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Изготвяне на инвестиционен проект за кандидатстване за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие”  
2007–2013г. за 
ОБЕКТ: СГРАДАТА НА РЕГИОНАЛЕН  ИСТОРИЧЕСКИ  МУЗЕЙ,  
пл.„Христо Ботев”№2, гр. Враца  
ФАЗА: РП 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВРАЦА 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 
 
 
Настоящото задание за проектиране е изготвено съгласно чл.13 ал.2 от Наредба №4 за 
обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, във връзка с проект: 
“Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца”, по 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. Обектът присъства под 
номер ЗВIII-3.1.1 в таблица 1, 2, 3 и 4 към "зона с публични функции с висока 
обществена значимост" - ЗВIII "О" и е изготвен в съответствие с „Методологически 
насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие за средните, големите и много големите български 
градове“ издадени от МРРБ. 
 
І. Предмет на заданието   

Предмет на заданието е определяне на обхвата и основните изисквания за 
изработване на  работен проект за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР  за 
ОБЕКТА, включен в Приложение 1, съгласно Решение № 258/18.09.2012 г. на 
Общински съвет Враца, и попадащ в определените зони за въздействие в 
Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Враца.  

 
II. Обхват на проекта 
Предмет на проекта са: сградата на Регионалния Исторически Музей  и прилежащите 
му територии. 
 
ІIІ. Цел  на проекта 
Основната цел  на проекта, е основен ремонт и обследване на ОБЕКТА за енергийна 
ефективност- да се установи нивото на потребление на енергия, да се определят 
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специфичните възможности за намаляването и и да се препоръчат мерки за 
повишаване на енергийната ефективност. Проектът да е съобразен с интегрирания 
проект за иновативен метод за отопление/охлаждане и вентилация на централните, 
общински сгради. 
 
Конкретни цели: 
Идентификация на сградните ограждащи конструкции, елементи и системите за 
осигуряване на микроклимата, измерване и изчисляване на енергийните 
характеристики, анализ и определяне потенциала за намаляване разхода на енергия; 
Издаване на сертификат за актуално състояние на потреблението на енергив, издаден 
по реда на чл.17 от ЗЕЕ; 
Цялостна реконструкция на сградата; 
Разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност; 
Оценка на спестените емисии въглероден диоксид (CO2) в резултата на прилагането 
на мерките за повишаване на енергийната ефективност; 
Създаване на обновена градска среда, в т.ч. оформяне на паркоместа за посетителите; 
Осигуряване на достъпна среда  за хората  с увреждания и социализирането им; 
Привеждане на сградата в съответствие с изискванията на Наредба № Iз-1971 от 
29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар. 
Финансов анализ на проектрното решение. 
 
V.Съдържание на проектната документация 
Проектирането и изпълнението на проекта следва да се извършват в съответствие с 
изискванията на следните нормативни актове:  

Закон за устройство на териториятa 
Закон за културното наследство 
Специфични правила и нормативи за устройство и застрояване на територията 
на Враца 
Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 
проекти,  
Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройството на 
отделните видове територии и устройствени зони  
Наредба №1 / 12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността 
на площадките за игра  
Наредба №4/01.07.2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на 
строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 
включително за хора с увреждания 
Наредба №5 за техническите паспорти на строежите 
Наредба №Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване 
на безопасност при пожар 
Закон за опазване на околната среда 
Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 
програми 
Наредба №2 за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на 
хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения 
Закон за енергийната ефективност 
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Наредба №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на 
енергия в сгради 
Наредба №РД-16-1058 за показателите за разход на енергия и енергийните 
характеристики на сградите 
Наредба № РД-16-1057 за условията и реда за извършване на обследване за енергийна 
ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни 
характеристики и категориите сертификати 
Наредба №15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и 
експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на 
топлинна енергия 
Директива 2010/31/EU от 19.05.2010г. относно енергийните характеристики на 
сградите 
Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането  
Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в 
сгради 
Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи 
Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и 
канализационни инсталации 
Норми за проектиране на канализационни системи 
Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 
труд при извършване на строителни и монтажни работи 
Наредба №12 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на товарно-разтоварни работи 
Наредба №3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на 
работещите при използване на лични предпазни средства на работното място 
Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 
строителните продукти. 

