
 

 
 

 

Приложение №1 

 

Основни задължения при Упражняване на авторски надзор по проект № 

BG06RDNP001-7.007-0015 „Изграждане на площадка за скейтборд и ролери в град 

Каспичан” финансиран съгласно Административен договор № BG06RDNP001-7.007-

0015-С01/15.05.2019 год. между Държавен фонд земеделие и Община Каспичан. 

- Участва при съставянето на всички изискващи се протоколи и актове 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;  

-Да не разрешава допускането на съществени отклонения от одобрения работен проект 

по време на строителството на строежа, а при необходимост да се спазва разпоредбата 

на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ;  

-Да 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;  

-Да съгласува сертификати и декларации за съответствие на строителните материали 

(фракции, арматура и т.н.), издадени от сертифицирани лаборатории и фирми, във 

връзка със спазването на синхронизираните европейски стандарти БДС EN;  

-Да 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;  

-Да осигурява възможност на Възложителя да следи процеса на работа и да съгласува с 

него предварително всички решения и действия;  

-Да съгласува с Възложителя всяко свое решение/предписание/съгласие за извършване 

на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки;  

- Да извършва експертни дейности и консултации;  



-В съответствие с изискванията на Възложителя, проектантите по посочените 

специалности да осъществяват авторски надзор при реализацията на проекта по всички 

части; - Да оказват техническа помощ при реализирането на обекта;  

-Да участва в работата на държавната приемателна комисия за въвеждане на обекта в 

експлоатация;  

-Да оказва всестранна техническа помощ и консултации за решаване на проблеми, 

възникнали в процеса на изграждане на обекта; 

- Да дава предписания при обстоятелства, които водят до изменения на проекта, 

допустими по ЗУТ. 


