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С  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 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 във връзка с реализацията на проект „Нова 

възможност за деца и младежи в Община Враца – Проект 2“ по оперативна 

програма „Региони в растеж” 2014-2020 година“  
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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 2“ по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 година“. 

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: 

„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 2“ по оперативна програма „Региони в 

растеж” 2014-2020 година“. 

 Вътрешно преустройство и смяна  предназначението на бивша детска градина в 

„Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните 

семейства с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги”, 

на първи етаж и „Център за обществена подкрепа (ЦОП) / (до 4 места за спешно 

настаняване) и капацитет 100 места”, на втори етаж с административен адрес: гр. 

Враца, ж.к. „Медковец“, ул. „Огоста“ № 3. 

Съществуващата сграда, която ще се преустройва е Общинска собственост, 

съгласно акт за Общинска собственост № 1390 от 30.07.2008 г. Разположена е в 

самостоятелен имот с площ 1146 м
2
, идентификатор 12259.1025.587 в УПИ – IV - 587, 

кв. 8, ж.к. „Медковец“, гр. Враца с административен адрес ул. „ Огоста“ № 3.  

Проектът предвижда ремонт, реконструкция и обновяване на съществуваща 

двуетажна масивна сграда, със застроена площ 402.4 м., без да се засягат основните 

конструктивни елементи и представлява вътрешно преустройство, целящо подобряване 

на условията за предоставяне на съответните социални услуги, внедряване на мерки за 

енергийна ефективност и осигуряване на достъп за хора с увреждания, спазвайки 

изискванията и критериите за предоставяне на социални услуги.
        

 

Функционално сградата е използвана за детска градина. Вътрешното 

преустройство и промяна на предназначението в „Дневен център за подкрепа на деца 

с тежки множествени увреждания и техните семейства с капацитет 30 места за 

дневна грижа и 60 места за консултативни услуги” на първи етаж, налага 

премахването на неносещи стени и изграждането на нови преградни стени за оформяне 
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на зала за лечебна физкултура, рехабилитация и психомоторика, кабинет логопед, 

кабинет психолог, зала за индивидуална работа, зала за дневен престой, психосензорна 

зала, стая за почивка (където децата ще могат да почиват или спят), три санитарни 

помещения (едно обособено за лица с мобилни затруднения и едно за персонала), стаи 

за персонал (два броя), кухня с разливно и трапезария, складово помещение (за 

санитарно – хигиенни, перилни и миещи препарати и за други материaли) и дворно 

пространство, което  ще се оборудва с градински съоръжения. 

Вътрешното преустройство и промяна на предназначението в „Център за 

обществена подкрепа (ЦОП) / (до 4 места за спешно настаняване) и капацитет 100 

места” на втори етаж, налага премахването на неносещи стени и изграждането на нови 

преградни стени за оформяне на три зали за индивидуална и семейна работа, три зали 

за групова работа с деца и родители, апартамент за настаняване на 4 души (със едно 

спално помещение, кухня и самостоятелен санитарен възел с баня), три офис 

помещения (едно за ръководителя и две за екипите), три санитарни помещения (едно 

обособено за лица с мобилни затруднения и едно за персонала), складово помещение 

(за санитарно – хигиенни, перилни и миещи препарати и за други материaли), фоайе с 

рецепция и гардероби. 

Инвестиционния проект следва да е с обхват и съдържание съгласно 

нормативните изисквания на Наредба № 4 / 2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти, Наредба  № 7 / 15.12.2004 г. за енергийна ефективност на 

сгради,  изм. ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 15.07.2015 г., а така също и специфичните 

изисквания на проекта. 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. 

 След изготвяне на проектна част „Архитектура“, включваща и 

озбзавеждане и оборудване, същата се съгласува с Министерство на труда и 

социалната политика (МТСП) от Възложителя, съглсно методически указания на 

Управляващия орган. 

 

 СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

От датата на подписване на договора до въвеждане в експлоатация и съгласно 

Техническите спецификации, за обекта, одобрени и финансирани по ДБФП № № РД – 

02 – 37 – 25 / 22.02.2018 г „Нова възможност за деца и младежи в Община Враца – 

Проект 2“, 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. 
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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 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 
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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 

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. 

 

 