Всички проучвания, заснемания, планове, инвестиционни проекти и др. трябва да са 
изготвени и подписани и подпечатани от проектанти с пълна проектантска 
правоспособност по съответната част. Същите трябва да бъдат предадени на 
Възложителя в 5 оригинални екземпляра на хартия и едно копие на електронен 
носител във формат DWG AUTOCAD 2007 (за чертежите), .pdf и .doc (за текстовите 
файлове) и .xls (за таблици, количествено-стойностни сметки и други). 
Предаването на работата от Изпълнителя на Възложителя се извършва с Приемо-
предавателен протокол, подписан от двете страни и носещ датата на фактическото 
предаване на резултатите от съответната дейност. 
Техническият проект трябва да съдържа следните части: 

 Архитектура 
 Конструктивна 
 Електрическа 
 ВиК 
 Паркоустройство и благоустройство 
 Геодезическа 
 Пътна 
 Пожарна Безопасност 
 Организация и безопасност на движението 
 Проект за безопасност и здраве 
 Проектно-сметна документация 
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Инвестиционният проект да се оформи съгласно изискванията на чл.139 ал. 3 от 
Закон за устройство на територията и се съгласува със експлоатиращите фирми 
и контролните органи. 
 
При отваряне на схемата по ОП ”Регионално развитие” 2007-2013г. е възможно 
да се направят корекции на заданието за проектиране, отнасящо се до 
дейностите, заложени в него, които не биха довели до промяна на основната 
концепция. 
 
ЧАСТ  “АРХИТЕКТУРА” 
Архитектурното решение да бъде съобразено със съвременните изисквания на 
нормативната уредба по отношение на технико-конструктивната целесъобразност, 
санитарно-хигиенните, противопожарни и енергийно-ефективни изисквания. 
 
С тази част се представят решения за: 

архитектурно-художествения образ на обекта  
създаването на устойчива, здравословна, безопасна и хигиенична архитектурна 
среда, достъпна за хора с увреждания, при минимална намеса; 
необходимите строителни материали и изделия за изпълнение на СМР и 
начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж; 
изпълнението на хидроизолациите и топлоизолациите на обекта; 
изпълнението на дограмата, настилките, облицовките и другите видове 
довършителни СМР в помещенията, покривите и фасадите; 

 
Част архитектурна следва да осигурява основа и предпоставки за: 

техническата инфраструктура и сградните инсталации; 
 
Конкретни мерки за подобряване устойчивостта на сградата са: 

подмяна на цялата дограма; 
ремонт и подходящо оборудване на зала „Трезорна”; 
модернизиране на фондохранилището. 

 
ЧАСТ “КОНСТРУКЦИИ” 
Тази част следва да се разработи съгласно изискванията на: 

Наредба №3/21.07.2004г. за основните положения за проектиране на 
конструкциите на строежите и за въздействията върху тях” – ДВ №92/2004 г. 
Наредба № 2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони1987 
г. (НПССЗР) НПССЗР’87г;  
Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции;  
Норми за проектиране на зидани конструкции;  
Норми за проектиране на дървени конструкции 

и всички действащи нормативи за този вид дейност, като при изпълнението следва да 
се спазват както цитираните нормативи, така и всички техни изменения и допълнения, 
валидни по време на извършване на СМР. 
Тази част следва да определи:  
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строителната система, изчислителните схеми, конструктивните решения, 
отделните състояния на натоварванията и строително-технологичните 
решения; 
конкретните размери на конструктивните елементи, съгласувано с 
архитектурните решения, както и разположението на носещите и поемащите 
сеизмичните натоварвания конструктивни елементи. 

 
В проекта трябва да бъдат заложени следните основни принципи: 

- оптимизиране с оглед снижаване разходите по строителството и поддръжката 
на сградата 

- използване на високотехнологични решения в архитектурно-строителната част 
и инсталациите 

- еднозначност на проектните решения 
- съобразяване с правилата и нормите за проектиране, както и с всички 

действащи в момента законови и подзаконови нормативни документи в 
България. 

