
 

 

 

 

 

 

„Европейският земеделски фонд  за развитие на селските райони. 

                                              Европа инвестира в селските райони”  

Този документ е създаден в рамките на проект №24/07/2/0/00387„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Гурково, с. 
Паничерево и с. Конаре, общ. Гурково" по ПРСР 2014-2020 г.", който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, 
съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Гурково и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган 
на ПРСР.   

  

 

ДОГОВОР 
за възлагане на обществена поръчка за услуги 

 

№ Д-64/23.11.2018 г. 
 

Днес, 23.11.2018 г. в гр. Гурково, между: 

ОБЩИНА ГУРКОВО, с адрес: гр. Гурково, п.к. 6199, бул. „Княз Ал. Батенберг” № 3, 

ЕИК по БУЛСТАТ: 123092756, представлявана от Иван Славов Иванов – Кмет на Община 

Гурково и Надка Денкова Михалева- Гл. счетоводител, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от 

една страна, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  

и 

„ИНТЕРНОРМ” ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни 

връх” № 59А, ет. партер  ЕИК/Булстат 177150939, представлявано от Сълзица Давидова 

Арнаудова – наричано за краткост  ИЗПЪЛНИТЕЛ, (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

наричани заедно „Страните", а всеки от тях поотделно „Страна"), 

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на 

Решение № З-471/08.10.2018 г. на кмета на Община Гурково за определяне на изпълнител за 

обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т.12 от ЗОП с предмет: „УПРАЖНЯВАНЕ НА 

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И КОНТРОЛ при изпълнение на СМР за реконструкция и 

рехабилитация на улична мрежа в община Гурково, област Стара Загора”се сключи този 

договор („Договора/Договорът") за следното: 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу 

възнаграждение и при условията на този Договор, услуги, свързани с упражняването на 
строителен надзор, по смисъла на Закона за устройство на територията („ЗУТ") и 
нормативните актове по неговото приложение, наричани за краткост „Услугите" на обект: 
„Изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в община Гурково, 

област Стара Загора, по две обособени позиции". 
 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави услуги, свързани с осъществяване на 

строителен надзор на обекта, включващи: 
•  Дейност 1. Строителен надзор по време на изпълнението на обекта, до приемане и 

въвеждането му в експлоатация, съгласно изискванията на ЗУТ и гарантиране прилагането на 
българските нормативни изисквания; 

•  Дейност 2. Извършване функцията на Координатор по безопасност и здраве, съгласно 
Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд при изпълнението на строително - монтажни работи;  
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 • Дейност 3. Изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5/ 

28.12.2006 г. за целия обект или за съответната част от обекта, ако се извърши поетапно 

предаване на части от целия строителен договор; 

(3) Обхватът на дейностите по осъществяване на строителен надзор по време на 

строителството е съгласно чл. 168, ал. 1 ЗУТ, включително координация на строителния 

процес до въвеждането на обекта в експлоатация. 

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави Услугите по чл.1, ал.2 от 

настоящия договор в съответствие с установените нормативни изисквания, Техническата 

спецификация, Техническото предложение и Ценовото предложение, съставляващи съответно 

Приложения №№ 1, 2 и 3 към този Договор („Приложенията") и представляващи неразделна 

част от него. 

Чл. 3. В срок до 5 (пет) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди 

започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, 

данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в 

предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 5 (пет) дни от 

настъпване на съответното обстоятелство. 

 
СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 4.   Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и от двете страни.  

Чл. 5. Срокът за изпълнение на договора приключва с окончателното приемане на 
обекта в експлоатация чрез издаване на съответнo разрешение за ползване на строежа и 
изготвянето на технически паспорт на строежа, съгласно Наредба №5 от 28.12.2006 г. за 
техническите паспорти на строежите, но не по-късно от 13.12.2020г. 

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще упражнява функциите на строителен надзор до издаване 
на Разрешение за ползване от ДНСК и изготвяне на технически паспорт на строежа, съгласно 
Наредба №5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изработи и предаде окончателен доклад до 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта в срок от 15 (петнадесет) дни от 
приключване на строително-монтажните работи и след издаване на всички писмени 
становища от специализираните контролни органи по законосъобразното изпълнение на 
строежа и по готовността му за въвеждане в експлоатация /подписване на Констативен акт 

за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки"/. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изработи и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

технически паспорт, съгласно чл.176 от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 

28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството, обн. ДВ бр. 7 от 23.01.2007 г. в срок от 15 (петнадесет) дни от 

съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа 

(Акт обр. 15) „без забележки"; 

(4) Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор за извършения 

строителен надзор е със срокове, не по-малки от гаранционните срокове в строителството, 

съгласно чл. 168, ал. 7 от ЗУТ и ще продължи съгласно изискванията на Наредба 

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

минималните гаранционни срокове за извършени строително-монтажни работи, считано от 

датата на издаване на разрешение за ползване, издадено от ДНСК. 
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Чл. 7. Мястото на изпълнение на Договора е територията на община Гурково, област 

Стара Загора: гр. Гурково, с. Паничерево и с. Конаре. 

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ. 

 

Чл. 8. (1) За предоставянето на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на 28 500,00 лева без ДДС  (двадесет и осем хиляди и 

петстотин лева) или 34 200,00  лева с ДДС  (тридесет и четири хиляди и двеста лева) 

(наричана по-нататък „Цената"), съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

съставляващо Приложение № 3. 

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение 

на Услугите, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на 

членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението и за неговите 

подизпълнители, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други 

разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Цената, посочена в ал. 1, е крайна за времето на изпълнение на Договора и не 

подлежат на промяна. 

(4) Цената не включва разходите за такси по Закона за държавните такси, Закона за 

местните данъци и такси, и други сходни такси, свързани с осъществяването на задълженията 

по строителния надзор. Такива такси се заплащат директно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по указание 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В последния 

случай, направените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разходи се възстановяват на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу представяне на отчетен документ, издаден на името на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, до края на месеца, в който са извършени. 
Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както 

следва: 
9. 1 Авансово плащане в размер на 50% (петдесет на сто) от цената по договора за 

изпълнение - се извършва в срок от 30 (тридесет) дни, след датата на последното по време 
действие: 

- съгласуване от ДФЗ – РА на проведената процедура за възлагане на обществената 
поръчка и сключения договор; 

- получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на авансово плащане от Държавен фонд „Земеделие“ – 
РА по ДБФП № 24/07/2/0/00387 от 13.12.2017 г. с предмет „Реконструкция и рехабилитация 
на улична мрежа в гр. Гурково, с. Паничерево и с. Конаре, общ. Гурково" по ПРСР 2014-2020 
г.", издаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура за дължимата 
сума/част от цената 

9. 2 Окончателно плащане - в размер на разликата до окончателната разлика по 
договора от 50 %, но не повече от одобрената от финансиращия орган сума за изпълнение на 
дейностите по настоящия договор, съгласно ДБФП № 24/07/2/0/00387 от 13.12.2017 г., е 
дължимо в срок от 30 (тридесет) календарни дни, след датата на последното по време 
действие: 

- Окончателен доклад  по смисъла на чл. 168, ал. 6 ЗУТ 
- Технически паспорт на строежа съгласно чл. 176а ЗУТ с обхват и съдържание съгласно 

Наредба № 5 от 28. 12. 2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн. ДВ бр. 7/2007 г.) 
- Приемо-предавателен протокол , подписан между ВЪЗЛОЖИТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛ; 
- Оригинална фактура 
- осигуряване на финансови средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или получаване на 

окончателно плащане от Държавен фонд „Земеделие“ – РА 
(2) Сроковете за плащане по ал. 1 се спират, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, 

че фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима, поради липсващи 
и/или некоректни придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът не е 
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правомерен. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде разяснения, да направи изменения или 

представи допълнителна информация, след като бъде уведомен за това. Периодът за плащане 
продължава да тече от датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи правилно формулирана 
фактура или поисканите разяснения, корекции или допълнителна информация. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен 
писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) При прекратяване действието на Договора не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият 
има право да получи частта от Цената за изпълнение на Договора, съответстваща на 

извършените консултантски услуги до момента на прекратяване. 
Чл. 10. (1) Всяко плащане по този Договор, с изключение на авансовото плащане по 

чл.9, ал. 1, т. 1 от Договора, се извършва въз основа на следните документи: 
1. отчет за предоставените Услуги за съответната дейност, представен от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
2. приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите за съответната дейност, 

подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след получаване на отчета по т. 1, при 
съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от 

Договора; и 
3. фактура за дължимата част от Цената за съответната дейност, издадена от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Чл. 11. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева, чрез банков превод 

по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Банка: УниКредит Булбанк АД 

BIC: UNCRBGSF 

IBAN: BG96UNCR70001522967115 

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В 

случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че 

плащанията са надлежно извършени. 
           (3) Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език, в 

съответствие със Закона за счетоводството, подзаконовите нормативни актове и изискванията 

на ПРСР, като задължително съдържат следните реквизити: 

Получател:  Община Гурково 

Адрес: гр. Гурково, ул. „Княз Ал. Батенберг“ 3 

ЕИК 123092756 

ИН по ЗДДС: BG123092756 

Получил фактурата: Иван Славов Иванов - Кмет на Община Гурково 

 Номер на документа, дата и място на съставяне  

В описателната им част се вписва задължително следния текст: „Разходът е направен по 

ДБФП № 24/07/2/0/00387 от 13.12.2017 г на Община Гурково с ДФ „Земеделие” за отпускане 

на финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони (ЕЗФРСР)“. 

 



 

 

 

 

 

„Европейският земеделски фонд  за развитие на селските райони. 

                                              Европа инвестира в селските райони”   
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Чл. 12. (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител, 

изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, 

подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от 

Услугите за съответната дейност, заедно с искане за плащане на тази част пряко на 

подизпълнителя. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и 

искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, 

заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като 

недължими. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно 

спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора, 

и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 

откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до 

момента на отстраняване на причината за отказа. 

 

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 13. (1) При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора. Гаранцията за 
изпълнение на договора е в размер на 855.00 лв. (осемстотин петдесет и пет лева), 

представляващи 3 (три) на сто от общата стойност на договора без ДДС. 
(2) Гаранциите се предоставят в една от следните форми: 
1. Парична сума; 
2. Банкова гаранция; 

3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
изпълнителя. 

Гаранциите по т. 1 и т. 2 може да се предоставят от името на изпълнителя за сметка на 
трето лице – гарант. 

Участникът, определен за изпълнител избира сам формата на гаранциите за изпълнение. 
Когато избраният за изпълнител е обединение, което не е ЮЛ, всеки от съдружниците в него 
може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата на гаранцията или 
титуляр на застраховката.  

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя документите 
за предоставените гаранции за изпълнение на договора при неговото сключване. 

При  представяне на гаранция, в платежното нареждане или в банковата гаранция, 
изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. 

Чл. 14. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този 
Договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на 
Цената, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за 
привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в 

срок до 5 (пет) работни дни от подписването на допълнително споразумение за изменението. 
(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените 

условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

при спазване на изискванията на чл. 15 от Договора; и/или; 
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или 

нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора; и/или 
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3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова 

застраховка, при спазване на изискванията на чл. 17 от Договора. 
Чл. 15. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася 

по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
Титуляр: Община Гурково  

Банка: „ЦКБ“ АД, клон Стара Загора, офис: Гурково 

IBAN - BG 75 CECB 9790 3363 6980 00 

  BIC – CECBBGSF 

Чл. 16. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, 

издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция и да съдържа задължение на 

банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго 

основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 

(тридесет) дни след прекратяването на Договора. 

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във 

формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 17. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна 

полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните 

изисквания: 

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 

(тридесет) дни след прекратяването на Договора. 

