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С  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С 

ПРЕДМЕТ: 

       
„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ: 

„ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПЕШЕХОДНАТА ЗОНА В 

ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА ГРАД ВРАЦА - ЗОНИ 3, 4, 5 И 6 В УЧАСТЪКА ОТ 

УЛ. ”ПОП САВА КАТРАФИЛОВ” ДО УЛ. ”КРЪСТЬО БЪЛГАРИЯТА” И 12 

УЛИЦИ В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ“ 
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ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 

Обществената поръчка е с предмет: „Упражняване на строителен надзор и 

контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обекти: 

„Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната част на град 

Враца - зони 3, 4, 5 и 6 в участъка от ул. ”Поп Сава Катрафилов” до ул. ”Кръстьо 

Българията” и 12 улици в централна градска част “. 

Целта на настоящата обществена поръчка е избирането на изпълнител, 

притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на 

строителен надзор по смисъла на ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт, 

за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване 

ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка. 

 

Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на основен ремонт на 

улиците: ул.“Стоян Кялъчев“, ул.“Иванка Ботева“, ул.Алеко Константинов“, ул.“Мито 

Цветков“, ул.“Никола Симов Куруто“, ул.“Журналист“, ул.“Найден Геров“№10 до 

ул.“Екзарх Йосив“, локално платно на бул.“В.Кънчов“ до автогара, ул.“Св.Климент 

Охридски“, ул.“Венелин“ ,ул.“Поп Богомил“, гр.Враца , Община Враца 

            Основният ремонт на улиците е съобразен със съществуващата улична мрежа и 

действащия регулационен план .  

             Предвиждат се старите бордюри, които видимо са криви и разрушени да бъдат 

подменени с нови бетонови борюри-15/25/100(50)см. Пред всеки вход на имот, както и 

в зоната на всяко пътно кръстовище и всяка пешеходна пътека, бордюрите ще  бъдат 

скосени, с цел осигуряване лесен достъп до прилежащите имоти и безпрепяствено 

преминаване на хора с инвалидни колички в зоната на кръстовищата и пешеходните 

пътеки. 

             Поради неравността на тротоарите се налага частично подравняване и 

уплътняване на основата от несортиран трошен камък за бетоновите плочи. 

Тротоарната настилка ще бъде изцяло обновена с вибропесовани бетонови плочи с 

размери 40/40/5см. По дължините на улиците са установени участъци с наличието на 

контейнери за смет разположени върху уличните платна. Това налага да се предвидят и 

направят джобове в тротоара за разполагане контейнерите за смет . Съществуващите 

зелени площи , прилежащи към тротоарите, ще се запазят и облагородят, като се 

поставят нови градински бордюри с размери 8/16/50см. 

             Улиците видимо са в не добро състояние, съществуващата асфалтова настилка е 

деформирана, с големи неравности и частични нарушения. Улиците ще бъдат 

ремонтирани, като ще се положи един пласт асфалтобетон от 4см - необходими за 

достигане равността. Предвижда се почистване и повдигане /сваляне/ на съществуващи 

дъждоприемни и ревизионни шахти до новото нивелетно положение. 

 

Строително ремонтните дейности, които се отнасят за зони 3, 4, 5 и 6 означение 

като Обект 1 - бул. „Никола Войводов“ (3 - от ул. „Кръстьо Българията“ до ул. 

„Полковник Лукашов“); (4 - пространството между ул. „Полковник Лукашов“, бул. 
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„Христо Ботев“ и ул. „Гладстон“); (5 - пространството между бул. „Христо Ботев“ и ул. 

„Стефанаки Савов“), (6 - площад „Христо Ботев“ и парк при църква „Свети Николай“) 

от подготвения инвестиционен проект по ЗУТ за "Рехабилитация и реконструкция на 

централната пешеходна зона на гр. Враца". 

Настилките са от керамични плочи и са изпълнявани през 80-те и 90-те години, а 

площадното пространство е реконструирано след 2000-та година с настилки от обрязан 

гнайс и гранитни павета на пясък. 

Проектът за обновяването и модернизирането на централна пешеходна зона на 

гр. Враца и рехабилитация и реконструкция на прилежащи улични мрежи се съобразява 

и е обвързан със спецификата на града и неговия център.  

Изцяло се запазват културно - историческите и архитектурно - естетическите 

репери на средата. Проектът цели създаване на обновена единна градска среда, 

подобряване и увеличаване на зелената система,осигуряване на достъпна среда за 

хората с увреждания и социализирането им. Икономия на енергия от въвеждането на 

енергоспестяващо улично осветление. 

Предвидената настилка е от екструдирани керамични плочи (клинкер) в 

натурална бежово – сиво - кафявата гама. В сведените до минимум пресичания на 

пешеходните потоци с автомобилни улици и в зоните на паркингите са предвидени 

усилени настилки с павета и тактилни ивици. 

С цел подобряването на микроклимата на ЦГЧ е предвидено уплътняване на 

съществуващото и ново озеленяване с подходящи разнообразни растителни видове. 

Проектът предвижда въвеждането на единна система от елементи на градското 

обзавеждане (пейки, чешми, осветителни тела, системи за разделно събиране на 

различните видове отпадъци, спортни съоръжения, детски площадки, велосипедни 

стойки и др.) 

Присъствието на водата е запазено и подсилено с предложението за реализиране 

на нови водни площи. Увеличен е броя на чешмите в резултат на покриване на 

оптимални разстояния помежду им. Съществуващите фонтани запазват своите места, 

но са реконструирани с нови материали и в синтез с модерно пластично изкуство. 

