
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 
 

ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА „ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА РС“ ЗА ОБЕКТ: 

ПАРК „ВЪЗРАЖДАНЕ“ - ЕТАП IV, УПИ I, кв. 1, м. Парк „Възраждане“,  Зона Б-5-4, 
идентичен с ПИ 68134.305.79, по Кадастралната карта на гр. София, район 
„Възраждане“ – парк и термо-минерален развлекателно-рекреационен комплекс 
  
 
 Във връзка с изпълнение на одобрения от СОС бизнес план, Софийски имоти ЕАД 
предвижда в инвестиционната си програма за 2018г., възлагане на проектиране на Етап IV 
от Парк „Възраждане“. 
 
 Строителството на парк „Възраждане“ беше реализирано в рамките на осем месеца 
от септември 2015г. до април 2016 г. на площ от 52 дка. Новоизграденото парково 
пространство включва централно композицоионно ядро с интерактивна водна площ, 
амфитеатър с капацитет 90 посетители, циркова площадка, паркинги за посетителите, както 
и богато озеленяване с масиви от висока дървесна растителност и цветни партери. 
Изградени са автоматизирана поливна система и система за видеонаблюдение за цялата 
територия на парка. Подходящ за ежедневен и ежеседмичен, пасивен и активен отдих, 
паркът е притегателен център, както на жителите на район „Възраждане“, така и на 
обитателите на по-отдалечени райони на столицата. 
 С приобщаването на ПИ 68134.305.79 с площ от 24,945 дка  към територията на парк 
„Възраждане“ общата площ на парка ще достигне 77 дка, а заедно с прилежащия спортен 
комплекс „Спортна София“ гражданите на град София ще се радват на 100 дка зелени 
площи за отдих и спорт. За тази цел изключително важна е цялостната визия за единно 
обемно-пространствено и функционално развитие на парк „Възраждане“. 
 Oт кандидатите се очакват предложения за интегриране на терена, обект на обявена 
процедура по събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП, към 
новоизградения парк „Възраждане”, с което да се създаде единна благоприятна градска 
среда за отдих и развлечения. 
 

_________________________________________________________ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА  

▪ Задоволяване потребностите от активен и пасивен отдих на гражданите чрез 
създаване на благоприятна, функционална и естетически издържана паркова среда; 

▪ Подобряване качеството на градската среда и нейните компоненти със средствата на 
паркоустрояването, благоустрояването и ефективното и устойчиво използване на 
енергийните ресурси;  

▪ Създаване на открит развлекателно-рекреационен комплекс с минерална вода от 
ситуираното на територията на обекта находище на термо-минерална вода 
„Баталова воденица“; 
Създаване на система от велоалеи и свързването й към съществуващата такава в 
парк „Възраждане“; 

▪ Изграждане на общодостъпна градска среда; 



______________________________________________________________ОБЩА ЧАСТ 

 С настоящото техническо задание за изготвяне на инвестиционен проект във фаза 
„Идеен проект за разрешение за строеж“ за обект: ПАРК „ВЪЗРАЖДАНЕ“ - ЕТАП IV, УПИ I, 
кв. 1, м. Парк „Възраждане“,  Зона Б-5-4, идентичен с ПИ 68134.305.79, по Кадастралната 
карта на гр. София, район „Възраждане“ – парк и термо-минерален развлекателно - 
рекреационен комплекс, се определят: 

▪ Изисквания към обекта; 
▪ Обем и съдържание на необходимите проектни части. 

 Заданието за проектиране включва основни технически, икономически, 
технологични, функционални и планово - композиционни изисквания и параметри на 
обекта; 
 
 Инвестиционното проектиране и обемно планировъчното решение да изпълни в 
съответствие с:  

▪ Действащ подробен устройствен план (ПУП - ПРЗ), одобрен с Решение № 
354 по Протокол №15/26.06.2008г. на СОС и ИПРЗ, одобрено с Решение №38 
по Протокол №34/04.02.2013г. на СОС  и конкретизиращи устройството и 
застрояването на територията на имота, собственост на Възложителя, 
попадащ в част от  територията на „Зона Б-5-4“. Теренът граничи с имоти 
68134.305.83, 68134.305.78 и 68134.305.77, а именно ул.“Партений Нишавски“ 
от север, ул.“Българска морава“ от запад и с пешеходни алеи от изток и юг –  
от вече изградената част на Парк „Възраждане“. 
  Устройствените параметри, съгласно ОУП на гр.София от 2009г. и 
ЗУЗСО за Устройствена зона „Зп“ - „Зона за градски паркове и градини“ са: 

➢ Плътност на застрояване: 1%; 
➢ Коефициент на интензивност: 0.06; 
➢ Мин.озеленена площ: 85% 

  Предвижданията на подробния план са задължителни за 
инвестиционното проектиране. 

▪ Виза за проектиране по чл. 140(2) от ЗУТ с вх.№САГ17-ГР00-2684/2017г. 
▪ Изискванията на Техническото задание 
▪ Акт за частна общинска собственост №848/18.07.2002г. 

  
 Проектът да бъде изготвен при стриктно спазване на законовите разпоредби и 
нормативните актове към тях. 
 
 

_________________________________________________________ИЗХОДНИ ДАННИ 

 Изходните данни и документите, които ще бъдат предоставени за изработването, 
съгласуването и одобряването на проекта, са: 

1. Скица от АГКК; 
2. Комбинирана скица за имота в .dwg формат; 
3. Виза за проектиране по чл. 140 ЗУТ, съгласувана със съответните 

експлоатационни дружества („Софийска вода“ АД ; „БТК“ ЕАД; „ЧЕЗ 



Електроразпределение столично“ АД ; „Топлофикация София“ ЕАД, „Овергаз 
мрежи“ АД, Улично осветление) и Дирекция „Зелена система“ на СО; 

4. Инженерно-геоложки и хидроложки доклад, базиран на действителни 
сондажи. 

5. Извадка от подземния кадастър; 
6. Изходни данни за качествата на минералната вода 
7. Предпроектна идейна концепция, обхващаща частта от терена определена 

за термо-минерален развлекателно-рекреационен комплекс; 

 

______________________________________ ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА 

 Основни задачи към участниците са: 

▪ Приобщаване на терена към новоизградения парк „Възраждане“; 
▪ Представяне на идейна концепция за развлекателно-рекреационен комплекс с 

аквапарк и спа зона; За захранването на повечето съоръжения в него ще се 
използва наличната минерална вода на находище „София-Баталова воденица”, 
чиито лечебно-профилактични свойства се определят от ниската минерализация 
и наличието на карбонатни, сулфатни и натриеви йони, както и наличието на 
метасилициева киселина. При използване за външно балнеолечение и 
балнеопрофилактика (след темпериране до 33°С-35°С)  водата оказва 
благоприятно въздействие при дегенеративни и възпалителни ставни 
заболявания  на периферната нервна система (дископатии, радикулити и др.), 
ортопедични заболявания (за раздвижване при посттравматични и 
постоперативни състояния). Поради ниската си минерализация тази вода 
позволява да бъде използвана за всички басейни и пързалки в комплекса. Водата 
ще се използва още и за отопление на сградата, с което се цели намаляване на 
експлоатационните разходи. Следва да бъде предложено  енергоефективно 
оборудване за всички възможни съоръжения. 

