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РАЗДЕЛ IX. 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

 

 

„Проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: 

„Основен ремонт на ул. „Панагюрище“ (от ОК 262 до ОК 245) и 

ул. „Ген. Столетов“ (от ОК 139 до ОК 244) в гр. Суворово“ 
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I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
   Настоящият документ представлява подробна техническа спецификация, която ще 

се прилага при изпълнението на дейностите предмет на настоящата обществена поръчка. 
Основните дейности по настоящата поръчка включват изготвяне на технически 

проект по всички необходими части и упражняване на авторски надзор по време на 
строителството. 

 
II. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
1. Кратко описание на поръчката. 
Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща: 
Дейност 1: Изготвяне на технически проект съгласно условията описани в 

настоящата документация; 
Дейност 2: Упражняване на авторски надзор по време на строителството. 
 
2. Естество и количество, при изпълнение на поръчката: 
2.1. Проектиране. 
Техническият проект, трябва да съдържа следите части:  
1. Част: Пътна;  
2. Част: Геодезия; 
3. Част „План за безопасност и здраве”, чийто обхват и съдържание са определени 

съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;  

4. Част: „План за управление на строителните отпадъци“ с обхват и съдържание 
съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материали;  

5. Част: „Временна организация на движението по време на строителството” и  
6. Част: „Проектно-сметна документация“. 
 

Проектът да се изработи във фаза „Технически проект”. 
Основният ремонт на уличната настилка включва следните основни дейности: 
 предварителен ремонт на съществуващата улична настилка – ремонт на кръпки, 

дупки, деформации, разрушения; 
 възстановяване на съществуващата улична настилка чрез полагане на нов пласт от 

плътен асфалтобетон; 
 възстановяване на отделни части от съществуващи улични елементи –подмяна на 

нови бордюри при необходимост, ремонт на заустванията на други улици и съществуващи 
кръстовища и др. 

 възстановяване на съществуващите и изграждане на нови елементи и съоръжения 
за отводняването на уличното платно;  

 възстановяване на принадлежностите на пътя; 
 други 
Проектът за основен ремонт на участъци от уличната мрежа на град Суворово да се 

придържа към съществуващото положение на разглежданите улици и действащия план за 
регулация и застрояване на град Суворово. 

 Техническият проект трябва да е в 3 (три) оригинални екземпляра – на хартиен 
носител и един на CD. Съдържанието на цифровия вид трябва напълно да отговаря на 
информацията на хартиения носител в пълен обем и като съдържание на проекта. 
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Проектите на хартиен носител трябва да бъдат подписани от правоспособни проектанти 
по съответните специалности и съгласувани. 

 Проектантът е длъжен да извърши необходимите корекции и преработки, ако 
такива се налагат по предписание на органите, съгласуващи проекта и одобряващата 
инстанция, за своя сметка в срок, определен от Възложителя. 

 Проектантът е длъжен да бъде на разположение на Възложителя през цялото 
времетраене на СМР и да участва в съответните комисии. 

Обемът и съдържанието на проекта по всяка част да отговаря на изискванията на 
Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

 
2.2. Упражняване на авторски надзор. 
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. 

 
III.СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 
Точното местоположение на началото и края на разглежданите участъци от уличната 

мрежа да се определи съвместно с представители на Община Суворово. 
За установяване на съществуващото положение на пътя да се извършат съответните 

проучвания, обследвания, измервания и анализи в необходимия обем, които да обхващат 
следните параметри: 

1. Съществуващо положение по отношение на ситуацията; 
2. Съществуващо положение по отношение на надлъжния профил; 
3. Съществуващо положение по отношение на напречния профил; 
4. Съществуващо положение на пътната настилка; 
5. Съществуващо положение на съоръженията; 
6. Съществуващо положение на отводняването; 
7. Съществуващо положение на принадлежностите на пътя. 

 
IV. ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ 

1. Разработване на технически проект, включително необходимите работни 
детайли. 

Изготвянето на технически инвестиционен проект /ТИП/ се извършва от 
правоспособни проектанти. 