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 

валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 

застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 

(тридесет) дни след приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане на 

Услугите в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. 

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 

1. когато е във формата на парична сума - чрез превеждане на сумата по банковата 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 11 от Договора; 

2. когато е във формата на банкова гаранция - чрез връщане на нейния оригинал на 

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 

3. когато е във формата на застраховка - чрез връщане на оригинала на 

застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него 

лице. 

(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно 

неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред 
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съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване 

на гаранциите. 

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 

Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите 

задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на 

което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за 

изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на 

неизпълнение. 
Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен 

размер, в следните случаи: 
1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 5 (пет) 

дни след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание; 

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание; 

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 

несъстоятелност. 

Чл. 21. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на 

Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 

търси обезщетение в по-голям размер. 

Чл. 22. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 

Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (пет) дни да 

допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по 

сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната 

банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки 

момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в 

съответствие с чл. 13 от Договора. 
Общи условия относно Гаранцията за изпълнение 
Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 

Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

Чл. 24. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от 
Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от 

приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните. 
Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 8 - 12 от 

договора; 
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение 

на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и 
данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора; 

3. да осъществява строителния надзор винаги, когато това е необходимо, и останалите 
участници в строителството са длъжни да изпълняват неговите предписания и заповеди, 
вписани по надлежния ред в заповедната книга. 

4. да уведоми незабавно възложителя при нарушаване на строителните правила и 

норми, а в 3-дневен срок от установяване на нарушението - и съответната ДНСК, както и да 
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спре работите по строежа до отстраняване на констатирани пропуски и нарушения при 

изпълнение на СМР и да контролира отстраняването на дефектите, посочени от него или 
други контролни органи. При неизпълнение от страна на строителя на предписанията за 
отстраняване на констатираните пропуски, да уведоми незабавно възложителя и органите на 
съответната ДНСК. 

5. да дава указания относно съответствието на вложените материали и извършваните 
СМР, а при необходимост да предписва допълнителни изпитвания на влаганите строителни 
материали, за което незабавно да уведомява възложителя. 

6. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на работата, в случай че е изпълнена точно. 

Чл. 26. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да предостави Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в 

уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията; 
2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ докладите и да извърши преработване и/или 

допълване в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал това; 

3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода 

на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им; 

4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното 

в чл. 50 от Договора; 

6. да възложи съответна част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения; 

7. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор; 

8. да не променя състава на персонала, който ще отговаря за изпълнението на 

Услугите, без предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

9. да сключи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в 

срок от 5 дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 5 (пет) дни от сключването на 

договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в 

офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното 

споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 

2 и 11 ЗОП. 

10. да изпълнява консултантски услуги по упражняване на строителен надзор по време 

на строителството на обекта съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и т. 2 и чл. 168 от ЗУТ в обем и обхват 

съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, вкл. 

осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството, съгласно Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството. 

11. да упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве, на основание чл. 

5, ал. 1 и ал. 3, т. 2 от Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР за периода от началото на 

строежа, съобразно издаденото разрешение за строеж до съставянето и подписването на 

констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа (без забележки) за 

съответния строеж. 

12. да извършва своевременно всички съгласувания и други дейности, необходими за 

изпълнението на този договор, както и да съдейства активно за осигуряването на всички 

необходими разрешения, становища на специализираните държавни контролни органи, 

необходими за комплектуване на техническата документация. 



 

 

 

 

 

„Европейският земеделски фонд  за развитие на селските райони. 

                                              Европа инвестира в селските райони”   
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13. да завери заповедната книга на строежа и да уведоми писмено в 7-дневен срок от 

заверката Общината, специализираните контролни органи и Регионалната дирекция за 

национален строителен контрол/ДНСК. 

14. да упражнява ежедневен контрол върху изпълнението на СМР и съответствието на 

извършващото се строителство с нормативните изисквания, строителните правила и норми, 

техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарни 

изисквания, предвижданията на инвестиционните проекти и договора за строителство за 

спазване изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал.З от ЗУТ. Да не допуска при изпълнението на 

СМР извършване на съществени отклонения от одобрените проекти, а при необходимост от 

такива, да се спази разпоредбата на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ; 

15. да следи за точното и качествено изпълнение на СМР и взема решения по 

технически въпроси. Да осъществява контрол за вписването на всички предписания, свързани 

с изпълнението на строежа, издадени от оправомощените за това лица и специализираните 

контролни органи в заповедната книга на строежа, която се съхранява на строежа; 
16. да констатира извършените СМР, като подписва текущите протоколи и актове за 

количествата и стойностите на извършените и подлежащи на разплащане СМР; 

17. да контролира строителните продукти с изискванията на чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ, в 

това число да взема проби от положените бетони и да получава съответните сертификати и 

протоколи от сертифицирана лаборатория; 

18. да контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления реално 

извършените видове и количества СМР на всеки строеж, които на съответния етап от 

изпълнение на проекта се удостоверяват от строителя с Протокол за приемане на извършени 

СМР (бивш акт обр. 19); 

19. да координира строителния процес, включително контрола по спазването на 

сроковете за изпълнение на СМР, съгласно договорения график до въвеждането на строежа в 

експлоатация. 

20. да наблюдава за спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия 

на труд; 

21. да осъществява контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на 
СМР в съответствие със Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на 

отпадъците и наредбите към тях; 
22. да осигурява необходимите мерки с цел недопускане на увреждане на трети лица и 

имоти, вследствие на строителството; 
23. да изисква присъствието на авторския надзор по съответните части на работните 

проекти на обекта при изпълнението на СМР. Предписанията на Проектанта за точното 
спазване на одобрените проекти, свързани с авторското му право върху тях, се вписват в 
Заповедната книга на обекта и са задължителни за останалите участници в строителството 
(чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ); 

24. да допуска осъществяването на инвеститорски контрол от страна на Възложителя 
на строителството – Община Гурково; 

25. в 15-дневен срок след приключване на строително-монтажните работи и след 
издаване на всички писмени становища от специализираните контролни органи по 

законосъобразното изпълнение на строежа и по готовността му за въвеждане в 
експлоатация/разрешаване за ползване, да изготви окончателен доклад до възложителя по 
смисъла на чл.168, ал.6 от ЗУТ в 3 (три) оригинални екземпляра на хартиен носител и в 1 
(един) екземпляр на електронен носител; 
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26. да състави техническия паспорт на строежа преди въвеждането му в експлоатация 

по реда на Наредба №5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите в необходимия 
обхват и съдържание, като го предаде на Възложителя в 3 (три) екземпляра на хартиен 
носител, всеки от които е придружен с ел.копие на CD/DVD носител във формат .pdf или 
еквивалент, съответстващ на хартиения; 

27. да съставя и подписва съвместно със строителя всички актове и протоколи, 
издадени по време на строителството, необходими за оценка на качеството на изпълнение на 
СМР, и предвидени в Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството; 

28. да комплектува цялата необходима документация по време на строителния процес - 
актове, протоколи, изпитвания и измервания, сертификати за вложени материали, декларации 
за съответствие и др. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за липсващи документи, както и 
оказване на съдействие за тяхното набавяне; 

29. да участва при заверката на екзекутивната документация и представянето й на 
съответните органи, при несъществени отклонения от съгласуваните проекти, съгласно чл. 
175, ал. 2 от ЗУТ и да носи отговорност за правилното й окомплектоване; 

30. да оказва съдействие за издаване на всички необходими писмени становища от 

специализираните контролни органи за подписване на договорите с експлоатационните 
дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, както и 
получаването на документ от Агенция по геодезия, картография и кадастър, за изпълнение на 
изискванията по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ и чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния 

регистър; 

31. да участва при съставяне на констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ 

(Констативен акт обр. 15), с който се удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно 

одобрения проект, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 

169, ал. 1 и ал.З от ЗУТ и условията на сключения договор; 

32. да предостави екзекутивната документация в необходимия обем за безсрочно 

съхранение на органа, издал разрешението за строеж, съгласно чл.175, ал.5 от ЗУТ; 
33. да съхранява и предоставя при поискване от контролен орган на строителните 

книжа, разрешителните за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, 
както и документ от Агенция по геодезия, картография и кадастър, съгласно изискванията на 
ЗУТ. 

34. да упражнява контрол относно дефекти, появили се по време на гаранционния 

срок, съгласно чл. 20, ал. 4 от Наредба №2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни 

и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. При установяване на нередности и 

некачествени работи, същите се съгласуват с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се констатират своевременно 

в протокол, на база на който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задължава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да ги отстрани в 

подходящ срок; 

35. да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникването на обективни причини, 

забавящи или правещи невъзможно изпълнението на услугите и/или за възникнали проблеми 

в процеса на изпълнение на договора за строителство, както и да изисква неговото съдействие 

или становище по възникнал проблем и при необходимост да уведомява контролните органи; 

36. да уведомява при нарушаване на техническите правила и нормативи РДНСК в 3- 

дневен срок от установяване на нарушението, съгласно чл. 168, ал. 5 от ЗУТ; 
37. да изпълнява предмета на договора чрез лица, притежаващи съответната 

професионална квалификация и правоспособност, включени в списъка на правоспособните 
физически лица, включително координатор по безопасност и здраве, съгл. 167, ал. 2, т. 3 от 
ЗУТ; 
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38. да застрахова професионалната си отговорност съгласно разпоредбата на чл. 171 от 

ЗУТ и Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 
строителството /ДВ бр. 17 от 2004 год./ за имуществена отговорност за вреди, причинени на 
други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия 
или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му по настоящия договор на 

стойност не по- малка от стойността на договора. Застраховката следва да бъде валидна през 
цялото време на изпълнение на договора, като в едноседмичен срок преди изтичане на срока 
на валидност се представя нова застрахователна полица. 

39. да носи отговорност за щети, които са нанесени 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, съгласно чл. 168, ал. 7 от ЗУТ; 

40. да спира строежа, който се изпълнява 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; 

41. да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители в срок от 5 (пет) календарни дни от сключване на настоящия договор и да 

предостави копие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. Този срок важи и в случай на 
включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора, като в този случай следва 
да бъдат спазени условията на чл. 66, ал. 2, ал. 11 и ал. 12 от ЗОП. В случай на замяна на 
подизпълнител по време на изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпрати 

допълнителното споразумение за замяната на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок, заедно с 
доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и ал. 11 от ЗОП. 

42. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че нито той, нито наетите от него специалисти 

(физически лица), които ще изпълняват функциите по строителен надзор по този договор, са 

строители и/или доставчици, както и че не са свързани лица по смисъла на ТЗ с доставчиците 

и/или строителя на обекта, подлежащ на строителен надзор по настоящия договор. 

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да изисква и да получи Услугите в уговорените срокове, количество и качество; 

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да 

иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да 

извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това 

да пречи на изпълнението; 

3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него доклади или съответна част от тях; 

4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всеки от докладите, 

в съответствие с уговореното в чл. 30 от Договора; 

5. да не приеме някои от докладите, в съответствие с уговореното в чл. 30 от Договора; 

6. да извършва по всяко време проверки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на този 

договор, както и да иска от изпълнителя информация относно извършваните СМР, касаеща 

осъществявания строителен надзор, без с това да пречи на оперативната му дейност; 

7. при необходимост да изисква от изпълнителя писмена информация за извършените 

строително-монтажни работи на обекта; 

8. да изисква подмяна на специалисти от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато бъде 

установено неизпълнение на техните задължения, свързани с предмета на Договора. 



 

 

 

 

 

„Европейският земеделски фонд  за развитие на селските райони. 

                                              Европа инвестира в селските райони”   

 Този документ е създаден в рамките на проект №24/07/2/0/00387„Реконструкция и рехабилитация на улична 
мрежа в гр. Гурково, с. Паничерево и с. Конаре, общ. Гурково" по ПРСР 2014-2020 г.", който се осъществява с финансовата 

подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 
носи от община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР.   

Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да приеме изпълнението на всеки от докладите за всяка дейност, когато отговаря на 
договореното, по реда и при условията на този Договор; 

2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, 
предвидени в този Договор; 

3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима 
за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания 
или ограничения съгласно приложимото право; 

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в 

чл. 59 от Договора; 
5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този 

Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на 
Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това; 

6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно 
клаузите на чл. 18/22 от Договора; 

7. да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта, както и до оперативната 
информация за специализираните контролни органи относно законосъобразното изпълнение 

на строежа и извършването на СМР на обекта; 
8. да решава всички въпроси при възникнали затруднения, свързани с изпълнението на 

строителните работи, предизвикани от непълна строителна документация, необходимост от 
съгласуване или получаване на становища и разрешения от държавни или местни органи и да 

оказва административно съдействие при необходимост за изпълнение предмета на договора; 
9. да подписва всички актове, протоколи и други документи необходими за 

удостоверяване на изпълнените СМР и за въвеждане на обекта в експлоатация; 

10. да заплаща дължимите административни такси за издаване на писмени становища 

от специализираните контролни органи относно законосъобразното изпълнение на строежа. 

 

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

Чл. 29. Предаването на всеки от докладите се документира с протокол за приемане и 

предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два 

оригинални екземпляра - по един за всяка от Страните („Приемо-предавателен протокол"). 

Чл. 30. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 

2. да поиска преработване и/или допълване на докладите в определен от него срок, като 

в такъв случай преработването и/или допълването се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

срок и е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато бъдат установени несъответствия на 

изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 

откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ 

срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното, в 

случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени 

в рамките на срока за изпълнение по Договора. 

(2) Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се извършва 

с подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от Страните в срок до 

5 (пет) дни след изтичането на срока на изпълнение по чл. 5 от Договора. В случай, че към 

този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в окончателния 
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Приемо-предавателен протокол и се определя подходящ срок за отстраняването им или 

налагането на санкция, съгласно чл. 31 - 35 от Договора. 

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 31. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната 
Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,1% (нула цяло и едно на сто) от Цената 

за съответната дейност за всеки ден забава, но не повече от 10% (десет на сто) от Стойността 
на Договора. 

Чл. 32. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на дейност 
или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата 

спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни 
изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за 
това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора. 

Чл. 33. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, 
виновната Страна дължи неустойка в размер на 10% (десет на сто) от Стойността на 
Договора. 

Чл. 34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор 

неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това. 

Чл. 35. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на 
изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и 

пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 36. (1) Този Договор се прекратява: 

1. с изтичане на срока по чл. 5 от Договора; 

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него; 

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 7(седем) дни 

от настъпване на невъзможността и да представи доказателства; 

4. при прекратяване на юридическо лице - Страна по Договора без правоприемство, по 

смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ. 

(2) Договорът може да бъде прекратен: 

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация - по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 37. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на 

съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците 

съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено 

предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за 

изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от 

задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна. 

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на 

съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи: 



 

 

 

 

 

„Европейският земеделски фонд  за развитие на селските райони. 

                                              Европа инвестира в селските райони”   

 Този документ е създаден в рамките на проект №24/07/2/0/00387„Реконструкция и рехабилитация на улична 
мрежа в гр. Гурково, с. Паничерево и с. Конаре, общ. Гурково" по ПРСР 2014-2020 г.", който се осъществява с финансовата 

подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 
носи от община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР.   

 1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 5 (пет) 

дни, считано от Датата на влизане в сила; 

 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 5 (пет) дни; 

3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата 

спецификация и Техническото предложение. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни 

непременно в уговореното време. 

Чл. 38. В случай, че Договорът е сключен под условие с клауза за отложено изпълнение, 

всяка от Страните може да прекрати Договора след изтичане на тримесечен срок от 

сключването му, чрез писмено уведомление до другата Страна, без да дължи предизвестие 

или обезщетение. 

Чл. 39. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без 

да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора 

вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния 

случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от 

Страните, а при непостигане на съгласие - по реда на клаузата за разрешаване на спорове по 

този Договор. 

Чл. 40. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на 

юридическо лице - Страна по Договора без правоприемство: 

 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за 

извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите 

плащания; и 

 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, 

каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички доклади, изготвени от него в изпълнение на 

Договора до датата на прекратяването; и 

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на 

Договора. 

Чл. 41. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 

заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги, а 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неусвоената част от авансово 

предоставените средства. Когато прекратяването на Договора е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

той дължи и законната лихва върху частта от авансово предоставените средства, подлежащи 

на връщане, за периода от датата на прекратяване на Договора до тяхното връщане 

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ 

 

Чл. 42 (1) Независимо от клаузите на настоящия договор при определяне или 

възникване на нови правила от финансиращия орган, установени в негови документи, същите 

имат предимство пред клаузите на настоящия договор и се изпълняват по този ред. По реда на 

тази разпоредба не може да се променя предмета на договора. 

(2)При промяна на нормативната уредба, приложима към предмета на настоящия 

договор, страните се задължават да спазват актуалните разпоредби. 
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Чл. 43.(1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява 

информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 

договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с 

търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка 

с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с 

изпълнението на обществената поръчка. 

(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната 

информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Държавни органи по силата на 

нормативни актове и разпоредби. 

Чл. 44. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на 

друга клауза или на договора като цяло. 

Чл. 45. Настоящият договор не може да бъде променян или допълван, освен по 

изключение при спазване на условията на ЗОП. 

Чл. 46. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и 

свързани с неговото изпълнение ще се решават от двете страни в духа на добрата воля с 

двустранни писмени споразумения, които не могат да променят или допълват елементите на 

договора в нарушение на чл. 116 от ЗОП и предходния член от настоящия договор. 

Чл. 47. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по 

повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, 

недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени 

споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред 

компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския 

процесуален кодекс. 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Дефинирани понятия и тълкуване 

Чл. 48. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, 
използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните 
дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия - 
според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП. 

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в 
Договора и Приложенията, се прилагат следните правила: 

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора. 

Спазване на приложими норми 

Чл.49. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители са 

длъжни да спазват всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други 

изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и 

изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, 

приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, 

социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП. 

Конфиденциалност 

Чл. 50. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и 

да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала й известна при или 

по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация"). Конфиденциална 

информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, 
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техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, 

полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. 

Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения 

проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит 

професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.З на този член, Конфиденциална 

информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата 

Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно. 

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 

информация, когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този 

Договор от която и да е от Страните; 

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от 

Страните; или 

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен 

орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, 

уведомява незабавно другата Страна по Договора. 

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни 

поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от 

нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на 

тези задължения от страна на такива лица. 

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в 

сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание. 

Публични изявления 
Чл. 51. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да 

разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване 
на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното 
писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано 
или забавено. 

Авторски права 

Чл. 52. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското 

право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и 

всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с 

изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който 

биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не 

притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на 

Договора, които могат да бъдат обект на авторско право. 

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и 

използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този 

Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им: 

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или 
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2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със 

същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или 

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, 

чиито права са нарушени. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени 

авторски права от страна на трети лица в срок до 5 {пет) дни от узнаването им. В случай, че 

трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и 

понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените 

вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски 

права на трети лица. 

Прехвърляне на права и задължения 

Чл. 53. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 
произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по 
Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани 
съгласно приложимото право. 

Изменения 
Чл. 54. (1) Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, на 

основание чл. 116, ал. 1, т. 1 ЗОП по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма 
и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП, които 
не водят до промяна на предмета на обществената поръчка. 

Непреодолима сила 
Чл. 55. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, 

когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. 
(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила" има значението на това понятие по 

смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима сила 
ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и 
възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с 
Договора задължения. 

Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни 
усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми 
писмено другата Страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на непреодолимата сила. Към 
уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за 

настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това 
обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на 
неизпълнението. 

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 

Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да 

изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата 

сила. 

(4) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна: 

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима 

сила; 

2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или 
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3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до 

невъзможност за изпълнение на Договора. 

(5) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 

Нищожност на отделни клаузи 

Чл. 56. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или 

неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза 

се заместват от повелителна правна норма, ако има такава. 

Чл.57. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и 

действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се 

считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да 

влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на 

някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло. 

Уведомления 
Чл. 58. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се 

извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по 
куриер, по факс, електронна поща. 

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва: 
1.3а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: гр. Гурково, бул. Княз Александър Батенберг № 3 
Тел.: +359 43312260 
Факс: +359 43312884 
e-mail: gurkovo_obs@abv.bg 

Лице за контакт: Иван Иванов 
2.3а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Никола Габровски № 102А 
Тел.: +359 882565729 

e-mail: interproconsult@abv.bg 
Лице за контакт: Сълзица Арнаудова 

(3) За дата на уведомлението се счита: 

1 .датата на предаването - при лично предаване на уведомлението; 

2.датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата; 

3.датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка - при изпращане по куриер; 

4.датата на приемането - при изпращане по факс; 

5. датата на получаване - при изпращане по електронна поща. 

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 

посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 

комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и 

други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок 

до 5 (пет) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко 

уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, 

чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт. 

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правно-

организационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на 

съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се 



 

 

 

 

 

„Европейският земеделски фонд  за развитие на селските райони. 

                                              Европа инвестира в селските райони”   

 Този документ е създаден в рамките на проект №24/07/2/0/00387„Реконструкция и рехабилитация на улична 
мрежа в гр. Гурково, с. Паничерево и с. Конаре, общ. Гурково" по ПРСР 2014-2020 г.", който се осъществява с финансовата 

подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 
носи от община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР.   

задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 5 (пет) дни от вписването й в 

съответния регистър. 

Приложимо право 

Чл.59. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или 

свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат 

подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право. 

Разрешаване на спорове 

Чл. 60. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, 

включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, 

изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или 

приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез 

преговори, а при непостигане на съгласие - спорът ще се отнася за решаване от компетентния 

български съд. 

Екземпляри 

Чл. 61. Този Договор се състои от 19 страници и е изготвен и подписан в 4 броя 

еднообразни екземпляра - три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Приложения: 

Чл. 62. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните 

приложения: 

Приложение № 1 - Техническа спецификация; 

Приложение № 2 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 3 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 4 - Гаранция за изпълнение; 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                    ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

ИВАН ИВАНОВ /П.П./    СЪЛЗИЦА АРНАУДОВА  /П.П./ 

Кмет на община Гурково    „ИнтерНорм” ДЗЗД 

 

 

НАДКА МИХАЛЕВА /П/ 

Гл. счетоводител 

 

 

 

Съгласувал: /П/                              

/адв. Илияна Тодорова/ 

 

                       

         

Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 
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ЧАСТ III. 
 

 

ТЕХНИЧЕСКА  

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

 

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т.12 ОТ ЗОП – 

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: 
 

  

 

 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И КОНТРОЛ 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА 

ГУРКОВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, ПО ПРОЕКТ 

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА 

МРЕЖА В ГР. ГУРКОВО, С. ПАНИЧЕРЕВО И С. КОНАРЕ, 

ОБЩ. ГУРКОВО” ПО ПРСР 2014-2020 Г.”“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр. Гурково, 

2018 г. 
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І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  

1.1 Обща информация: 

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на консултантски услуги, 

които включват изпълняване функциите на Консултант съгласно Закона за устройство на 

територията (ЗУТ) за упражняване на строителен надзор на обект: «Изпълнение на СМР за 

реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в община Гурково, област Стара 

Загора, по две обособени позиции по проект „Реконструкция и рехабилитация на 

улична мрежа в гр. Гурково, с. Паничерево и с. Конаре, общ. Гурково” по ПРСР 2014-

2020 г.”, а именно: 

 Обособена позиция №1: „Изпълнение на СМР за реконструкция и 

рехабилитация на улична мрежа в гр. Гурково, община Гурково, област Стара Загора”; 

 Обособена позиция №2: „Изпълнение на СМР за реконструкция и 

рехабилитация на улична мрежа в с. Паничерево и с. Конаре, общ. Гурково”; 

 

1.2 Място на изпълнение: 

Поръчката ще се изпълнява на територията на община Гурково, област Стара Загора: 

гр. Гурково, с. Паничерево и с. Конаре, община Гурково. 