 
ЧАСТ „ЕЛЕКТРОСИСТЕМИ” 
Тази част следва да се разработи съгласно изискванията на:  

Наредба № 3/09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и 
електропроводните линии; 
Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване 
на бeзопасност при пожар от 29.10.2009 г.; 
Наредба № 16-116/08.02.2008г. за техническата експлоатация на 
енергообзавеждането,  
Правилник по безопасността на труда при експлоатация на електрическите 
уредби и съоръжения; 
Наредба № 1/ 27.05.2010г. за проектиране, изграждане и поддържане на 
електрически уредби за ниско напрежение в сгради; 
Наредба № 4/22.12.2010 г. за мълниезащита в сгради, външни съоръжения и 
открити пространства 

и всички действащи нормативи за този вид дейност, като при изпълнението следва да 
се спазват както цитираните нормативи, така и всички техни изменения и допълнения, 
валидни по време на извършване на СМР.  
 
ЧАСТ „ОВКИ” 
С тази част да се представят решения за целогодишна климатизацията на обекта и по-
точно: 

решения за сградната тръбната инсталация;  
избора на подходящи отоплителни тела; 
контролиране на топловлажностните параметри на въздуха в помещенията; 
въвеждане на мерки за енергийна ефективност; 

Да се предложи решение за климатизацията и обезвлажняване на фондохранилищата. 
Проектът да е съобразен с интегрирания проект за иновативен метод за 
отопление/охлаждане и вентилация на централните, общински сгради. 
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ЧАСТ „ВиК” 
Тази част следва да се изработи в самостоятелни раздели за водоснабдителните и 
канализационните мрежи. 
По отношение на водоснабдяването проектът следва да съдържа технико-
икономическа обосновка за избраните материали и технологии, като акцентът е върху 
максимална надеждност на инсталациите, приборите и арматурите. 
По отношение на канализацията проектът следва да съдържа технико-икономическа 
обосновка за избраните материали и технологии, като акцентът е върху максимална 
надеждност на инсталациите, с лесна поддръжка и профилактика, минимален пренос 
на шум от използването, укрепване с повишена устойчивост. 
Водопроводните и  канализационни  мрежи  да  съответствуват  на  
противопожарните,  санитарно – хигиенните  и охранителните  изисквания. 
 
ЧАСТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ” 
Тази част следва да съдържа цялостна разработка за обекта, съобразена с Наредба № 
7/ 15.12.2004г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в 
сгради. 
 
ЧАСТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ” 
Тази част следва да се изработи във фаза работен проект, в обхват и съдържание 
съгласно приложение № 3 от Наредбата за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар. 
Всички вложени съоръжения и материали да отговарят на БДС EN ISO 9001. 
 
ЧАСТ „БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ’ 
Нормативна документи за изпълнение на проекта: 

Наредба №2 от 22 март 2004г. За минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи  
(ДВ. Бр.37 от 04.05.2004г.) 
Наредба №7 от 1999г. За минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното 
оборудване (обн., ДВ,бр.88 от 1999г.; изм. Бр.48 от 2000г. И бр. 52 от 2001г.; 
попр., бр.54 от 2001г. Изм и доп. ДВ бр.43/2003г.; изм и доп ДВ бр.88 от 
08.10.2004г.) 
Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и 
противопожарната охрана (ДВ бр.77/95г.)  
Наредба № 3 за инструктажа на работниците по БХТПО. 
Наредба №2 за противопожарните строително-технически норми. 
Наредба №31 за изискванията към устройството и безопасната експлоатация на 
повдигателните съоръжения (обн. ДВ бр.4 от 14.01.1997г.) 
Правилник за извършване и приемане на строителните и монтажни работи. 
Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на 
строителни товаро-пътнически подемници и товарни платформени асансьори 
(Приета с ПМС № 179 от 9.08.2002 г., обн., ДВ, бр. 81 от 23.08.2002 г., в сила 
от 24.09.2002 г., изм., бр. 115 от 10.12.2002 г., изм. И доп., бр. 114 от 30.12.2003 
г.) 
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VI.  Специфични изисквания към проекта, произтичащи от изискванията на 
ОПРР 
С оглед изпълнение на целите на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-
2013г.”, изпълнителят следва да спазва всички императивни изисквания, наложени от 
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 . 
Във връзка с гореизложеното, изпълнителят се задължава: 

1. Всички количествено-стойностни сметки по отделните части на всеки 
подобект следва да се изготвят във вида и формата, предписани от схемата 
(Приложение Б1 към Формуляр за кандидатстване).  

2. Към КСС следва да се изготвят и подробни анализи на единичните цени, при 
спазване на формата, предписан от горепосочената схема за безвъзмездна 
финансова помощ (Приложение Б2 към Формуляр за кандидатстване).  

