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

КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

РАДОСТИН РАДЕВ 
 
 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

        За изготвяне на ПУП - ПП и работен проект на обект: „Изграждане на довеждащ 

водопровод за минерална вода от каптаж в курорт Пчелински бани /ПИ № 

58863.200.184 по кадастралната карта на к. Пчелински бани/ до село Пчелин” - 

комплексен проект за инвестиционна инициатива по реда на чл.150, ал.6 от ЗУТ, в 

землищата на село ПЧЕЛИН, община КОСТЕНЕЦ с водоизточник: от каптажната 

шахта на водовземни съоръжения в к.к. Пчелински бани до село Пчелин. 

        Термоминерално находище „Пчелински бани” се намира на територията на курорт 

Пчелински бани. Курортното селище е разположено на южните склонове на Средна 

гора, на 70 км от столицата София и на 27 км от курорт Боровец. В непосредствена 

близост са балнеокурортите Момин проход и Вили Костенец. Климатът е благоприятен 

и близостта му с другите курорти прави курортното селище привлекателно за всички 

сезони. В района на находището са просондирани 3 броя сондажи – един структурен и 

два експлотационни. Сондажите са просондирани въз основа на съществуващ естествен 

каптиран минерален извор, който е каптиран през 1937 година. 

 Вид – водата е с постоянен химичен състав и температура 73°С, тя е 

хипертермална, слабо минерализирана, една от най-горещите в България.  

 Състав – алкална, сулфатно-натриевна, радиокативна. По газов състав се 

отнася към азатните терени. Водата е слабоминерализирана, сулфатно-

хидрокарбонатно-натриево-силициева, със съдържание на сероводород и литий, 

радонова, флуорна. 

 Лечебни качества  - минералната вода е подходяща за лечение на 

заболявания на опорно-двигателния апарат, периферната нервна система, 

гинекологични и кожни заболявания, активира обмяната на веществата, стимулира 

оздравителните процеси при ставни и мускулни заболявания, помага при дихателни, 

алергични, кожни, стомашни и ендокринни здравословни проблеми 

 Други - предлага не само мек климат, чист въздух и минерална вода, но и 

чудесна гледка към планинската верига на Рила, долината на р.Марица и р.Очуша и 

полетата към тях, символ на девствената природа. От курорта се открива невероятна 

гледка към Рила и планинския курорт Боровец – най-големият планински ски – курорт 

в България! Намира се само на 20 км до с.Пчелин. Стига се по добре поддържан път от 

регионалната пътна мрежа. 

 

        Заданието е изработено в съответствие с чл.125 от ЗУТ и съгласно изискванията на 

Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и 
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планове и изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти. 

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

               1.1.Възложител: община Костенец 

               1.2.Обща информация за населеното място 

         Село Пчелин се намира на територията на община Костенец и отстои от 

общинския център гр. Костенец на около  9 км. (по пътна мрежа). Броят на постоянното 

население в с. Пчелин и курорт Пчелински бани е както следва: към 15.03.2018г. – 

постоянно живеещи са 242 души, а общо с прииждащите посетители са около 315 

души. 

         1.3. Необходимост от изработване на Комплексен проект за 

инвестиционна инициатива по реда на чл. 150 , ал. 6 от ЗУТ. 

         Целта на проекта е подобряване на жизнения стандарт и качество на живот на 

насе-лението на село Пчелин, чрез изграждане на довеждащ водопровод за минерална 

вода, във възможно най-кратки срокове. Процедурата по реда на чл. 150, ал. 6 от ЗУТ 

позволява съгласуването, одобряването и съобщаването на отделните части на проекта 

да се извършат едновременно. 

        1.4. Съставни части на Комплексен проект за инвестиционна инициатива 

по реда на чл. 150 , ал. 6 от ЗУТ: 

       На основание чл. 150, ал. 2 от ЗУТ комплексният проект за инвестиционна 

инициатива ще съдържа следните самостоятелни съставни части: 

          1. проект за подробен устройствен план – парцеларен план;  

          2. инвестиционен проект във фаза работен проект. 