 

1.3 Възложител: 

 Община Гурково, 

 ул. Княз Александър Батенберг № 3, 

 гр. Гурково,  

 област Стара Загора,  

 Р България 

 тел./факс 04331/2884 

 e-mail: gurkovo_obs@abv.bg 

 http://www.obshtina-gurkovo.com 

 

1.4 Основание и предмет за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

Съществуващо положение: 

Строително монтажните работи  за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в 

община Гурково ще бъдат изпълнени по Договор № 24/07/2/0/00387 от 13.12.2017 г. за 

отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура”, 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 година за проект: „Реконструкция и 

рехабилитация на улична мрежа в гр. Гурково, с. Паничерево и с. Конаре, общ. Гурково”, 

като същите са разделени  в две обособени позиции както следва:  

- Обособена позиция №1: „Изпълнение на СМР за реконструкция и 

рехабилитация на улична мрежа в гр. Гурково, община Гурково“ -  в обхвата й са 

включени 27 бр. улици, намиращи се на територията гр. Гурково, а в предмета на 

обществената поръчка са включва реконструкция и ремонт на следните улуци:  

 ул. ”Хан Аспарух” от ОТ 150 (кръстовище с ул. „Младост”) до ОТ 159 

(кръстовище с ул. „Михаил Греков”); 

 ул. ”Дъбрава” от ОТ 207 до ОТ 209; 

 ул. ”Младост” от ОТ 150 (кръстовище с ул. „Хан Аспарух”) до ОТ 168; 

 

- Обособена позиция №2: „Изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация 

на улична мрежа в с. Паничерево и с. Конаре, община Гурково“ - в обхвата й са 

mailto:gurkovo_obs@abv.bg
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включени 7 бр. улици, намиращи се на територията с.Конаре и с.Паничерево,  Община 

Гурково, а в предмета на обществената поръчка са включва реконструкция и ремонт на 

следните улуци:  

 За с.Конаре: 

 ул. „Централна” от ОТ 55 до ОТ 196 

 ул. от ОТ 65 до ОТ 120 и от ОТ121 до ОТ 126 

 ул. от ОТ 68 до ОТ 77 

 За с.Паничерево: 

 ул. "Трите върха" от ОТ 91 до ОТ 95 

 

Всички улици, предвидени за реконструкция и рехабилитация се намират в зони с 

преобладаващ социален характер на територията на съответното населено място. На голяма 

част от улиците  няма положена  асфалтова настилка, а само основа от инертен материал и 

бордюри, като същите са в незадоволително състояние. На друга част от улиците съществува 

асфалтобетонова пътна настилка, но тя е в лошо състояние - по повърхността й са  

констатирани мрежовидни пукнатини, единични пукнатини, пукнатини по ръба, дупки, 

кръпки, ускорено износване, коловози, напречни вълни и пропадания. На места от двете 

страни на уличното платно съществуват тротоари, но тротоарните плочки са в констатирано 

лошо състояние, като на места са налице и липси. 

 

Проектно решение 

Съгласно одобреният работен проект проектното решение за всички улици в ситуация и 

нивелета е разработено при следните основни данни: 

Проектна скорост – Vпр=50 km/h  

Категория на обекта – 3-та  

Клас на улиците – IV клас  

 

Ситуационно всички улици са решена с прави, чупки и циркулярни криви при спазване 

на изискванията на Наредба N04/2 „ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА 

КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ 

ТЕРИТОРИИ” , като проектното решение е съобразено изцяло с регулационните и имотните 

граници на  регулационния план на населеното място. 

Съгласно одобрения проект надлъжният профил е предвиден с прави и квадратни 

параболи при максимално съобразяване със съществуващото застрояване и терен, решаващ 

проблемите с отводняването на уличното платно. Напречният наклон на пътното платно за 

всички улици в права е предвиден 2.5% и до -2,5% едностранно в крива с посока към 

вътрешната и страна. 

Съгласно работният проект пътната конструкция на всички улици  ще бъде 

реконструирана и ще се изпълни със следните материали: 

- плътен асфалтобетон h=4см 

- неплътен асфалтобетон –h=6см 

- трошен камък h=35см. 

 

За ограничаване на уличното платно ще бъдат изпълнени  нови бетонни бордюри 

18/35/50см. В съответствие с изискванията на Наредбата за изграждане на общодостъпна 

среда (НАРЕДБА № 4 ОТ 1 ЮЛИ 2009 ЗА ПРОЕКТИРАНЕ,ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ПОДДЪРЖАНЕ НА СТРОЕЖИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА 

ДОСТЪПНА СРЕДА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ХОРАТА С 

УВРЕЖДАНИЯ) е предвидено при входовете към имотите и при кръстовищата бордюрите 

да се понижат, за което е приложен детайл към типовите профили . Паралелно с 
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понижението на бордюрите ще се изпълни скосяване на тротоарите,  като се поставят ивици 

с тактилни плочи. 

 

Пред входовете на всеки един от имотите е предвидено да се изградят подсилени 

настилки със следната конструкция: 

- Гранитни павета 

- Пясък - 10см 

- Трошен камък - 20см 

За всички съществуващи тротоари е предвидено разваляне на съществуващите 

тротоарни настилки и изграждането на нови със следната конструкция: 

 - Циментови тротоарни плочки 30/30/5 БДС 625 

 - Циментова замазка - 3см 

 - Пясък - 15см 

Новите тротоари ще се изградят с променлива ширина в зависимост от съществуващото 

положение, уличната регулация отразена в регулационния план и имотните граници покрай  

съответната улица в ситуация. Ширината на всеки един от тротоарите е показана в 

съответния чертеж от работния проект. Напречните наклони на тротоарите са с i = 2.0% към 

оста на улиците. 

При налични телени огради в края на проектните тротоари е предвидено при заден ръб 

тротоар да се положат водещи ивици 10/25 съгласно приложения  детайл в графичната част 

(„Типови профили“ и „Детайли“) .  

Отводняването на улиците ще се извърши посредством повдигане на вече изградени 

дъждоприемни шахти и преместване на съществуващите такива (посочени в проекта) до 

проектно ситуационно положение.  

Кръстовищата ще бъдат изпълнени съгласно геометрични решения, дадени в 

проектната документация в максимална близост до съществуващото положение при спазване 

на минималните бордюрни закривения заложени в наредба 2 „ЗА ПЛАНИРАНЕ И 

ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ НА 

УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ” 

Електрическите стълбове, които попадат върху пътното платно не са обект на 

строителните дейности, включени в настоящата поръчка и ще бъдат изместени от техните 

собственици извън габарита на настилката върху тротоарните и прилежащите площи. 

Ремонтните работи ще бъдат извършени поетапно с пълно затваряне на ремонтираните 

улици, като транспортният поток  ще се отбива по обходни маршрути, показани в проектните 

чертежи.  В работния проект са показани необходимите схеми за временна сигнализация с 

пътни знаци на участъците, по които ще се извършват строителни работи.  

 

Пътните знаци и другите средства за сигнализиране на строителни и ремонтни работи 

по пътя, се поставят върху стабилно закрепени стълбчета, преносими или возими стойки – 

платформи. Предвидените знаци са рефлектиращи от Iви типоразмер. Единствено знаците, 

които се поставят по път II-55 са IIIти типоразмер. 

При случаи различни от предлаганите варианти за временна сигнализация, строителят 

трябва да предложи съответната временна организация на движението, съобразно Наредба 

№3 от 16.08.2010г. 

По характеристика, значимост, сложност и рискове при експлоатацията, посочени в 

чл.137, ал. 1 от Закона за устройство на територията и двата строежа, включени в проект: 

„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Гурково, с. Паничерево и с. 

Конаре, общ. Гурково” по ПРСР 2014-2020 г.” , буква „а“ съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от 

Наредба №1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. 
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ІІ. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПОРЪЧКАТА И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ 

НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Специфичните цели на настоящата обществена поръчка са свързани с: 

 Успешно упражняване на ефективен и качествен строителен надзор по време на 

строителството на обект: „Изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на улична 

мрежа в гр. Гурково, община Гурково“ и на обект: „Изпълнение на СМР за реконструкция и 

рехабилитация на улична мрежа в с. Паничерево и с. Конаре, община Гурково“, включени в 

проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Гурково, с. Паничерево и с. 

Конаре, общ. Гурково”; 

  Изготвяне на Окончателен доклад и технически паспорт по реда на ЗУТ, за  

изградения водопровод. 

 

При изпълнение на предвидените дейности избраният изпълнител  ще действа като: 

 Лице, упражняващо строителен надзор по смисъла на чл. 166 от Закона за 

устойство на  терирорията /ЗУТ/ по време на изпълнението на обект: „Изпълнение на СМР 

за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Гурково, община Гурково“ и 

на обект: „Изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. 

Паничерево и с. Конаре, община Гурково“ до приемането и въвеждането им в 

експлоатация и гарантиращо прилагането на българските нормативни изисквания; 

 Координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г.  за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд за извършване на 

строителни и монтажни работи за етапа на инвестиционното проектиране и за етапа на 

изпълнение на строежа. 

Очаквани резултати 

С изпълнението на настоящата обществена поръчка се очаква да бъдат постигнати 

следните основни резултати: 

- Изпълнен строителен надзор по време на изпълнение на строеж: „Изпълнение на СМР 

за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Гурково, община Гурково“ и на 

строеж: „Изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. 

Паничерево и с. Конаре, община Гурково“ в съответствие със Закона за устройство на 

територията; 

- Одобрени от Възложителя, Окончателни доклади и Технически паспорти, изготвени 

от Изпълнителя по реда на Закон за устройство на територията, за изпълнените строежи. 

С оглед прилагането на методиката за оцека в настоящата обществена поръчка, 

изискванията и очакваните резултати, въведени с настоящата техническа 

спецификация следва да се разбират като изискумо минимално ниво на изпълнение. 

 

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

3.1. Основни дейности, свързани с изпълнението на настоящата обществена 

поръчка 

 В рамките на настоящата обществена поръчка Консултантът ще контролира от името 

на Възложителя всички аспекти на качеството, напредъка и спазване на договорните условия 
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при изпълнението на Договорите с предмет: „Изпълнение на СМР за реконструкция и 

рехабилитация на улична мрежа в гр. Гурково, община Гурково“ и „Изпълнение на 

СМР за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Паничерево и с. Конаре, 

община Гурково“. Консултантът трябва да положи максимум усилия за да гарантира 

изпълнението на договорите за строителство в договорените времева рамка и бюджет.  

Консултантът трябва да положи всички усилия да защити интересите на Възложителя - 

бенефициент.   

В обхвата на работата на Изпълнителя се включват следните основни дейности: 

 Дейност 1. Строителен надзор по време на изпълнението на двата обекта, до 

приемането и въвеждането им в експлоатация, съгласно изискванията на ЗУТ и гарантиране 

прилагането на българските нормативни изисквания;   

 Дейност 2. Изпълняване функцията на Координатор по безопасност и здраве, 

съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г.  за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при изпълнението на строително - монтажни работи; 

 Дейност 3. Изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба 

№ 5/28.12.2006 г. за двата обекта или за съответната част от тях, ако се извърши поетапно 

предаване на части от строителните договори. 

