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УТВЪРЖДАВАМ: ………/П/………… 

/Радостин Радев – КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ/ 

 

 

                                      ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

Обособена позиция № 2 

Проектиране на обект „Ремонт и реконструкция на площадка за игра и отдих в 

с.Костенец, УПИ II, кв.47 и площадка за игра и отдих в гр. Костенец, УПИ IV, кв.70, 

община Костенец” и осъществяване на авторски надзор 

 

1. ЦЕЛ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ 

 

Да се изготвят работни проекти за двата обекта отделно съгласно изискванията на 

Наредба №4/21.05.2001 г. за обхват и съдържание на инвестиционните проекти. 

 Да се осигурят възможности за игра в подходяща естетическа среда, съобразно 

Наредба №1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра 

от 12.01.2009 г. на МРРБ.  

Да се определи обхвата на дейностите свързани с проектиране във фаза Работен 

проект. 

           Основната цел  на проекта е подобряване привлекателността и качеството 

на живот, подобряване възможностите за игра и занимания на открито на 

подрастващото поколение, създаването на благоприятна среда, която отговаря на 

високи естетически критерии. 
Специфични цели: 

 Повишаване нивото на естетика и достъпност; 

 Възпитателно и здравословно въздействие върху качеството на живот на 

подрастващото поколение; 

 Осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания и социализирането им. 

 

2. ИЗИСКВАНИЯ НА РАБОТНИЯ ПРОЕКТ 
 

Работният проект на  площадките за игра и спорт е необходимо да е съобразен със 

съществуващото положение, ситуацията и необходимостта на конкретния обект. Проекта 

за всяка една от площадките трябва да включва:  

1. Обяснителна записка; 

2. Ситуационен план на площадките за игра  с разположението на детски 

съоръжения и връзка със съществуваща алейна мрежа;  

3. Проект за площадката за игра /с който се определят вида и разположението на 

съоръженията/; 

4. Трасировъчен чертеж;  

5. Детайли на съоръженията и начина на закрепването им в настилката;  

6. Детайли на настилките; 

7. Определяне на минималното разстояние за разполагане, ползване и монтаж;  
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8. Места за ударопоглъщащи настилки; 

9. Доклад, изготвен от лицензирана фирма за съответствие с Наредба №1 за 

условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра;  

10. Количествено-стойностни сметки. 

 

3.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (ПРОЕКТАНТА) 

 

С работния проект следва: 

- да се изяснят конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност 

за цялостно изпълнение на всички видове СМР на обекта;  

- да се осигури възможност за ползването му за изпълнение на строителството; 

- да се осигури съответствието на проектните решения с изискванията към 

строежите по чл. 169 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). 

Проектните разработки по всички части следва да отговарят на изискванията 

залегнали в:  

 Закона за устройство на територията; 

 Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти; 

 Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройството на отделните 

видове територии и устройствени зони;  

 Наредба №1/12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността 

на площадките за игра; 

 Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка, издадена от 

Министерството на народното здраве от 1975 г.,изм.1084 г., изм.2002 г;  

 Детски съоръжения трябва да отговарят  на всички действащите БДС ЕN-1176, 

БДС EN,1176-1, БДС EN 1176-2, БДС EN 1176-3, БДС EN 1176-4, БДС EN 1176-5, БДС 

EN 1176-6, БДС EN 1176-7, БДС EN 1177 или еквивалентни на тях стандарти и 

европейски изисквания за безопасност и здраве; 

 Наредба №4/01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на 

строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително 

за хора с увреждания; 

 Наредба №2/22.03.2004 г. минимални изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строително монтажните работи. 

 

4.  ЧАСТИ НА ПРОЕКТА 

 

4.1. Част „Архитектура"  

Проектната разработка да даде цялостно решение на предвидения терен за 

благоустрояване и реконструкцията на двете площадки.  

    Всяка от площадките за игра – едната е разположена в северната част на УПИ II, 

кв.47 в с. Костенец, а втората в УПИ IV, кв.70, гр. Костенец трябва да включва: 

1. Обособена зона за игра за възрастова група от 3 до 12 години включваща: 

o Детски съоръжения за катерене, люлеене и пързаляне; 

o Тематични/образователни съоръжения; 

o Детска къщичка или беседка;  

o Пейки с облегалки;  

o Кошчета за смет. 

2. Обособена зона за игра за възрастова група до 3 години включваща: 

o Детски съоръжения, които са подходящи за деца с ограничени двигателни 

възможности; 

o Тематични съоръжения; 

o Детска къщичка или беседка;  

o Пейки с облегалки;  
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o Кошчета за смет. 

3. Обособена зона за отдих и почивка, която може да включва: 

o Пейки или беседка; 

o Маса за шах / Тенис маса за игра на открито; 

o Кошчета за смет. 