3. Задължително да изготви план-график за изпълнение на строителството по 
месеци, като извършените всеки месец работи са остойностени. 

4. Да направи подробни изчисления за годишните експлоатационни разходи на 
обектите (енергопотребление, вода, гориво за отопление, ако е приложимо, и 
други) с хоризонт минимум 1 (една) година. 

5. Когато се предвижда за закупуване на оборудване и/или обзавеждане, и/или 
интериор по проекта, да изготви остойностен списък на оборудването и 
подробни технически спецификации при спазване на образеца, предписан от 
схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ (Приложение Б3 към 
Формуляр за кандидатстване), като същото оборудване не бива да фигурира в 
количествено-стойностните сметки. 

 
София, април 2013 г. 
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Утвърдил за OБЩИНА ВРАЦА: 
  

Кмет ________________________ 
/ инж.Николай Иванов/ 

 
________________________ 

/................................./ 
 
Изготвяне на инвестиционен проект за кандидатстване за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие”  
2007–2013г. за 
ОБЕКТ: СГРАДАТА НА МЛАДЕЖКИ ДОМ ВРАЦА,  
бул. Втори юни № 10, гр. Враца  
ФАЗА: РП 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВРАЦА 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 
 
 
Настоящото задание за проектиране е изготвено съгласно чл.13 ал.2 от Наредба №4 за 
обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, във връзка с проект: 
“Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца”, по 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. Обектът присъства под 
номер ЗВIII-3.1.6 в таблица 1, 2, 3 и 4 към "зона с публични функции с висока 
обществена значимост" - ЗВIII "О" и е изготвен в съответствие с „Методологически 
насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие за средните, големите и много големите български 
градове“ издадени от МРРБ. 
 
І. Предмет на заданието   

Предмет на заданието е определяне на обхвата и основните изисквания за 
изработване на  работен проект за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР  за 
ОБЕКТА, включен в Приложение 1, съгласно Решение № 258/18.09.2012 г. на 
Общински съвет Враца, и попадащ в определените зони за въздействие в 
Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Враца.  

 
II. Обхват на проекта 
Предмет на проекта са: сградата на Младежки Дом Враца и прилежащите му 
територии. 
 
ІIІ. Цел  на проекта 
Основната цел  на проекта, е цялостна реконструкция и обследване на ОБЕКТА за 
енергийна ефективност- да се установи нивото на потребление на енергия, да се 
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определят специфичните възможности за намаляването и и да се препоръчат мерки за 
повишаване на енергийната ефективност. Проектът да е съобразен с интегрирания 
проект за иновативен метод за отопление/охлаждане и вентилация на централните, 
общински сгради. 
 
Конкретни цели: 
Идентификация на сградните ограждащи конструкции, елементи и системите за 
осигуряване на микроклимата, измерване и изчисляване на енергийните 
характеристики, анализ и определяне потенциала за намаляване разхода на енергия; 
Издаване на сертификат за актуално състояние на потреблението на енергив, издаден 
по реда на чл.17 от ЗЕЕ; 
Цялостна реконструкция на сградата; 
Разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност; 
Оценка на спестените емисии въглероден диоксид (CO2) в резултата на прилагането 
на мерките за повишаване на енергийната ефективност; 
Създаване на обновена градска среда; 
Осигуряване на достъпна среда  за хората  с увреждания и социализирането им; 
Привеждане на сградата в съответствие с изискванията на Наредба № Iз-1971 от 
29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар. 
Финансов анализ на проектрното решение. 
Вътрешен ремонт и модернизация на помещения, репетационни зали и салони. 
 
