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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
към покана с изх. № 1 от 07.03.2016г. относно избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга по реда на 

Глава VIII „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ 

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СГРАДИ (ЖИЛИЩНИ И ЗА ОБЩЕСТВЕНО 

ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“. 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ,   /положен подпис и печат/ 

Кмет на община Смолян:  
                                       /Николай Тодоров Мелемов/ 
 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ  
 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 
 

„ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОННИ 

ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СГРАДИ (ЖИЛИЩНИ И ЗА 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА) 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“. 
 

 

Изготвили: 
 

Главен архитект: 

 

/положен подпис/ 

 

/арх. Мирослава Шамаранова/ 

Директор на дирекция „СИиОС“: 

 

/положен подпис/ 

 

/инж. Васка Караджова/ 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

гр. Смолян, бул. България № 12 

тел.: 0301 / 67667, факс: 0301 / 62426, e-mail: obshtina_smolyan@abv.bg 

 
Настоящото техническо задание по обособени позиции не изчерпва всички възможни 
варианти за технически решения, а начертава само основните правила, условия и изисквания 
на възложителя.  
Всеки изпълнител със своя опит и знания ще следва да намери оптималното решение, при 
спазване и в съответствие  с действащото законодателство, стандарти/спецификации, норми и 
нормативи. 
Настоящото техническо задание съставлява неразделна част към сключения договор с 
избрания изпълнител.  
Всички разработки след предаването им стават собственост на възложителя. 
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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА 

ПРОЕКТИРАНЕ 
 

 

по Обособена позиция № 1 

Изработване на технически инвестиционен проект за изграждане 

на социални жилища на територията на град Смолян. 
 

 
 

ФАЗА:  

„Технически проект” 

 

 

 

 

І.ОБЕКТ:  

 

„ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“ 

 

 

Настоящото задание за проектиране е изготвено съгласно чл. 13 от Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за 

обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

Предмет на заданието са определяне на основните изисквания за изработване на инвестиционен 

проект за „Социални жилища в част от УПИ ХХІІІ-540.574 – за диспансер,  кв. 221 по плана на гр. 

Смолян, кв. Смолян“.   

Социалните жилища се изграждат с цел осигуряване на съвременни жилища за настаняване на 

уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение. При изграждането на този 

тип жилища трябва да се осигури пространствена интеграция на представителите на 

маргинализираните общности като цяло и да не допринася за тяхната сегрегация, изолация и 

изключване.  

Социалните жилища са предназначени за следните целеви групи:  

 Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия. 

 Родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и 

увреждания. 

 Хора в риск от бедност и социално изключване. 

 

 

І. ОБЩА ЧАСТ 

 

1. Общи данни за обекта  

Местоположението на обекта е в кв. 221 по плана на гр. Смолян, съгласно одобрен подробен 

устройствен план. В терена има съществуващи две едноетажни сгради – едната е за котелно 

помещение, а другата – за съхранение на цистерни с гориво, които ще бъдат премахнати. Площта на 

имота, в който се предвижда изграждането на социалните жилища, е от 800 кв. м до 900 кв. м.  
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Жилищната сграда да бъде 5-етажна, като площта на сградата да се използва максимално за 

жилищни нужди. Светлата височина на помещенията да бъде минимум  2,6 м. Застроената площ на 

сградата да бъде до 500 кв. м, а разгънатата застроена площ – до 2300 кв. м.  

 

В обхвата на техническия инвестиционен проект следва да се включват следните проектни части: 

1. Архитектурна част.  

2. Конструктивна част с ТК. 

2.1. Подпорна стена към главна улица  

3. ВиК част. 

4. Ел. част. 

5. Вертикална планировка. 

6. Трасировъчен план. 

7. Отопление и вентилация. 

8. Соларни панели за топла вода. 

9. Енергийна ефективност.  

10. Доклад за енергийна ефективност.  

11. План за управление на строителни отпадъци.  

12. Пожарна безопасност и схеми за евакуация. 

13. План за безопасност и здраве. 

14. Сметна  документация. 

 

2. Общи изисквания към проекта 

Основните технически, икономически, технологични, функционални и планово-композиционни 

изисквания към обекта са свързани с: 

 Осигуряване на единство и хармония между функционалното, технологичното и 

композиционното решение с околната среда. 

 Използване на високоефективни материали, оборудване и технологии за осигуряване на 

качествено изпълнение на обекта, отговарящи на БДС и европейските норми. 

 Осигуряване съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от 

Закона за устройство на територията. 

 Благоустройство и вертикална планировка на прилежащия терен. 

 Изграждане на технически инсталации на обекта – отоплителни, вентилационни, електрически, 

водоснабдителни, канализационни и др.. 

 Постигане на показатели за икономическа ефективност. 

 Създаване на достъпна архитектурна среда за хора в неравностойно положение. 

 

 

ІІ. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ  

 

Фаза на проектиране – еднофазно, като се изготви Технически инвестиционен проект. 

Обемът и съдържанието на техническия проект и приложените към него чертежи и детайли следва да 

бъдат достатъчни за изпълнение на строително-монтажните работи и благоустрояването на 

прилежащото дворно място.  

Техническият проект следва да съдържа всички части, предвидени в Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за 

обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.  

Същият да бъде подписан от правоспособните специалисти, изготвили отделните части и 

съгласувани и подписани от проектантите на останалите части и от възложителя съгласно чл. 139, ал. 

