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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

 

ОБЕКТ:  „ПРОЕКТ ЗА УКРЕПВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЕШЕХОДЕН 

МОСТ КЪМ БОЛНИЦАТА В ГРАД КОСТЕНЕЦ И ПРИЛЕЖАЩИ КЪМ 

УСТОИТЕ МУ ПОДПОРНИ СТЕНИ " 

 

 

ФАЗА: РАБОТЕН  ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

 

1. Основание и цел на заданието 

 

Заданието за проектиране е във връзка с обявяване на обществена поръчка с 
предмет: „ПРОЕКТ ЗА УКРЕПВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЕШЕХОДЕН МОСТ 
КЪМ БОЛНИЦАТА В ГРАД КОСТЕНЕЦ И ПРИЛЕЖАЩИ КЪМ УСТОИТЕ МУ 
ПОДПОРНИ СТЕНИ“ целта е изготвяне на технически инвестиционни проекти за 
основен ремонт и реконструкция на пешеходен мост и укрепване на източни граници 
на ПИ №662 и №663 кв.134,гр.Костенец посредством реконструкция и доизграждане на 
подпорни стени служещи за  укрепване на устоите на мостовата конструкция, както и 
създаване при възможност на достъпна среда на хора в неравностойно положение. 

В проекта е необходимо конкретно да се решат следните практически проблеми: 

1. Да се проучи и укрепи конструкцията  на сега съществуващия пешеходен 

мост, в т.ч. устои и подходи към него ,като за целта се предвидят укрепващи 

съоръжения /устои ,подпорни стени ,изместване на съществуващи комуникации 

,реконструкция и ремонт на стълби ,парапети ,връхни настилки и др./ 

2. Да се осигури достъп в обхвата на проекта на граждани в неравностойно 

положение и майки с детски колички до различните нива на връзки между 

ул.”Марица”-съществуващия тунелен преход под  бул.”Цариградско шосе” и ЖП линия 

до ЖП гара Костенец, както и между ул.”Марица” и бул.”Цариградско шосе”  съгласно 

действащите нормативни изисквания. 

3. Освен описанието на решението в текстовата част на Вашето конкурсно 

предложение ,може да се приложат към него и идейни скици проект в 2D или 3D PDF 

формат ,с които да поясните Вашите предложения. 

 



В заданието се уточняват основните изисквания за проектиране на обекта ,както 

и да се предвидят продукти материали и съоръжения, които съответстват на 

техническите спецификации на действащите в Република България нормативни актове 

за проектиране, изпълнение и контрол на строежите. Продуктите трябва да имат 

оценено съответствие със съществените изисквания, определени в наредбите по чл. 7 от 

Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), или да се придружават от 

документи (сертификати и удостоверения за качество, протоколи от изпитвания и др.), 

удостоверяващи съответствието им, когато няма издадени наредби по реда на чл. 7 

ЗТИП. 

Съответствието на строителните продукти със съществените изисквания към 

строежите да е оценено и удостоверено при условията и по реда на Наредбата за 

съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните 

продукти (НСИСОССП), приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 

2006 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; попр., бр. 3 и 9 от 2007 г.; изм., бр. 82 от 2008 г.). 

При разработването на проекта да се заложи използването на съвременни 

технологични решения, инсталации и материали, за създаване на оптимални условия за 

ползване и експлоатация на съоръжението  от хора в неравностойно положение. 

Конкретните проектни решения да бъдат разработени в работна фаза и в достатъчна 

степен за цялостно изпълнение на всички СМР (строително-монтажни работи), 

включително подробни количествени сметки по всички специалности. Проектната 

документация трябва да осигурява възможност за възлагане на строителство чрез 

процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП). 

Работният проект ще подлежи на съгласуване и одобряване и ще е основание за 

издаване на Разрешение за строеж, съгласно изискванията на раздел II от ЗУТ - чл. 142, 

ал. 1 до 6, чл. 143, ал. 1, т. 1 и т. 3, ал. 2, чл. 144, ал. 1 и чл. 145, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ. 

