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           Приложение № 1 

ТЕХНИЧЕСКИ  СПЕЦИФИКАЦИИ   

“Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по 

проект „Развитие на интегриран селски туризъм и подобряване на туристическата 

инфраструктура в община Копривщица – Изграждане на места за отдих и атракциони в 

местност „Свети Димитър -1“ и местност „Събора“, финансиран по мярка 313 

„Насърчаване на туристическите дейности " по Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2007 – 2013г., по Договор №23/313/00192/19.11.2012 г.   
 

1. Кратка информация за проекта. 

Изпълнението на настоящата обществена поръчка се финансира по ДБФП № 

№23/313/00192 от 19.11.2012 г., сключен между Община Копривщица и Държавен фонд 

„Земеделие” за реализирането на проект „Развитие на интегриран селски туризъм и 

подобряване на туристическата инфраструктура в община Копривщица- изграждане на 

места за отдих и атракциони в местност „Свети Димитър-1” и местност „Събора”.  

В проекта се предвижда изпълнение на строително монтажни работи  за обекти:  

•Екопътека в ПИ 38558.1.261, 38558.1.216 и 38558.1.155 

 Предвидено е да бъде изградена от калдъръмена настилка по традиционен за 

Копривщица и региона метод. Конструкцията на настилката следва да се изпълни във 

следните конструктивни пластове: 

-Пътна основа от заклинен несортиран трошен камък 25 см; 

-Подложка от пясък 10 см; 

-Настилка от калдъръм 14-16 см; 

-Трошен камък за заклиняване- фракции 15-20 мм, 5-15 мм. 

Участъкът е с дължина 766,66 м. и ширина 3,00 м., напречният наклон на настилката е 

едностранен - 3% ; 

Предвид особеностите на терена по цялата дължина на екопътеката следва да се 

изгради отводнителен изкоп, облицован с каменни плочи на пясъчна подложка 10 см, а в 

най- ниския участък да се изгради тръбен водосток ф80. 

 

•Място за отдих в ПИ 38558.1.190.  

     Поради амфитеатралния характер на имота към разположената в ниската му част 

сцена, чрез минимална намеса, теренът ще бъде облагороден като бъде терасиран. 

Задържането на терасите да се осъществи чрез нареждане на дървени трупчета – r = 15 см., 

h=100 см.  

 

 За строителство на обектите от проекта има издадени: 

- Разрешения за строеж №8/02.08.2012 г. за строителство на обект: Екопътека в ПИ 

38558.1.261, 38558.1.216, 38558.1.155, землище на гр. Копривщица. Участък от км 0+000 

до км 0+766.67; 

- Разрешение за поставяне № 11/02.08.2012г. на основание чл. 56, ал.2 от ЗУТ за 

обект: Място за отдих и атракциони в ПИ 38558.1.190, м. „Събора“, от землището на 

община Копривщица. 

Техническите проекти за обектите са разработени в следните части: „Геодезия“; 

„Архитектура, паркоустройство и благоустройство“; „Пътна“ и „План за 

безопасност и здраве“. 
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2. Цел на проекта. 

Целта на проекта е изграждане на туристически съоръжения, разнообразяване на 

туристическата инфраструктура, увеличаване броя на посетителите и средната 

продължителност на престоя им в Копривщица.  

 

3. Технически спецификации 

За дейностите на строителен надзор, Изпълнителят следва изискванията на чл. 168 и 

сл. от ЗУТ, с обхват: 

а) Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 

166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване), в задължителния обхват, 

регламентиран в чл. 168, ал. 1 от ЗУТ: 

-  законосъобразно започване на строежа; 

- осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и 

протоколите по време на строителството; 

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

ал. 2 ЗУТ и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3 ЗУТ; 

- осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и 

безопасни условия на труд в строителството; 

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

- годност на строежа за въвеждане в експлоатация. 

б) Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на 

строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за 

безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003 

г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 

в) Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и 

ниво за строежа, в присъствието на лицата  по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, при съставяне на 

необходимия за това протокол по Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството; 

г) Заверка на Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 7-дневен срок 

от заверката на Общината, специализираните контролни органи, Регионалната дирекция 

за национален строителен контрол. 

д) Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на 

строителството съгласно чл. 5, ал.3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 

работи, вкл. изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената 

Наредба. 