3 от Закона за устройство на територията.  

Към разработките да бъдат приложени удостоверения за проектантска правоспособност и 

професионална застраховка на проектантите.  
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Проектът следва да съдържа следните части: 

 

1. Част „Геодезия” 

Да се извърши заснемане на терена за проектиране и да се изготви вертикална планировка  в 

съответствие с Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти, която да предвижда благоустрояване на двора и места за игра, отдих и спорт. 

 

2. Част „Архитектура” 

Да се представят архитектурните решения за изграждане на сградата, съдържаща обяснителна 

записка, чертежи, детайли, количествени и количествено-стойностни сметки с обхват и съдържание, 

отговарящи на изискванията на Глава VІІІ, Раздел ІІ на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти. 

Да се проектират 35 броя социални жилища, като се спазва следното разпределение: 

 Жилища за един човек – 11 бр.. 

 Жилища за двама човека - 6 бр.. 

 Жилища за трима човека - 11 бр.. 

  Жилища за четирима – 4 бр..  

 Жилища за хора с увреждания – 3 бр.. 

Жилищата за хора с увреждания  с придружител да се обособят на кота прилежащ терен, които да са 

съобразени с Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в 

съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. 

Да се използва максимално опростена функционална схема.  

Да се предвидят избени и тавански помещения, като не е задължително да има за всяко жилище.  

Също така да се предвиди самостоятелно помещение за разполагане на всички електромери.  

В проекта да се вземе предвид вида на терена и доброто местоположение и максимално да се ползват 

природните дадености, така че силуетът на сградата да бъде в хармонично единство с околната среда. 

Да се предвиди място за отдих и детска площадка откъм по-благоприятното изложение на терена.  

Поради ограничената площ на УПИ паркирането да се предвиди извън имота в общинското място в 

непосредствена близост.  

При изготвянето на проекта да се предвиди използването на съвременни технологии и материали.  

Всички вътрешни стени и тавани  да бъдат обработени с латекс. Стените в сервизните помещения да 

се обработят с фаянс до тавана, а подът - с теракота. Стълбищните рамена, тераси, коридори, 

площадки и част от кухните да се изпълнят с гранитогрес, а в спалните да се предвиди ламиниран 

паркет. Дограмата по фасадите  да се предвиди  PVC с термомост и стъклопакет. 

Част архитектурна трябва да представи решения за: 

 Прозорци, врати, вкл. спецификации, процент на  отваряемост и др.. 

 Топлинна изолация на външни конструкции и елементи, в т.ч. външни стени, покриви и подове; 

 Предвиждане на облицовки и настилки във всички помещения. 

 Създаване на устойчива, здравословна, безопасна, хигиенична и достъпна за всички архитектурна 

среда. 

 Необходимите строителни материали и изделия за изпълнение на СМР и начина на тяхната 

обработка, полагане и/или монтаж. 

 Изпълнение на хидроизолации – при необходимост. 

 Санитарни възли, пригодени за хора с увреждания съгласно Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за 

проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна 

среда за населението, включително за хората с увреждания. 

 Предвиждане на съоръжения за хора с увреждания – рампи и др.. 

 Предвиждане на водоплътен тротоар – при необходимост. 

 

3. Част „Конструкции” – съдържаща обяснителна записка, чертежи, детайли и количествено-

стойностни сметки с обхват и съдържание, отговарящи на изискванията на Глава ІХ, Раздел  ІІ на 

Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 
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Част „Конструкции” трябва да допълва и конкретизира решенията на архитектурния проект, като 

дава цялостно конструктивно решение. Да се предвиди изпълнение с традиционна стоманобетонова 

конструкция, с носещи колони, греди и тухлени стени, а покриването да е със скатна покривна 

стоманобетонна конструкция. 

Конструктивното решение да бъде икономически целесъобразно. 

Проектът по част „Конструктивна” да съдържа: 

Част „Конструктивна”, която да определя строителната система, изчислителните схеми, 

конструктивните решения и строително-технологичните решения, в т.ч.всички необходими детайли и 

монтажни схеми 

Обяснителната записка към част „Конструкции” да съдържа описание на проектните решения. 

Графичната част да съдържа спецификация на армировката, кофражни и арматурни планове, разрези 

и детайли. 

Изборът на строителната система, на строителните материали и на системите на техническите 

инсталации да дават максимално добро съотношение между вложени средства и качество.  

Проектът да бъде проверен, подписан и подпечатан от „Технически контрол“. 

При проектирането да бъдат спазени разпоредбите на следните нормативни документи: 

 Наредба № 3 от 21 юли 2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на 

строежите и за въздействията върху тях. 

 Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции – 1988 г. 

 Норми за проектиране на плоско фундиране, в това число Наредба № 1 от 10 септември 1996 г. за 

проектиране на плоско фундиране. 

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

райони. 

 

3.1. Подпорна стена  

Да се проектира подпорна стена към главна улица, която да поддържа уличното платно. 

Обяснителната записка да съдържа описание на проектните решения. 

Графичната част да съдържа спецификация на армировката, кофражни и арматурни планове, разрези, 

спецификации и детайли. 

 

4. Част „В и К инсталации” /сградни и външни ВиК инсталации/ - съдържаща обяснителна 

записка, чертежи, детайли и количествено-стойностни сметки с обхват и съдържание, отговарящи на 

изискванията на Глава ХІІ, Раздел  І на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти.  

