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с  изисквания към представяните  индикативни оферти по отношение извършването 

на  услуга: „Независим строителен надзор на проект „Вътрешно преустройство на 

кафе- аперитив в партерния /първи/ етаж от съществуваща административна сграда 

№ 9 от Общински комплекс „Алея на занаятите”,  находяща се в ПИ № 000783, мест. 

„Лесопарк”, землището на гр. Айтос в Посетителски център”. 
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ПРЕДМЕТ НА ПАЗАРНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ 

Представяне на индикативни оферти по отношение извършването на следната 

услуга: „Независим строителен надзор на проект „Вътрешно преустройство на кафе- 

аперитив в партерния /първи/ етаж от съществуваща административна сграда № 9 от 

Общински комплекс „Алея на занаятите”,  находяща се в ПИ № 000783, мест. „Лесопарк”, 

землището на гр. Айтос в Посетителски център”. 

Във връзка с кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ на 

Община Айтос за проект „Вътрешно преустройство на кафе- аперитив в партерния 

/първи/ етаж от съществуваща административна сграда № 9 от Общински комплекс „Алея 

на занаятите”,  находяща се в ПИ № 000783, мест. „Лесопарк”, землището на гр. Айтос в 

Посетителски център” по процедура BG06RDNP001-19.334 МИГ- Айтос - мярка 7.5. 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ 

„МИГ-Айтос” от ПРСР 2014 – 2020 г. и съгласно Условията за кандидатстване с проектно 

предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за 

Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос” по процедура 

BG06RDNP001-19.334 МИГ- Айтос - мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г., Раздел 

14.2, т. 5.2, се провеждат настоящите пазарни консултации за остойностяване на разход за 

услуга „Независим строителен надзор на проект „Вътрешно преустройство на кафе- 

аперитив в партерния /първи/ етаж от съществуваща административна сграда № 9 от 

Общински комплекс „Алея на занаятите”,  находяща се в ПИ № 000783, мест. „Лесопарк”, 

землището на гр. Айтос в Посетителски център” и включването му в проектното 

предложение. 

 

ОБХВАТ И КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ НА ДЕЙНОСТТА 

В обхвата на услугата са включени 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 

Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни 
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продукти в строежите на Република България; 

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 

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; 

15. 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; 

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

Удостоверение за въвеждане в експлотация; 

17. 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. 

 

 

 


