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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 НА ОБЕКТИ 

ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ОБЩИНА ВРАЦА ПРЕЗ 2019 Г. – 2021 Г.“ 
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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 ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРЕЗ 2019 Г. – 2021 Г.“ 

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. 

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

Мястото за изпълнение на поръчката е град Враца, община Враца, област Враца, 

Република България. 

* Предложеният срок за изпълнение на поръчката е от датата на подписване на 

договора до 31.12.2021г. 

Срокът на договора започва да тече от датата на подписване на договора до 

31.12.2021г.  

Обекти, възложени на Изпълнителя от Възложителя  по договора за упражняване на 

строителен надзор и контрол на строително – монтажни работи в периода на срока на 

договора, но не завършени в този период, се счита че договора е в сила до въвеждане на 

обектите в експлоатация, съгласно Техническите спецификации. 

 

 

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. Изготвяне на комплексен доклад, съгласно чл. 142, ал.6, т. 2 от ЗУТ - за обекти 

от първа, втора и трета категория задължително. 

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

откриване на строителна площадка, даване на строителна линия и ниво, подготовка и 

регистриране Заповедна книга и уведомяване всички специализирани контролни 

органи; 

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

строителството в съответствие с изискванията на Наредба №3 от 31.07.2003г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72/2003); 

4. Приемане СМР в съответствие с изискванията на ПИПСМР, БДС и другите 

действащи нормативни документи; 

5. Контрол по спазването на изискванията на одобрените инвестиционни 

проекти и техническите спецификации в съответствие с чл. 169 на ЗУТ; 
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6. Контрол по спазването на условията за безопасност на труда и 

пожаробезопасност; 

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

строителството; 

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

Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните 

продукти (Приета с ПМС № 230 от 6.11.2000 г., обн., ДВ, бр. 93 от 14.11.2000 г., в сила 

от 15.11.2001 г., изм. и доп., бр. 75 от 28.08.2001 г., изм., бр. 115 от 10.12.2002 г., изм. и 

доп., бр. 109 от 16.12.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., изм., бр. 40 

от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г., отм., бр. 106 от 27.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 

г.); 

9. 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; 

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

съответствие със Закона за енергийната ефективност (Обн., ДВ, бр. 35 от 15.05.2015 г., 

в сила от 15.05.2015 г., изм. и доп., бр. 105 от 30.12.2016 г.) и наредбите към него; 

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

съответствие със Закона за опазване на околната среда (в сила от 18.07.2017 г., изм. и 

доп., ДВ бр. 76 от 19.09.2017 г.), Закона за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр. 

53 от 13.07.2012 г, изм. и доп., бр. 88 от 3.11.2017 г., в сила от 1.01.2020 г.) и наредбите 

към тях; 

12. 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, 

изпълнителите на СМР, инвеститорския контрол и Възложителя; Подпомагане на 

страните с указания относно прилагането на нормативните документи в България и 

законосъобразното изпълнение на проекта. 

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

екзекутивна документация и нейното представяне на съответните органи съгласно чл. 

175 от ЗУТ; 

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

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

15. Съставяне на констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа (Образец №15) , 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; 

16. 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 

https://web.apis.bg/p.php?i=3001406
https://web.apis.bg/p.php?i=1645843
https://web.apis.bg/p.php?i=1645843
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изискванията на ЗУТ; 

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

Удостоверение за въвеждане в експлотация; 

18. 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. 

19. 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 (ако е приложимо) 

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

и/или въвеждане на обекта в експлоатация за съответния подобект. 

 

 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

    

Участниците трябва да разполагат с валиден лиценз за упражняване на дейността за 

целия срок на договора и валидна застрахователна полица за застраховка 

„Професионална отговорност”. 

Участниците трябва да разполагат с екип от експерти, който ще отговаря за 

изпълнение на поръчката. Необходимо е да бъде осигурено постоянно присъствие от 

екипа на обекта за оперативно решаване на появилите се проблеми и контрол при 

изпълнението на СМР. 

      След избор на изпълнител за изпълнение на СМР за отделните обекти, изпълнявани 

от Община Враца в периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г., лицето упражняващо 

строителен надзор ще се уведомява с възлагателно писмо от Възложителя.  

Лицето упражняващо строителния надзор, трябва да 

- Изготви комплексен доклад, съгласно чл. 142, ал.6, т. 2 от ЗУТ - за обекти от първа, 

втора и трета категория задължително. 

- Упражнява непрекъснат строителен надзор чрез специалистите по съответните 

части, включени в списъка на правоспособните физически лица върху изпълнението 

на СМР и съответствието на извършващото се строителство със законовите 

изисквания; строителните правила и нормативи; техническите, технологичните, 

санитарно-хигиенните, екологичните, и противопожарните изисквания; 

предвижданията на инвестиционния проект, договора за строителните работи. 