 

2. ИЗИСКВАНИЯ към ПРОЕКТА за ПУП-ПП 

              2.1.Териториален обхват на ПУП-ПП. 
             Обхвата на разработката е на територията на община Костенец: в землищните 

граници на село Пчелин (ЕКАТТЕ 58863), община Костенец, обл. Софийска. Трасето 

на довеждащаия водопровод за минерална вода да се съобрази с приложената 

ситуация – извадка към техническото задание, одобрено със Решение № 165 по 

Протокол № 20 от 28 септември 2017 г. на ОбС – Костенец. Заданието е съгласувано с 

РИОСВ – София, с писмо изх. № 5445/29.08.2017 г. При необходимост и по преценка 

на проектанта след оглед на място, довеждащия водопровод може да проектира 

трасето в няколко варианта, като се избере трасе с оглед по – целесъобразно и 

икономично изпълнение на довеждащата мрежа. 

 

              2.2.Етапи и срокове за изработване на ПУП-ПП:  
               На основание чл.126 ал.5 от ЗУТ ПУП-ПП да се изработи еднофазно, предвид 

съкратените срокове на инвестицията. ПУП - Парцеларен план да се изработи в мащаб 

М 1:1000. 

            Проектът да се представи в три екземпляра – един оригинал и две копия, както 

и в  цифров вид във формат *.cad, както е предвидено в чл. 5(4) от Наредба № 8.  

             

             2.3.Изисквания към проекта за ПУП-ПП: 
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 Проектът за ПУП-Парцеларен план следва да се изпълни в съответствие с 

изискванията на ЗУТ и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените 

схеми и планове, на етап идеен проект. 

Проектът за ПУП - Парцеларен план следва да определи трасето на водопровода 

от водовземните съоръжения до урбанизираната територия на село Пчелин, площта на 

засегнатата територия и необходимия сервитут за изграждане и експлоатация на 

съоръженията. 

Съгласно чл.67, ал.1 от ЗУТ, съоръженията на техническата инфраструктура се 

проектират и изграждат в общински и държавни поземлени имоти. Когато това е 

невъзможно, мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура се изграждат в 

поземлени имоти собственост на физически и юридически лица. 

Да се обособи сервитутна зона от двете страни на довеждащия водопровод 

съгласно нормативната уредба. В рамките на този сервитут ще се извършват 

строително - монтажни работи, както и всички възникнали по време на експлоатацията 

нужди от ремонт и поддръжка. 

Не се изисква промяна на предназначението на засегнатата територия. След 

реализация на инвестиционното предложение няма да се промени начина на трайно 

ползване на земите.    

В устройственият проект да се отразят: 

 границите на административно-териториалните единици, землищните 

граници, границите и номерата на поземлените имоти; 

 трасето на техническата инфраструктура; 

 сервитутни линии, с които се въвеждат сервитути и ограничения в 

ползването на имотите, като се означава разстоянието им до осовата линия на трасето; 

 линиите, по които се извършва отчуждаването на имотите. 

 
Техническият материал към проекта за ПУП- Парцеларен план се оформя в 

обяснителна записка, която съдържа обща част - цел и задачи, териториален обхват и 

съдържателна част, включваща: 

 

 координати на трасето на довеждащия водопровод в координатна система 

1970 или WSG 84 /съгласно съгласувателно писмо на РИОСВ/ 

 ограничения в ползването на имотите в сервитутите; 

 регистър на засегнатите от трасето имоти; 

 баланс на територията на начин на трайно ползване; 

 баланс на територията по вид собственост; 

 баланс на територията по предназначение; 

 баланс на територията по категория на земята; 

 обща рекапитулация на площите подлежащи на отчуждаване; 

 регистър с координатите на точки по оста и сервитутните линии вляво и 

вдясно на линейният обект. 

 

Проектът за ПУП- Парцеларен план да се съгласува по реда на ЗУТ и се 

съобрази с действащото законодателство. 

 

3.ИЗИСКВАНИЯ към ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ 

               Инвестиционен проект за строежа да се изработи във фаза: работен проект. 

              Разработване на качествени и пълни технически проекти за довеждащ водопровод 

за минерална вода от водоизточник: от каптажни шахти на водовземни съоръжения до 

село Пчелин с обща дължина около 2 км.  
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            Проектните работи трябва да отговарят на изискванията на Наредба №4 от 21 май 

2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за 

устройство на територията.  
 

Очаквани резултати: 
 

 Изготвени работни проекти по всички необходими част за работния проект 

 Съгласувани работни проекти за І етап с всички експлоатационни дружества, 

имащи отношение към тях. 

4. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

При изготвянето на проектните разработки и документацията по настоящата 

обществена поръчка Изпълнителят следва да спазва следната нормативна уредба. 