Част ВиК да се проектира съгласно изходните данни от „ВиК“ ЕООД – гр. Смолян и в съответствие с 

изискванията на Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

сградни водопроводни и канализационни инсталации. 

При проектирането да се предвиди: 

 Изграждане на външна ВиК мрежи - сградно водопроводно отклонение  от ПЕ и  сградно 

канализационно отклонение от  PVC.  

 Изграждане на всички вертикални и хоризонтални водопроводни клонове в сградата с 

полипропилен със съответната изолация. 

 Апартаментни водомери за топла и студена вода. 

 Изграждане  на всички хоризонтални и вертикални канализационни клонове с PVC тръби  в едно 

с вентилационни отводи към тях. 

 Във всяка баня да се предвиди отделен бойлер със серпентини. 

 Централна инсталация за топла вода  и централен бойлер за топла вода.   

 На подходящо място в сградата да се обособи водомерно – арматурен възел и спирателен кран 

преди и след водомера. 

 Битовите отпадни води и водите от покрива да се заустят в дворни ревизионни шахти, а оттам 

отведени в уличната канализация. 

 Да се предвиди отводняване на дворното пространство, като се заусти във външна канализация. 
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Чертежите да включват: 

1. Хоризонтални разрези през подземен (полуподземен) етаж на обекта отделно за водоснабдяването 

и канализацията с означения на хоризонталните водопроводни и канализационни клонове, 

санитарните прибори, апаратури, спирателни и противопожарни кранове, и др. с данни за: 

а) номерацията на клоновете; 

б) оразмерителните водни количества за главните водопроводни клонове; 

в) диаметри, дължини и наклони; 

г) котировка на връзките спрямо приетото относително ниво ± 0 за сградата. 

2. Хоризонтални разрези през етажите на обекта (подобектите) отделно за водопроводната и 

канализационната инсталация с означения на оразмерителните данни, местата на хоризонталните и 

вертикалните клонове, санитарните прибори, арматури и др., като за планировъчно еднаквите етажи 

се разработва само един план. 

3. Вертикални разрези на сградата през местата на санитарните възли с нанесени относителни и 

абсолютни коти в характерните участъци на водопроводните и канализационните инсталации. 

4. Аксонометрични схеми на водопроводните и канализационни инсталации. 

5. Детайли на нестандартни елементи от инсталацията и на местата, в които те се пресичат с други 

инсталации. 

Обяснителната записка да даде описание на предвидените в проекта решения. 

При проектирането да се спазват следните нормативни документи: 

 Закон за техническите изисквания към продуктите. 

 Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни 

водопроводни и канализационни инсталации. 

 Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

канализационни системи. 

 Наредба № Із-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар. 

  

5. Част „Електро” – съдържаща обяснителна записка, чертежи, детайли и количествено-стойностни 

сметки с обхват и съдържание, отговарящи на изискванията на Глава ХІ, Раздел  І на Наредба № 4 от 

21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Правилника за приемане на 

електромонтажните работи и Противопожарни строително технически норми ПСТН № 2. 

Да се проектират сградни ел. инсталации – силнотокови и слаботокови, съгласно нормативната 

уредба за постигане на оптимални условия при експлоатацията на сградата и постигане на 

икономично решение. 

При проектирането да се предвидят: 

 Главно електрическо табло, захранващо отделни табла. 

 Мълниезащитна и защитна заземителна инсталация, която да осигури захранваща схема тип 

TNC-S. 

 Монтаж на електрически под-табла с предвиден допълнителен РЕ проводник за осигуряване на 

TN-S схема на захранване. 

 Инсталация  за захранване на ел. консуматорите от ВиК и  ОВ  съоръжения.   

 Видео-наблюдение на дворното пространство. 

 Инсталация за ТV  антени  до всеки апартамент. 

 Площадково осветление – при доказана необходимост. 

Обяснителната записка да даде обосновка на възприетите проектни решения. 

Чертежите да включват: 

1. Структурни схеми за външните и вътрешните мрежи и съоръжения. 

2. Схеми на разположение с нанесени върху тях: 

а) точки на присъединяване към електрозахранващи и информационни мрежи с данни за параметрите 

им; 

б) места на табла, разпределители, апарати и потребители с посочване на мощността и другите им 

технически данни 
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в) изводи и токови кръгове към разпределителни табла с изчислителни параметри с товари, 

номинални пускови токове и защита срещу свръхтокове; 

г) трасета на линиите между разпределителните устройства; 

д) схеми на разположение на елементите на различните инсталации върху плановете на сградата; 

3. Монтажни схеми и необходимите монтажни детайли, достатъчни за изпълнение на 

електромонтажните работи. 

При изготвяне на необходимите ел. инсталации да се спазват указанията в следните нормативни 

документи:  

 Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните 

линии. 

 Нормите за проектиране, изграждане и експлоатация на ел. уредби в сгради, в това число Наредба 

№ 1 от 27 май 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско 

напрежение в сгради. 

 Система стандарти БДС-НД 384. 

 Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар. 

 Наредба № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити 

пространства. 

 

6. Част „ОВ” (отопление и вентилация), съдържаща обяснителна записка, чертежи, детайли и 

количествено-стойностни сметки с обхват и съдържание, отговарящи на изискванията на Глава ХІІІ, 

Раздел  І на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, 

нормите за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации - бюлетин за 

строителство и архитектура кн. 6, 7 и 8 от 1968, изменения и допълнения, кн. 6-7 от 1993 г.. 