Техническият проект следва да бъде изготвен съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 
21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана 
подзаконова нормативна уредба по приложимите части. Проектът следва да бъде 
придружен с подробни количествено - стойности сметки по приложимите части. 

Техническият проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички 
експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен по реда на ЗУТ. 

В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите 
изходни данни, дейности, технико - икономически показатели, спецификация на 
предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) 
с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и 
технология на изпълнение, количествени и количествено - стойностни сметки. 
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2. Технически параметри и изисквания към техническия проект по части: 

 ЧАСТ: ПЪТНА  
Да се изработи, съгласно изискванията на Наредба 2 от 2004г. за Планиране и 

проектиране на комуникационно-транспортните системи в урбанизираните територии, ЗУТ и 
всички други нормативи и закони имащи отношение, към обекта. 

Улиците обект на настоящата обществена поръчка са четвърта категория. 
Тази част от проекта следва да съдържа обяснителна записка, ситуация и др. 
Всяка част от проекта да съдържа следната информация: 
  Чертежи, които изясняват предлаганите проектни решение в съответните 

препоръчителни мащаби; 
  Обяснителна записка ,поясняваща предлаганите проектни решения и 

съответствието им с изискванията за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за 
всички среда ;  

 Обосновка за функционално, композиционно решение и избор на строителни 
материали и технологии; 

  Изчисления, обосноваващи проектните решения, които се включват по преценка 
на проектанта, или когато се изискват със заданието за проектиране. 

 ЧАСТ: ГЕОДЕЗИЯ 
1.  За установяване на действителното положение по отношение на ситуацията и 

височинното положение на елементите на пътното платно да се извърши геодезическо 
заснемане на пътната настилка в оста и ръбовете й; 

2.  Да се заснемат всички характерни точки по трасето на разглежданите улици, в 
това число и новоизградени елементи; 

3.  Да се заснемат се всички съоръжения пресичащи или преминаващи в обхвата 
на основното трасе, в това число мостове, водостоци, ел. проводи, газопроводи, канали и 
други; 

Тази част от проекта следва да съдържа обяснителна записка, ситуация и др. 
ЧАСТ: ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ 

Да се изготви план за безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2/22.03.2004г. за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия  на труд при извършване 
на строителни и монтажни работи. 

Тази част от проекта следва да съдържа обяснителна записка, ситуация и др. 
ЧАСТ: ПУСО 
Да се изготви част „План за управление на строителни отпадъци”.  
Да се съблюдават всички наредби и разпоредби, влезли в сила и действащи към 

момента на възлагане на проектирането. 
Тази част от проекта следва да съдържа обяснителна записка, ситуация и др. 
ЧАСТ: ВОБД 
Да се изготви проект за временна организация и безопасност на движението по време 

на строителството в съответствие с Наредба № 03/16.08.2010 г. 
Тази част от проекта следва да съдържа обяснителна записка, ситуация и др. 
 
ЧАСТ: ПРОЕКТНО - СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Всяка част на техническия проект трябва да съдържа подробна количествена сметка, 

подписана от отговорния проектант за необходимите за реализацията й строително – 
монтажни работи (демонтажни и монтажни), както и самостоятелна спецификация на 
необходимите материали и оборудване. 
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Отделните части на инвестиционния проект трябва да се изработят по реда и 
условията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 
проекти и настоящата техническа спецификация. 

Проектното решение трябва да отговаря на изискванията към строежите по чл. 169 
от ЗУТ. Проектът трябва да предвижда изпълнението на всички видове строително – 
монтажни работи и дейности, необходими за реализацията на обекта, в т. ч. подробно и 
точно изяснени в количествено и качествено отношение строително-монтажни работи, 
материали и изделия. 

Трябва да се предвидят висококачествени и синхронизирани с БДС материали, 
оборудване и изделия, осигурени със съответните сертификати, декларации за произход и 
разрешения за влагане в строителството, съгласно изискванията на Закона за техническите 
изисквания към продукти и подзаконовите нормативни актове към него. 