V.Съдържание на проектната документация 
Проектирането и изпълнението на проекта следва да се извършват в съответствие с 
изискванията на следните нормативни актове:  

Закон за устройство на териториятa 
Закон за културното наследство 
Специфични правила и нормативи за устройство и застрояване на територията 
на Враца 
Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 
проекти,  
Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройството на 
отделните видове територии и устройствени зони  
Наредба №1 / 12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността 
на площадките за игра  
Наредба №4/01.07.2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на 
строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 
включително за хора с увреждания 
Наредба №5 за техническите паспорти на строежите 
Наредба №Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване 
на безопасност при пожар 
Закон за опазване на околната среда 
Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 
програми 
Наредба №2 за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на 
хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения 
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Закон за енергийната ефективност 
Наредба №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на 
енергия в сгради 
Наредба №РД-16-1058 за показателите за разход на енергия и енергийните 
характеристики на сградите 
Наредба № РД-16-1057 за условията и реда за извършване на обследване за енергийна 
ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни 
характеристики и категориите сертификати 
Наредба №15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и 
експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на 
топлинна енергия 
Директива 2010/31/EU от 19.05.2010г. относно енергийните характеристики на 
сградите 
Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането  
Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в 
сгради 
Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи 
Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и 
канализационни инсталации 
Норми за проектиране на канализационни системи 
Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 
труд при извършване на строителни и монтажни работи 
Наредба №12 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на товарно-разтоварни работи 
Наредба №3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на 
работещите при използване на лични предпазни средства на работното място 
Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 
строителните продукти. 

Всички проучвания, заснемания, планове, инвестиционни проекти и др. трябва да са 
изготвени и подписани и подпечатани от проектанти с пълна проектантска 
правоспособност по съответната част. Същите трябва да бъдат предадени на 
Възложителя в 5 оригинални екземпляра на хартия и едно копие на електронен 
носител във формат DWG AUTOCAD 2007 (за чертежите), .pdf и .doc (за текстовите 
файлове) и .xls (за таблици, количествено-стойностни сметки и други). 
Предаването на работата от Изпълнителя на Възложителя се извършва с Приемо-
предавателен протокол, подписан от двете страни и носещ датата на фактическото 
предаване на резултатите от съответната дейност. 
Техническият проект трябва да съдържа следните части: 

 Архитектура 
 Конструктивна 
 Електрическа 
 ВиК 
 Паркоустройство и благоустройство 
 Геодезическа 
 Пожарна Безопасност 
 Организация и безопасност на движението 
 Проект за безопасност и здраве 
 Проектно-сметна документация 
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Инвестиционният проект да се оформи съгласно изискванията на чл.139 ал. 3 от 
Закон за устройство на територията и се съгласува със експлоатиращите фирми 
и контролните органи. 
 
При отваряне на схемата по ОП ”Регионално развитие” 2007-2013г. е възможно 
да се направят корекции на заданието за проектиране, отнасящо се до 
дейностите, заложени в него, които не биха довели до промяна на основната 
концепция. 
 
ЧАСТ  “АРХИТЕКТУРА” 
Архитектурното решение да бъде съобразено със съвременните изисквания на 
нормативната уредба по отношение на технико-конструктивната целесъобразност, 
санитарно-хигиенните, противопожарни и енергийно-ефективни изисквания. 
 
С тази част се представят решения за: 

архитектурно-художествения образ на обекта  
създаването на устойчива, здравословна, безопасна и хигиенична архитектурна 
среда, достъпна за хора с увреждания, при минимална намеса; 
необходимите строителни материали и изделия за изпълнение на СМР и 
начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж; 
изпълнението на хидроизолациите и топлоизолациите на обекта; 
изпълнението на дограмата, настилките, облицовките и другите видове 
довършителни СМР в помещенията, покривите и фасадите. 
 

Конкретни мерки за подобряване на устойчивостта на сградата са: 
основен ремонт на покрива (подмяна на ламариненото покритие); 
направа на нови обшивки по бордовете на покрива; 
подмяна на водоотвеждащите ворнки по покрива; 
монтиране на гръмоотвод; 
цялостна подмяна на дограмата в сградата; 
сваляне на съществуващата дървена обшивка/тапети (фоайета и 
административни помещения, синя зала, конферентна зала); 
измазване, шпакловане и боядисване на стени и тавани (фоайета и 
административни помещения, бяла зала, синя зала, балетна зала, репетиционни 
зали- 2ри и 3ти етаж, музикална зала, помещение експерти, репетиционна зала- 
театрална група „Темп”, конферентна зала); 
подмяна на осветителните тела (фоайета и административни помещения, бяла 
зала, репетиционни зали- 2ри и 3ти етаж, музикална зала, помещение експерти, 
репетиционна зала- театрална група „Темп”, голям салон, конферентна зала);  
подмяна на стенни облицовки, подови настилки и санитарен фаянс (санитарни 
възли); 
полагане на ламиниран паркет (административни помещения, помещение 
експерти, репетиционна зала- театрална група „Темп”, репетиционни зали- 3ти 
етаж); 
подмяна на окачен таван (бяла зала, голям салон, конферентна зала); 
подмяна на подова настилка-гранитогрес (бяла зала, сина зала, музикална 
зала); 
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подмяна на подова настилка-дюшеме/паркет (балетна зала, репетиционна зала, 
стая счетоводител, голям салон); 
подмяна на врати (балетна зала, голям салон ); 
корекция на прозорец (стая счетоводител); 
обособяване на съблекални, баня и WC в съществуващите санитарни 
помещения (бяла зала);  
подмяна на дървена обшивка по стени (голям салон); 
изграждане на нова сцена, обшивка на сцената, стълбищните части и балкони, 
подмяна на парапети, монтаж на подвижен видеоекран, монтиране на вградена 
инсталация за озвучаване и монтаж (голям салон); 
почистване и ремонт на каменната облицовка по фасади. 
 

