
Приложение № 1 

 
ТЕХНИЧЕСКА  СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
за изпълнение на обществена поръчка с предмет 

„Авторски надзор за обект: „ Изграждане на товарен автоподход и прилежаща 
инфраструктура на пристанищен терминал Лом“ 

 
 

 
1.Местонахождение на обекта 
Обекта, предмет на поръчката се намира в България, Област Монтана, гр. Лом, на 

територията на пристанище Лом, част от пристанище за обществен транспорт с национално 
значение Лом в рамките на ПИ с идентификатор № 44238.507.1 по КК на гр. Лом. Всички 
видове строително монтажни работи, предвидени за изпълнение в обхвата на обекта са 
концентрирани в югоизточната част на пристанището. 

 
2.Описание на предмета на поръчката 
В изпълнение на възлагането по настоящата обществена поръчка, определеният 

Изпълнител, следва да осъществява авторски надзор по време на строителството при 
изпълнението на строително-монтажните работи за обект: „Изграждане на товарен автоподход 
и прилежаща инфраструктура на пристанищен терминал Лом“. 

В тази връзка от определения Изпълнител следва да бъдат осигурени необходимите 
човешки и технически ресурс (проектантски екип, технически персонал) за изпълнението на 
авторския надзор по време на строителството. 

 
3. Обхват на дейностите, предмет на възлагане: 
Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор в следните случаи: 
а/ Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, след 

уведомяване от Възложителя или лицето упражняващо строителен надзор. 
б/ За участие в приемателна комисия на извършените строително-монтажни работи.  
 
Целта на авторския надзор е да се съблюдават процесите на извършване на 

строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на техническия проект, да 
дава указания по време на изпълнението, както и решения при възникване на непредвидени 
обстоятелства при реализирането на проектите. Авторският надзор следва да се осъществява 
по всички части на инвестиционния проект включващ следните части: 

• ЧАСТ: Геология; 
• ЧАСТ: Настилки; 
• ЧАСТ: ВиК; 
• ЧАСТ: Електрическа; 
• ЧАСТ: ПБЗ; 
• ЧАСТ: ВОД; 
• ЧАСТ: ПУСО; 
• ЧАСТ: Пожарна безопасност; 
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Съгласно условията, посочени в договора и в съответствие с изискванията на Закона за 
устройство на територията и Наредба №3/31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи 
по време на строителството, Изпълнителят на настоящата поръчка ще изпълнява следните 
дейности и задължения, а именно: 

� упражнява авторски надзор по смисъла на чл. 162 от Закона за устройство на 
територията (ЗУТ) и носи отговорност за изпълнение на строежа съобразно одобрените 
инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ; 

� участва при съставянето на всички изискващи се актове и протоколи по време на 
строителството; 

� по искане на Възложителя участва при съставяне на актове и протоколи извън 
фиксираните в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството; 

� не разрешава допускането на съществени отклонения от одобрените инвестиционни 
проекти по време на строителството на строежа, а при необходимост да се спазва 
разпоредбата на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ; 

� осъществява контрол на количествата, качеството и съответствието на 
изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договора за 
изпълнение на строителството, както и други дейности - предмет на договора на базата на 
представените документи от Възложителя и стр. надзор; 

� прави предписания и дава технически решения за точното спазване на проекта и 
необходимостта от евентуални промени, които се вписват в заповедната книга на строежа и 
са задължителни за останалите участници в строителството; 

� Съгласува с Възложителя предварително всички решения и действия; 
� извършва експертни дейности и консултации; 
� участва в работата на приемателна комисия за въвеждане на обекта в експлоатация; 
� оказва всестранна техническа помощ и консултации за решаване на проблеми, 

възникнали в процеса на изграждане на обекта;  
� дава предписания при обстоятелства, които водят до изменения на проекта, 

допустими по Закона за устройство на територията. 
   

При невъзможност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осигури на обекта на посочената в поканата 
дата проектанта изработил частта от проекта, за която е необходим авторски надзор, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оторизира и осигури друг свой специалист, който да се 
яви на строителната площадка и извърши необходимия авторския надзор. Изпълнителят, 
чрез своите експерти, е длъжен да упражнява авторския надзор своевременно и ефективно, 
като се отзовава на повикванията на Възложителя. 

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР 
изпълнителя посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна 
документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 
от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на 
отделни части на технически проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, 
спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми.  

Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно 
одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством 
проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че 
упълномощените лица притежават квалификация. Авторският надзор ще бъде упражняван 
след писмена покана от Възложителя във всички случаи, когато присъствието на проектант 
на обекта е наложително. 

� Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове 
по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, 
заверки при покана от страна на Възложителя и др.; 
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� Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение 
на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно 
изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството; 

� Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при 
необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.; 

� Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите. 
 

 
 
Изготвил: 
 
 
инж. Иван Иванов 
Главен експерт в Клон-териториално поделение Лом 

                      