▪ Определяне на основни функционални зони в парка; 
▪ Определяне на плановата композиция на парковата територия в това число 

композиция на алейната мрежа, велоалеи, детски площадки, зони за отдих, 
открити пространства; 

▪ Изграждане на общата обемно-пространствена композиция посредством масиви 
и групи от висока растителност, тревни площи и елементите на паркова 
архитектура; 

▪ Всички части на проекта се изработват в обем и съдържание, достатъчни за 
изясняване на проектното решение и извършване на предварителна оценка на 
съответствието с подробния устройствен план и със съществените изисквания към 
строежите, съгласно чл. 18, ал. 4 от Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти, а именно достатъчни за издаване на 
разрешение за строеж. 

 
 

 



_________________________________________________________ПРОЕКТНИ ЧАСТИ 

  Проектът, разработен във фаза „Идеен проект за РС“ да съдържа следните 
проектни части: 

1. Архитектурна; 
2. Паркоустройство; 
3. Технологична; 
4. Конструктивна; 
5. Водоснабдяване и канализация 
6. Електрическа; 
7. Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация; 
8. Енергийна ефективност, чийто обхват и съдържание са определени 

съгласно Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и 
икономия на енергия в сгради (ДВ, бр. 5 от 2005 г.); Да се изготви Доклад за 
оценка за съответствието на инвестиционния проект по част Енергийна 
ефективност; 

9. Геодезия (трасировъчен план и вертикална планировка); 
10. Пожарна безопасност; 
11. Организация и безопасност на движението 
12. Сметна документация, която включва обяснителна записка, 

количествено-стойностни  сметки по окрупнени показатели по частите на 
проекта за видовете СМР, спецификации на оборудването и обзавеждането и 
друга информация, съобразно вида и спецификата на обекта и обобщена 
стойностна сметка на обекта.  

 
 

________________________________ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ЧАСТИ 

 Всяка проектна част на Инвестиционния проект да съдържа: 
1. Чертежи, по които може да се изпълняват СМР в следните препоръчителни 

мащаби: 
▪ Ситуационно решение - в М 1:500 или М 1:1000; 
▪ Разпределения, разрези, фасади - в М 1:50 или М 1:100; 
▪ Детайли  в М 1:20, М 1:5; 
▪ Други /аксонометрични схеми на инсталациите/, в зависимост от 

спецификата на обекта; 
2. Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която 

се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходните 
данни; 

3. Изчисления, обосноваващи проектните решения за проектните части, за които е 
необходимо; 

4. Количествено-стойностна сметка по окрупнени показатели; 
5. 3D визуализация на надземната част от 3 /три/ различни перспективи; 

  
 Проектната документация да бъде представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в пет 
екземпляра на хартиен носител и в един екземпляр на електронен носител (чертежи, 



текстова част в .doc и количествени и количествено-стойностни сметки в .xls 
формат). Проектите трябва да са изработени във фаза „Идеен проект за разрешение 
за строеж“ от правоспособни по смисъла на чл.230 от ЗУТ проектанти (с 
удостоверения за пълна проектантска правоспособност в Камарата на архитектите и 
инженерите, със застраховка); да бъдат изработени съгласно изискваният на Наредба 
№ 4 за обема и съдържанието на инвестиционното проектиране и да бъдат 
комплектовани съгласно изискванията на чл.144 от ЗУТ (части Архитектура, 
Конструкции, Ел, ВиК, ТОВК, Енергийна ефективност, Оценка за енергийна ефективност, 
Геодезия (Трасировъчен план и вертикална планировка, Паркоустройство и 
благоустройство, Технологична, Пожарна безопасност, План за безопасност и здраве 
(ПБЗ), План за управление на строителните отпадъци (ПУСО) и 
Количествено-стойностни сметки по окрупнени показатели). Необходимо е да се 
изготви геодезическо заснемане на терена. Да се осигури взаимната съгласуваност и 
съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 и 
169а от ЗУТ. Обемът и съдържанието на идейния проект и приложените към него 
чертежи и детайли, следва да бъдат достатъчни за издаване на Разрешение за 
строеж. 
 Идейният проект за разрешение за строеж се съгласува с всички необходими 
инстанции от проектанта, като таксите за съгласуване се поемат от Възложителя. 
 
 
ЧАСТ „АРХИТЕКТУРНА“ 

 Част „Архитектурна“ на Инвестиционния проект да представи решения за: 
▪ Функционално-пространственото решение на терена и сградата, в 

съответствие с предвижданията на действащия ПУП и Визата за проектиране; 
▪ Архитектурно-художествения образ на обекта и сградата; 
▪ Вписването на сградата в околната архитектурна и ландшафтна среда; 
▪ Създаването на устойчива, здравословна, безопасна, хигиенична и достъпна 

за всички архитектурна среда. 
 

 Част „Архитектурна“ да осигурява основа и предпоставки за: 
▪ Подходящо строително-конструктивно решение; 
▪ Решение на техническата инфраструктура и сградните инсталации; 
▪ Оптимално и безопасно протичане на технологичния процес. 

 
Функционално пространствено решение: 

 Развлекателно-рекреационният комплекс с разчетен капацитет до около 500 
ползватели да бъде разположен върху приблизителна площ от 6500 м² в южната част на 
терена, отделен с декоративна ажурна ограда. Да бъде развит на няколко нива, за да се 
осигури оптимално пространство за всички видове функции и съоръжения.  
 Главният вход на Комплекса да бъде предвиден от ул. „Българска морава“, като 
касата и рецепцията, от която става разпределението на потоците, следва да се намират на 
партерно ниво в административната сграда. 