Мерки, отнасящи са за подобряване на околната среда на сградата: 
измазване на подпорните стени по външните тераси; 
подмяна на външни осветителни тела; 
изграждане на рампи за хора с увреждания; 
оформяне на прилежащите зелени площи. 

 
Част архитектурна следва да осигурява основа и предпоставки за: 

техническата инфраструктура и сградните инсталации; 
 
ЧАСТ “КОНСТРУКЦИИ” 
Тази част следва да се разработи съгласно изискванията на: 

Наредба №3/21.07.2004г. за основните положения за проектиране на 
конструкциите на строежите и за въздействията върху тях” – ДВ №92/2004 г. 
Наредба № 2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони1987 
г. (НПССЗР) НПССЗР’87г;  
Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции;  
Норми за проектиране на зидани конструкции;  
Норми за проектиране на дървени конструкции 

и всички действащи нормативи за този вид дейност, като при изпълнението следва да 
се спазват както цитираните нормативи, така и всички техни изменения и допълнения, 
валидни по време на извършване на СМР. 
Тази част следва да определи:  

строителната система, изчислителните схеми, конструктивните решения, 
отделните състояния на натоварванията и строително-технологичните 
решения; 
конкретните размери на конструктивните елементи, съгласувано с 
архитектурните решения, както и разположението на носещите и поемащите 
сеизмичните натоварвания конструктивни елементи. 

 
В проекта трябва да бъдат заложени следните основни принципи: 

- оптимизиране с оглед снижаване разходите по строителството и поддръжката 
на сградата 

- използване на високотехнологични решения в архитектурно-строителната част 
и инсталациите 

- еднозначност на проектните решения 
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- съобразяване с правилата и нормите за проектиране, както и с всички 
действащи в момента законови и подзаконови нормативни документи в 
България. 

 
ЧАСТ „ЕЛЕКТРОСИСТЕМИ” 
Тази част следва да се разработи съгласно изискванията на:  

Наредба № 3/09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и 
електропроводните линии; 
Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване 
на бeзопасност при пожар от 29.10.2009 г.; 
Наредба № 16-116/08.02.2008г. за техническата експлоатация на 
енергообзавеждането,  
Правилник по безопасността на труда при експлоатация на електрическите 
уредби и съоръжения; 
Наредба № 1/ 27.05.2010г. за проектиране, изграждане и поддържане на 
електрически уредби за ниско напрежение в сгради; 
Наредба № 4/22.12.2010 г. за мълниезащита в сгради, външни съоръжения и 
открити пространства 

и всички действащи нормативи за този вид дейност, като при изпълнението следва да 
се спазват както цитираните нормативи, така и всички техни изменения и допълнения, 
валидни по време на извършване на СМР.  
Конкретни мерки по част „Електросистеми”: 

цялостна подмяна на ел. инсталацията в Голям салон; 
частична подмяна в зали и репетиционни помещения. 

 
ЧАСТ „ОВКИ” 
С тази част да се представят решения за целогодишна климатизацията на обекта и по-
точно: 

решения за сградната тръбната инсталация;  
избора на подходящи отоплителни тела; 
контролиране на топловлажностните параметри на въздуха в помещенията. 

 
Конкретни мерки по част „ОВКИ”: 

Подмяна на отоплителна, охладителна и вентилационна инсталации; 
Монтиране на радиаторни термостатични вентили и разпределители. 