 

Изисквания към площадките 

o За всички площадки да се предвиди ударопоглъщаща настилка в зоните на 

детските съоръжения. Стъпалата на детските съоръжения да се изпълнят с покритие 

предотвратяващо хлъзгане; 

o Да се  предвиди  вертикално  планиране и  облагородяване на подходите към 

площадките; 

o Да се предвиди сигурна връзка на закрепването на съоръженията към терена; 

o Да се ремонтира прилежащата ограда на имотите при необходимост; 

o Да се проектират три зони – една за игра на деца до 3 г., втора за деца от 3 г. до 

12 г. и кът за отдих и почивка.; 

o Да се проектира декоративна растителност и да се предвиди засенчване с 

широколистна растителност от западната страна на площадките. 

При проектирането на площадките за игра водеща роля играе комбинирането на 

различни видове игри, спазване на безопасните зони на отделните съоръжения, 

многофункционалност и икономосъобразност. Съоръженията, които да са изработени от 

висококачествени екологични материали и да са проектирани, така че да гарантират 

безопасни и разнообразни игри за децата. Да бъдат представени технически 

спецификации на материалите и съоръженията без да се посочва марка и производител. 

 

4.2. Част „Паркоустройство и благоустройство“ 

-  Да се предвиди вертикално планиране и облагородяване на подходите към 

площадките;  

-  Да се проектира декоративна растителност и да се предвиди засенчване с 

широколистна растителност от западната страна на площадките.   

 

4.3. Част „Строителни конструкции" 

-  Да се предвиди конструктивно решение за осигуряване на достъпна среда в 

съответствие с ландшафното  решение;  

-  Да се предвиди проектът да бъде оценен за съответствие от лице, упражняващо 

технически контрол по част „Конструктивна“, включено в списък, изготвен и 

актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.   

 

    4.4. Част ВиК 

Проектът трябва да предвиди изграждането на система за напояване за площадките 

да отдих и игра, която да осигурява сигурно оросяване на тревните площи.  

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. 
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4.5. Част „Геодезия"  

- Да се направи подробно геодезическо заснемане на съществуващия терен в 

необходимия обхват за изработване на работния проект; 

-  Част „Геодезия“ да съдържа обяснителна записка, чертежи и данни; 

- Чертежите на част „Геодезия“ на работния проект да включват: чертеж 

„Вертикално планиране“, изработени върху кадастрална основа от геодезическото 

заснемане, с височинно обвързване на всички обекти и съоръженията и на техническата 

инфраструктура, с означения на теренни и проектни коти, което да даде решение за 

повърхностното оттичане на дъждовните води към зелените площи; чертеж 

„Трасировъчен план“ с подробен координатен регистър, разработен в съответствие с 

нормативните актове и инструкциите по геодезия и в степен на подробност, необходима 

за трасирането на обекта. 

 

4.6. Част „Електрическа"  

Проектът да предвижда осветление на площадките чрез използване на съвременни  

осветителни тела с минимален разход за постигане на енергийно ефективно осветление. 

Осветлението на двата обекта да се предвиди чрез соларна система, която се 

състои от led осветител и соларен панел прикрепени към стълб чрез арматура за 

закрепване. 

 

4.7. Част „Пожарна безопасност” 

Проектната разработка да включва изготвяне на проект за осигуряване на обекта 

при пожар, съгласно изискванията на Наредба №Iз-1971/2010 г. за строително-

техническите  правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. 

 

4.8. 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 нормативни актове относно безопасността и 

хигиената на труд, техническата и пожарната безопасност при строителство. 

 

  4.9. 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 13.11.2012 г. 

 

   4.10. Част Проектно сметна документация 

   За всички части от проекта да бъдат изготвени детайлни количествени сметки, 

включващи всички строително-монтажни работи необходими за изпълнението на 

обектите. Количествено-стойностни сметки да се изготвят за всеки един подобект 

поотделно, както и обобщена КСС. 
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          По преценка на Водещият проектант да се включат и други проектни части към 

техническите разработки за двата обекта в гр. Костенец и с. Костенец. 

 

Всяка проектна част на работния инвестиционен проект да съдържа: 

- Чертежи, по които може да се изпълняват СМР в следните препоръчителни 

мащаби: ситуационно решение - в М 1:200; разпределения, разрези, фасади - в М 1:100 ; 

- Други чертежи - в подходящ мащаб при отчитане на вида и спецификата на 

обекта; 

- Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения по части; 

- Изчисления, обосноваващи проектните решения. 

- Подробна количествена сметка  

- Всички документи - графични и текстови, по всички части на инвестиционния 

проект се подписват и подпечатват от проектанта на съответната част и се съгласуват с 

подпис от проектантите на останалите части и от възложителя. Не се съгласуват с подпис 

изчисленията, извършени от проектанта по съответната част. 

- Към проектните части се прилагат копия на удостоверения за правоспособност и 

копие от застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ. 

- Работният инвестиционен проект се предава в 4 /четири/ оригинални екземпляра 

в графичен вид на хартия и 2 копия на електронен носител – формати формати dwg, doc, 

xls или еквивалентни,  в обем и съдържание отговарящи на изискванията на Наредба 

№4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и заданието за 

проектиране. 

 

5. ИЗХОДНИ ДАННИ 

- Задание за проектиране; 

- Извадка от действащия регулационен план; 

- Акт за общинска собственост. 

 

6. 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. 

 