 Развлекателно-рекреационният комплекс следва да бъде разделен на две основни 
зони, които са предвидени с възможност за функциониране самостоятелно една от друга, 
за сезонно и целогодишно ползване: 
 По-голямата от тях е „Водно-развлекателна зона – Аквапарк“, заемаща цялата 
открита площ на комплекса. Това е зоната предвидена за посетители търсещи водни 
забавления. Проектът да бъде разработен така, че да покрие нуждите на деца и възрастни. 
Семейна зона, в която всеки член на семейството може да открие своя начин да прекара 
пълноценно свободното си време. Атракционите, на които може да се насладят 
посетителите, да включват топъл Хидромасажен басейн, развлекателен басейн в 
комбинация с детски басейн, бебешки басейн за най-малките, Основен детски басейн с 
разположено в него Водно-игрово съоръжение, наситено с минимум 4 пързалки и 
разнообразни пръскалки и други атракции. В аквапарка да се предвидят от 3 до 5 броя 
пързалки за възрастни и деца с ръст над 130см., открит бар и необходимите обслужващи 
помещения. 
 Другата основна част е „Термалната спа зона“, която следва да е разположена на 
ниво под терен. Достъпът до нея да се осъществява посредством стълбищна клетка и 
асансьор от фоайето в сграда на Комплекса. Тази зона следва да разполага с плувен басейн 
с размери 25х15м и дълбочина не по-малко от 135см, отговарящ на описаните изисквания 
част от Правилата за съоръженията (Facilities rules 2017 - 2021) на Международната 
федерация по плуване (FINA), в сила от 22.09.2017г. - FR2.1.2, FR2.2.2, FR2.3, FR2.4, FR2.5, 
FR2.6.1, FR2.6.2, FR2.6.4, FR2.7, FR2.8, FR2.9, FR2.10, FR2.12, FR2.14. Да включва още 
термална зона и сектор с различни видове масажи. Масажните кабинети да предоставят 
различни по функционалност масажи. Единият от тях да бъде оборудван с тангенторна 
вана, която служи за лечение и едновременно с това за релакс. Термалната зона следва да 
предоставя на посетителите си всичко необходимо за възстановяване и укрепване на 
организма. Процедурите, с които да разполага са Солена стая, Инфраред сауна, 
Финландска сауна, Парна баня, Рефлексологична суха кнайп пътека, Ледена купа, Шоково 
ведро, Душове и зона за релакс. Плувният басейнът да бъде оборудван със стартови 
блокчета и коридори за плуване, подходящи както за свободно плуване, така и за 
тренировки и обучение. 
 При изготвяне на проектите, следва да се търси най-подходящо разположение, 
форма и материали за фасадата на сградата, така че освен основните си функции, същата 
да играе ролята на шумов екран, отделящ жилищните сгради разположени в 
непосредствена близост от звуците генерирани от посетителите на комплекса. 
 Сградата, част от развлекателно-рекреационният комплекс, да бъде със следното 
функционално съдържание: 
 

➢ I /партерен/ ЕТАЖ: 
При максимално допустимата застроена площ да се проектират: 

▪ Входно изходна зона с рецепция; 
▪ Зона с персонални касетки/сейфове за съхранение на ценности; 
▪ Съблекални с душове, тоалетни и гардеробчета – 2 броя (мъже/жени); 
▪ Вертикална комуникация –асансьор отговарящ на изискванията на 

Наредба №2/2009 г. и Наредба №4/2009 г. на МРРБ.  и стълбищна 
клетка с контрол на достъп; 



▪ Тоалетна в съответствие с изискванията за достъпна среда за 
населението, включително за хората с увреждания; 

▪ Помещение за главно разпределително ел.табло и подтабла; 
 
 

➢ II ЕТАЖ:  
При максимално допустимата застроена площ да се проектират: 

▪ Заведение за бързо хранене с помещение за подготовка на храни; 
▪ Кабинет за администрация; 
▪ Тоалетни в съответствие с изискванията за достъпна среда за 

населението, включително за хората с увреждания; 
▪ Вертикална комуникация; 

 
➢ ПОКРИВ 

▪ Панорамна тераса; 
▪ Складово помещение; 
▪ Вертикална комуникация; 

 
➢ СУТЕРЕН: 

▪ Рецепция със складово помещение към нея;  
▪ Съблекални с душове, тоалетни и гардеробчета – 2 броя (мъже/жени), 

с възможност за достъпване, посредством контрол на достъпа, на 
басейна и на спа зоната; 

▪ Спа зона с помещение за сух масаж, помещение за мокър масаж, 
помещение с тангенторна вана, Солена стая, Инфраред сауна, 
Финландска сауна, Парна баня, Рефлексологична суха кнайп пътека, 
Ледена купа, Шоково ведро, Душове и зона за релакс за не по-малко 
от 6 човека; 

▪ Басейн с размери 25х15 метра и дълбочина не по-малко от 135см; 
▪ Помещение за персонал – 2 броя (мъже, жени); 
▪ Помещение за хигиенист; 
▪ Склад мръсно бельо; 
▪ Скад чисто бельо; 
▪ Склад инвентар; 
▪ Тоалетна в съответствие с изискванията за достъпна среда за 

населението, включително за хората с увреждания; 
▪ Техническо помещение; 
▪ Вертикална комуникация; 

 
Гореупоменатите обекти, обемът и съдържанието им, да бъдат стриктно съобразени 

със законовите разпоредби и нормативните актове към тях. Да се предвиди хидравличен, 
минимум 4 /четири/ местен асансьор отговарящ на изискванията на Наредба №2/2009 г. и 
Наредба №4/2009 г. на МРРБ 



 Да се изясни категорията на обекта според чл. 137 от ЗУТ. Да отговаря на 
допустимите параметри, според визата за проектиране: етажност, височина на сградата, 
Пл., начин на застрояване, Кинт, Позел и т.н.; 

Други изисквания: 
 

1. По част Архитектурна проектът трябва да бъде изработен в съответствие със: 
▪ Закон за устройство на територията;  
▪ Наредба №7 от 22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните 

видове територии и устройствени зони; 
▪ Наредба № 4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти; 
▪ Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар; 
▪ Наредба 2 от 29.06.2004г. за планиране и проектиране на 

комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии; 
▪ Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на 

строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, вкл. 
за хората с увреждания;  

▪ Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и 
развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране 
на действието и прекратяване на категорията;  

▪ Всички други свързани нормативни документи. 
 
2. Изисквания към функционалната схема: 

▪ Безопасност на посетителите и ползвателите на съоръженията в зоната на 
развлекателно-рекреационния комплекс;  

▪ Минимум инвестиционни разходи, в това число разходи за поддръжка и 
експлоатация на съоръженията;  

▪ Да се предвиди достъп за хора с намалена подвижност на територията на парка, 
както и до всички нива в развлекателно-рекреационния комплекс; 

▪ Аквапаркът  да се зонира, чрез отделяне на различни по натовареност и шум 
пространства, осигуряване на бърз и лесен достъп до всички зони без преплитане 
на функционални ходови линии;  

▪ Да се предвидят необходимите като брой и големина технически помещения. 
 
3. Изисквания към материалите: 

▪ Всички заложени материали да са дълготрайни, качествени, естетически добре 
изглеждащи, лесни за поддръжка, безопасни, осигуряващи здравословна, 
хигиенична и достъпна за всички архитектурна среда; Подборът на материалите 
следва да бъде съгласуван с Възложителя. 

▪ Да са подходящи за съответната функция (напр. студоустойчивост, степен на 
хлъзгане, пожароустойчивост, влагоустойчивост и т.н.) 