Нормативна база и съгласуване на инвестиционните проекти: 

 Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите нормативни актове 

понеговото прилагане; 

 Закон за устройство на територията (ЗУТ); 

 Закон за водите (ЗВ); 

 Закон за опазване на околната среда (ЗООС); 

 Закон за геодезията и картографията; 

 Наредба №2/22.03.2005 за проектиране на водоснабдителни системи; 

 Наредба №8/2001 за правила и норми за разполагане на технически проводи и 

съоръжения в населени места; 

 Наредба Iз-1971 от 29.10.2009 г., за строително-технически правила и норми 

заосигуряване на безопасност при пожар - обнародвана в Държавен вестник №96 от 4 

декември 2009 влиза в сила от 05.06.2010 и промените към нея и отменя Наредба №2 за 

противопожарните строително-технически норми (обн. ДВ, бр.58 от 1987г, изм. и доп. 

бр.3 от 1994); 

 Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на 

движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците; 

 Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн. 

ДВ.,бр. 51 от 2001 г., изм. ДВ., бр. 85 от 2009 г., изм. ДВ., бр. 96 от 2009 г); 

 НАРЕДБА №9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за 

питейно-битови цели; 

 Наредба № 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни 

ибезопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн. 

ДВ, бр. 37 от 2004 г., попр., бр. 98 от 2004 г., изм. и доп., бр. 102 от 2006 г.); 

 Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции (обн. ДВ, бр. 

17 от 1987 г. и бр. 49 от 1999г.);  

 Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции за 

хидротехнически съоръжения (публ., БСА, кн. 1 от 1989 г.; изм., кн. 8 от 1991 г.); 

 Приложение на Еврокодове за стоманобетонни и метални конструкции; 

 Изпълнителят е задължен да спазва всички действащи нормативи, 

директиви, стандарти и специфични изисквания на поръчката. В хода на 
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изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен да следи за изменения на 

нормативната база, касаещи резултатите по ТП. 

5. ОБХВАТ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ - фаза работен 

проект 

 

5.1.Общи положения 

Работните проекти трябва да включват всички необходими части за издаване на 

разрешение за строеж.  

Проектите трябва да отговарят на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти (обн. ДВ., бр. 51 от 2001 г., изм. ДВ., бр. 85 от 2009 г., изм. 

ДВ., бр. 96 от 2009 г);, както и с всички действащи закони и наредби, свързани с 

предмета на поръчката. 

     5.2.   Дейности на Изпълнителя         

Работните проекти трябва да бъдат изготвени в следните части: 

 ЧАСТ ВОДОСНАБДЯВАНЕ 

1. При разработката да се спазват изискванията на Наредба № 2 от 22 март 

2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи и 

Наредба № 1з-1971/29.10.2009 г. за строително технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар. 

2. Диаметърът на водопровода да бъде съгласно оразмерителни изчисления. 

Тръбите да бъдат с необходимата изолация, съгласно температурата на минералната 

вода и изискванията за качество и съхранение на минералната вода. 

3. При изготвяне на работните проекти да се предвидят мероприятия за 

запазване на съществуващите подземни проводи и съоръжения, които се засягат по 

време на строителството. Да се представят детайли и проекти за реконструкция или 

укрепването им. 

По ЧАСТ ВОДОСНАБДЯВАНЕ да се представят: 

1. Обяснителна записка; 

2. Ситуация – идейно решение М 1:1000; 

3. Ситуация – план оразмерителни данни М 1:1000; 

4. Монтажен план – М 1:1000; 

5. Надлъжен профил с характерни теренни и проектни коти – М 1:100/1:1000; 

6. Детайли и други чертежи – М 1:20 или в друг подходяш мащаб. 

 

 ЧАСТ „ГЕОЛОГИЯ ”  

За целите на работния проект е необходимо да се изготви ИГХ доклад, който включва 

следните видове инженерно геоложки предпроектни работи: 

1. Геолого-литоложки строеж на земната основа посредством проучвателни 

сондажи, подробно описание на физико-механични показатели на отделните 

геопластове изграждащи проучваното трасе - (чрез лабораторни изследвания, 

акредитирана лаборатория) да се направят необходимия брой проби – нарушени и 

монолитни, както и да се състави напречен профил на отделните разновидности и 

техните якостно - деформационни свойства. 

2. Хидрогеоложки условия, наличие на подземни води.Определяне нивото, 

посоката и  водопритока на подземния поток по време на строителните работи. 

