 

изпълнението на договора; 

2.11. Подписва 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 актовете и 

протоколите, съставяни по време на строителството; 

2.12. Координира строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация, 

включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните 

строителни и монтажни работи с договорите за изпълнение на строителството; 

2.13. Присъства на всички заседания между участниците в инвестиционния процес, 

независимо по чие искане или работен план-график 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; 

2.14. 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 инвестиционния проект на всеки един строеж поотделно; 

2.15. Взема решения за спиране и пускане на строежа, съгласувано с Възложителя и 

спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в 

нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ; 

2.16. В рамките на 2 (два) работни дни изпълнителят изготвя писмено констатации, които 

представя на Възложителя, ако възникне необходимост от промени във видовете работи на 

съответния обект, 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, приложение към основния файл с констатации, съдържащо 

доказателствен снимков материал – монтаж върху хартиен носител на местата, където са 

установени проблемите; 

2.17. Изготвяне оценка за съответствие за преработка на инвестиционния проект по 

смисъла на чл. 154 от ЗУТ и съгласува екзекутивна документация на строежа, след 
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фактическото му завършване, изпълнителят заверява екзекутивната документация заедно с 

останалите участници в строителството; 

2.18. Внасяне на екзекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, издал 

разрешението за строеж и в Агенцията по геодезия, картография и кадастър, в необходимия 

обем; 

2.19. Съставяне на констативни актове, след завършване на строително-монтажните 

работи, съвместно с Възложителя и Изпълнителите на проектирането и строително-

монтажните дейности, 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 строежите от Изпълнителя на 

строително- монтажните дейности на Възложителя; 

2.20. Съдействие на Възложителя, след завършването на строително-монтажните работи и 

приключване на приемните изпитвания, да направи (регистрира) искане за въвеждането на 

обектите в експлоатация, като се представят окончателни доклади и други, съгласно 

изискванията на ЗУТ; 

2.21. Предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в 

заповедната книга, са задължителни за строителя, възложителя и техническия ръководител 

на строежа. Възражения срещу предписанията на лицето, упражняващо строителния надзор, 

могат да се правят в 3-дневен срок пред органите на Дирекцията за национален строителен 

контрол, като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на 

Дирекцията за национален строителен контрол издават задължителни указания.  

2.22. При нарушаване на техническите правила и нормативи лицето, упражняващо 

строителен надзор, е длъжно да уведоми регионалната дирекция за национален строителен 

контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението. 

2.23. Актуализиране и/или изготвяне на нов технически паспорти на строежите, съгласно 

изискванията на Наредба № 5/28.12.2006 г. Техническият 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. Електронното копие се представя на 

CD носител; 

2.24. Изготвя окончателен доклад до Възложителя, съгласно изискванията на ЗУТ, след 

приключване на строителните и монтажни работи. Докладът се представя на хартиен 

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

„pdf“ и “doc”, съответстващ на хартиения. Електронното копие на доклада се представя на 

CD носител. 

 

3. Въвеждане на обектите в експлоатация – Дейността включва оказване 

съдействие на възложителя при въвеждане на обектите в експлоатация. 

Дейността се извършва при съблюдаване разпоредбите на Наредба № 2 от 31 юли 

2003 г. за съставяне въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнение на строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти, Обн. ДВ, бр. 72 от 15 август 2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 65 

от 19 август 2016 г. и чл. 177, ал. 3 от ЗУТ. 
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4. Изискване за представяне на крайния продукт 

Изпълнителят предоставя на Възложителя: 

4.1. Актуализиран и/или нов технически паспорт на обекта/строежа, за който е 

упражнил строителен надзор по време на строителството; 

4.2. 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 „pdf“ и “doc”, съответстващ на 

хартиения. Електронното копие на доклада се представя на CD носител. 

 

За повече яснота относно обхвата на инвестиционните проекти и строително-

монтажните дейности, за които ще се изпълнява ОСИП и строителен надзор, прилагаме 

технически спецификации за инженеринг, технически паспорт и обследване за ЕЕ на 

сградите, за които ще се предоставят услуги по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.  