Отоплението да се предвиди с климатици за постигане на оптимален температурен микроклимат 

съгласно действащите нормативи.  Да се предвидят  соларни панели за топла вода.   

При проектирането да се спазят следните изисквания: 

 Да се извърши оразмеряване на топлинното потребление. 

 Да се предвиди вентилация в кухни и санитарни възли при необходимост. 

 Да се проектира система за БГВ /битово горещо водоснабдяване/ с бойлер със серпентини, 

използващ слънчева енергия (слънчеви колектори). 

Чертежите на част „ОВ” да включват разрези през конкретни места, детайли, обяснителна записка. 

 

7. Част „Устройство на прилежащия към обекта терен (Вертикална планировка)” 

Да се предвидят подходящи настилки на пространството около сградата (където е необходимо), 

отводняване, водоплътни тротоари, достъпна среда за хора с увреждания.  

Да се предвиди място за отдих и детска площадка, осигуряваща максимален брой занимания за 

децата с висока игрова стойност, като се осигури достъпност при игра за всички ползватели, 

включително и за ползвателите с увреждания. 

Да се осигурят възможности за игра на децата в подходяща естетическа среда и гаранции за 

сигурност на съоръженията съобразно Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за 

устройството и безопасността на площадките за игра и възприетите европейски стандарти. 

 

8. Част „Пожарна безопасност и схеми за евакуация” 

Сградата да се проектира в съответствие с Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. за строително-технически 

правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.  

Проектът следва да включва необходимите пасивни и активни мерки за защита и технически 

решения за осигуряване на пожаробезопасна експлоатация.  

 

9. Част „План за управление на строителните отпадъци”, включващ прогноза за образуване на 

строителни отпадъци (СО) и степента на тяхното материално оползотворяване; прогноза за вида и 

количеството на продуктите от оползотворени СО, които се влагат в строежа; мерки, които се 
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предприемат при управлението на образуваните СО. Планът за управление на СО да се изпълни в 

съответствие с разпоредбите на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали. 

 

10. Част „План за безопасност и здраве” 

Проектът следва да съдържа: 

  Общите условия, при които ще се изпълнява строителството. 

 Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи съгласно Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 

монтажни работи. 

 Опазване на околната среда по време на изпълнение на строителството.  

 

11. Част „Енергийна ефективност”  

Коефициентите на топлопреминаване на външните ограждащи елементи (стени, покрив, под, 

прозорци, врати) да бъдат съобразени с референтните стойности записани в Наредба № 7 от 2004 г. 

за енергийна ефективност на сгради. 

Да се изготвят детайли и разрези относно прилагане на мерките по енергийна ефективност, свързани 

с архитектурното оформление на сградата. 

 

11.1. Доклад оценка за съответствие на проекта за енергийна ефективност  

11.1.1. Проверка на сметките от проекта за енергийна ефективност съгласно чл.27а от  Наредба № 7 

от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради. 

 

12. Част  „Сметна документация”, съдържаща минимум: 

12.1. Количествени сметки по отделните части  

Да се изготвят подробни количествени сметки по видове СМР - по всички части на проекта и в 

съответствие с действащата нормативна уредба. 

12.2. Спецификации на материалите  и видовете СМР 

Да се изготвят подробни спецификации за материалите и видовете СМР по всички части на проекта и 

в съответствие с действащата нормативна уредба. Спецификациите не трябва да съдържат имена 

на фирми, конкретни модели и др.  
12.3. Обобщени количествено-стойностни сметки по видове СМР -  включващи всички части на 

проекта.  

Да се изготвят количествено-стойностни сметки по видове СМР -  по всички части на проекта и в 

съответствие с действащата нормативна уредба. За единичните цени да се ползват максимално 

стандартните нормативи по УСН, СЕК или ТНС. 

 

13. Съгласувания с експлоатационните дружества на засегнатите от проекта съоръжения. 

Цялостната документация на обекта да бъде разработена в необходимия обем и съдържание и да 

отговаря на изискванията според Глава VIII, Раздел ІІ от Закона за устройство на територията за 

съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти. 

  

  

ІІІ. ОФОРМЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

 

1. Текстовата част на проекта да бъде изработена на български и да бъде комплектована в отделни 

папки, които да съдържат: 

 Обяснителна записка. 

 Всички таблици. 

 Количествени сметки и ведомости - подробни и обобщени за отделните части. 
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2.  Общи изисквания  

 Всички части на техническия проект трябва да съдържат подробна обяснителна записка, чертежи, 

детайли, количествени, количествено-стойностни сметки и спецификации с обхват и съдържание, 

отговарящи на изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти. 

 Мащабите на работните чертежи и детайлите се определят съгласно чл. 21. ал. 1 от Наредба № 4 

от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

 Спецификации, количествените и количествено-стойностните сметки да се представят изготвени 

на „Building manager” и във формат Excel или еквивалент.  

 Техническият проект се представя за одобрение от възложителя  в 5 (пет) оригинални екземпляра 

на хартиен носител за всяка специалност и 1 (един) екземпляра на магнитен носител (CD). 

 Съдържанието на цифровия носител трябва напълно да отговаря на информацията на хартиения 

носител в пълен обем и като съдържание на проекта. 