 
 



 Част „Архитектурна“ на Инвестиционния проект да се представи в следните 
чертежи: 

1. Ситуационно решение, изработено върху геодезическо заснемане, комбинирана 
скица от кадастралната карта (кадастралния план) и от действащия подробен 
устройствен план или върху извадка от действащия ПУП, в което се посочва 
точното местоположение на обектите, разстоянията до регулационните линии, и 
до съседните сгради, постигнатите показатели на застрояване и площите за 
озеленяване; 

2. Разпределения на всички етажи и план на покривните линии на обектите, 
изясняващи размерите и площите на всички помещения и на отворите в тях, 
предвидените материали за обработката на стени, подове, тавани, стълбища и 
други части на сградата; 

3. Фасадни изображения, изясняващи външното оформяне на обемите, 
използваните материали и тяхната обработка; 

4. Напречни и надлъжни вертикални разрези, изясняващи височините, нивата, 
вертикалната комуникация в сградата, наклоните на покривните равнини, 
изолациите, подовите конструкции и настилки; 

5. Чертежи с подвижно и неподвижно архитектурно и технологично оборудване и 
обзавеждане. 

  
 Част „Архитектурна“ на Инвестиционния проект да се придружава от обяснителна 
записка, включваща: 

▪ Основанието за изработване на проекта (договор и/или техническо задание); 
▪ Кратка характеристика на получените изходни данни; 
▪ Вида на строителството 
▪ Описание на площадката, особеностите на околната среда, релефа, 

наличните сгради и съоръжения; 
▪ Поясняване на ситуационното, функционално-пространственото и 

архитектурно- художественото решение на обекта, както и съответствието на 
проектните решения и строителните продукти с изискванията на чл. 169 ЗУТ; 

▪ Постигнатите с проекта технико-икономически показатели - площи, обеми, 
брой стаи и др., застроителните параметри и съответствието им с ПУП; 

 
 Проектът по част Архитектурна да се окомплектова с подробни спецификации на 
врати и прозорци, както и количествено-стойностна сметка по окрупнени показатели за 
видовете архитектурно-строителни работи по окрупнени показатели. 
 
 

ЧАСТ „ПАРКОУСТРОЙСТВО“ 

          

 Част „Паркоустройство“ на Инвестиционния проект представлява цялостно 
решение на прилежащата територия или на поземления имот, с оглед формиране на 
екологически и естетически издържана среда.   
Да се изготви проект по част „Паркоустройство”, съгласно изискванията на:  

▪ Наредба № 4 от 21.05.2001 г. обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.  



▪ Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройството на отделните 
видове територии и устройствени зони,  

▪ Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на 
строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, 
включително за хора с увреждания, 

▪ Наредба №1 от 10.03.1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната 
растителност  

▪ Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична 
община (Приета с Решение № 950 по Протокол № 120 от 11.10.2007 г. на СОС като 
Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на 
Столичната община) 

▪ Наредба №1 от 2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на 
площадките за игра 

 
Специфични изисквания: 

▪ Да се разработи общ паркоустройствен проект за територията на УПИ I, кв.1, м. Парк 
„Възраждане“, Зона Б-5-4, идентичен с ПИ 68134.305.79 по КККР на Район 
„Възраждане“, като водеща цел е приобщаването на терена към вече изградената 
част от парк „Възраждане“;  

▪ Да се изготви анализ на пешеходните потоци, връзки със съществуващия  парк и 
подходи от околните жилищни пространства към парка;  

▪ Плановата и обемнопространствена композиция  да е съобразена с функционалните 
и пространствени характеристики на заобикалящата среда. Предложените 
материали за настилките да се съобразят с натоварването на алеите, начина на 
ползване, необходимата поддръжка; Подборът на настилките следва да бъде 
съгласуван с Възложителя; 

▪ Да се избере ландшафтен дизайн в хармония с вече изградената част от парка за 
постигане на единна визия; 

▪ Да се заложи съвременно парково обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци, 
питейни фонтани и други), с дизайн в хармония с това във вече изградената част на 
парка, както и да се предвидят външни чешми с минерална вода;  

▪ Проектното решение да бъде съобразено със заснетата съществуваща дълготрайна 
декоративна дървесна растителност, при нейното максимално запазване;  

▪ Да се развие велоалейна мрежа с места за паркиране на велосипеди;  
▪ Изборът на растителни видове, предвидени при паркоустрояването на терена да 

бъде съобразен с климатичните условия, художествената функция и с видовия 
състав във вече изградения парк «Възраждане»; 

▪ Да се предвиди автоматизирана напоителна система, съгласно общия 
паркоустройствен проект за оптимално поливане на тревните площи, храстовите 
масиви и дървесната растителност. Захранването на напоителната система ще става 
от сондажен кладенец на територията на обекта.  

▪ Да се предвиди парково осветление. 
 



 Част „Паркоустройство“ на Инвестиционнияпроект да се изработи върху 
геодезическа снимка на съществуващия терен, върху която са нанесени проектираните 
сгради и проектните коти ± 0,00 и кота цокъл и да дава решения на: 

1. Функционалното зониране и площоразпределението; 
2. Площната композиция и алеите; 
3. Пространствената композиция и растителното оформяне; 

 
 Част „Паркоустройство“ на Инвестиционния проект да се представи в черно-бяла 
или цветна техника и задължително да съдържа: 

1. Ситуационен план; 
2. Разрези, изясняващи особености на съществуващия и проектния терен. 
3. Проект на алейната мрежа; 
4. Дендрологичен проект за дървесната, храстовата и цветната растителност; 

 
 Обяснителната записка към „Паркоустройство“ на Инвестиционния проект да 
съдържа: 

1. Обосновка за функционалното и композиционното решение; 
2. Обяснения за избраните материали за реализация на проекта; 
3. Изисквания към последователността изпълнение на реализацията. 

  
 Към проектната част да се приложи количествено-стойностна сметка по окрупнени 
показатели за видовете залесителни работи и други видове СМР. 
 
 

ЧАСТ „ТЕХНОЛОГИЧНА“ 
 
 Да се изготвят проекти по част „ВиК” и по част „Електроснабдяване”  към всички 
басейни – вътрешен и външни, както и за всички водни атракциони към комплекса, при 
които технологията е определяща при тяхната експлоатация. 
 