 
Проектът да е съобразен с интегрирания проект за иновативен метод за 
отопление/охлаждане и вентилация на централните, общински сгради. 
ЧАСТ „ВиК” 
Тази част следва да се изработи в самостоятелни раздели за водоснабдителните и 
канализационните мрежи. 
По отношение на водоснабдяването проектът следва да съдържа технико-
икономическа обосновка за избраните материали и технологии, като акцентът е върху 
максимална надеждност на инсталациите, приборите и арматурите. 
По отношение на канализацията проектът следва да съдържа технико-икономическа 
обосновка за избраните материали и технологии, като акцентът е върху максимална 
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надеждност на инсталациите, с лесна поддръжка и профилактика, минимален пренос 
на шум от използването, укрепване с повишена устойчивост. 
Водопроводните и  канализационни  мрежи  да  съответствуват  на  
противопожарните,  санитарно – хигиенните  и охранителните  изисквания. 
 
ЧАСТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ” 
Тази част следва да съдържа цялостна разработка за обекта, съобразена с Наредба № 
7/ 15.12.2004г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в 
сгради. 
 
ЧАСТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ” 
Тази част следва да се изработи във фаза работен проект, в обхват и съдържание 
съгласно приложение № 3 от Наредбата за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар. 
Всички вложени съоръжения и материали да отговарят на БДС EN ISO 9001. 
 
ЧАСТ „БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ’ 
Нормативна документи за изпълнение на проекта: 

Наредба №2 от 22 март 2004г. За минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи  
(ДВ. Бр.37 от 04.05.2004г.) 
Наредба №7 от 1999г. За минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното 
оборудване (обн., ДВ,бр.88 от 1999г.; изм. Бр.48 от 2000г. И бр. 52 от 2001г.; 
попр., бр.54 от 2001г. Изм и доп. ДВ бр.43/2003г.; изм и доп ДВ бр.88 от 
08.10.2004г.) 
Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и 
противопожарната охрана (ДВ бр.77/95г.)  
Наредба № 3 за инструктажа на работниците по БХТПО. 
Наредба №2 за противопожарните строително-технически норми. 
Наредба №31 за изискванията към устройството и безопасната експлоатация на 
повдигателните съоръжения (обн. ДВ бр.4 от 14.01.1997г.) 
Правилник за извършване и приемане на строителните и монтажни работи. 
Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на 
строителни товаро-пътнически подемници и товарни платформени асансьори 
(Приета с ПМС № 179 от 9.08.2002 г., обн., ДВ, бр. 81 от 23.08.2002 г., в сила 
от 24.09.2002 г., изм., бр. 115 от 10.12.2002 г., изм. И доп., бр. 114 от 30.12.2003 
г.) 

 
VI.  Специфични изисквания към проекта, произтичащи от изискванията на 
ОПРР 
С оглед изпълнение на целите на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-
2013г.”, изпълнителят следва да спазва всички императивни изисквания, наложени от 
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 . 
Във връзка с гореизложеното, изпълнителят се задължава: 
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1. Всички количествено-стойностни сметки по отделните части на всеки 
подобект следва да се изготвят във вида и формата, предписани от схемата 
(Приложение Б1 към Формуляр за кандидатстване).  

2. Към КСС следва да се изготвят и подробни анализи на единичните цени, при 
спазване на формата, предписан от горепосочената схема за безвъзмездна 
финансова помощ (Приложение Б2 към Формуляр за кандидатстване).  

3. Задължително да изготви план-график за изпълнение на строителството по 
месеци, като извършените всеки месец работи са остойностени. 

4. Да направи подробни изчисления за годишните експлоатационни разходи на 
обектите (енергопотребление, вода, гориво за отопление, ако е приложимо, и 
други) с хоризонт минимум 1 (една) година. 

5. Когато се предвижда за закупуване на оборудване и/или обзавеждане, и/или 
интериор по проекта, да изготви остойностен списък на оборудването и 
подробни технически спецификации при спазване на образеца, предписан от 
схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ (Приложение Б3 към 
Формуляр за кандидатстване), като същото оборудване не бива да фигурира в 
количествено-стойностните сметки. 

