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С  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ ОТКРИТА 

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
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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 ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ „НОВА 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В ОБЩИНА ВРАЦА – ПРОЕКТ 1“ ПО 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 ГОДИНА ПО ТРИ 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“. 

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. 

Обществената поръчка включва три обособени позиции, както следва: 

 Обособена позиция № 1 – „Упражняване на строителен надзор и контрол по 

време на изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с ново изграждане 

на  „Център за настаняване от семеен тип за деца” (с капацитет 12 места)” в УПИ  IV 

– 358, кв. 76, жк. „Металург“, гр. Враца“. 

Строително монтажните работи обхващат следните дейности: 

В поземлен имот УПИ  IV – 358, кв. 76, жк. „Металург“ с площ 580,00 кв.м. ще 

бъде построен „Център за настаняване от семеен тип за деца” (с капацитет 12 места). 

Застрояването в имота е предвидено „свободно” за „ниско застрояване” с височина h до 

10,00 м., плътност Пл до 60 %, озеленяване Оз до 40% и Кинт до 1,2 в устройствена зона 

(„Оо“), с начин за трайно ползване „Център за настаняване от семеен тип за деца”. 

Новоизградената сграда ще бъде със застроена площ до 330 м
2
 предназначена за „Център 

за настаняване от семеен тип за деца” (с капацитет 12 места). Функционалното 

разпределение включва шест броя спални помещения, със самостоятелен санитарен възел 

и баня към всяко от тях, стая за обслужващ персонал, със самостоятелен санитарен възел и 

баня, кухня и трапезария с кът за хранене и дневна стая, мокро помещение (за пране, 

сушене и гладене), складово помещение (за санитарно – хигиенни, перилни и миещи 
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препарати и за други материали и пакетирани хранителни продукти). Дворното 

пространство към новоизградената сграда ще бъде оборудвано с градински съоръжения.  

Строителството ще бъде проектирано и изпълнено  съгласно: 

Закон за устройство на територията, Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, 

изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна 

среда за населението, включително за хората с увреждания. Проектирането в техническа 

фаза на обект „Център за настаняване от семеен тип за деца” (с капацитет 12 места) 

ще бъде съобразено със всички законови и подзаконови норматични актови. 

 Обособена позиция № 2 – „Упражняване на строителен надзор и контрол по 

време на изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с вътрешно 

преустройство на самостоятелно помещение в многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Враца, ул. „Никола Вапцаров” № 1 в  „Наблюдавано 

жилище за младежи от 18 г. до 21 г. възраст”. 

Съществуващото помещение, което ще се преустройва представлява самостоятелен 

обект в сграда с площ 158,29 м
2
 и се  намира на първи етаж в съществуваща сграда с 

административен адрес: „гр. Враца, ул. „Никола Вапцаров“ № 1”. Сградата представлява 

многофамилна шест етажна  жилищна сграда с обособена част за културни и обществени 

дейности на първия етаж.  

За реализирането на проекта е необходимо да бъдат извършени СМР по части: 

Част „Архитектура” – Предвижда се вътрешен ремонт на всички  помещения 

(шпакловка и боядисване стени и тавани), доставка и полагане на ламиниран паркет в 

спалните помещения, доставка и монтаж на теракот в дневната и кухнята, ремонт 

санитарни възли (доставка и монтаж на фаянс и теракот), подмяна на съществуваща 

метална дограма с PVC – 5 камерна (бяла, К – стъкло и 50 % отваряемост), подмяна на 

вътрешните врати с интериорни. 

За постигане изискването за достъпна среда, съгласно Наредба № 4 / 1 юли 2009 г. 

за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 

изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, 

ще бъде изградена рампа за преодоляване на различни височини, вследствие на разликата 
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между нивата на терена. 

Част „Електро” - Подмяна на вътрешната електро инсталация  (ново окабеляване, 

разпределителни табла, контакти, ключове, осветителни тела). 

Част „ВиК” – Предвижда се  цялостна подмяна на вътрешната „ВиК“ инсталация, 

подмяна „ВиК“ санитарии в сервизните помещения. 

Част „ОВ” – Отоплението на „Наблюдавано жилище за младежи от 18 г. до  

21 г. възраст” е предвидено да се  осъществи от 4 броя „Климатик инверторен 24 BU“.  

 Обособена позиция № 3 – „Упражняване на строителен надзор и контрол по 

време на изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с вътрешно 

преустройство и смяна  предназначението на бивша детска градина в „Преходно 

жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст с капацитет до 8 места”. 

Съществуващата сграда, която ще се преустройва е разположена е в самостоятелен 

имот с площ 590 м
2
, ПИ № 2917, в УПИ – VII, кв. 144, зона – първа ЦГЧ с 

административен адрес ул. „ Поп Сава Катрафилов“ № 2.  

Сградата е свободно стояща в парцела, двуетажна с частичен сутерен.  

Сградата има централен вход от югоизток и второстепенен от северозапад. 

За реализирането на проекта е необходимо да бъдат извършени СМР по части: 

Част „Архитектура”  

Покривни работи - Скатен покрив, частичен ремонт дървена покривна конструкция, 

подмяна на компрометирани носещи греди, ребра, дъсчена обшивка, контралетви, челни 

дъски, нови бетонови керемиди и улуци. 

Фасада – Подмяна на съществуваща стара дървена дограма с нова PVC – 5 камерна (бяла, 

К – стъкло и 50 % отваряемост), полагане на топлоизолационна система по външни стени. 

Вътрешен ремонт – Предвижда се премахването на неносещи стени и изграждането на 

нови преградни стени, за реализирането на вътрешното преустройство е необходимо да 

бъдат обособени четири броя спални помещения, със санитарен възел и баня към всяко от 

тях, кухня с трапезария (кът за хранене) и дневна стая, стая за персонал, санитарно 

помещение с баня за персонал, мокро помещение за пране, сушене и гладене, складово 
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помещение (за санитарно – хигиенни, перилни и миещи препарати и за други материaли и 

пакетирани хранителни продукти). Дворно пространство  ще се оборудва с градински 

съоръжения.  

Част „ВиК” – Предвижда се  цялостна подмяна на вътрешната „ВиК“ инсталация. 

Част „Електро” - Подмяна на вътрешната електро инсталация (ново окабеляване, 

разпределителни табла, контакти, ключове, осветителни тела). 

Част „ОВ” – Отоплението е предвидено да се  осъществи от 6 броя „Климатик 

инверторен 24 BU“. 

 

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 на 

Констативен акт обр. 15 (без забележки) за съответния подобект. 

 

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 от ЗУТ, включително 

съставяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна 
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линия и ниво на строежа, 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 и другите 

действащи нормативни документи или еквивалент; 

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; 

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; 

11. 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 всички участници в 

строителството; Подпомагане на страните с указания относно прилагането на 

нормативните документи в България и законосъобразното изпълнение на проекта. 

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



 

                      
 

 Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.001-0022-С01 „Нова възможност за деца и младежи в 
община Враца – проект 1“ по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца " по 

Приоритетна ос 5 "Регионална социална инфраструктура", 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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екзекутивна документация и нейното представяне на съответните органи съгласно чл. 175 

от ЗУТ; 

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

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

14. Съставяне на констативен акт, след завършване на строително-монтажните 

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. Изготвяне на Технически паспорт и Окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 

от ЗУТ, за въвеждане в експлоатация, 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. 

 


