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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

 

 

„Упражняване на авторски надзор на обект: „Изграждане на 
канализационна и подмяна на водопроводна мрежи по улици: 
„Хан Крум“, част от ул. „Баба Тонка“ ( от ул. „Хан Крум“ до 

ул. „Стефан Караджа“), ул. „Кочо Честименски“ (от ул. „Бачо 
Киро“) и ул. „Ильо Войвода“  (от ул. „Панагюрище) в гр. 

Суворово, Община Суворово“ 
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   Настоящият документ представлява техническа спецификация, която ще се 
прилага при изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка. 

 
1. Кратко описание на поръчката. 
Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща: упражняване на авторски 

надзор по време на строителството на обект: „Изграждане на канализационна и подмяна 
на водопроводна мрежи по улици: „Хан Крум“, част от ул. „Баба Тонка“ ( от ул. „Хан 
Крум“ до ул. „Стефан Караджа“), ул. „Кочо Честименски“ (от ул. „Бачо Киро“) и ул. 
„Ильо Войвода“  (от ул. „Панагюрище) в гр. Суворово, Община Суворово“. 

 
2. Естество и количество, при изпълнение на поръчката: 

 Авторският надзор трябва да бъде изпълняван от Проектантския екип, изготвил 
техническата документация по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и 
Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 
Целта на надзора е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, 
да гарантира спазването на параметрите на техническия проект, да дава указания по време 
на изпълнението, както и решения при възникване на непредвидени обстоятелства при 
реализирането на проекта. 

Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор в следните случаи: 
1. Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, 

след уведомяване от Възложителя или лицето упражняващо строителен надзор. 
2. За участие в приемателна комисия на извършените строително - монтажни 

работи. 
Изпълнителят е длъжен да упражнява авторския надзор своевременно и ефективно, 

като се отзовава на повикванията на Възложителя. 
Във връзка с точното спазване на инвестиционния проект при изпълнението на 

СМР изпълнителят посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата 
проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно 
изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от 
проектантите - автори на отделни части на технически проект, се гарантира точното 
изпълнение на проекта, спазването на технологичните и строителните правила и норми, 
както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация. 

Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, 
съгласно проектната документация и приложимата нормативна уредба по отделните части 
на проекта. 

Авторският надзор ще бъде упражняван във всички случаи, когато присъствието на 
проектант на обекта е наложително, относно: 

- Присъствие при съставяне и подписване на задължителните протоколи и актове 
по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, 
заверки при покана от страна на Възложителя и др.; 

- Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение 
на строително- монтажните работи за спазване на предписанията, съдържащи се в проекта 
за точното му изпълнение от страна на участниците в строителството; 

- Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при 
необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и 
др.; 
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- Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите. 
 
Мястото на изпълнение на договора е: гр. Суворово, общ. Суворово, обл. Варна. 
Срокът за упражняване на авторски надзор започва да тече от датата на 

подписване на Протокол образец № 2 за откриване на строителна площадка и определяне 
на строителна линия и ниво за обекта до издаване на разрешение за ползване, издадено от 
органите на Дирекцията за национален строителен контрол, за което се подписва приемо-
предавателен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 
 
 
 
  