 По част ВиК проектът трябва да бъде изработен при спазване изискванията на : 

▪ Норми за проектиране на спортни сгради и съоръжения; 
▪ “Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни ВиК  

инсталации ”-2005г; 
▪ Наредба №Із-1971 за СТПНОБП; 
▪ Наредба №2 за проектиране , изграждане и експлоатация на водоснабдителни 

системи; 
▪ BDS EN 13451; 
▪ Инструкция №34 за хигиената на спортните обекти и екипировка на Република 

България; 
 
 Обхват :  

▪ Общ чертеж  ВиК,  
▪ Обяснителна записка,  
▪ Хидравлични изчисления,  



▪ План тръбни разводки за външни връзки 
▪ План тръбни разводки басейн 
▪ План тръбни разводки за дозиране на химикали 
▪ План и детайли подводно осветление 
▪ План и аксонометрия тръбни разводки за водни ефекти 
▪ План тръбни разводки за хидромасажна вана. Детайли. 
▪ Аксонометрии тръбни разводки 
▪ Типови детайли 
▪ Количествено-стойностна сметка 

 
 
По част Елекроснабдяване проектът трябва да бъде изработен при спазване изискванията 
на : 

▪ Наредба № Iз-1971 за строително – технически правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар (29.10.2009г.); 

▪ Наредба №3 За устройството на електрическите уредби и електропроводните линии 
(2004 г.) 

▪ Наредба №4/21.05.2001год на МРРВ за обхват и съдържание на инвестиционните 
проекти 

▪ БДС HD 60364-7-702 
▪ БДС HD 60364-4-41 
▪ БДС EN 12464-1 

 
Обхват :  

• Общ  чертеж  Електро, 

• Обяснителна записка,  

• Изчисления,  

• План окабеляване басейн,  

• План окабеляване техническо помещение,  

• Схема ел. табло басейн,  

• Типови детайли. 

• Количествено-стойностна сметка. 
 
 

ЧАСТ „КОНСТРУКТИВНА“ 
 

 В част „Конструктивна“ на Инвестиционния проект да се  определи: 
▪ Строителната система, изчислителните схеми, конструктивните решения, 

отделните състояния на натоварванията и строително-технологичните 
решения; 

▪ Начина на фундиране и мероприятията за заздравяване на земната основа; 
▪ Конкретните размери на конструктивните елементи, съгласувано с 

архитектурните решения, както и разположението на носещите и поемащите 
сеизмичните натоварвания конструктивни елементи.  



▪ Необходимата водоплътност на конструкцията на басейните и прилежащите 
им технически помещения 

 
 Част „Конструктивна“ на Инвестиционния проект да се представи с чертежи, 
изработени с подробност и конкретност, които следва да осигурят изпълнението на СМР, 
отразявайки нормативните и техническите изисквания и специфичните особености на 
избраната строителна система, и да включват: 

1. План на основите с привързване към съществуващия терен; 
2. План за укрепване на изкопа – при необходимост; 
3. Кофражни планове при монолитни стоманобетонни конструкции с означени 

отвори за преминаване на елементите на сградните инсталации 
4. Армировъчни планове за изпълнението на монолитните стоманобетонни 

конструкции – до етап завършен нулев цикъл; 
5. Други планове, схеми и чертежи, свързани със строително-технологичните 

решения – при необходимост; 
6. Спецификации на материалите, изделията и готовите стоманобетонни елементи. 

  
 Обяснителната записка на част „Конструктивна“ на Инвестиционния проект да 
съдържа: 

▪ Необходимите изходни данни, документи и изисквания на заданието за 
проектиране към част конструктивна; 

▪ Специфичните изисквания на архитектурното решение, меродавни за 
определяне вида на носещата конструкция; 

▪ Данните за геоложките, хидрогеоложките и други проучвания и за 
сеизмичността на района на обекта; 

▪ Допълнителните специфични изисквания към конструктивните елементи, 
подложени на динамични въздействия; 

▪ Съображения и обосновка на приетото решение за фундиране в съответствие 
с конкретните геоложки, хидрогеоложки и други условия; 

▪ Описание на допълнителните мероприятия, които се налагат от конкретните 
теренни и хидрогеоложки условия; 

▪ Обосновка и описание на приетата строителна система и конструктивни 
решения; 

▪ Предложения за прилагане на нови строителни технологии, когато такива се 
предвиждат; 

▪ Специфични изисквания към другите части на проекта, произтичащи от 
особеностите на възприетите конструктивни решения. 

▪ Описание на характерни елементи и детайли на конструкцията; 
▪ Данни за техническите характеристики на използваните материали; 

 
 Изчисленията към част „Конструктивна“ на Инвестиционния проект да включват 
статически и динамически изчисления по приетите схеми за всички конструктивни 
елементи. 
 Към част „Конструктивна“ на Инвестиционния проект да се изработят 
количествено-стойностни сметки по окрупнени показатели за СМР. 



 
По част Конструктивна проектът трябва да бъде изработен в съответствие с: 

▪ Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-19 от 2011г. за 
проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на 
европейската система за проектиране на строителни конструкции (обн., ДВ,бр.2 от 
2012 г.;изм. и доп., бр. 111 от 2013 г.) 

▪ БДС EN 1991-1-1 / NA или еквивалент;  
▪ БДС EN 1991-1-3 / NA или еквивалент; 
▪ БДС EN 1991-1-4 /NA или еквивалент; 
▪ БДС EN 1998-1-1 / NA или еквивалент; 
▪ БДС EN 1992-1-1 / NA или еквивалент; 
▪ БДС EN 1993-1-1 / NA или еквивалент. 
▪ Наредба № 3 21.07.2004г. за основните положения за проектиране на конструкциите 

на строежите и за въздействията върху тях. 
▪ Наредба № 2 от 23.07.2007г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни 

райони. 
▪ Наредба № 4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти. 
 
 

ЧАСТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ 
 

По част ВиК становището трябва да бъде изработено при спазване изискванията на:  
▪ Наредба №4 от 17.06.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни 

ВиК инсталации; 
▪ Наредби за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни и 

канализационни системи,  
▪ Наредба № 8 от 28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически 

проводи и съоръжения в населени места, 
▪ Наредба №І-з-1971/29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар, 
▪ Норми за проектиране на спортни сгради и съоръжения 
▪ Инструкция №34 за хигиената на спортните обекти и екипировка на Република 

България (изм. ДВ. бр. 25 от 8 Март 2002г.). 
▪ Закон за водите /минерална вода/, 
▪ Всички действащи в момента нормативни документи. 

 
 Да се предвиди захранване с минерална вода и с вода от уличната водопроводна 
мрежа на УПИ I, кв.1, м. Парк „Възраждане“, Зона Б-5-4, идентичен с ПИ 68134.305.79 по 
КККР на Район „Възраждане“. Препоръчително е проектното решение да бъде разработено 
с оглед на икономичното използване на водния ресурс. 
 
 Част „Водоснабдяване и канализация“ на Инвестиционния проект да представи 
идейни решения и принципни схеми за: 
 



1. Външни ВиК връзки: 
▪ Захранването  на обекта с вода за питейно-битови нужди и заустване в съществуващ 

канал да се съобрази с указанията на „Софийска вода“ АД. 
▪ След влизане на водопровода в имота да се развие арматурно - водомерен възел в 

сградата или във водомерна шахта на 2 м. от уличната регулационна линия, като се 
осигури възможност за независима експлоатация на развлекателно-рекреационния 
комплекс. 