 

3.2. Основни задачи за изпълнение на предвидените дейности 

 Посочените задачи са за информация и не отменят необходимостта Изпълнителят да 

спазва изискванията на съответните нормативни актове към момента на прилагането им. 

Изпълнителят трябва да изпълни задачите, произтичащи от задълженията му като 

Консултант по смисъла на ЗУТ, чрез правоспособните физически лица, посочени в заверения 

списък на правоспособни физически лица, чрез които се упражнява дейността - приложение 

към издадения на Изпълнителя лиценз/удостоверение  за упражняване на дейността съгласно 

чл.166, ал. 2 от ЗУТ. 

Изпълнителят следва да определи свой представител, който ще има съответните 

правомощия и ще носи отговорността на ръководител на екипа на строителния надзор.  

Конкретни задачи на Изпълнителя в рамките на обхвата на работата по настоящата 

обществена поръчка включват, но без да се ограничават до следното: 

 

3.2.1. Общи задачи 

 Общо задачите на Изпълнителя в рамките на обхвата на работата включват, но без да 

се ограничават до следното: 

• Стартиране изпълнението по договора, след получаване на писменото известие от 

Възложителя за започване на изпълнението на договора; 

• Извършване дейността технически контрол по част „Конструктивна”; 

• Строителен надзор, отговорен за законосъобразно започване на строежа; пълнота и 

правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, контрол на 

влаганите в строежа строителни продукти, координация на строителния процес до 

въвеждането на строежа в експлоатация и изпълнение на строежите съобразно одобрените 

инвестиционни проекти и изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1, ал.  2 и ал. 3 на ЗУТ, 

както и в съответствие с Наредбата  за съществените изисквания към строежите и оценяване 

съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 2006 г; 

• Планове по безопасност и здраве - Изпълнителят по този договор е длъжен да бъде 

запознат с всички изисквания на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и нейните 

изменения, да изпълнява и следи за изпълнението на всички нейни разпоредби; 
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• Създаване на система за текущо отразяване на всички извършени работи, промени 

в стойности, промени в проектното решение, плащания, резултати от изпитвания на 

материали, проби на съоръженията, както и всички открити и предизвикани аварии по 

съществуващите елементи на техническата инфраструктура; 

• Периодично уточняване със Строителите  обхвата /фронта/ на извършваните СМР; 

• Организиране на ежемесечни срещи на всеки един от обектите, с участие на 

съответния Строител и Възложителя, включващо доклад на по-важни обстоятелства, 

проблемни казуси, посещения на конкретния обект;  

• Отговорност за пълнотата и качеството на всички актове по време на строителство 

съгласно ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба, екзекутивната документация и внасяне на 

документацията за издаване на разрешение за ползване в качеството на упълномощено лице 

от Възложителя в рамките на срока за завършване и въвеждане в експлоатация; 

• Наблюдение на изпитванията и пробите за постигане и доказване на цялостните 

проектни параметри;  

• Изготвяне на периодични доклади до възложителя, за дейностите, проблемите и 

напредъка на работите, както и специализирани доклади при необходимост /при спор, по 

искане от Възложителя и др./; 

• Изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за въвеждане на всеки 

един от строежите в експлоатация и участие в Държавна приемателна комисия; 

• Изготвяне на технически паспорт на всеки Строеж съгласно чл. 176а от ЗУТ и 

съгласно Наредба № 5/28.12.2006г. 

 

3.2.2. Административни задачи 

• подпомагане действията на Възложителя, за получаване на необходими разрешения 

и одобрения за изпълнение на обектите, ако същите не са налични; 

• информиране на Възложителя за напредъка на строителството, посредством 

редовни доклади и организиране на информационни срещи и посещения на място на обекта;  

• Предоставяне на Възложителя, при приключване на настоящия договор, на всички 

първични документи и получени материали, които са събирани и подготвени от него при и 

по повод изпълнението на настоящия договор и договора за строителство; 

• Информиране на Възложителя и Изпълнителя на Договора за строителство за 

всички потенциални проблеми, които възникват и биха могли да възникнат в хода на 

строителството, като представя адекватни решения за тях;  

• Уведомяване на Възложителя с писмено известие за спиране на изпълнението на 

договора поради непреодолима сила; 

• Обезпечяване на постоянно присъствие на двата обекта на специалистите по 

съответните части в зависимост от изпълняваните строително-монтажни работи; 

• Във всеки един момент Изпълнителят следва да изпълнява своите задължения 

безпристрастно и лоялно, и да бъде доверен съветник на Възложителя съобразно принципите 

на професионалната етика; 

• Осигуряване на достъп за извършване на проверки на място и одити; 

• Изпълнение на мерките и препоръките, съдържащи се в докладите за проверки на 

място; 

 

3.2.3. Специфични задачи 

Специфичните задачи на Консултанта в изпълнение на гореизброените основни 

дейности включват, но не се ограничават до изброените по-долу: 

Дейност 1. Строителен надзор по време на изпълнението на обекта, до приемане и 

въвеждане в експлоатация, съгласно изискванията на ЗУТ 
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 Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво за 

строежите, в присъствието на служители по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ и съставяне на 

необходимите за това протоколи по Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, с означение на регулационните и нивелетните репери 

и отразени мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, 

безопасността на движението и опазването на съседните сгради (ако има такива), заварените 

сгради, мрежи и съоръжения в имотите, които се запазват по време на строителството и след 

него (ако има такива), както и едроразмерната дървесна растителност, която не подлежи на 

премахване;  

 Проверка за съответствието на строежите с одобрените инвестиционни проекти, 

разрешението за строеж и протокола за определяне на строителна линия и ниво при 

достигане на проектните нива, в присъствието на извършилия геоложкото проучване 

инженер-геолог/ или правоспособен такъв/ и проектанта на конструктивната част при ниво 

изкоп;  

 Проверка за съответствието на строежите с одобрените инвестиционни проекти, 

разрешението за строеж и протокола за определяне на строителна линия и ниво при 

достигане на проектните нива изкоп, преди засипване на новоизградените подземни проводи 

и съоръжения и за заснемане в специализираните карти и регистри, проектна нивелета с 

възстановена или изпълнена настилка, в присъствието на извършилия геоложкото проучване 

инженер-геолог / или правоспособен такъв/ и проектанта на конструктивната част при ниво 

изкоп / ;  

 Съставяне на протоколи за определяне на строителна линия и ниво по чл. 157, ал.2 

от ЗУТ с отразяване в тях на резултатите от извършените проверки при достигане на 

контролираните нива и отбелязване, че подземните проводи и съоръжения преди засипването 

им са отразени в специализираните карти и регистри, и изпращане на заверено копие от 

съответния протокол в тридневен срок след съставянето му в общината;  

 Спиране на строителството със заповед, вписана в заповедната книга на строежа, в 

случай на установени съществени отклонения от строителните книжа при проверката на 

достигнатите проектни нива, съставяне на протокол за установените отклонения и изпращане 

на същия в тридневен срок в Регионалната дирекция за национален строителен контрол;  

 Съставяне, попълване, прошнуроване и номеране на страниците на Заповедната 

книга на строежа (Приложение № 4 към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове 

и протоколи по време на строителството), в тридневен срок от съставянето на раздел II 

"Определяне на строителна линия и ниво на строежа" (Приложения № 2 и 2а към Наредба № 

3 от 31.07.2003 г.);  

 Заверка на Заповедната книга на всеки строеж  и писмено уведомяване на 

Възложителя, РДНСК и специализираните контролни органи за заверената заповедна книга в 

7-дневен срок от заверката;  

 Предоставяне на Заповедна книга на всеки строеж за заверка и регистрация в ДНСК, 

в тридневен срок от съставянето на раздел II "Определяне на строителна линия и ниво на 

строежа" на Приложения № 2 и 2а към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството;  

 Участие в съставянето на всички изискуеми актове и протоколи по време на 

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

за законосъобразно изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството;  

 Съставяне съвместно с останалите участници в строителството на актовете и 

протоколите, регламентирани с Наредба № 3 от 31.07.2003 г., въз основа на данни от 

строителните книжа, от други документи, изискващи се по съответния нормативен акт, от 
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договора, свързан с проектирането и изпълнението на всеки строеж и от констатациите при 

задължителни проверки, огледи и измервания на място;  

 Съставяне съвместно с останалите участници в строителството на актовете и 

протоколите, регламентирани с Наредба № 3 от 31.07.2003 г., непосредствено след 

извършените проверки, огледи и измервания на място и само когато са постигнати 

изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ за съответните извършени 

строително-монтажни работи;  

 Осигуряване на технически правоспособните физически лица от екипа му, 

определени за надзор на строежа по съответните проектни части, за съставянето на актовете 

и протоколите, регламентирани с Наредба № 3 от 31.07.2003 г.;  

 Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и 

протоколите по време на строителството и тяхното изпълнение;  

 Упражняване контрол върху своевременното съставяне на актовете и протоколите, 

регламентирани с Наредба № 3 от 31.07.2003г., включително и чрез отправяне на искане за 

съставяне на акт или протокол, когато друг участник в строителството - заинтересована 

страна има това задължение, но не го е изпълнил;  

 Съставяне на всички непосочени в Наредба № 3 от 31.07.2003г., но необходими 

актове, протоколи и други документи за контрол и приемане на строителни и монтажни 

работи при изпълнение на всеки строеж, съгласно изискванията на действащата нормативна 

уредба за контрол и приемане на строителни и монтажни работи, както и указания на 

производители за изпълнение и сертифициране на определени видове СМР и оборудване;  

 Съхранение на един екземпляр от всеки акт и протокол, съставен по време на 

строителство на обектите в обхвата на настоящата поръчка;  

 Решаване на споровете, възникнали при съставяне на актове или протоколи между 

участниците в строителството, свързани с прилагане на действащата нормативна уредба по 

проектирането и строителството и за спазване на изискванията по чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ в 

етапа на изпълнение на всеки един от строежите;  

 Упражняване контрол по отношение законосъобразното започване на строежите;  

 Спиране на строежа, ако са налице  условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 от ЗУТ 

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

 Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и 

безопасни условия на труд в строителството;  

 Упражняване контрол по отношение недопускането на увреждане на трети лица и 

имоти вследствие на строителството;  

 Уведомяване на Регионалната дирекция за национален строителен контрол при 

наличие на нарушение на техническите правила и нормативи, в 3-дневен срок от 

установяване на нарушението;  

 Контрол на влаганите в строежа строителни продукти и материали по отношение 

съответствието им със съществените изисквания към строежите, определени със Закона за 

техническите изисквания към продуктите и чл.169 от ЗУТ, както и с Техническите 

спецификации към Договорите за строителство;  

 Инспектиране и провеждане при нужда на заводски тестове за материалите и 

оборудването, планирани за доставка, с цел да се гарантира съответствието с изискванията 

на Възложителя;  

 Разпореждане при необходимост на допълнителни тестове за изпълнените 

строително-монтажни работи и премахване на тези, които не отговарят на изискванията на 

Възложителя или стандартите; 
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 Издаване на предписания и заповеди относно строежите, вписване на същите в 

Заповедната книга на строежа и упражняване на последващ контрол върху изпълнението им;  

 Контрол върху изпълнението на заповеди и предписания, вписани в Заповедните 

книги на строежа от други компетентни органи и лица;  

 Изпълнение на задълженията, произтичащи за лицето, упражняващо строителен 

надзор, от разпоредбите на Наредба № 1 от 16 април 2007 г. за обследване на аварии в 

строителството;  

 Заверка на екзекутивната документация, когато същата отговаря на изискванията на 

ЗУТ и изпълнените строително-монтажни работи;  

 Контрол върху кадастралното заснемане на обектите и  изготвянето на 

документацията за издаване на Удостоверения, че е изпълнено задължението по чл. 54а, ал.2 

от Закона за кадастъра и имотния регистър за обекта в обхвата на поръчката и осигуряване на 

Удостоверенията по чл. 54а от ЗКИР; 

 Изключителна отговорност на изпълнителя е осигуряването на високо качество на 

изпълнените СМР при изпълнението на Договора за строителство, което включва: 

• Качеството на материалите, изделията и оборудването, влагано в процеса на 

строителството; 

• Работа на квалифицирани специалисти, където се налага ; 

• Работа на подходяща строителна механизация и подходящи съоръжения и 

приспособления към нея; 

• Спазване на технологията на изпълнение, която включва указания на проектантите, 

указания на производителите, указания на нормите за проектиране и изпълнение, резултати 

от опитни участъци и одобрена технология / например насипни работи/. Сроителният надзор 

може да изисква писмено разясняване на начина на изпълнение на някои специфични видове 

СМР за одобряване; 

 Отговорност на изпълнителя е установяването на количеството на извършените СМР 

и тяхното съответствие с  предварително определените, както и тяхното безспорно 

установяване и документиране, като се спазват и указанията на ДФ „Земеделие“ за 

верифицирането и доказването им. Основен елемент в този процес е дейността по 

съставянето на измервателни листа, които съпровождат съответните протоколи по Наредба 

№ 3 и документите към ДФ „Земеделие“, както и на строителната документация към тях.   