1. Обем и съдържание на проекта 

 

В съответствие с действащата нормативна уредба за проектиране и Наредба № 4 

(за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти) да се изработи технически 

проект, в пълен обем и обхват по следните проектни части: 

- Геодезия; 
- Инженерна геология; 
- Конструктивна; 
- ПУСО; 
- ПБЗ; 

   - ВОД /при необходимост 

- Проектно-сметна документация, включително количествени и количествено- 

стойностни сметки за всяка проектна част, както и обобщени КСС; 

           1.1 Част „Геодезия” 

   В част  „Геодезия” към проекта да се да се направи заснемане и  положи 

опорен полигон за обекта. При заснемането да се заснемат и съществуващите 

съоръжения, като пешеходен мост със устои ,стълби към него ,съществуващи подпорни 

стени и технически проводи, подходи към ул.”Марица” и ЖП пешеходен подлез, 

стълбища към подлез и бул.”Цариградско шосе” тротоарни площи и др. съседни обекти 

имащи отношение към проекта. 

                                                                                                                                                                                   



При геодезическите измервания и проектирането да се спазват всички действащи 

нормативни документи и инструкции, касаещи този вид строителство. 

   В част „Геодезия” да се представят: 

   Обяснителна записка 

 Заснемане на съществуващо положение 

 Общ справочен регистър на точките от опорния полигон 

  Вертикална планировка - Вертикално решение на проекта 

  Трасировъчен план - Координати и размери за последващо изпълнение; 

  Изчисляване на земните маси - Картограма указваща количеството земно  

изкопни работи 

др. необходими чертежи и регистри изискуеми от действащата нормативна    

база 

 

  1.2.Част ”Инженерна геология”; 

 

За направа на проекта ще се извърши следното: 
1. Полеви работи; шурфове, вертикални ел.сондажи, пенетрационни тестове. 

2. Камерална обработка на резултатите от полевите и лабораторни работи и 

изготвяне на отчетен доклад, съдържащ: 

а. Текстова част с описание на: 

- Инженерно-геоложките видове (пластове) и техните физико-механични 

показатели; 

- Хидрогеоложките условия за строителство; 

- Инженерно-геоложките условия за фундиране. 

б. Текстови приложения (протоколи от лабораторните изследвания и резултати 

от пенетрационните и геофизични изследвания. 

    в. Графични приложения (геолого-литоложки колонки на проучвателните 

изработки, инженерно-геоложки разрези). 

 

1.3 Част „Конструктивна“  

 

 Да се направи подробен оглед и обследване на конструкцията на моста,            

прилежащите подпорни стени ,стълби ,предпазни парапети и др, като  конструктивния 

проект на обекта  трябва да съдържа: 

- Обяснителна записка с изчисления; 

- Чертежи с детайли; 

- Проектът част „Конструктивна“ трябва да се разработи ,като при засягане на 

комуникации е необходимо да се изготвят и съответните проекти за тяхната 

реконструкция. 

 

 Конструкцията следва да се осигури чрез: 

- избиране на подходящи строителни продукти 

- избор на подходяща конструктивна схема, начин на фундиране, методи за  

изчисляване и конструиране 

- спазване на действащата нормативна база и пълнота на работния проект 



 

1.4 Част „ПУСО “  

 

Да се изработи план за управление на строителните отпадъци в обхват и 

съдържание, съгласно „Закон за управление на отпадъците“ и „Наредба за управление 

на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали“ 

Да се представят: 

- обяснителна записка 

- таблици съгласно приложенията в наредбата 

 

1.5 Част „ПБЗ“ 

 

Разработката да се изготви в съответствие с изискванията на чл.10 (от т.1 до 

т.16) от Наредба №2/2004 г.на МТСП и МРРБ за минимални изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР (ДВ бр.37/2004 г., 

бр.98/2004 г. и бр.102/2006 г.) и да съдържа: 