▪ Да се предвиди главна ревизионна шахта на 2,00м от уличната регулационна линия. 
▪ Да се осигури възможност за независима експлоатация на развлекателно- 

рекреационния комплекс. 
▪  

2. Площадкова мрежа 
▪ Площадковата ВиК мрежа да  обслужва всички обекти в границата на имота /сгради, 

басейни, пързалки, чешми, детски атракциони/, като се осигури възможност за 
независима експлоатация на развлекателно-рекреационния комплекс. 

▪ Становището да изяснява площадковата канализация на обекта, което да третира 
отвеждането на отпадъчните битови и дъждовни води. 

▪ При необходимост да се предвиди мрежа  за външно пожарогасене. 
▪ Да се предвиди отводняване на площадката. 
▪ Да се предвидят отклонения за външни чешми с минерална вода, които да бъдат в 

отделен кръг от развлекателно-рекреационния комплекс. 
▪ Да се предвиди напоителна система, захранвана от сондажен кладенец. 

 
3. Сградни ВиК инсталации: 
▪ Да се предвиди захранване с вода на всички прибори от сградната инсталация, 

съгласно архитектурните и технологичните разработки за сградите /обслужваща 
сграда, бар, СПА/ 

 
4. Басейни и водни атракциони:  

 
▪ Проектирането следва да се извърши при спазване изискванията на Нормите за 

проектиране на спортни съоръжения . 
▪ Да се предвиди оборотна система за използване на водата, включваща пречистване 

и автоматични системи за дезинфекция. 
▪ Да се предвидят техн. помещения, помещения за реагенти, компенсаторни 

резервоари, като размерът им се съобрази с предоставяне от проектанта  габарити 
на помпи, филтри  и др.  

▪ Да се разработи система за пълнене, изпразване и почистване на басейните, като 
следва да се предвиди възможност за смесване или индивидуално ползване на 
минерална и/или вода за питейно-битови нужди, която да може да се контролира 
индивидуално за всеки отделен басейн. 

За атракционите да се спазват стриктно изискванията на фирмите производители. 
 
 



ЧАСТ „ЕЛЕКТРИЧЕСКА“ (електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически 
инсталации) 
 Да се изготви становище за изграждане на електроснабдителна мрежа на 
територията на УПИ I, кв.1, м. Парк „Възраждане“, Зона Б-5-4, идентичен с ПИ 68134.305.79 
по КККР на Район „Възраждане“. Да се предвидят нови ел. инсталации на територията на 
развлекателно-рекреационния комплекс, които следва да осигурят нормалното, безопасно 
и безаварийно ползване на водните атракциони и спа съоръжения. 
 За аква-комплекса да се предвиди независимо ел. захранване от собствен източник - 
дизел генератор, който да резервира асансьора и осветлението на сградата и при отпадане 
на напрежението, да се включи автоматично. Да се предложи вариант за монтаж на 
открито или закрито, като се съобразят  допустими нива на шум, начин на зареждане с 
гориво, специфични изисквания за работа в зимни условия/. 
 
 Част „Електрическа“ на Инвестиционния проект да представи идейни решения и 
принципни схеми за: 
 

1. Външно ел.захранване на обекта 
 Осигуряването на обекта с ел. енергията да се осъществи от съществуващата външна 
мрежа на районното електроснабдително предприятие. Проектантите, заедно с 
Възложителя и съгласно заданието на специалистите по отделните части на проекта, следва 
да прогнозират необходимата предоставена мощност за обекта. Същата следва да се заяви 
от Възложителя пред електроснабдителното предприятие, което да издаде указания и 
техническо становище за захранването на обекта. Осигуряването на подобектите „паркова 
част“ и „развлекателно-рекреационен комплекс“ с ел.енергия, следва да се предвиди да 
бъде отделно, независимо едно от друго и с възможност за отделно отчитане на 
консумираната електроенергия. 
 Нормативна база 

▪ Наредба № Із-1971/29.10.2009г. за строително – технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар; 

▪ Наредба № 3/09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и 
електропроводните линии 

▪ Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна 
безопасност при експлоатация на обектите. 

▪ Наредба № 4/22.12.2010 г. за Мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и 
открити пространства, 

▪ Действащи стандарти за външно и вътрешно изкуствено осветление, 
▪ Други по предмета на проектиране. 

 
2. Главно ел.табло 

 Да се предвиди отделно главно ел.табло за парковата част и отделно главно 
ел.табло за аква-комплекса, което да бъде разположено в основната сграда, в отделно 
обособено помещение. В главното табло на сградата да се предвиди шина «резервирани 
потребители». 



 В основната сграда, както и в техническите помещения към отделните водни 
атракциони  да се предвидят  самостоятелни разпределителни табла. Апаратурата в ел. 
таблата да се предвиди с автоматични прекъсвачи. 
 Да се заложат минимални изисквания към електрическите табла, съобразени с 
предназначението на обекта – заключваеми, метални, вандалоустойчиви. 
 

3. Кабелни линии н.н. 
 Кабелните линии от главното ел. табло до разпределителните ел. табла  да се 
предвидят със силови кабели с медни жила и PVC изолация. Вертикалните кабелни пътища 
да се определят с оглед лесното обслужване при експлоатацията на сградите.  
 

4. Силнотокова инсталация 
4.1. Парково осветление и осветителна инсталация 

 В проекта е необходимо да се предвиди захранване посредством отделни 
независими кръгове за парковата част и аква-комплекса на : 

▪ Алейно осветление на територията на парка; 
▪ Работно осветление – осигурява нормативните изисквания за осветление на 

помещенията, съобразно тяхната функция и съгласно действащите нормативни 
документи.  

▪ Аварийно осветление - осигурява възможността при отпадане на основното 
захранване, посетителите да се евакуират безпроблемно, без да има травми или 
други неблагоприятни събития, свързани с липсата на осветление. 

▪ Евакуационно осветление /осветителните тела на евакуационното осветление се 
захранват от собствен независим източник - акумулаторна батерия и инвертор, 
включващ се при отпадане на напрежението и поддържащ светенето в 
продължение на минимум 1 час. 

▪ За коридорите, общите помещения и санитарните възли да се предвиди 
централизирано управление /включване и изключване/ на осветителните източници 
за работно осветление, само от обслужващия персонал. 

▪ На територията на аквапарка  да се предвиди районно осветление. Да се осветят 
всички подходи към атракционите и около тях, съгласувано с архитектите и 
технолозите на обекта. 

 
 Част „Електрическа“ да конкретизира местоположението на осветителните тела до 
етап „нулев цикъл“ на сградата. 
 

4.2. Силова инсталация 
 Силовата инсталация обхваща захранването на  технологични, ОВК, ВиК, кухненско и 
технологично  оборудване. Да се проектира с кабели с PVC изолация и медни жила, 
положени в кабелни канали. Силовите кабели да се оразмерят по допустимо токово 
натоварване и допустим пад на напрежението. 
 