   

По ЧАСТ Инженерна геология и хидрогеология да се представят: 

1. Обяснителна записка; 

2. Изчисления; 
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3. Ситуация – интервали и геоложки точки  М 1:1000; 

4. Детайли и други чертежи – М 1:20 или в друг подходяш мащаб. 

 

 ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ 

1. Да се изготви подробна ситуация, която да осигури нужната за проектирането на 

мрежите информация и да обезпечи строителството.  

2. За нуждите на  геодезическата снимка да се положи опорен полигон, от който да 

се извърши заснемане на всички ситуационни подробности  

3. Обхвата и съоръженията за заснемане да се уточнят с водещите проектанти по 

специалности. 

4. Координатната система на точките от полигона да е 1970 г., а височинна – 

Балтийска. Точките да са на подходящи места, така че да се ползват и за трасиране по 

време на строителството - извън уличните платна и встрани от строителните дейности. 

5. Полигоновите точки да се стабилизират трайно и да се реперират. Местата на 

реперирането по възможност да бъдат сигнализирани с боя и координирани, за да се 

улесни откриването им. Да се изготви и представи реперен карнет. 

6. Да се приложи схема на положената геодезическата мрежа. Разположението на 

точките й да се отрази и в ситуацията. 

7. Новопроектираните съоръжения да бъдат обхванати в трасировъчен план. 

Същият да се разработи в съответствие с нормативните актове, в степен на подробност, 

необходима за изпълнението на обекта.  

8. Гъстотата на подробните точки да отговаря на нормативните изисквания и да 

обезпечава достатъчна информация за проектните разработки. 

9. Трасировичният план да се съгласува с проектантите по другите части. 

По ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ да се представят: 

1. Обяснителна записка; 

2. Резултати от изравнение на планова мрежа; 

3. Резултати от изравнение на височинна мрежа; 

4. Схема на работна геодезическа основа; 

5. Схема на височинна мрежа; 

6. Реперни карнети; 

7. Геодезическа снимка; 

8. Трасировъчен план 

9. Общ справочен регистър на подробните точки; 

 

 ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 

           Да се изготви съгласно  Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г, за строително-

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар на МВР и МРРБ 

и Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014г. за правилата и нормите за пожарна 

безопасност при експлоатация на обектите. 

По ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ да се представят: 

1. Обяснителна записка  

  1.1. Общи положения;  

  1.2. Характеристика на обекта; 

  1.3. Пасивни мерки за пожарна защита;  

  1.4. Активни мерки за пожарна безопасност;  

  1.5. Мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност;  

 

           Към проектната разработка да се приложи подробна количествена и 

количествено – стойностна сметка.  
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           По преценка на Изпълнителя и съгласно одобреният проект ПУП-ПП на трасето 

на довеждащият водопровод за минерална вода, може да се добавят още проектни 

части: Конструктивна, Временна организация и безопасност на движението и други. 

           Работният проект трябва да се комплектова и предаде в 3 /три/ екземпляра – 

документи, графични материали, текстова част – обяснителни записки, детайли, 

спецификации. Да се представят на оптичен носител /CD/. 

 

4. ИЗХОДНИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изготвяне на ПУП-ПП и работен проект: 

- КВС на землището на село Пчелин, общ. Костенец, обл. Софийска 

- Регистър на засегнатите имоти ,предвидени за отчуждаване, в случай че по 

трасето попадат частни имоти; 

- Кадастрална карта на курорт Пчелински бани; 

- Регулационен план на курорт Пчелински бани; 

- Кадастрален и регулационен план на с. Пчелин;  

           Изготвените работни проекти трябва да отговарят на всички технически, 

икономически и технологични изисквания към обекта (съответствие между 

функционално и технологично решение). Използване на високоефективни материали, 

оборудване и технологии за осигуряване на качествено изпълнение на обекта. 

Осигуряване съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по 

чл. 169 от ЗУТ. Показателите за икономическа ефективност, които трябва да бъдат 

постигнати и др. 

 

5. ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

5.1.  Становища за съгласуване на ПУП-ПП от: 

               - ВиК; 

              -  ЧЕЗ „Електроразпределение”; 

               - РЗИ; 

              -  ВИВАКОМ. 

5.2.  Становища за съгласуване на работните проекти от: 

- ВиК; 

- ЧЕЗ „Електроразпределение”; 

- РЗИ; 

- ОД „ПБЗН“; 

- РИОСВ; 

- Басейнова дирекция-Пловдив; 

- Обл.дирекция „Земеделие“ София област; 

- Обл.дирекция на МВР- служба Пътна полиция-Костенец. 