е) Предоставяне на Възложителя на ежемесечни отчети и окончателен отчет за 

извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително – монтажните 

работи, съдържащ: списък на основните дейности (видове работи) от строежа, за които е 

упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както и информация 

за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно приложените и/или необходими 

мерки за решаването им.  

ж) Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за 

издаване на Разрешение за ползването му, включително технически паспорт за строежа, 

съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.  

з) Контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ.  
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Изпълнителят има следните отговорности: 

●  Отговорност за спазване на изискванията за здравословно и безопасни условия 

за труд в строителството;  

● Отговорност за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на 

строителството;   

 Отговорност за подписване на всички актове и протоколи по време на 

строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност 

и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. на Министъра 

на регионалното развитие и благоустройството за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството; 

 Отговорност за уведомление при нарушаване на техническите правила и 

нормативи на регионалната дирекция за национален строителен надзор в 3-дневен срок от 

установяване на нарушението; 

 Отговорност да изготви окончателен доклад до Възложителя, след приключване 

на строително монтажните работи; 

 Отговорност за щети, които са нанесени на Възложителя и на другите 

участници в строителството и солидарна отговорност за щети, причинени от неспазване на 

техническите правила и нормативи и одобрените проекти;  

 Обезпечаване присъствие на свои представители на обекта за времето, през 

което се изпълняват строително монтажни работи. 

 

Консултантът е длъжен: 

 Да следи за хода на изпълнение на СМР съгласно график на строителя и да 

определя, съгласувано с Възложителя, в случай на забава, необходимите  мерки за 

преодоляването и; 

 Да контролира качеството на влаганите строителни материали и изделия, като 

изисква от Изпълнителя на строежа сертификати и протоколи от контролните изпитания 

за влаганите в строежа материали и съответствието им с нормите на безопасност; 

 Да изисква провеждането само в негово присъствие и да контролира 

правилността, пълнотата и законосъобразността на всички функционални проби, пускови 

изпитания и пробна експлоатация, доказващи годността на строежа за въвеждане в 

експлоатация; 

 Да вписва всички свои решения и указания в заповедната книга на строежа; 

 Да контролира правилното водене на заповедната книга на строежа; 

 Да изготви окончателен доклад относно готовността на строежа за въвеждане в 

експлоатация заедно с технически паспорт на обекта; 

 Да подържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност 

във връзка с извършваните дейности; 

 Да осигури на Възложителя и на всяко лице, упълномощено от него, достъп до 

документацията, свързана с извършените услуги; 

 Да запази поверителния характер на факти, обстоятелства и документи, 

свързани с извършените услуги  по договора;   

 Да предостави възможност на Договарящия орган, националните одитиращи 

власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската 

сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи 

финансовите интереси на Европейските общности - Република България и външните 

одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки 
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на място на  изпълнението на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа 

на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други 

документи, имащи отношение към финансирането на проекта. Такива проверки могат да 

бъдат извършвани до 3 години след приключването на оперативната програма; 

 Да дава указания и да взема решения по въпроси, които не водят до изменение 

на проекта и са в обхвата на отговорностите на строителния надзор; 

 Да контролира отстраняването на дефектите, посочени от него или други 

контролни органи. При ненамеса на строителя за отстраняването им да информира 

писмено Възложителя и Дирекцията за национален строителен контрол; 

 При нарушаване на строителните правила и норми да уведоми Дирекцията за 

национален строителен контрол; 

 Да спре работите по строежа до отстраняване на констатираните пропуски и 

нарушения. Разходите по отстраняването им са за сметка на Изпълнителя на СМР; 

 Да участва в комисии за провеждане на единични, 72-часови проби, и 

комплексни изпитания съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

 

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, 

Изпълнителят следва да спазва изискванията на: 

 Закон за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по 

неговото прилагане; 

 Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането му; 

 Наредба № 2  за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия 

на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр.37 от 2004 г.);  

 нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности, видове 

работи и работно оборудване;  

 Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински 

прегледи на работниците (обн., ДВ, бр.16 от 1987 г., изм. бр.65 от 1991 г. и бр.102 от 1994 

г., 78 от 2005 г.);  

 Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на 

работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение 

(ДВ, бр.43 от 2006 г.); 

 Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето 

на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. (ДВ, 

бр.46 от 2001 г.) и др. 

 

 

 

        

Изготвил:/П/ 

 /инж. О.Родригес – ДД „ТСУ“/ 
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