 На базата на двете предходни точки, Изпълнителят е отговорен за сертифицирането 

на извършените СМР, като взема отношение и контролира: 

 Изпълнението на СМР съгласно строителните норми и одобрените 

инвестиционни проекти; 

 Изпълнението на СМР съгласно Договорите за строителство и покриване на 

специфични условия за издаване на Актове за плащания; 

 Изпълнение на СМР при спазване на договорните количества и 

индивидуалните цени на СМР; 

 Документално представяне на изпълнените СМР и окомплектовката с 

необходимата строителна документация и тестове; 

 Спазване на графици за плащане на извършени работи / договори, финансови 

планове/ 

 Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ в обхват 

и съдържание съгласно § 3 от Допълнителните разпоредби на  Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. 

за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти след 

приключване на строително-монтажните работи на съответния обект. 

 Контрол върху навременното изготвяне на договорите с експлоатационните 

дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и издаването на 
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документ от Службата по кадастър, че е изпълнено изискването по ЗУТ, чл. 175, ал. 5 и 

предоставянето им на Възложителя за внасянето на заявлението за въвеждането на обекта в 

експлоатация;   

 Участие в работата на Държавната приемателна комисия по установяване годността 

за ползване на строежа, включен в обхвата на поръчката, и неговото приемане.  

 Да изпълнява и други задължения, неупоменати изрично по-горе, но предвидени в 

българското законодателство. 

 

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка за всеки един от обектите изготвя 

“Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор” по смисъла на ЗУТ и на 

Наредба № 2.  

Окончателният доклад трябва да бъде съставен на български език, подписан и 

подпечатан от лицето, упражняващо строителен надзор, и подписан от технически 

правоспособните физически лица, определени за надзор на строежа по съответните проектни 

части.  

Изпълнителят представя на Възложителя съответния окончателния доклад в 3 (три) 

оригинала на хартиен носител и 1 (един) на електронен носител, включително подготвено 

Искане за издаване на разрешение за ползване по чл. 3, ал. 1 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 

г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти. 

Дейност 2. Извършване функцията на Координатор по безопасност и здраве, 

съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г.  за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при изпълнението на строително - монтажни работи 

Избраният изпълнител ще изпълняване функциите на Координатор по безопасност и 

здраве съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните 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, а именно: 

 Изпълняване функциите на „Координатор по безопасност и здраве” в обема и 

обхвата на предвиденото в Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за 

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

работи.  

Изпълнителят на поръчката ще извърши всички необходими действия по реда на чл. 11 

от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи за етапа на изпълнение 

на Строежа, а именно: 

  координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност 

съгласно ЗЗБУТ при: 

а) вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или 

последователно извършване на етапите и видовете СМР; 

б) оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете 

СМР; 

  координира осъществяването на изискванията за ЗБУТ съгласно чл. 16, т. 1 и на 

плана за безопасност и здраве съгласно чл. 7, т. 2, когато такъв се изисква, от строителите и, 

при необходимост от защита на работещи, от лицата, самостоятелно упражняващи трудова 

дейност; 

  актуализира плана за безопасност и здраве по чл. 7, т. 2 и информацията по чл. 7, т. 

3 при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР; 
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  организира съвместната работа между строителите, в т.ч. подизпълнителите и 

включилите се впоследствие в работата строители, на една и съща строителна площадка, 

осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на 

работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести, като при 

необходимост включва в този процес и лицата, самостоятелно упражняващи трудова 

дейност; 

  координира контрола по правилното извършване на СМР; 

  предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на 

лицата, свързани с осъществяване на строителството. 

 Изпълняване функциите на „Координатор по безопасност и здраве” чрез физическо 

лице с необходимата квалификация според нормативната уредба, и осигуряване съответното 

лице да бъде квалифицирано, вкл. чрез периодично поддържане на квалификацията, през 

целия срок на изпълнение на настоящата поръчка.  

 Възложителят може по всяко време да поиска замяната на това физическо лице 

(респективно, определянето на друго) ако констатира системно неизпълнение на 

задълженията му или неудовлетворително състояние на строителната площадка/площадки;  

 Осигуряване на услугите на специалисти измежду физически лица, посочени в 

заверения списък на правоспособни физически лица, чрез които се упражнява дейността - 

приложение към издаденото на Изпълнителя удостоверение за упражняване на дейността 

съгласно чл.166, ал. 2 от ЗУТ, а при необходимост – и услугите на други специалисти, в 

помощ на определеното на координатор лице при проектиране или изпълнение на специални 

видове работи;  

 Работа в тясно сътрудничество с определените отговорници за здравословните и 

безопасни условия на труд на Изпълнителите по Договорите за строителство и с лицата, 

осъществяващи контрол върху спазването на здравословните и безопасни условия на труд от 

страна на Възложителя. 

Дейност 3. Изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ 

Съгласно изискванията на 176“б“ от ЗУТ избраният изпълнител следва да изготви 

Технически паспорт на строежа за всеки обект или за съответната част от обекта, ако се 

извърши поетапно предаване на части от целия строителен договор.  

Техническият паспорт се изготвя в срока, определен за изготвяне на Окончателния 

доклад за строежа в обхват и съдържание съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г. за 

техническите паспорти на строежите. 

Изпълнителят представя на Възложителя техническият паспорт, описан в настоящата 

точка в 3 (три) оригинала на хартиен носител и 1 (един) на електронен носител. 

 

ІV. ЕКСПЕРТЕН СЪСТАВ 

 

4.1. Общи изисквания  

Консултантът по настоящата обществена поръчка трябва да разполага с квалифициран 

екип от експерти, имащи квалификация и правоспособност да изпълняват качествено в срок 

и по обем всички свои задължения, описани в  Раздел   ІІІ.  „Описание на дейностите, 

свързани с изпълнението на обществуената поръчка” в настоящите Технически 

спецификации.  

 

Възложителят изисква в офертата на участника да се представят поименно 

членове на екипа и доказателства, удостоверяващи квалификацията и 

правоспособността на експертния състав на Консултанта. 
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Индивидуалната роля и участието на предвидените в екипа експерти трябва да 

бъде описана в Работната програма към Техническото предложение на Участника в 

Раздел 1.2 „Описание на вътрешно фирмената организация с оглед наличните човешки 

и технически ресурси“. 

 

Основната част от дейността на Консултанта ще се изпълнява на територията на 

община Гурково, в близост до строителните площадки. Допуска се работа на експертите на 

Консултанта и на други места в страната и/или в чужбина, в следните случаи: 

 дейности по преглед на проектите; 

 дейности, свързани с проверки на производството и/или лабораторни изпитания, за 

осигуряване на качеството на материалите, необходими за строително-монтажните работи; 

 дейности, свързани с решаване на проблеми и/или спорове по изпълнението на 

Договора за строителство; 

 участие в работни срещи с представители на финансиращата и/или одитиращите 

институции; 

 други дейности по преценка на Консултанта, които не изискват своевременно 

присъствие на строителната площадка. 

За изпълнение на настоящата поръчка, участникът трябва да разполага с ключови 

експерти и други експерти, които да извършат дейностите, предмет на поръчката, като те 

следва да са включени в Списъка на екипа от правоспособни физически лица от различните 

специалности към лиценза/удостоверението или в разширения списък към него.  

Всички ключови и неключови експерти, които Участникът ще използва за изпълнение 

на поръчката, трябва да отговарят на условията на чл. 166, ал. 3 и ал. 4 от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ). 

 

4.2. Експертен състав при изпълнение на договора 

Експертите, които ще бъдат отговорни при изпълнението на договора, ще бъдат 

представени поименно от Консултанта в Работната програма с приложени автобиография, 

доказателства (референции/удостоверения) за професионална квалификация и 

професионален опит, а където се изисква и съответния сертификат или удостоверение за 

правоспособност  за всеки един експерт.  

Всички експерти трябва да са независими и без конфликт на интереси в отговорностите 

си. Екипът от експерти трябва да отговаря на изискванията на чл. 167, ал. 2, т. 3 от ЗУТ за 5-

годишен стаж по специалността в областта на проектирането и/или строителството, и/или 

упражняването на строителен надзор и опит в успешно завършенa обществена поръчка, 

сходнa с предмета на настоящата поръчка. 

 

4.2.1.  Ключови експерти 

Всички експерти в екипа на Консултанта, които имат съществена роля в изпълнението 

на договора, се наричат ключови експерти. Консултантът наема на работа в своя екип 

ключови експерти, които отговарят на минималните изисквания, определени в настоящата 

Техническа спецификация.  

Участникът трябва да разполага със следните ключови експерти:  

 

- Ръководител екип - да притежава диплома за завършено висше образование, 

образователна степен „бакалавър“ или „магистър” или еквивалент, професионална 

квалификация - "строителен инженер", "инженер" или "архитект" или еквивалент. 

Професионален опит: минимум едно участие като ръковител екип в упражняване на 

строителен надзор; 
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Основните ангажименти на този експерт включват: 

 Носи цялостна отговорност по отношение на ангажиментите на Консултанта, 

свързани с  изпълнението на договорите за строителство; 

 Подпомагане на Възложителя при разрешаване на спорове с Изпълнителите на 

Договорите за строителство;  

 Административно управление на Договора за услуги, включително координация на 

дейностите на екипа; 

 Комуникация и отговорност пред Възложителя; 

 Представяне на докладите по Договора за консултантски услуги пред Възложителя. 

 Организира и провежда координационни работни срещи по изпълнението на 

Договорите за строителство и подготвя протоколите от тях; 

 Координира дейностите между Изпълнителите и експертите; 

  Координира дейностите по издаване на Разрешение за ползване на строителните 

обекти;  

 Проверява и заверява екзекутивните чертежи; 

 Други специфични дейности. 

 

Този експерт трябва да бъде на разположение през целия период на изпълнение на 

Договора за консултантски услуги, без да е необходимо постоянното му присъствие на 

обекта. Личното му участие се изисква през основните моменти на Договорите за 

строителство, като начало на договорите, предаване и приемане на отделните етапи от 

съответния строеж и на целият строеж, месечни срещи. 

