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ТЕХНИЧЕСКО  ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

 

Обособена позиция № 1 

Проектиране за обект „Благоустрояване на централни градски части в гр. 

Костенец, гр. Момин проход и с. Костенец” и осъществяване на авторски надзор 

 

 

Настоящото задание за проектиране е изготвено съгласно чл.13 от Наредба №4 за 

обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

  

І. Предмет на заданието 
   

Предмет на заданието е определяне на обхвата и основните изисквания за 

изработване на технически проект за обект  „Благоустрояване на централни градски 

части в гр. Костенец, гр. Момин проход и с. Костенец”.  
 

ІI. Основни данни и техническо предложение 

 

1. Съществуващо положение  

През 2013 г. са изпълнени проекти за „Ревитализиране на културния ландшафт в 

публични пространства в община Костенец“ за трите най-големи населени места на 

територията на общината – гр. Костенец, гр. Момин проход и с. Костенец. 

Централните градски части на населените места обхващат алейната мрежа и 

зелените пространства, зоните за отдих, игра и културни изяви. 

Изпълнени са дейности свързани с благоустрояване на алейните настилки, 

тревните площи и зоните за отдих и игра. Поради амортизацията на детските 

съоръжения и необходимостта от обновяване на централните градски части се налага 

подобряване облика на тези зони чрез реализацията на проект за благоустрояването им. 

При проектирането се изисква да се допълни и обнови архитектурно-

прострнственото решение  и композиционни форми, които да превърнат централните 

градски части в представителна, привлекателна, достъпна, модерна и социална градска 

среда. 

 



2. Обхват на проекта 

Централните градски части на трите населените места обхващат площ 

приблизително около 34 500 кв.м. 

Централната градска част в гр. Костенец обхваща УПИ II в кв. 112, УПИ I в кв. 

112а, УПИ I в кв. 90а, УПИ I в кв. 98б, УПИ V в кв. 98а, УПИ I и УПИ IV в кв. 90 по 

плана на гр. Костенец, в гр. Момин проход се включват УПИ I в кв.12 и УПИ I в кв. 13 

по плана на гр. Момин проход, а за с. Костенец е само УПИ I в кв. 66 по плана на с. 

Костенец. 

 

3. Цел  на проекта 

Целта на проекта за благоустрояване на централните градски части по трите 

обособени позиции е осигуряване на устойчив и динамичен градски център със 

подобрено качество на живот и нова социална среда чрез нови зелени и постранствени 

решения и физическо обновяване на централната градска част. 

Основната цел  на този проект е да се подобри привлекателността  на  

Централната част на населените места. Да се подобри  качеството на живота, като се 

запазят и доразвият положителните моменти в реализираните вече обекти.  

Конкретни цели: 

 Създаване на обновена градска среда; 

 Реконструкция на зоните за отдих и игра, които се намират в УПИ V в кв. 

98а и УПИ IV в кв. 90 по плана на гр. Костенец, в гр. Момин проход се включват УПИ I 

в кв.12 по плана на гр. Момин проход, а за с. Костенец е само УПИ I в кв. 66 по плана 

на с. Костенец; 

 Подобряване  и увеличаване на зелената система в централната част на 

града; 

 Внедряване система за видеонаблюдение с цел превенция на вандалски и 

противообществени прояви; 

 Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо парково 

осветление. 

 

4. Изисквания към проекта /Основни дейности и задължителни проектни 

части, които да се предвидят / 

 

Проектът трябва да съдържа следните проектни части: 

 Архитектура  

         При разработката на тази проектна част да се има предвид следното:  

- Да се изготви ситуационен план; 

- Да се изготви общ план на настилките, оборудването и съоръженията; 

- Детайли на видовете настилки; 

- Сертификати и цветно изображение за всяко съоръжение; 

 

 Паркоустройство и благоустройство 

При разработката на тази проектна част да се имат предвид следните 

Композиционно - планировъчни изисквания: 

 

- Да се предвиди ремонт на зоните за отдих, игра и културни изяви / чрез монтаж 

на нови детски съоръжения подходящи за деца от различни възрастови групи, пейки, 

кошчета за отпадъци и др./ 

- Зоните да се оформят в зависимост от конкретните изисквания и потребности 

със средствата на съвременния дизайн 



- Да се предвиди ремонт на съществуващите фонтани, водни огледала и водни 

ефекти в трите населени места 

- Да се проектира система за поливане на зелените площи в гр. Момин проход и  

с. Костенец 

 

Технически изисквания 

За създаване на оптимални условия за отдих, естетична и безопасна среда са 

необходими следните мероприятия: 

- Да се посочат пълни технологични изисквания за изпълнение на пейките, 

кошчета за отпадъци, съоръженията за игра и др. 

