
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

ЗА ИЗРАБОТКА НА: 
 

„ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ – ТИП ПАВИЛИОНИ, ЗА РАЗПОЛАГАНЕТО ИМ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПАРК „ВЪЗРАЖДАНЕ“, М.“ЗОНА Б-5-4“, РАЙОН 

„ВЪЗРАЖДАНЕ“ - СО 
 
 Във връзка с изпълнение на Решение № 818 от 21.12.2017г. на Столичен общински съвет, 
„Софийски имоти“ ЕАД предвижа възлагане на изработка, доставка и монтаж на осем броя 

преместваеми обекти – тип павилион, за осъществяване на търговска дейност. 
 

____________________________________________________________ОБЩА ЧАСТ 

 С настоящото техническо задание за изработка, доставка и монтаж на преместваеми обекти – тип 

павилион, за осъществяване на търговска дейност, в УПИ-I и УПИ-III, кв.1-а, м.“Зона Б-5-4“, район 

„Възраждане“ – СО се определят:  
 изискванията към обектите; 
 фазите на изпълнение. 
 Изработката, доставката и монтажа на обектите, да са извърши в съответствие с:  
  план-схема (обща и подробна част) за поставяне на преместваеми обекти в парк 

„Възраждане" - УПИ I и УПИ III, кв.1-а, м. „Зона Б-5-4", район „Възраждане", одобрена с 
Решение №536 по Протокол №37 от 20.07.2017г. на Столичен общински съвет. 
 Изискванията на Техническото задание 
  

________________________________________ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЕКТИТЕ 

 Съгласно одобрената план-схема за поставяне на преместваеми обекти в парк 

„Възраждане" - УПИ I и УПИ III, кв.1-а, м. „Зона Б-5-4", район „Възраждане", се предвижда 

разполагането на 8 (осем) броя павилиони, от които: 
1. Павилион с размер 300х300см – 7 броя, подробно описани в Приложение № 7.1.; 
2. Павилион осмоъгълен с радиус на описаната окръжност R=300см – 1 брой, подробно описан в 

Приложение № 7.2.; 
3. Гаранционен срок – не по-малко от 24 месеца от деня на подписване на 

приемно-предавателния протокол за обектите. 
 

________________________________________________ФАЗИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

  Изпълнението на поръчката за изработка, доставка и монтаж на обектите, следва да 

премине през описаните фази: 
1. Оглед на терена – задължение на Изпълнителя е да извърши оглед на терена и да предвиди 

необходимите детайли и дейности за извършване на монтажа; 
2. Изработка на обектите – при изработването на павилионите, Изпълнителят трябва да се 

съобрази с реалните условия на терена за поставяне на всеки от един от обектите; 
3. Доставка и монтаж – доставката и монтажа са изцяло за сметка на Изпълнителя, като 

същите трябва да се извършват при стриктно спазване на всички законови разпоредби и 

нормативните актове към тях. 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1. 

 
Описание:  правоъгълен павилион с равен покрив  - тип олекотена конструкция с горно 

отводняване с чучури 
 
Външни размери: 300х300х280см. 
 
Планки за анкериране: не 
 
Регулиращи се крака: при необходимост 
 
Цвят на горния кант – кафяв RAL 8003 
 
Стени външно: облицовка хънтър, цвят: златен дъб  
 
Стени вътрешно: стандартна PVC ламперия, цвят: бял  
 
Таван вътрешно: стандартна PVC ламперия, цвят: бял 
 
Изолация стени: единична вата 40мм 
 
Изолация таван: единична вата 40мм 
 
Под помещение: хидрофобен шперплат, PVC настилка – бежова или подобна 
 
Прозорeц: алуминиева дограма с двоен стъклопакет, фолирана златен дъб 
Габаритен размер на прозореца: 240х130см. 
Растер на прозорците: комбинация между гише и неотваряеми /по чертеж/ 
Охранителна щора: за прозорец с размер 240х130см, с кутия изравнена по външната фасада и 

видима във вътрешното пространство на павилиона, пено ламели 55мм с алуминиево покритие, 

управление от вътре, цвят: кафяв RAL 8003 
 
Врата:  алуминиева, фолирана златен дъб, плътна  с праг, размер 90х200см,със секретно 

заключване 
 
Плот: алуминиев 240х25см, цвят: кафяв RAL 8003 
 
ВиК: хоризонтални разводки на тапа, шпилки за мивка /по чертеж/ 
 
Ел. Инсталация /по чертеж/: 
- 1бр. Ел. Табло  
- 1бр. Ел. Кутия 
- 1бр. Вътрешно осветително тяло 
- 1бр. Външно осветително тяло над вратата 
- 1бр. Ключове за осветление - за вътрешното и външното осветление 
- 2бр. Двоен контакт 
          
Бленда: декоративна бленда в цвят кафяв RAL 8003 или златен дъб (при разстояние между пода и 

терена по-голямо от 5см) 



Чертеж към Приложение 7.1.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.2. 
 
 
Описание:  осмоъгълен павилион с равен покрив  - тип олекотена конструкция с горно отводняване 

с чучури 
 
Външни размери: 554х554см. габаритен, радиус на описаната окръжност R=300см. 
 
Планки за анкериране: не 
 
Регулиращи се крака: при необходимост 
 
Цвят на горния кант – кафяв RAL 8003 
 
Стени външно: облицовка хънтър, цвят: златен дъб  
 
Стени вътрешно: стандартна PVC ламперия, цвят: бежова или подобна  
 
Таван вътрешно: стандартна PVC ламперия, цвят: бял 
 
Изолация стени: единична вата 40мм 
 
Изолация таван: единична вата 40мм 
 
Под помещение: хидрофобен шперплат, PVC настилка – бежова или подобна 
 
Прозорци: алуминиева дограма с двоен стъклопакет, фолирана златен дъб 
Габаритен размер на прозорците: 180х250см. 
Растер на прозорците: комбинация между врата и неотваряеми /по чертеж/ 
 
Врата:  алуминиева дограма, фолирана златен дъб, размер 90х200см, със секретно заключване 
 
ВиК: хоризонтални разводки на тапа, шпилки за мивка /по чертеж/ 
 
Ел. Инсталация /по чертеж/: 
- 1бр. Ел. Табло  
- 1бр. Ел. Кутия 
- 5бр. Вътрешни осветителни тела, разделени на 2 кръга 
- 3бр. Външно осветително тяло над вратата 
- 2бр. Ключове за осветление - за вътрешното и външното осветление 
- 3бр. Двоен контакт 
          
Бленда: декоративна бленда в цвят кафяв RAL 8003 или златен дъб (при разстояние между пода и 

терена по-голямо от 5см) 
 



Чертеж към Приложение 7.2.