Обяснителните записки следва да изясняват и обосновават приетите технически 
решения, да цитират нормативните документи, използвани при проектирането и 
строителството, инструкциите за изпълнение, изпитания и експлоатация. 

Проектното решение да бъде икономически целесъобразно и да гарантира 
минимални експлоатационни разходи. 

Обем и съдържание на техническия инвестиционен проект: 
Част: Пътна;  
Част: Геодезия;  
Част: ПБЗ; 
Част: ПУСО; 
Част: ВОБД; 
Част: ПСД. 

Всяка проектна част на Техническия проект да съдържа: 
Чертежи, по които може да се изпълняват СМР в следните препоръчителни 

мащаби: ситуационно решение - в М 1:200; разпределения, разрези, фасади М 1:50 или М 
1:100, визуализации; 

Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения по части, към 
която се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходните данни; 

Изчисления, обосноваващи проектните решения. 
Подробна количествена сметка по всички части и за всички демонтажни и 

строително- монтажни дейности заложени за реализация.  
Техническият проект се предава в 3 /три/ оригинални екземпляра на хартиен 

носител и 1 (едно) копие на електронен носител, в обем и съдържание отговарящи на 
изискванията на Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти и заданието за проектиране. 

Всички документи трябва да бъдат авторизирани със съответните подписи на 
съставителите, печати за пълна проектантска правоспособност и печат на Изпълнителя. 

Към проектните части да се приложат актуални копия на удостоверения за 
правоспособност от КИИП и КАБ и актуални застрахователни полици по чл.171 от ЗУТ. 

Всички копия следва да бъдат заверени „Вярно с оригинала“. 
Проектът е необходимо да са изготвени в съответствие с изискванията на 

действащата към момента на изработването му нормативна уредба и в съответствие с 
предвижданията на ПУП, правилата и нормативите за устройство на територията, 
изискванията по чл.169 ал.1 и ал.2 от ЗУТ, взаимната съгласуваност между отделните 
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части, пълнота и структурно съответствие на инженерните изчисления и други 
специфични изисквания съобразно предназначението на обекта. 
 

При разработване на проектното решение да се спазват изискванията на 
действащата нормативна база. 

Всички проектни части се подписват от представител на Община Суворово. 
Изпълнителят е длъжен да извърши необходимите корекции и преработки, ако 
такива се налагат, след писмено уведомление от Възложителя. 

 
3. Упражняване на авторски надзор по време на строителството. 
Проектантският 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 ще осъществява авторски надзор. Целта на 
надзора е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да 
гарантира спазването на параметрите на техническия проект, както и да дава указания и 
решения по време на изпълнението 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, чрез своите експерти, 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 одобрената проектна документация и приложимата нормативна уредба 
посредством проектантите 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. 
 
Важно! На основание чл. 48, ал. 2 от ЗОП, Всяко посочване на стандарт, 

спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон се 
допълва с думите „или еквивалентно/и"! 
 

V.НОРМАТИВНА УРЕДБА 
 

Проектът да се разработи съгласно изискванията на действащата нормативна 
база в Република България, а именно: 

1. Закон за устройство на територията;  
2. Закон за движение по пътищата; 
3. Закон за здравословни и безопасни условия на труд; 
4. Закон за управление на отпадъците;  
5. Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти; 
6. Наредба 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно - 

транспортните системи в урбанизираните територии; 
7. Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на 

строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително 
за хората с увреждания 

8. Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните 
видове територии и устройствени зони; 

9. Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка; 
10. Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци; 
11. Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на 

движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците; 
12. Техническа спецификация на Агенция пътна инфраструктура; 
13. „Технически правила за приложение на ограничителни системи по пътищата” от 

2010 год; 
14. Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 
15. Наредба за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани стр. 

м-ли, приета с ПМС № 277/05.11.2012 г; 
16. Наредба № І-з 1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване 

безопасност при пожар; 
17. „Ръководство за оразмеряване на асфалтови настилки” на ИПМ. 

 
При разработване на проектното решение да се спазват изискванията на 
действащата нормативна база 

 
 