- Да се предвиди изграждане на автоматизирана поливна система за всички 

зелени площи. Проектното предложение да включва изграждането на 

Автоматизираната подземна напоителна система с цел оптимално поливане на 

парковите площи, възможност за поливане на цветните фигури и цялата храстова 

растителност посредством капково напояване, а тревните площи с роторни подземни 

разпръсквачи. Да се предвидят ръчни хидранти за допълнително напояване и миене на 

настилките. Целта е да се осигури ефективна поливка за съответните растителни видове 

по време на топлите месеци на годината. 

 

 Геодезия 

           Да се извърши подробно геодезическо заснемане на съществуващия терен в 

достатъчна степен за изпълнение на строително-монтажните работи на проекта. Да се 

заснеме подробно съществуващата дълготрайна едроразмерна дървесина и храстова 

декоративна дървесна растителност, единични дървета, храстови масиви и др. 

           Да се изготви подробен трасировъчен чертеж и координатен регистър на точките 

от РГО и на подробните точки за всички елементи на обекта. 

           Да се изготви проект за вертикална планировка и трасировъчен план. 

 

 „Електрическа – външно електрозахранване” 

Да се разработи част „Електрическа – външно електрозахранване“ към проекта, 

свързана със системата за парково осветление в отделните зони на централните градски 

части в трите населени места. 

Основни изисквания към отделните зони поставени от стандарта БДС EN 13201 и 

специфични изисквания на Възложителя към Градската градина,  като към типична 

паркова зона. 

          Видът на осветителните тела да бъде по преценка на проектанта,  като изискване 

на Възложителя е да бъдет с високи експлоатационни характеристики и висока 

енергийна ефективност. 

          Видът на стълбовете за алейно и парково осветление да бъдат метални с височина 

от 3 до 5 метра. Парковия осветител да е със светодиоди и да има съвременен дизайн и 

външен вид. Захранващия блок на осветителя да позволява регулиране на мощността в 

зависимост от необходимото ниво през период на светене. Да се предвиди подмяна на 

съществуващите с нови касети за улично осветление, като се проучи възможност да се 

включат в система за управление. Цвят на стълба и осветителното тяло да се уточнят 

при проектирането.  
Да се предвиди изграждането на архитектурно осветление на паметниците, 

попадащи в обхвата на проектната разработка, а също и на характерни елементи от 

парковата среда. Да се предвиди изграждането на нова подземна инфраструктура за 

електрозахранване и комуникационни нужди. Новите съоръжения да се съгласуват с 

нуждите и изискванията на експлоатационните дружества. 



Рехабилитиране на подземната техническа инфраструктура - електро мрежи, там 

където се налага. 

 

 „Електрическа – система за видеонаблюдение ” 

Обектите, които подлежат на проектиране са централните градски части на трите 

населени места, съгласно обособените позиции.  

Целта на проектната разработка е подобряване, естетизиране и модернизиране на 

обектите като цяло. Разработката следва да реализира затворена система за 

видеонаблюдение, която ще бъде част от системата за сигурност във всяко населено 

място.  

Основната задача на проекта е да реализира ефективно наблюдение на 

централните части на населените места. Системата трябва да осигурява визуална 

информация и запис в реално време за движението на човеко – потока.  

Системата за видеонаблюдение може да бъде свързана с РУ „Полиция“ през 

допълнителни устройства. 

Броя, разположението и вида на камерите да бъде съобразено с обхвата на 

обектите, особено и в зоните на детските площадки. 

 

 ВиК 

Проектът трябва да предвиди изграждането на система за напояване за гр. Момин 

проход и с. Костенец, която да осигурява сигурно оросяване на тревните площи и 

благоустроените части на централната градска част.  