 Чертежите да бъдат представени на формат „dwg” или „CAD”. Текстовите части да бъдат на 

„WORD” и „EXCEL” 

 

3. Допълнителни изисквания: 

Техническият проект подлежи на одобрение от ОЕСУТ - Смолян. Препоръките, забележките и 

констатациите на ОЕСУТ - Смолян са задължителни за изпълнителя и се отразяват в срока, посочен 

от Възложителя съгласно клаузите на договора за изпълнение. 
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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА 

ПРОЕКТИРАНЕ 
 

 

по Обособена позиция № 2 

Изработване на технически инвестиционен проект за изграждане 

на физкултурен салон на Природо-математическа гимназия 

„Васил Левски”, грaд Смолян. 
 

 
 

ФАЗА:  

„Технически проект”. 

 

 

 

 

І.ОБЕКТ:  

 

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН НА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА 

ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, ГРAД СМОЛЯН“ 

 

 

 

Настоящето задание за изготвяне на инвестиционен проект е изготвено с цел  определяне 

изискванията на възложителя относно изграждането на физкултурен салон и съответните помощни 

помещения в УПИ V, кв. 85, гр. Смолян, кв. Райково. 

При проектиране на сградата да се спазват всички изисквания за разполагане на основното 

застрояване съгласно Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на 

отделните видове територии и устройствени зони. 

Основното предназначение на сградата е осигуряване на условия за физкултурни занимания на 

учащите в Природо-математическа гимназия „Васил Левски”, грaд Смолян. 

Второстепенно предназначение на сградата е създаване на условия за ползване  от населението на кв. 

Райково, гр. Смолян за спортни, културни и др. мероприятия. 

 

 

І. ОБЩА ЧАСТ 

 

1. ОБЩИ ДАННИ ЗА ОБЕКТА  

 

1.Местоположение и терен 

Сградата следва да се разположи в източната част на УПИ V на мястото на бившия строеж за 

физкултурен салон. 

Теренът е предимно равен с денивелация от южната му част около 2,5-3 м. 

При ситуиране на сградата да се спазят изискванията на Закона за устройство на територията за 

отстояния от регулационните линии, плътност и интензивност на застрояване. 
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Да се осигури топла връзка между салона и новия корпус на училището, като не се прекъсват 

подходите към вътрешните дворове. 

Ситуирането на сградата да се съобрази със съществуващото нафтово стопанство, разположено 

източно от новия корпус на училището. 

 

2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА 

 

2.1. Параметри и капацитет за оразмеряване 

Да се проектира сграда с физкултурен салон, даващ възможност за практикуване на пълноценни 

спортовете като волейбол, баскетбол, тенис на маса, тенис на корт, бадминтон. Да има възможност за 

тренировъчно и учебно практикуване на спортове като хандбал, футбол на малки вратички и др.. 

Да се предвидят подходи и зрителски места за около 120-150 човека. 

Да се осигури възможност за организиране и използване на сградата за културни и др. мероприятия 

на населението, като за целта се осигури самостоятелен достъп за зрители, монтаж на подвижни 

сцени и пособия. 

Да има възможност за спиране достъпа на ученици от съществуващите учебни сгради. 

Сградата да дава възможност за използване за спортни и културни мероприятия от населението на 

квартала. 

За целта да се осигури възможност за самостоятелното и ползване и отчитане на консумативите. 

 

В обхвата на техническия инвестиционен проект следва да се включват следните проектни части: 

1. Архитектурна част.  

2. Конструктивна част с ТК. 

3. ВиК част. 

4. Електроинсталации. 

5. Вертикална планировка. 

6. Трасировъчен план. 

7. ОВК. 

8. Соларни панели за топла вода. 

9. Енергийна ефективност.  

10. Доклад за енергийна ефективност.  

11. План за управление на строителни отпадъци.  

12. Пожарна безопасност и схеми за евакуация. 

13. План за безопасност и здраве. 

14. Сметна  документация. 

 

2.2. Изисквания за спортните игрища 

За практикуване на различните спортове да се създаде пространство с полезна площ около 550,00 кв. 

м, височина минимум 8,00 м и възможност за очертаване на: 

 Игрище за волейбол - 9,00 х 18,00 м, със свободна зона минимум 3,00 м от крайните 

ограничителни линии и височина минимум 8,00 м. 

 Игрище баскетбол - 15,00 х 28,00 м, със свободна зона минимум 2,00 м от крайните 

ограничителни линии. 

 Игрище тенис на корт - 11,00 х 24,00 м, със свободна зона минимум 4,00 м по късите страни и 

3,00 м по дългите.  

Останалите игрални полета да дават възможност за тренировъчен процес. 

За игрищата да се осигури максимално естествено осветление, по възможност от юг. 

   

2.3. Изисквания за помощни помещения 

Да се осигурят следните помещения и пространства:  

 Входно фоайе - 50-60 кв. м. 
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 Съблекални – 2 бр., самостоятелни за мъже и жени, с капацитет минимум по 20 /двадесет/ места 

/шкафчета и пейки/ и площ 1,3 кв. м на човек. Към съблекалните да се осигурят необходимите 

санитарни и душови помещения съгласно „Норми за проектиране на спортни сгради и 

съоръжения“. 

 Помещения за хигиенно поддържане. 

 Стая за учители – 1 бр., с площ 12-15 кв. м. 

 Помещение за пособия – 1 бр., с площ 30-35 кв. м. 

 Лекарски кабинет със санитарен възел – 1 бр., с площ 12-15 кв. м. 