 

Предвидено е улиците около главната зона на интервенция  в ЦГЧ  да бъдат 

възложени на инженеринг, като Обект 2 - (1) ул. „Стоян Кялъчев“ ; 2) ул. „Иванка 

Ботева“; 3) ул. „Алеко Константинов“ ; 4) ул. „Мито Цветков“ ; 5) ул. „Никола Симов 

Куруто“; 6) ул. „Журналист“; 7) ул. „Найден Геров“ № 10 до ул. „Екзарх Йосиф“ 

/12259.1017.242/; 9) локални платна на бул. „В. Кънчов“ до автогара /12259.1017.239/ и 

12259.1021.153/; 10) ул. "Св.Климент Охридски"; 11) ул. "Венелин"; 12) ул. "Поп 

Богомил". 

 Изпълнението на обществената поръчка предвижда упражняване на 

строителен надзор и оценка на съответствието. 
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ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА, ПРЕДМЕТ НА ВЪЗЛАГАНАТА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

В обхвата на поръчката е включено изпълнението на следните дейности: 

Строителен надзор в съответствие с чл. 168 от ЗУТ, включително: 

1. Законосъобразно започване на строежа съгласно чл. 157 на ЗУТ, включително 

даване на строителна линия, подготовка и регистриране Заповедна книга и уведомяване 

всички специализирани контролни органи; 

2. Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството; 

3. Приемане СМР в съответствие с изискванията на ПИПСМР, БДС или 

еквевалент и другите действащи нормативни документи; 

4. Контрол по спазването на изискванията на одобрените инвестиционни 

проекти и техническите спецификации в съответствие с чл. 169 на ЗУТ; 

5. Контрол по спазването на условията за безопасност на труда и 

пожаробезопасност; 

6. Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на 

строителството; 

7. Контрол на материалите и оборудването в съответствие с изискванията на 

Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните 

продукти; 

8. Проверка и подписване всички актове и протоколи по време на 

строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за 

безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3 за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 

9. Контрол на мерките за енергийна ефективност при реализацията на проекта в 

съответствие със Закона за енергийната ефективност и наредбите към него по 

обособени позиции № 1-3; 

10. Контрол на опазването на околната среда и управлението на отпадъците в 

съответствие със Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на 

отпадъците и наредбите към тях; 

Обсъждане със Строителя и Проектанта на възникналите проблеми във връзка 

със строителните дейности и информиране на възложителя  и ДНСК за всяко 

нарушение на строителните нормативни разпоредби; Участие в работни срещи с 

представителите на Сдруженията, изпълнителите на СМР, инвеститорския контрол и 

Възложителя; Подпомагане на страните с указания относно прилагането на 

нормативните документи в България и законосъобразното изпълнение на проекта. 

11. Проверка и подписване съвместно с Проектанта и Строителя на изготвената 

екзекутивна документация и нейното представяне на съответните органи съгласно чл. 

175 от ЗУТ; 

12. Внасяне на екзекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, 

издал разрешението за строеж и в Агенцията по кадастъра в необходимия обем; 

13. Съставяне на констативен акт, след завършване на строително-монтажните 
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работи, съвместно с възложителя и строителя, удостоверяващ, че строежът е изпълнен 

съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията 

към строежа и условията на сключения договор; 

14. Съдействие на възложителя, след завършването на строително-монтажните 

работи и приключване на приемните изпитвания, да направи (регистрира) ИСКАНЕ за 

въвеждането на обекта в експлоатация, като представя окончателния доклад, 

договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на 

техническата инфраструктура и документ от Агенция по кадастъра, съгласно 

изискванията на ЗУТ; 

15. Участие в приемни изпитвания и всички дейности за издаването на 

Удостоверение за въвеждане в експлотация; 

16. За периода на минималните гаранционни срокове по Наредба № 2 от 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 на съответните видове строителни работи, се ангажират при появата 

на дефекти, за тяхна сметка да участват при констатирането им и да упражняват 

строителен надзор при отстраняването им. 

17. Да изпълнява от името на възложителя функциите на координатор по 

безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 

2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителните работи, включително изпълнение на всички задължения 

на възложителя, предвидени в посочената Наредба. 

18. Изготвяне на Окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване 

на Разрешение за ползване, включително допълване технически паспорт, съгласно 

Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Докладът следва да е 

окомплектован с всички необходими документи, удостоверяващи годността на строежа 

за държавно приемане. 

19.  Внасяне на окончателния доклад за издаване на Разрешение за ползване за 

съответния обект. 

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Срокът на изпълнение на договора е до издаване на Разрешение за ползване/ 

въвеждане на обектите в експлоатация и съгласно Техническите спецификации. 

Отговорностите по договора са съгласно чл. 168 ал. 7 от ЗУТ до изтичане на 

гаранционните срокове за съответните видове СМР определени от чл. 20 от Наредба 2 

ДВ 72/15.08.03 година. 

Изпълнителят ще упражнява функциите на строителен надзор от получаване от 

страна на Изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за начало на 

изпълнението на договора до изготвянето на Окончателен доклад и технически 

паспорт, включително. 

Изпълнителят ще упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве 

на всеки един подобект в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването 



 

                       
 

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-1.019-0005 „Обновяване и модернизиране на 

пешеходната зона в централната градска част на град Враца“ по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение 

на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Враца", част от процедура 

BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" по 

Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", който се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейски фонд за регионално развитие.  

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства 

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

орган на ОПРР 2014-2020 година. 
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на Констативен акт обр. 15 (без забележки) за съответния подобект. 

 

 * Забележка! – Реалният срок за изпълнение на СМР ще бъде определен 

съгласно техническите предложения на избраните изпълнители на СМР след 

провеждане на обществената поръчка за СМР. 