 - Схема за обезпечаване на строителната площадка с вода, ел.енергия и 

показано  място за оказване на първа помощ; 

- Организационен план с предвидената строителна техника; 

- Схема на местата за инсталиране на подемни съоръжения и строителните    

скелета; 

- Схема на местата за складиране на строителните материали и задължителното 

им сортиране по видове, съгласно изискванията на чл. 25(1) от Наредба за поддържане 

и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на СО (Решение 

№137 от Протокол № 73/20-06г. на СОС); 

- Схема и начин за изхвърляне на строителните отпадъци; 

- План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на  

работещите и намиращите се на строителната площадка;  

- Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на 

СМР. 

 - Списък на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи на контрол. 

- Схема на местата на строителната площадка, на които има специфични 

рискове. 

- Комплексен план-график, изясняващ последователността при извършване на  

СМР по всички специалности. 

- Проектът да бъде одобрен от технически контрол по част „конструктивна. 

 - Да се представи разработка за временна (по време на строителството)  

организация и безопасност на движението чрез сигнализация с временна маркировка и 

пътни знаци, която да е съобразена с изисквания на Закона и Правилника за движение 

по пътищата и Наредба № 3 на МРРБ. 

 

2. Нормативни документи 

Проектът във всичките си части да съответства на изискванията на приложимата 

нормативна база и да бъдат спазени изискванията на: 

- Закон за устройство на територията; 

- Закон за техническите изисквания към продуктите и „Наредба за съществените 

изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти”; 



- Закон за здравословни и безопасни условия на труд; 

- Наредба № 2 за номенклатурата на видовете строежи; 

- Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти ; 

- Наредба № 3 за временна организация и безопасност на движението при            

извършване на строителство и ремонт на пътищата и всички други действащи закони, 

наредби, правилници и стандарти в областта на пътищата, мостовете, съоръженията и 

комуникациите. 

 -  Норми за проектиране на подпорни стени; 

 - Наредба  № РД- 02-20-2/27.01.2012г. за проектиране на сгради и   съоръжения 

в земетръсни райони; 

 -  Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции; 

 -  Наредба №1/10.09.1996г. за проектиране на плоско фундиране. 

 - Защита на строителните конструкции от корозия. Норми и правила за 

проектиране; 

 - Наредба № РД-02-20-2от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и    

съоръжения в земетръсни райони 

 -  Правилник за проектиране на бетонни и ст.бетонни конструкции - 1988 г.  на    

КСТУ; 
 - Норми за проектиране на стоманени конструкции - 1987г. на КСТУ 

 - Наредба № 6/26.11.2003г за изграждане на достъпна среда в урбанизираните 

територии. 

 

3. Оформяне и представяне на проектните материали 

Проектните части да включват ситуации, чертежи, детайли и др., по които ще се 

изпълняват отделните видове СМР в следните препоръчителни мащаби: 

- ситуационно и нивелетно решение - в М 1:500 или М 1: 1000; 

- типови профили - в М 1:50 и М 1:100; 

- детайли и подробни профили- в М 1:20, М 1:50 или М 1:100; 

- други чертежи - в подходящ мащаб; 

Изчисления, обосноваващи проектните решения, чертежи и детайли, по които се 

изпълняват отделните видове СМР; 

Количествени и Количествено - стойностни сметки (в т.ч. и обобщени); 

Настоящото Техническо задание e неразделна част към сключения договор с 

избрания изпълнител. 

Обяснителни записки, поясняващи предлаганите проектни решения, към които 

да се приложат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни; 

Отделните проектни части, следва да включват: 

проектанти по съответните специалности и съгласувани. Представените за 

обекта подробни Количествени сметки и Количествено-стойностни сметки, следва да 

са заверени от съответния проектант. 

Проектите на хартиен носител трябва да бъдат подписани от правоспособни 

проектанти 

 

 

Съставил:…………../П/……….. 
(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

      гл.инж: инж.В.Терзийски       