 Методически кабинет – 1 бр., с площ 18-20 кв. м,който да може да се използва при нужда от 

съдии. 

 Технически помещения в зависимост от системите на отопление и вентилация. 

 Топла връзка с новия корпус на училището с ширина минимум 2,25 м и осигуряваща транспортен 

достъп до вътрешните дворове. 

 

 

ІІ. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ  

 

Фаза на проектиране – еднофазно, като се изготви Технически инвестиционен проект. 

Обемът и съдържанието на техническия проект и приложените към него чертежи и детайли следва да 

бъдат достатъчни за изпълнение на строително-монтажните работи и благоустрояването на 

прилежащото дворно място.  

Техническият проект следва да съдържа всички части, предвидени в Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за 

обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.  

Същият да бъде подписан от правоспособните специалисти, изготвили отделните части и 

съгласувани и подписани от проектантите на останалите части и от възложителя съгласно чл. 139, ал. 

3 от Закона за устройство на територията.  

Към разработките да бъдат приложени удостоверения за проектантска правоспособност и 

професионална застраховка на проектантите.  

 

Проектът да съдържа следните части: 

 

1. Част „Геодезия” 

Да се извърши заснемане на терена за проектиране и да се изготви вертикална планировка  в 

съответствие с Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти, която да предвижда благоустрояване на двора и места за игра, отдих и спорт. 

 

2. Част „Архитектура” 

Да се представят архитектурните решения за изграждане на сградата, съдържаща обяснителна 

записка, чертежи, детайли, количествени и количествено-стойностни сметки с обхват и съдържание, 

отговарящи на изискванията на Глава VІІІ, Раздел ІІ на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти. 

При изготвянето на проекта да се предвиди използването на съвременни технологии и материали.  

Архитектурно-художественият образ да търси активно и съзнателно отношение към прилежащите 

улични комуникации и цялостното вписване в съществуващата урбанизирана среда.  

Част архитектурна трябва да представи решения за: 

 Прозорци, врати, вкл. спецификации, % отваряемост и др.. 

 Топлинна изолация на външни конструкции и елементи, в т.ч. външни стени, покриви и подове. 

 Предвиждане на облицовки и настилки във всички помещения. 

 Създаване на устойчива, здравословна, безопасна, хигиенична и достъпна за всички архитектурна 

среда. 

 Необходимите строителни материали и изделия за изпълнение на СМР и начина на тяхната 

обработка, полагане и/или монтаж. 
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 Изпълнение на хидроизолации – при необходимост. 

 Санитарни възли, пригодени за хора с увреждания, съгласно Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за 

проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна 

среда за населението, включително за хората с увреждания. 

 Предвиждане на съоръжения за хора с увреждания – рампи и др.. 

 Изготвяне детайли и разрези относно прилагане на мерките по енергийна ефективност, свързани с 

архитектурното оформление на сградата. 

 Предвиждане на водоплътен тротоар – при необходимост 

 

3. Част „Конструкции” – съдържаща обяснителна записка, чертежи, детайли и количествено-

стойностни сметки с обхват и съдържание, отговарящи на изискванията на Глава ІХ, Раздел  ІІ на 

Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

Част „Конструкции” трябва да допълва и конкретизира решенията на архитектурния проект, като 

дава цялостно конструктивно решение.  

Обяснителната записка към част „Конструкции” да съдържа описание на проектните решения. 

Графичната част да съдържа: спецификация на армировката, кофражни и арматурни планове, 

разрези, спецификации и детайли. 

Изборът на строителната система, на строителните материали и на системите на техническите 

инсталации да дават максимално добро съотношение между вложени средства и качество.  

Конструкцията на сградата да се предвиди като монолитно-стоманобетонова, а покриването да е със 

скатна покривна стоманобетонна конструкция. 

Да се спазя всички действащи нормативни документи и се съблюдават земетръсните изисквания за 

сеизмичния район. 

Проектът да бъде проверен, подписан и подпечатан от „Технически контрол“. 

При проектирането да бъдат спазени разпоредбите на следните нормативни документи: 

 Наредба № 3 от 21 юли 2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на 

строежите и за въздействията върху тях. 

 Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции – 1988 г. 

 Норми за проектиране на плоско фундиране, в това число Наредба № 1 от 10 септември 1996 г. за 

проектиране на плоско фундиране. 

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

райони. 

 

4. Част „В и К инсталации” /сградни и външни ВиК инсталации/ - съдържаща обяснителна 

записка, чертежи, детайли и количествено-стойностни сметки с обхват и съдържание, отговарящи на 

изискванията на Глава ХІІ, Раздел  І на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти.  

Част ВиК да се проектира съгласно изходните данни от „ВиК“ ЕООД – гр. Смолян и в съответствие с 

изискванията на Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

сградни водопроводни и канализационни инсталации. 

При проектирането да се предвиди: 

 Изграждане на вътрешни и външни / площадкови/ ВиК мрежи. 

 Изграждане на всички вертикални и хоризонтални водопроводни клонове в сградата с 

полипропилен със съответната изолация. 

 Изграждане  на всички хоризонтални и вертикални канализационни клонове с PVC тръби  ведно с 

вентилационни отводи към тях. 

 ВиК инсталацията да се включи в съществуващата водопроводна и канализационна мрежи на 

училището, като се осигури контролно измерване на консумираната вода от физкултурния салон. 