- Осигури достатъчен брой експерти за упражняване на строителен надзор на всички 

едновременно изпълнявани обекти; 
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- Контролира,  отчита и удостоверява  вида и количествата на извършените СМР на 

обекта, проверява съответствието и подписва количествените сметки представени 

от Изпълнителя за извършените СМР и осигурява предаването им на Възложителя;  

- Представя на Възложителя ежемесечени отчети и окончателен отчет за 

извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително – 

монтажните работи, съдържащ: списък на основните дейности (видове работи) от 

строежа, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи 

(актове), както и информация за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно 

приложените и/или необходими мерки за решаването им.  

- Дава инструкции за точно и качествено изпълнение на строително-монтажните 

дейности и взимане на решения по технически въпроси, които не променят 

техническите проекти; 

- Преди да разреши изпълнението на строителните работи, извършва проверка и 

установява съответствието на строежа с одобрения проект, разрешението за строеж 

и протокола за определяне на строителна линия и ниво; 

- Информира Възложителя за всички недостатъци и потенциални проблеми, 

идентифицирани при изработването на документацията и мястото по проекта; 

- Съгласува работната програма на строителя и методите за изпълнение на работите;  

- Инспектира строителните работи и проверява дали изпълнението отговаря на 

спецификациите и проектната техническа документация; 

- Осъществява мониторинг на прогреса на работите чрез сравняване на актуалния 

прогрес с одобрената програма и ако работите изостават от програмата, изисква от 

строителя да предприеме съответните мерки за подобряване на работния прогрес; 

- Провежда регулярни срещи за напредъка на работите, води протоколи на 

обсъжданията и изготвя месечни отчети за прогреса на работите; 

- Предприема възможните действия за защита на интересите на Възложителя и в 

управлението на всички неблагоприятни събития или обстоятелства, които могат да 

възникнат, по такъв начин, че да сведе до минимум появата на непредвидени 

разходи и прекъсване или забавяне на напредъка на работите. 

- При промяна на напредъка на работите, който води до натрупване на закъснение, 

изисква от строителя да преработи работната програма и да обезпечи новата 

програма с необходимите ресурси, за да завърши работите в първоначално 

уговорения срок за приключване на строителството. 

- Следи и контролира качеството на работата на строителя и верността на резултатите 

от изпитванията за контрол на качеството. 

- Изготвя всякакви промени, отнасящи се до количеството работи и периода за 

завършването им, ако са необходими за мястото, като получи одобрението на 

Възложителя преди това, в случай че промените засягат стойността на договора 

и/или периода за завършване на работите. 
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- Издава инструкции за отстраняване/ поправка на всички работи, които не отговарят 

на изискванията. 

- Изготвя констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, след завършване на 

строително-монтажните работи, съвместно с Възложителя и Изпълнителите на 

проектирането и строително-монтажните дейности, който удостоверява, че 

строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна 

документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор. С този 

акт се извършва предаването на строежа от Изпълнителя на строително-монтажните 

дейности на Възложителя. 

- Съдейства на Възложителя, след завършването на строително-монтажните работи и 

приключване на приемните изпитвания, да регистрира пред органа, издал 

разрешението за строеж,  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 . 

- Изготвя технически паспорт на строежите съгласно изискванията  на  ЗУТ и 

Наредба №5 / 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите. Техническите 

паспорти за всички строежи се представят в 3 (три) оригинала на хартиен и в 2 (два) 

екземпляра на електронен носител 

- Изготвя и представя Доклад за въвеждане в експлоатация (Окончателен 

доклад) - докладът се изготвя  след подписване на констативен акт (Образец 15) по 

Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството и се представя на органа, издал Разрешението за строеж. Доклада се 

представя в 3 (три) оригинала на хартиен и в 2 (два) екземпляра на електронен 

носител. 

- Изготвя необходимата строителна документация за приемането на обектите и 

участва в заседанията на Държавните приемателни комисии. 

- Извършва всяка друга дейност необходима за точното и качествено извършване на 

строителния надзор в обекта, съобразно нормативните изисквания. 

Горното изброяване е примерно и неизчерпателно. Предмет на поръчката са и 

всички други дейности, изисквани от закона, технологичните правила и нормативи или 

необходими за осигуряване на ефективен и качествен контрол по изпълняваните 

строителни работи. 

 

 

Изготвил:  

....................................... 

инж. Цветан Стойчков 

Главен инженер на Община Враца 

 

 