Обяснителната записка да съдържа: 

- хидравлични изчисления на системата за оросяване в зависимост от 

предвижданията в проекта за озеленяване.  

-обосновка на избраната схема със съоръжения и местоположение им. 

В графичната част на проекта да се покажат: 

- ситуационно решение  

- възможността за съвместяване на избраните оросителни съоръжения с трайната 

настилка, тревните площи и растителността  

- напречни и надлъжни профили  

-схеми, детайли на съоръженията. 

Рехабилитиране на подземната техническа инфраструктура-ВиК мрежи, там 

където се налага. 

 

 Пожарна Безопасност 

Инвестиционният проект на строежа съдържа част „Пожарна безопасност” с 

обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № Із-1971/2010 за строително 

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. 

 

 Част „План за безопасност и здраве” 

Част „План за безопасност и здраве” трябва да съответства на Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд, Наредба №2 от 22.03.2004 г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване 

на строителни монтажни работи и всички други действащи нармативни актове относно 

безопасността и хигиената на труд, техническата и пожарната безопасност при 

строителство. 

 
 Част „План за управление на строителните отпадъци” 

Проектната част трябва да съдържа следната информация: 



-Общи данни за инвестиционния проект; 

-Прогноза за образуваните строителни отпадъци и степента на тяхното 

материално оползотворяване; 

-Прогноза за вида и количеството на продуктите от оползотворени СО, които се 

влагат в строежи ; 

-Мерки, които се предприемат при управлението на образуваните СО в 

съответствие с йерархията при управление на отпадъци, като: предотвратяване и 

минимизиране на образуването на отпадъци, повторна употреба, рециклиране, 

оползотворяване и обезвреждане. 

Изработването на ПУСО да е на основание на Закона за управление на отпадъците и 

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали от 13.11.2012г. 

 

 Сметна документация - Количествено-стойностна сметка 

Количествено-стойностните сметки да се изработят и във формат *xls и 

стойностите да се закръгляват до втория знак, след десетичната запетая.  

Проектантите да изготвят пълна ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ на проекта 

по всички части за материали, начин на изпълнение и технологии, без да се посочва 

марка и производител. 

 

Всички проектни части трябва да се оформят задължително с обяснителна записка, 

изчисления, графична част, както и с удостоверенията за проектантска 

правоспособност и застраховка професионална отговорност на всеки от проектантите. 

Техническият проект  да се предаде в 3  екземпляра на хартия и на  електронен носител 

- CD. Проектните разработки следва да се комплектуват по отделно за всеки обект. 

 

По преценка на Водещият проектант да бъдат разработени още проектни части, след 

съгласуване с Възложителя. 

 

ІІІ. Изходни данни 

-Задание за проектиране; 

-Извадка от действащия регулационен план; 

-Акт за общинска собственост 

 

IV. Упражняване на авторски надзор по смисъла на Закона за устройството 

на територията при изпълнение на СМР: 

 

1. Изпълнителят посещава обекта при направено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

строителя или надзорната фирма. 

2. Подписва всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно 

нормативната уредба в Република България и упражнява дейността си по договора, в 

съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и 

подзаконовите нормативни актове, регламентиращи извършваната дейност.  

3. Следи за точното изпълнение на одобрените проекти съгласно разпоредбите на 

ЗУТ и подзаконовите му нормативни актове, имащи отношение към предмета на 

договора и за промените или допълненията на проектите, предписани по установения 

нормативен ред от проектантите по време на строителството.  

4. Прави предписания и дава технически решения за точно спазване на проектите 

и за необходимостта от евентуални промени, които се вписват в заповедната книга на 

строежа и са задължителни за останалите участници в строителството.  



5. Осигурява възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да следи процеса на работа и да 

съгласува с него предварително всички решения и действия.  

6.  Съдейства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при реализацията на проектите.   

7. Извършва експертни дейности и консултации.  

8. Заверява екзекутивна документация при необходимост. 

9. Вписва решенията и указанията в Заповедната книга на обекта, които са 

задължителни за всички участници в строителството.  

10. Информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на 

проектите и за предприетите мерки за тяхното разрешаване. 

 