На подходящо място в сградата да се обособи водомерно – арматурен възел и спирателен кран 

преди и след водомера. 

 Централна инсталация за топла вода за сградата, като се свърже със соларни панели.   
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 Битовите отпадни води и водите от покрива да се заустят в дворни ревизионни шахти, а оттам 

отведени в уличната канализация. 

 Да се предвиди отводняване на дворното пространство, като се заусти във външна канализация. 

 Да се предвиди необходимото водоснабдяване /захранване за противопожарната инсталация (при 

необходимост). 

Чертежите да включват: 

1. Хоризонтални разрези през подземния (полуподземния) етаж на обекта отделно за 

водоснабдяването и канализацията с означения на хоризонталните водопроводни и канализационни 

клонове, санитарните прибори, апаратури, спирателни и противопожарни кранове, и др. с данни за: 

а) номерацията на клоновете; 

б) оразмерителните водни количества за главните водопроводни клонове; 

в) диаметри, дължини и наклони; 

г) котировка на връзките спрямо приетото относително ниво ± 0 за сградата. 

2. Хоризонтални разрези през етажите на обекта (подобектите) отделно за водопроводната и 

канализационната инсталация с означения на оразмерителните данни, местата на хоризонталните и 

вертикалните клонове, санитарните прибори, арматури и др., като за планировъчно еднаквите етажи 

се разработва само един план. 

3. Вертикални разрези на сградата през местата на санитарните възли с нанесени относителни и 

абсолютни коти в характерните участъци на водопроводните и канализационните инсталации. 

4. Аксонометрични схеми на водопроводните и канализационни инсталации. 

5. Детайли на нестандартни елементи от инсталацията и на местата, в които те се пресичат с други 

инсталации. 

Обяснителната записка да даде описание на предвидените в проекта решения. 

При проектирането да се спазват следните нормативни документи: 

 Закон за техническите изисквания към продуктите. 

 Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни 

водопроводни и канализационни инсталации. 

 Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

канализационни системи. 

 Наредба № Із-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар. 

 

5. Част „Електро” – съдържаща обяснителна записка, чертежи, детайли и количествено-стойностни 

сметки с обхват и съдържание, отговарящи на изискванията на Глава ХІ, Раздел  І на Наредба № 4 от 

21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Правилника за приемане на 

електромонтажните работи и Противопожарни строително технически норми ПСТН № 2. 

Да се проектират сградни ел. инсталации – силнотокови и слаботокови, съгласно нормативната 

уредба за постигане на оптимални условия при експлоатацията на сградата и постигане на 

икономично решение. 

Електрозахранването да се предвиди от главното ел. табло на училището, като  се предвиди 

контролно  измерване на  консумацията за физкултурния салон 

При проектирането да се предвиди: 

 Мълниезащитна и защитна заземителна инсталация, която да осигури захранваща схема тип TN-

S. 

 Инсталация  за захранване на ел. консуматорите от ВиК и  ОВ  съоръжения.  

 Да се предвиди максимално електрозахранване чрез фотоволтаични панели, работещо в синхрон 

с основното такова, контролирано и автоматизирано. 

 Да си предвиди озвучителна инсталация в салона. 

Проектното решение да е съобразено с внедряването на мерките за енергийна ефективност. 

Обяснителната записка да даде обосновка на възприетите проектни решения. 

Чертежите да включват: 

1. Структурни схеми за външните и вътрешните мрежи и съоръжения. 
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2. Схеми на разположение с нанесени върху тях: 

а) точки на присъединяване към електрозахранващи и информационни мрежи с данни за параметрите 

им; 

б) места на потребители с посочване на мощността и другите им технически данни 

в) изводи и токови кръгове към разпределителни табла с изчислителни параметри с товари, 

номинални пускови токове и защита срещу свръхтокове; 

г) трасета на линиите между разпределителните устройства; 

д) схеми на разположение на елементите на различните инсталации върху плановете на сградите. 

3. Монтажни схеми и необходимите монтажни детайли, достатъчни за изпълнение на 

електромонтажните работи. 

При изготвяне на необходимите ел. инсталации да се спазват указанията в следните нормативни 

документи:  

 Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните 

линии. 

 Нормите за проектиране, изграждане и експлоатация на ел. уредби в сгради, в това число Наредба 

№ 1 от 27 май 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско 

напрежение в сгради. 

 Система стандарти БДС-НД 384. 

 Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар. 

 Наредба № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити 

пространства. 

 

6. Част „ОВК” (отопление, вентилация и климатизация), съдържаща обяснителна записка, 

чертежи, детайли и количествено-стойностни сметки с обхват и съдържание, отговарящи на 

изискванията на Глава ХІІІ, Раздел  І на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти, нормите за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични 

инсталации - бюлетин за строителство и архитектура кн. 6, 7 и 8 от 1968, изменения и допълнения, 

кн. 6-7 от 1993 г. 

Отоплението и климатизацията да се решат така, че да осигуряват необходимия микроклимат и 

комфорт в съответствие с хигиенните норми. 

За системата за отопление и климатизация да се използва максимално електроенергията от 

фотоволтаичните панели с цел максимална икономия. 

Да се предвиди максимално  използване на соларни панели за подгряване на вода, необходима за тази 

сграда.  

При проектирането да се спазят следните изисквания: 

 Да се извърши оразмеряване на топлинното потребление. 

 Да се предвиди вентилация в санитарни възли. 