4.2.1. Инсталация за контакти с общо предназначение 



 Всички контакти в сградите да са тип „Шуко” със защита според помещението, за 
което са монтирани, включително адекватни допълнителни защити, в зависимост от 
предвидените ползватели на помещението. 
 Във всяко обособено помещение за обитаване да се осигури по 1 бр. контакт за 
всеки 4м2 площ, монтиран на стената. Да се предвиди дефектно-токова защита 30mA. 
 Да се предвидят контакти в коридорите за захранване на текущи ремонти. 
 
 Част „Електрическа“ да конкретизира местоположението на контактите до етап 
„нулев цикъл“ на сградата. 
 

4.2.2. Заземителна инсталация 
 Да се предвиди заземителна инсталация на обекта, както за основната сграда, така и 
за останалите сгради и технологични съоръжения, разположени в комплекса. Да се 
предвиди заземителна инсталация и за стълбовете на районното осветление. До всички 
табла да се предвиди заземителна шина или защитен  проводник. Електрическата 
инсталация в обекта да бъде проектирана по схема TN-C. 
 

4.2.3. Мълниезащитна инсталация 
 На покривите на сградите да се предвиди мълниеприемна мрежа съгласно Наредба 
№ 4/ 22.12.2010 г. за Мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити 
пространства. Да се проектира заземителен контур около сградите. Да се предвиди 
свързване към нея на всички метални части от покрива и всички метални корпуси на 
съоръженията върху покрива, като стълби, улуци и др. Мълниеприемната мрежа да се 
свърже чрез отводи под мазилката през тест клеми със заземителния контур около 
сградата. 
 

5. Слаботокови инсталации 
▪ СОТ и Контрол на достъп 
▪ Видеонаблюдение (комплекс) 
▪ Видеонаблюдение (парк) – съгласно паркоустройствения проект. Да се приобщи към 

съществуващата система за видеонаблюдение във вече изградената част на парк 
„Възраждане“. 

▪ Структурни кабелни системи 
▪ Пожароизвестителна инсталация 

 
 

ЧАСТ „ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ, ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ“ 
 

 Да се изготви становище по част топлоснабдяване, отопление, вентилация и 
климатизация съгласно изискванията на:  

▪ Наредба № 15 от 28 юли 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, 
изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и 
разпределение на топлинна енергия Наредба №Iз-1971 от 29 октомври 2009г за 
строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар 

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



проекти  
 
 Част „(Т)ОВК“ на Инвестиционния проект да представи идейни решения и 
принципни схеми за: 
 

1. Вентилационна инсталация на плувния басейн с енергоефективна рекуперативна 
камера с вграден компресорно-кондензаторен агрегат. За вентилационната  система на 
плувния басейн да се предвиди и влагоуловителна камера. 

2.  Вентилационни инсталации за всички вътрешни помещения,  всички технически 
помещения, СПА зоната в подземния етаж и заведението на последния етаж. 

3. Смукателни вентилационни инсталации за всички тоалетни, като компенсацията на 
засмукания въздух да става за сметка на подавания въздух в съседните помещения. 

4. Смукателни вентилационни инсталации за всички помещения, в които се отделят 
вредности, като се предвиди и компенсация на засмукания въздух. Вентилационните 
инсталации да се предвидят с високоефективни вентилационни камери с автоматично 
управление и рекуперация на топлината на отработения въздух. Да се разработи 
отоплителна и охладителна инсталация на помещенията в зависимост от тяхното 
предназначение, посредством термопомпа, VRF системи или сплит системи. 

5. Да се предвиди алтернативно отопление на ТЕЦ. 
   
 При наличие на достатъчно количество минерална вода да се използва, както за 
подгряване на водата в басейните така и за отоплителната инсталация на сградата. 
 Становището да се окомплектова с необходимите, текстови и графични 
материали, както и количествено-стойностна сметка по окрупнени показатели. 

 
 

ЧАСТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“ 
 
 В проектната документация е необходимо да се разработи становище част 
енергийна ефективност в пълен обем съгласно изискванията на:   

▪ Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради 
▪ Наредба № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и 

енергийните характеристики на сградите  
 
Забележка: 
За проектната документация в този раздел, да се изготви Оценка за съответствието на 
инвестиционния проект в част Енергийна ефективност в обем изискващ се от чл. 142 и чл. 
169 ал. 1, т. 6 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 7 за енергийната 
ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. 
 
 
 
 
 
 



ЧАСТ „ГЕОДЕЗИЧЕСКА“ (Трасировъчен план и вертикална планировка) 
 

 Част „Геодезическа“ на Инвестиционния проект да даде решение за 
пространственото положение (хоризонтално и вертикално) на обектите в прилежащата 
територия. 
  Да се представи вертикална планировка на терена съгласно общия 
паркоустройствен проект и подробно геодезическо заснемане на имота ПИ 68134.305.79 по 
Кадастрална карта на гр. София. Геодезическата снимка трябва да обхваща, както 
вътрешното пространство на УПИ, така и обграждащите го прилежащи улици и пешеходни 
пространства. Да се заснеме съществуващия терен с неговия релеф, всички ситуационни 
подробности (шахти, спирателни кранове, водосточни решетки и др.) с техните абсолютни 
коти и други елементи на специализирания кадастър, които имат отношение към проекта.  
 Да се приобщи разработвания терен към вече изградения парк "Възраждане" и да 
се предложи удачен и естетичен  вариант за свързване на двата терена с оглед на 
изградената подпорна стена по източната граница на терена. Да се предвидят 
необходимите скосявания на тротоарите и понижения на бордюрите според изискванията 
за изграждане на достъпна среда и в участъците с велосипедно движение. 
 Трасировъчният чертеж да бъде изготвен в координатна система БГС 2005г. Да се 
изведат трасировъчни данни за нови елементи на застрояването и за предвиденото 
благоустрояване в УПИ. Да се изведат трасировъчни данни за новопроектирани ВК  и Ел. 
мрежи (в случай, че има такива).  
 Частта Вертикална планировка да се изготви във височинна система Балтийска. 
Проектът да бъде обвързан с прилежашите улици и пешеходни пространства около обекта. 
Вертикалната планировка да се изготви съгласно нормативните изисквания.  
 Проектът трябва да бъде съобразен с изискванията на 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 хора с увреждания. 
  С част „Геодезическа“ да се решат: 

1. Проектирането на геодезическа опорна мрежа; 
2. Определянето на проектните (локалните) координати (x,y,z) на характерни точки 

от обектите, като пресичане на оси, възлови точки от конструкциите и др.; 
3. Трасирането и контролирането по време на строителството и монтажа; 
4. Вертикалното планиране. 

