
 

 

 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

за Обект: „Подобряване на материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 

гр. Костенец, включващо следните подобекти: подобект 1: Oбновяване на двор и 

спортни игрища на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, УПИ I, кв.99 от 

плана на гр.Костенец и подобект 2: Ремонт на отоплителната инсталация на 

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, УПИ I, кв.99 от плана на 

гр.Костенец 

 

I. ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА ПРОЕКТА, СЪЩЕСТВУВАЩО 

ПОЛОЖЕНИЕ И ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ 

 

1. Основание и цел на проекта  

       Настоящата техническа спецификация е разработена във връзка с  

необходимостта от подобряване на материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“, гр.Костенец, включващо следните подобекти: подобект 1: Oбновяване на 

двор и спортни игрища на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, УПИ I, кв.99 

от плана на гр.Костенец и подобект 2: Ремонт на отоплителната инсталация на Основно 

училище „Св. Св. Кирил и Методий”, УПИ I, кв.99 от плана на гр.Костенец. Целта на 

проекта е основен ремонт на отоплителната инсталация, съгласно изискванията за 

енергийна ефективност, както и реконструкция и благоустрояване на прилежащите му 

дворни пространства, с което ще се подобри материално – техническата база на 

училището и ще се създадат по-добри условия за организиране и изпълнение на 

учебния процес. Също така ще се осигури достъп до училището за деца с увреждания. 

2. Съществуващо положение 

            Сградата на училището е разположена в УПИ I, кв.99 от плана на гр.Костенец , 

като съгласно скицата, имотът е с площ от 7 915кв.м. Застроената площ на имота е 

1624кв..м. Сградата е строена на три етапа- през 1960-те години е построена източната 

част на учебния корпус (три етажа със сутерен), през 1970-те години е построено 

разширение на учебния корпус (три етажа), през 1980-те години е построен 

физкултурния салон (два етажа). 

 Необходимо е да се направи основен ремонт и обновяване на прилежащото 

дворно пространство към сградата на училището, с цел извършване на физическата 

подготовка на учениците (провеждане на часовете по физкултура и спорт, час на класа, 

извън класни занимания и други организирани мероприятия, игри и състезания, 

свързани с учебния процес). Към момента настилките са в лошо експлоатационно 

състояние – неравни и напукани, не са ясно обособени всички игрища и има проблемно 

отводняване. 

              В старата част на учебния корпус се намира котелното помещение. 

Първоначално отоплението на училището се е осъществявало с два зидани котела, 

захранвани с въглища посредством вагонетки, задвижвани по релси. В последствие е 



монтиран котел на дизелово гориво, като е изградено нафтово стопанство в двора на 

север от сградата. Отоплителната инсталация е стара, като през годините на 

експлоатация са правени частични ремонти. Фасадите на учебния корпус са санирани с 

EPS с дебелина 8 см, а фасадите на физкултурния салон и топлата връзка имат 

топлоизолация от EPS с дебелина 6 см. Фасадите на училището са обработени с 

влагоотблъскаща силикатна мазилка, Дограмата на прозорците е с ПВЦ профил. 

 

3.  Проектно решение  

    Целта на проектната разработка е подобряване  подобряване на материалната 

база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр.Костенец.  Строежа е ІV –та категория 

съгласно чл. 137 ал. 1, т. 4, буква д  от Закона за устройство на територията.  

За подобект 1: Oбновяване на двор и спортни игрища на Основно училище „Св. Св. 

Кирил и Методий”, УПИ I, кв.99 от плана на гр.Костенец се предвижда: 

 зониране на двора за игри и представителни изяви; 

 достъп за хора с увреждания до сградата на училището чрез изграждане на 

четири отопляеми рампи; 

 обособяване на едно комбинирано игрище за волейбол и баскетбол с трибуни 

към него, едно игрище за мини-футбол и хандбал, две игрища за народна топка, 

лекоатлетическа писта с прав участък – 60 м. за бягане в четири коридора, зона 

за хоризонтален скок с пясъчно легло и трап за хвърляне на гюле с 

необходимата площ за засилване към него; 

 между баскетболното игрище и игрището за минифутбол, както и по протежение 

на зелената ивица по контура на игрището за минифутбол се предвижда 

предпазна оградна мрежа с височина 3м; 

 учеличават зелените площи – обособява се спокойна паркова среда с пейки за 

сядане; 

 дъждовните води от училищния двор се отвеждат към съществуващата 

дъждовна канализация; 

 в южния  край на двора е предвиден малък амфитеатър със сцена за артистични 

прояви и учебна стая на открито; 

            За подобект 2: Ремонт на отоплителната инсталация на Основно училище „Св. 

Св. Кирил и Методий”, УПИ I, кв.99 от плана на гр.Костенец се предвижда подмяна на 

котела и отоплителната инсталация на сградата съобразно с приложените мерки за 

енергийна ефективност на сградата и достигането на необходимия топлинен комфорт в 

сградата.  

 

II. ПРЕДМЕТ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ 

Предмет на пазарни консултации са следните проектни части и дейности за подобект 1: 

Oбновяване на двор и спортни игрища на Основно училище „Св. Св. Кирил и 

Методий”, УПИ I, кв.99 от плана на гр.Костенец 

 Част Паркоустройство и благоустройство 

 Част Архитектура двор 

 Част Конструкции 

 Част Водоснабдяване и канализация 

 