 

 Експерт по част „Пътна” - да притежава диплома за завършено висше образование, 

образователна степен „бакалавър“ или „магистър” или еквивалент, направление „Пътно 

строителство” или еквивалент;  професионален опит: минимум едно участие в упражняване 

на строителен надзор; 

Основните ангажименти на този експерт включват: 

 Изпълнение на делегирани от Ръководитела на екипа  отговорности по упражняване 

на строителния надзор; 

 Отговаря пряко за дейностите, свързани със строителния надзор на всеки един от 

обектите, съгласно ЗУТ, включително технически и финансов контрол на тези дейности; 

 Отговаря за ежедневните ангажименти по упражняване на строителния надзор на 

обекта; 

 Инспектира извършените строителни работи по отношение на качеството и 

напредъка; 

 Докладва ежедневно на Ръководителя на екипа и го съветва при вземане на решения; 

 Чрез дейностите по строителния надзор осигурява съблюдаването и съответствието на 

изпълняваните от Изпълнителите по Договорите за строителство строително-монтажни 

дейности с действащите в Република България строителни нормативи и стандарти. 

Този експерт трябва да бъде на разположение през целия период на изпълнение на 

договорите за строителство до предаване на строежите и приключване на договорите (за 

консултантски услуги и за строителство), като присъства на строителната площадка по 

преценка на Ръководителя на екипа.  

 

- Експерт по част „Геодезия” – да притежава диплома за завършено висше 

образование, образователна степен „бакалавър“ или „магистър” или еквивалент. Да 

притежава удостоверение от Агенция по геодезия, картография и кадастър за 

правоспособност за извършване на дейности по кадастъра съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба 

3/16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват 
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дейности по кадастъра; Професионален опит: минимум едно участие в упражняване на 

строителен надзор; 

Неговите основни задължения са свързани с подпомагане на  Ръкодителя на екипа при 

откриване на строителните площадки, трасиране, документиране и опазване на временни 

геодезични точки, набавяне и проверяване на документи за подземния кадастър, участва в 

съставяне на специализирана документация.  

Този експерт трябва да бъде на разположение през целия период на изпълнение на 

договора за строителство до предаването на обекта, като присъства на строителната 

площадка по преценка на Ръководителя на екипа.  

 

-  Експерт „Координатор по безопасност и здраве“ – правоспособно лице (да 

притежава съответното Удостоверение за правоспособност или еквивалент).  

Този експерт трябва да бъде на разположение през целия период на изпълнение на 

договорите за строителство до предаването на обектите, като присъства на строителната 

площадка по преценка на Ръководителя на екипа.  

 

Освен това, Изпълнителят трябва да разполага и с квалифициран екип от други 

неключови експерти, покриващи всички необходими позиции за изпълнение на 

задълженията му. 

 

Изпълнителят няма право да сменя лицата, посочени във Встъпителния му доклад  като 

ключови експерти, без предварително писмено съгласие на Възложителя. 

При обективна необходимост Изпълнителят може по своя инициатива да предложи 

смяна на ключов експерт, като даде на Възложителя писмено уведомление, в което мотивира 

предложенията си за смяна на ключовия експерт и прилага доказателства за наличието на 

обективната необходимост. В него Изпълнителят предлага и експерт, който да замени 

досегашния ключов експерт, като посочва еквивалентна квалификация и професионален 

опит и приложи доказателства за това. Предложеният нов ключов експерт трябва да 

притежава квалификация и професионален опит, съгласно поставените минимални 

изисквания в техническата спецификация. 

Възложителят може да приеме замяната или може мотивирано да откаже предложения 

експерт.  

Възложителят може да поиска замяна на ключов експерт, в случай, че сметне, че 

същият не изпълнява задълженията си, така, както те са определени в Техническата 

спецификация, като дава на Изпълнителя писмено уведомление, в което мотивира 

предложенията си за смяната.  

Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на ключовия експерт са за 

сметка на Изпълнителя, независимо от кого е инициирано започването на процедурата по 

смяна на експерта. 

 

V. РАБОТЕН ЕЗИК 

 

Работният език при изпълнение на поръчката е български език, включително 

кореспонденция, документация, както и при провеждането на работни срещи.  

Всички симултантни и писмени преводи от и на български език, които са необходими 

за изпълнението на поръчката са за сметка на консултанта. 

 

VІ. ДОКЛАДВАНЕ 

 

6.1. Обща информация 
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Отчитането на работата на Изпълнителя ще се извършва чрез изготвяне и представяне 

на доклади за извършената дейност. Изпълнителят изготвя и предоставя на Възложителя 

доклади, формата на които се съгласува с него. 

За периода на изпълнение на проекта, Изпълнителят следва да изготви и представи 

доклади както следва: 

 встъпителен доклад; 

 Окончателен доклад по смисъла на чл.168, ал.6 от ЗУТ за въвеждане на строежа в 

експлоатация. 

 

Консултантът изготвя горепосочените доклад на български език в три (3) еднообразни 

екземпляра на хартиен носител, както и на електронен носител (CD). 

Възложителят представя на Изпълнителя становището си по внесените доклади в 10 

(десет) дневен срок. В случай, че Възложителят не представи своите коментари в този срок, 

докладите се считат за одобрени от него. 

Коригираните версии на докладите, след обсъждане и при необходимост, трябва да 

бъдат предадени от Изпълнителя в срок от 5 (пет) дни след получаване на становището, но в 

рамките на определеното за дадената дейност време. 

 

6.2.Встъпителен доклад  

В рамките на 10 (десет) дни от стартиране на изпълнението на договора по настоящата 

процедура, Консултантът подготвя и предоставя на Възложителя встъпителен доклад, който 

съдържа следната информация: 

 Работен план за изпълнение на дейностите, съгласно техническата спецификация 

придружен с график за изпълнение на поръчката,; 

 Проблеми, установени от Консултанта и предложения за тяхното разрешаване; 

 Друга информация по преценка на Консултанта.  

 

6.3. Окончателен доклад по смисъла на чл.168, ал.6 от ЗУТ за въвеждане на 

строежа в експлоатация – за всеки един от обектите 

Окончателният доклад трябва да бъде съставен на български език, подписан и 

подпечатан от лицето, упражняващо строителен надзор и от всички квалифицирани 

специалисти, определени за надзор на строежа по съответните части. 

 

Докладът съдържа задължително оценка за изпълнението на следните условия: 

1. законосъобразно започване и изпълнение на строежа съобразно одобрените проекти 

и условията на издаденото разрешение за строеж, подробно описание и съответствие на 

предвиденото с подробния устройствен план застрояване; 

2. пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството; 

3. свързване на изградените съоръжения на строежа с мрежите и съоръженията на 

техническата инфраструктура; 

4. изпълнение на строежа съобразно изискванията по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ; 

5. вложените строителни продукти да са оценени за съответствие със съществените 

изисквания към строежите и с техническите спецификации по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ; 

6. наличие или липса на щети, нанесени на възложителя и на другите участници в 

строителството, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и 

одобрените проекти; 

7. годност на строежа за въвеждане в експлоатация; 

8. изпълнение на строежа в съответствие с други специфични изисквания към 

определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за него има такива; 
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В окончателния доклад се вписват: 

1. основание за издаването му, дата на съставяне, договор с възложителя, номер и дата 

на удостоверение (лиценз), квалифицираните специалисти съгласно заверения списък, 

актуална регистрация, седалище, адрес на управление на юридическото лице или едноличния 

търговец, от кого се представлява и управлява; 

2. всички съставени по време на строителството документи, актове, протоколи, 

дневници, заповедни книги и др., с посочени номера и дати на съставяне (изпълнение на 

съответен вид строителни и монтажни работи); 

3. договори с експлоатационните предприятия за присъединяване към мрежите на 

техническата инфраструктура; 

4. издадени наказателни постановления, квитанции за платени глоби и имуществени 

санкции, ако има такива. 

 

Към окончателния доклад се прилагат: 

1. разрешение за строеж (акт за узаконяване); 

2. протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на 

достигнатите контролирани нива; 

3. констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ за установяване годността за приемане на 

строежа, образец 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството; 

4. документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 

5_ЗУТ и по чл. 54а, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър за предадена екзекутивна 

документация, ако такава е необходима; 

5. заверена заповедна книга; 

 

VІІ. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 

 

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят 

следва да съблюдава спазването на изискванията на: 

1. Закона за устройство на територията; 

2. Закон за обществените поръчки; 

3. Закон за пътищата; 

4. Закон за движение по пътищата; 

5. Закон за безопасни и здравословни условия на труд; 

6. Наредба 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи; 

7. Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството; 

8. Наредба №3/16.08.2010 г. за временна организация на движението при извършване 

на СМР; 

9. Наредба №18 за сигнализацията на пътищата с пътни знаци; 

10. Наредба №1 за организация на движението по пътищата; 

11. Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 

12. Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 

работи, съоръжения и строителни обекти; 

13. Наредба №4 от 1 юли 2009 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите 

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

увреждания; 
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14. Техническа спецификация на АПИ, както и всички други действащи закони, 

наредби, правилници, инструкции, ръководства и технически разпореждания в областта на 

пътищата, съоръженията и техническата инфраструктура, отнасящи се до проекта. 

15. всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към 

предмета на този договор. 

16. Разпоредбите на  Договорите за строителство за обект: „Изпълнение на СМР за 

реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Гурково, община Гурково“ и за 

обект: „Изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. 

Паничерево и с. Конаре, община Гурково“,  които ще бъдат сключени  след провеждането на 

процедура за възлагане съгласно ЗОП. 

17. Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и съпътстващите я 

документи във връзка с нейното изпълнение. 

18. Договор № 24/07/2/0/00387 от 13.12.2017 г. за безвъзмездна финансова помощ, 

сключен между ДФ „Земеделие“ и община Гурково; 

19. Одобрените инвестиционни проекти; 

20. Разпоредбите на договора за обществена поръчка и приложенията към него. 

 

Забележка:  

Списъкът на нормативна уредба за възлагане на обществените поръчки в Република 

България е публикуван в страницата на Агенцията за обществени поръчки на следния адрес: 

http://www.aop.bg. 

Списъкът на нормативна уредба по устройство на територията, геодезия, картография и 

кадастър, изпълнение и контрол на строителството е публикуван на следния адрес: 

http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=actual&id=1530. 

Информация за законодателството, свързано с данъци и осигуровки и произтичащите 

задължения е публикувана на страницата на Национална агенция по приходите на следния 

адрес: http://www.nap.bg/. 

Информация за законодателството, свързано със закрила на заетостта и условията на 

труд и произтичащите задължения е публикувана на страницата на  Изпълнителна агенция 

„Главна инспекция на труда” на следния адрес: http://www.gli.government.bg/. 

Този списък е за информация и може да не изчерпва всички приложими към проекта 

нормативни актове.  

Изпълнителят следва да идентифицира и прилага всички нормативни документи, 

изисквания и указания, приложими към предмета на договора. В хода на изпълнение на 

поръчката Изпълнителят е длъжен да следи за изменения на нормативната база, касаещи 

предмета на поръчката.  

 

 

VІІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

Срокът на изпълнение на настоящата обществена поръчка е съобразен с общия срок, 

заложен в договорите за строителство за обект: „Изпълнение на СМР за реконструкция и 

рехабилитация на улична мрежа в гр. Гурково, община Гурково, област Стара Загора“ и 

за обект: „Изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. 

Паничерево и с. Конаре, община Гурково“  и приключва с окончателното приемане на двата 

обекта и въвеждането им в експлоатация чрез издаване на съответнo разрешение за ползване 

на строежа, вкл. и изготвянето на технически паспорт на строежа, съгласно Наредба №5 от 

28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите. 

 

http://www.aop.bg/
http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=actual&id=1530
http://www.nap.bg/
http://www.gli.government.bg/
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За информация максималният срок, определен от Възложителя за изпълнение на 

дейностите по СМР за всеки обект, предмет на съответната обособена позиция е 210 

календарни дни (двеста и десет календарни дни). 

Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол за 

откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа 

(Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към 

чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството). 