 Да се проектира система за БГВ /битово горещо водоснабдяване/ с бойлер със серпентини, 

използващ слънчева енергия (слънчеви колектори). 

Чертежите на част „ОВК” да включват: Разрези през конкретни места, детайли, обяснителна записка. 

 

7. Част Автоматика (КИП и А) 

Обхват: 

 Принципна схема за автоматично регулиране на отоплителните, вентилационните, климатичните 

инсталации, разработени съвместно с част електрическа и част контролноизмервателни прибори и 

автоматика (КИП и А). 

 Детайли. 

 

8. Част „Устройство на прилежащия към обекта терен (Вертикална планировка)” 

Да се предвидят подходящи настилки на пространството около сградата (където е необходимо), 

отводняване, водоплътни тротоари, достъпна среда за хора с увреждания.  
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Да се осигури достъпност при игра за всички ползватели, включително и за ползвателите с 

увреждания.  

Да се реши пространството около залата и прилежащия терен между нея и новия корпус на 

училището, като се създаде възможност за рекреация и благоустрояване на терена. 

 

9. Част „Пожарна безопасност и схеми за евакуация” 

Сградата да се проектира в съответствие с Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. за строително-технически 

правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. 

Проектът следва да включва необходимите пасивни и активни мерки за защита и технически 

решения за осигуряване на пожаробезопасна експлоатация на такъв тип сграда.  

 

10. Част „План за управление на строителните отпадъци”, включващ прогноза за образуване на 

строителни отпадъци (СО) и степента на тяхното материално оползотворяване; прогноза за вида и 

количеството на продуктите от оползотворени СО, които се влагат в строежа; мерки, които се 

предприемат при управлението на образуваните СО. Планът за управление на СО да се изпълни в 

съответствие с разпоредбите на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали. 

 

11. Част „План за безопасност и здраве” 

Проектът следва да съдържа: 

 Общите условия, при които ще се изпълнява строителството. 

 Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи съгласно Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 

монтажни работи. 

 Опазване на околната среда по време на изпълнение на строителството.  

 

12. Част „Енергийна ефективност”  

Коефициентите на топлопреминаване на външните ограждащи елементи (стени, покрив, под, 

прозорци, врати) да бъдат съобразени с референтните стойности, записани в Наредба № 7 от 2004 г. 

за енергийна ефективност на сгради. 

 

12.1. Доклад оценка за съответствие на проекта за енергийна ефективност  

11.1.1. Проверка на сметките от проекта за енергийна ефективност съгласно чл.27а от Наредба № 7 от 

2004 г. за енергийна ефективност на сгради. 

 

13. Част  „Сметна документация”, съдържаща минимум: 

13.1. Количествени сметки по отделните части  

Да се изготвят подробни количествени сметки по видове СМР - по всички части на проекта и в 

съответствие с действащата нормативна уредба. 

13.2. Спецификации на материалите  и видовете СМР 

Да се изготвят подробни спецификации за материалите и видовете СМР по всички части на проекта и 

в съответствие с действащата нормативна уредба. Спецификациите не трябва да съдържат имена 

на фирми, конкретни модели и др.  

13.3. Обобщени количествено-стойностни сметки по видове СМР -  включващи всички части на 

проекта.  

Да се изготвят количествено-стойностни сметки по видове СМР -  по всички части на проекта и в 

съответствие с действащата нормативна уредба. За единичните цени да се ползват максимално 

стандартните нормативи по УСН, СЕК или ТНС. 

 

14. Съгласувания с експлоатационните дружества на засегнатите от проекта съоръжения. 

Цялостната документация на обекта да бъде разработена в необходимия обем и съдържание и да 

отговаря на изискванията според Глава VIII, Раздел ІІ от Закона за устройство на територията за 
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съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти. 

 

 

ІІІ. ОФОРМЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

 

1. Текстовата част на проекта да бъде изработена на български и да бъде комплектована в отделни 

папки, които да съдържат: 

 Обяснителна записка. 

 Всички таблици. 

 Количествени сметки и ведомости - подробни и обобщени за отделните части. 

 

2.  Общи изисквания  

 Всички части на техническия проект трябва да съдържат подробна обяснителна записка, чертежи, 

детайли, количествени, количествено-стойностни сметки и спецификации с обхват и съдържание, 

отговарящи на изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти. 

 Мащабите на работните чертежи и детайлите се определят съгласно чл. 21. ал. 1 от Наредба № 4 

от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

 Спецификации, количествените и количествено-стойностните сметки да се представят изготвени 

на „Building manager” и във формат Excel или еквивалент.  

 Техническият проект се представя за одобрение от възложителя  в 5 (пет) оригинални екземпляра 

на хартиен носител за всяка специалност и 1 (един) екземпляра на магнитен носител (CD). 

 Съдържанието на цифровия носител трябва напълно да отговаря на информацията на хартиения 

носител в пълен обем и като съдържание на проекта. 

 Чертежите да бъдат представени на формат „dwg” или „CAD”. Текстовите части да бъдат на 

„WORD” и „EXCEL” 

 

3. Допълнителни изисквания: 

Техническият проект подлежи на одобрение от ОЕСУТ - Смолян. Препоръките, забележките и 

констатациите на ОЕСУТ - Смолян са задължителни за изпълнителя и се отразяват в срока, посочен 

от Възложителя съгласно клаузите на договора за изпълнение. 