 
 Част „Геодезическа“ да се изработи върху графична (дигитална) геодезическа 
основа. Чертежите да включват карти и планове на обекта, схеми, скици и чертежи, като за 
основа се ползват архитектурни, конструктивни и други чертежи, профили, разрези на 
терена и др. 
 
 Чертежите да включват: 

1. Сборен генерален план с отразена основна ситуация; 
2. Чертежи за вертикално планиране: 

▪ План за вертикално планиране, изработен върху генерален план или 
кадастрална основа, с височинно обвързване на сградите, съоръженията и 



обектите на техническата инфраструктура, с означения на теренни и проектни 
коти; 

▪ Характерни напречни и надлъжни профили и разрези по основните оси на 
сградите и съоръженията – при необходимост; 

3. Трасировъчен план, разработен в съответствие с нормативните актове и 
инструкциите по геодезия и в степен на подробност, необходима за 
изпълнението на обекта. 

 
 Обяснителната записка към част „Геодезическа“ да съдържа: 

1. Данни за извършените геодезически работи; 
2. Данни за проектираните локални геодезически мрежи - вид, описание на 

решението, разположение на точките, стабилизиране, инструменти, измерване, 
координатна система, обработка, резултати и точност; 

3. Изходна основа (точки) за трасиране и контролиране, приетите методи на 
трасиране, точност, инструменти, стабилизиране; 

4. Данни и описание на опорната мрежа, на контролните точки и на реперите, 
стабилизиране, измервания и обработката им, периодичност, анализ и 
интерпретация при изследване на деформации; 

5. Обосновка на проектното вертикално решение за: 
▪ цялата площадка и за отделни функционално обособени площадки; 
▪ отделни сгради, съоръжения, площи и пространства, улици, алеи, инженерни 

мрежи и тяхната взаимна вертикална обвързаност; 
▪ приетата схема за отводняване и отвеждане на повърхностните води с 

пояснение за наклоните на прилежащите им терени, настилките на 
тротоарите, пътищата и площадките; 

▪ основни коти ± 0,00 на сградите и съоръженията; 
▪ хоризонталното разместване на земните маси, изкопи, насипи, предписание 

за разполагане на временни и постоянни депа на изкопните маси. 
 
 Към обяснителната записка да се приложат и: 

1. Списъци на геодезическите материали, схеми на опорни мрежи, изчисления и 
други данни за извършените геодезически работи на територията на обекта; 

2. Данни, необходими за построяването на строителните и други мрежи, 
необходими за трасиране и контролиране по време на строителството и монтажа; 

3. Други данни и материали, които се изискват със заданието за проектиране 
(договора за проектиране). 

 
 Към част „Геодезическа“ на Инвестиционния проект да се изработи и 
количествено-стойностна сметка по окрупнени показатели за изпълнение на видовете 
земни работи и другите видове СМР; 
 
 
 
 

 



ЧАСТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“ 
 

 Идейният проект за РС да е съобразен с изискванията на възложителя и в 
съответствие с нормативната база и действащите закони и наредби в Република 
България. Да са спазени  действащите архитектурни, санитарно хигиенни и 
противопожарни норми.  
Целта на проекта по „Пожарна безопасност” е съответствието на инвестиционния проект 
с изискванията на Наредба № Із-1971/29.10.2009г. - за строително-техническите правила 
и норми за осигуряване на безопасност при пожар на МВР и МРРБ. 
При изготвянето на проекта за Парк „Възраждане“, заедно с водно-развлекателния 
Комплекс с разчетен капацитет до около 500 ползватели трябва да се вземе под внимание 
изискванията Наредба № Із-1971 и   

▪ безопасността на служителите, посетителите и ползвателите  
▪ осигуряване на бърз и лесен достъп до всички зони 
▪ удобство при използване на съоръженията. 

Парк „Възраждане“ – IV етап, заедно с водно-развлекателния комплекс е разположен върху 
целия предоставен терен и заема площ от  24,945 дка и се състои от : 

▪ обслужващи сгради; 
▪ стартова кула за водни пързалки; 
▪ водни пързалки; 
▪ различни типове басейни; 
▪ заведение / бързо хранене; 
▪ детски площадки; 
▪ детски пързалки; 

 
Съдържание: 

1. Пасивни мерки за пожарна безопасност: 
▪ Проектни обемно-планировъчни и функционални показатели на строежа. 
▪ Клас на функционална пожарна опасност. 
▪ Степен на огнеустойчивост на строежа и на конструктивните му елементи. 
▪ Класове по реакция на огън на продуктите за конструктивни елементи, за покрития 

на вътрешни /стени, тавани и подове/ и външни повърхности, за технологични 
инсталации, уредби и съоръжения /в зависимост от вида на сградата и 
предназначението на помещенията/. 

▪ Осигурени условия за успешна евакуация. 
 

2. Активни мерки за пожарна безопасност. 
▪ Обемно планировъчни и функционални показатели за пожарогасителни инсталации.  
▪ Обемно планировъчни и функционални показатели за пожароизвестителни 

инсталации.  
▪ Обемно планировъчни и функционални показатели за оповестителни инсталации.  
▪ Обемно планировъчни и функционални показатели за димо и топлоотвеждане и 

вентилационни инсталации.  
▪ Функционални показатели за водоснабдяване и пожарогасене. 
▪ Функционални показатели за преносими уреди и съоръжения за първоначално 



пожарогасене. 
▪ Функционални показатели за евакуационно осветление и ел. инсталации.  
▪ Графични материали с параметри на евакуационните пътища и изходи. 

 
 Към част „Пожарна безопасност“ на Инвестиционния проект да се изработи и 
количествено-стойностна сметка по окрупнени показатели. 

 
 

ЧАСТ „ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО“ 
 
 Част „Организация и безопасност на движението“ се изработва за обекти с масов 
достъп на хора, чиято експлоатация налага изменения в установената организация на 
движение по улиците и пътищата, отворени за обществено ползване. 
  
 Част „Организация и безопасност на движението“ да съдържа: 

1. Обяснителна записка, в която се отразяват предвиждащите се мероприятия за 
организация и безопасност на движението, като: 
▪ Сигнализация с пътни знаци, пътни светофари и пътна маркировка, при 

необходимост за протичане на  нормална експлоатация на обекта; 
▪ Обосновка, че бъдещата експлоатация на обекта няма да създаде конфликти, 

свързани с безопасността на движението; 
2. Схеми (чертежи) на решенията по т. 1; 
3. Количествено-стойностна сметка по окрупнени показатели за изпълнение на 

мероприятията за организация и безопасност на движението. 
4. Проектът за ПТКП да се представи на заседание на Транспортната комисия 

към СО 
5. Да се съгласува с УАТ – СО и ПП-КАТ 
6. Да се изготви постоянна и Временна организация на днвижението и да се 

съгласуват с УАТ и ПП-КАТ 
 

 
 
Настоящото задание за проектиране е изготвено, съгласно чл.13 от Наредба № 4 за 
обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 
 