 

ІХ. ПОМЕЩЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ 

Всички помещения (офис и др.), оборудване и обзавеждане, които изпълнителят ще 

използва при изпълнение на поръчката са за негова сметка и същият няма основание на 

претенции от какъвто и да е характер и предмет, спрямо Възложителя при наемането и/или 

използването на въпросните материално-технически средства.  

 

Х. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

 

Всеки участник в настоящата обществена поръчка следва да приложи към 

Предложението си за изпълнение на поръчката - Образец №3 Работна програма за 

организация и изпълнение на договора и управление на риска.  

 

Работната програма подлежи на оценка съгласно утвърдената от Възложителя методика 

за оценка на офертите, тя е елемент на техническото предложение на участника и е 

обвързваща за него по отношение на изложените в нея обстоятелства. Същата поражда 

задължение за изпълнителя по договора за нейното спазване. 

Съдържанието на Работната програма следва да включва най-малко следното: 

3.1. Подход при изпълнение на дейността строителен надзор - в тази част от 

строителната програма, участникът трябва подробно да опише предложенията си относно:  

3.1.1. Участникът следва да разпише подхода за изпълнение на предмета на 

поръчката, отнасящ се концепцията, която ще приложи за да изпълни своевременно и 

качествено договора, както и да постигне целите на изпълнението му. В тази част участникът 

следва да опише вижданията си за основните принципи и правила, които предвижда да 

приложи по отношение на цялостния подход за изпълнение на поръчката, с оглед постигане 

на заложените цели и резултати.       

3.1.2 Пълно и детайлно описание на организацията и изпълнението на договора - в тази 

част от работната програма, участникът трябва да опише предложенията си относно:  

 - Обхват и дейности, съобразно виждането му за подхода, методите и технологията на 

изпълнение на предмета на поръчката - следва да се опишат отделните етапи на изпълнение 

на поръчката, да се обхванат и опишат всички дейности за всеки един от етапите, 

необходими за изпълнението предмета, с които същият ще изпълни изискванията на 

настоящата спецификация и изписаните в договора задължения, включващи дейностите по: 

1. Строителен надзор по време на изпълнението на обекта, до приемане и въвеждането 

му в експлоатация, съгласно изискванията на ЗУТ и гарантиране прилагането на българските 

нормативни изисквания;   
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2. Извършване функцията на Координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба 

№ 2 от 22.03.2004 г.  за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд при изпълнението на строително - монтажни работи; 

3. Изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5/ 

28.12.2006 г. за целия обект или за съответната част от обекта, ако се извърши поетапно 

предаване на части от целия строителен договор; 

 

Изложението следва да включва всички нормативно определени задължения, както и 

предвидените в спецификацията такива за цялостното изпълнение на поръчката, 

включително и допълнителни такива, ако участникът предвижда. За всяка една от 

дейностите участникът следва да посочи нейното наименование, както и описание на 

действията и поддейностите които ще извърши по повод на изпълнението на дейността. В 

този раздел участникът трябва да опише и всички относими нормативни актове, които ще 

прилага, както и посочване на конкретни мерки, свързани със спазването им.  

За всяка мярка следва да се посочат наименование, описание на конкретните дейности 

по нейното изпълнение, конкретно ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от 

дейностите ще изпълнява. Следва да се опише и очакваният ефект от приложението на 

конкретната мярка.  

- Описание на вътрешно фирмената организация с оглед наличните човешки и 

технически ресурси. В тази част от изложението участникът следва да посочи  индивидуално 

всички експерти (поименно,по длъжности и по квалификация) за изпълнение на 

предвидените дейности в предходния раздел, както и посочване на конкретните им 

задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната предназначеност. Изложението 

следва да покрива всички предвидени за изпълнение дейности. Участникът следва да посочи  

мерки за обезпечаване на присъствието на експертите на необходимото място и време за 

изпълнение на техните задължения, като за всяка от мерките следва да е посочено същност и 

обхват, както и очакван ефект от приложението, дейностите, които ще се изпълняват по 

конкретната мярка, отговорният за това експерт/и, конкретните им задължения по 

изпълнение на мярката. Участникът следва да предложи и система за взаимозаменяемост и 

обезпечаване на присъствието на експертите във всички необходими места и във всички 

необходими моменти. Участникът следва да посочи и система за вътрешнофирмена 

координация между отделните експерти, която дава информация за наличие на адекватна и 

бърза комуникация, като под такава следва да се разбира комуникация, недопускаща 

неизпълнение или забавяне на конкретни задължения на експертите посочени в изложението. 

Участникът следва да посочи и система за координация и с възложителя и останалите 

участници в строителния процес; 

Гореописаната организация трябва да гарантира и обосновава както по отношение на 

дейностите по етапи, така и по отношение на организацията с оглед използваните технически 

и човешки ресурси изпълнението на поръчката в съответствие с изискванията на 

нормативната уредба, сроковете съобразно изискванията на закона и процедурата и при 

спазване на утвърдените в процедурата технически спецификации.  

-Мерки за контрол с цел осигуряване на нивото на качеството на изпълнение. 

Участниците следва да направят пълно описание на мерките за осигуряване на качество по 

време на изпълнение на договора за всеки един от посочените етапи. Всяка една от мерките 

за осигуряване на качеството следва да бъде съпроводена от: наименование, същност и 

обхват на мярката; описание на конкретните действия, които ще се извършат при нейното 

прилагане и изпълнение, описание на експертите, които са ангажирани с изпълнение на тези 

дейности; описание на отделните техни задължения, свързани с дейностите по конкретната 

мярка и посочване на това кой експерт кои от дейностите ще изпълнява, експертът, който ще 

извършва контрол върху изпълнението на тези дейности по мярката, както и взаимовръзката 

между него и контролираните експерти с цел осъществяване на цялостен контрол на 
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качеството по изпълнение на поръчката;  както и описание на очакваното въздействие и 

резултат на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.  

Участниците могат да посочат в този раздел и предвидените от тях „качествени мерки“ 

съобразно собствените си виждания и в съответствие в методиката за оценка. 

2. Управление на риска - Разглеждат се предложенията на участниците за управление 

на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при 

изпълнението на договора: 

1. Риск от забавяне при предоставяне на изходна документация и данни, или част от 

тях, необходими за изпълнението на договора;  

2. Риск, свързан с използваните от изпълнителя човешки технически ресурси; 

3. Риск, свързан с трудности при изпълнението на дейностите, продиктувани от 

протести, жалби и/или други форми на негативна реакция; 

4. Риск от недостатъчна информация от някои от заинтересованите страни в рамките на 

проекта по време на изпълнение на дейностите на настоящата процедура. 

5. Риск от промяна в приложимата нормативна уредба. 

  Предложението на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка 

следва да съдържа, за всеки един от посочените рискове - обхват и степен на въздействие на 

риска върху изпълнението на обществената поръчка; мерки за недопускане  на риска; мерки 

за преодоляване на последиците при настъпване на риска. За всяка една от мерките 

участникът следва да опише: нейното наименование, същност и обхват, конкретните 

дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт, ангажиран с прякото 

й изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт 

коя от дейностите ще изпълнява  с посочване на техните конкретни задължения, както и 

посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират 

изпълнението на мярката и начините на взаимодействие с контролирания/ните експерти. 

Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очаквания ефект в сферата на 

недопускане / проявление на разглеждания риск. 

Предложените от участника мерки следва да гарантират както  недопускането на 

съответния риск, така и да предотвратят ефективно последиците от настъпил такъв. За всеки 

един от рисковете следва да има минимум по една мярка в сферата на недопускането, както и 

минимум по една мярка с сферата на предотвратяването на последиците от настъпил риск 

която отговаря на това условие.   

Незадължителен елемент от строителната програма. 

4. В тази част от работната програма участниците по своя преценка могат да посочат 

допълнително „Качествени мерки“ по смисъла и дефиницията дадена в методиката за оценка 

и по дефинираните в методиката надграждащи направления. Участникът за всяка мярка 

следва да посочи нейния обхват и същност, посочване на конкретните дейности, които ще се 

изпълняват, дефиниране на очаквания качествен ефект с конкретно посочване на резултатите 

от прилагането й, експертите ангажирани с нейното изпълнение и посочване на конкретните 

им задължения по реализация на мярката, използваната техника и материали. В случаите на 

изложение по незадължителната част от Работната програма изложеното в настоящия раздел 

минимално съдържание относно всяка от „качествените мерки“ е задължително за спазване. 

Участникът може да включи изложение за „качествени мерки“ по посочените в методиката 

направления и в разделите на самата работна програма, за която има минимално 

задължително съдържание, ако сметне, че тематично е подходящо качествената мярка да 

бъде изложена там. Това условие е въведено с цел да няма колизия между предложените 

мерки за постигане нивото на качество по принцип в задължителната част на Работната 

програма и „Качествени мерки“ по смисъла и дефиницията дадена в Методиката за оценка. 

Ето защо участниците в задължителната част от програмата в раздела „Мерки за постигане 

нивото на качество“ могат съгласно настоящото условие да дефинират същите като 
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„качествени мерки“ по смисъла на Методиката за оценка. Същото те могат да сторят и във 

всяка друга част от задължителната част на Работната програма стига да преценят, че е 

подходящото предвидената от тях предложение за качествена мярка да бъде изложена там. В 

тези случаи участникът следва също да спази настоящото изискване за съдържание и 

изрично да обозначи като качествена мярка такива  изложението на съответното място.   

 

Участниците в процедурата следва да спазват посочените в техническата спецификация 

минимално изискуеми елементи от работната програма. Участниците трябва да следват и 

последователността на изискуемото съдържание при представяне на своето изложение.  

 

Когато Предложението за изпълнение на поръчката и/или Работната програма, 

приложена към всяко едно от предложенията, не съответстват на техническите 

спецификации или условията на обавлението, участикът ще бъде отстранен от участие 

на основание това предварително обявено условие. Когато се установи в Работната 

програма има вътрешно противоречие, противоречие с изискванията на техническите 

спецификации, условията на процедурата или противоречие с нормативен акт, както и 

в работната програма присъстват текстове, които да не могат да бъдат съотнесени към 

настоящата обществена поръчка офертата на участника се отстранява от процедурата 

на основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП.    
 

ХІ. НАЛИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Възложителят ще предоставя на изпълнителя всички документи, данни и информация, 

необходими за изпълнението на дейностите, съгласно настоящата техническа спецификация.  

 

При използване на настоящата техническата спецификация за изготвяне на 

офертите участниците следва да ползват и да имат предвид не само информацията и 

данните от настоящия документ, но и от всички документи, които са неразделна част от 

документацията на обществената поръчка. 

 

Забележка: За посочени в техническите спецификации конкретен стандарт, 

спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, специфичен 

процес или метод на производство, конкретен модел, източник, специфичен процес, който 

характеризира продукта или услугата, търговска марка, патент, тип, конкретен произход 

или производство, да се чете „или еквивалент”. 
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4. caea xaro ce 3arlo3HaxMe c o6rqecrBeHara flopbqr(a E .(oK],rr.{euTall[rra BK,]. Bcr{rrKu
oopasqr,r I{ ycnoBrrrra Ha [poeKro-.qoroBopA floJryqaBaHero, Ha (oETo norBrpx.qaBaMe c
HacTosIIoTo, ce cbHlacrBaMe c6c cJIeaHIlTe ycnoBn, 3a u3nrJrHeHHe Ha noprrmaTa:

- Anraxlrpaue ce ra H3[tJrHtBalre .qefiuocrsre rto yflpa:t<Hf,Biue Ha crpor{TeJreH
HaA3op no cMllclJra sa ql. 166, a:r. I or 3YT npu ri3BrprxBarrero Ha crpourenHo_
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4. Hue ce 3aabJrxaBaMe, aKo Eauara or[ep,ra 6r4e rlplrera, Aa r{3rrbm]rlM
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