 
София, април 2013 г. 
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Утвърдил за OБЩИНА ВРАЦА: 
  

Кмет ________________________ 
/ инж.Николай Иванов/ 

 
________________________ 

/................................./ 
 
Изготвяне на инвестиционен проект за кандидатстване за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие”  
2007–2013г. за 
ОБЕКТ: СГРАДАТА НА ОБЩИНА ВРАЦА И АУДИТОРИУМА КЪМ 
НЕЯ,  кв.39, парцел II, пл.N 4477,  ул."Стефанаки Савов" 6, гр.Враца  
И КОНЦЕРТНА ЗАЛА, КИНОСАЛОН, БИБЛИОТЕКАТА,  
кв.144, парцел II, пл.N 4477, ул."Петропавловска" 43, гр.Враца  
ФАЗА: РП 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВРАЦА 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 
 
 
Настоящото задание за проектиране е изготвено съгласно чл.13 ал.2 от Наредба №4 за 
обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, във връзка с проект: 
“Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца”, по 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. Обектът присъства под 
номер ЗВIII-4.1.1 в таблица 1, 2, 3 и 4 към "зона с публични функции с висока 
обществена значимост" - ЗВIII "О" и е изготвен в съответствие с „Методологически 
насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие за средните, големите и много големите български 
градове“ издадени от МРРБ. 
 
І. Предмет на заданието   

Предмет на заданието е определяне на обхвата и основните изисквания за 
изработване на  работен проект за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР  за 
ОБЕКТА, включен в Приложение 1, съгласно Решение № 258/18.09.2012 г. на 
Общински съвет Враца, и попадащ в определените зони за въздействие в 
Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Враца.  

 
II. Обхват на проекта 
Предмет на проекта са: сградата на Община Враца, Аудиториума към нея , 
Концертната зала, Киносалона и Библиотеката и прилежащите им територии. 
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ІIІ. Цел  на проекта 
Основната цел  на проекта, е цялостна реконструкция и обследване на ОБЕКТА за 
енергийна ефективност- да се установи нивото на потребление на енергия, да се 
определят специфичните възможности за намаляването и и да се препоръчат мерки за 
повишаване на енергийната ефективност. Проектът да е съобразен с интегрирания 
проект за иновативен метод за отопление/охлаждане и вентилация на централните, 
общински сгради. 
 
Конкретни цели: 
Идентификация на сградните ограждащи конструкции, елементи и системите за 
осигуряване на микроклимата, измерване и изчисляване на енергийните 
характеристики, анализ и определяне потенциала за намаляване разхода на енергия; 
Издаване на сертификат за актуално състояние на потреблението на енергив, издаден 
по реда на чл.17 от ЗЕЕ; 
Цялостна реконструкция на сградата; 
Разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност; 
Оценка на спестените емисии въглероден диоксид (CO2) в резултата на прилагането 
на мерките за повишаване на енергийната ефективност; 
Създаване на обновена градска среда; 
Осигуряване на достъпна среда  за хората  с увреждания и социализирането им; 
Привеждане на сградата в съответствие с изискванията на Наредба № Iз-1971 от 
29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар. 
Финансов анализ на проектрното решение. 
 

1. За Концертна зала: Внедряване на МЕФ, вътрешна реконструкция и 
модернизация на  салона и сцена, в т.ч. обновяване на осветителна и 
озвучаваща техники със енергоспестяващи такива, достъп на хора с 
увреждания.  

2.  За помещенията на Общинска администрация: Внедряване на МЕФ, 
осигуряване достъп на хора с увреждания; Оборудване на архивни помещения, 
отговарящи на съвременните изисквания. Ремонт и оборудване на зала за 
заседания на Общински съвет; 

3. За коносалон: Въвеждане на МЕФ, осигуряване достъп на хора с увреждания, 
видеонаблюдение 

4. За библиотека: Въвеждане на МЕФ, осигуряване достъп на хора с 
увреждания; 
Вътрешен ремонт и модернизация на книжен салон, читалня и хранилище.  

 
V.Съдържание на проектната документация 
Проектирането и изпълнението на проекта следва да се извършват в съответствие с 
изискванията на следните нормативни актове:  

Закон за устройство на териториятa 
Закон за културното наследство 
Специфични правила и нормативи за устройство и застрояване на територията 
на Враца 
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Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 
проекти,  
Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройството на 
отделните видове територии и устройствени зони  
Наредба №1 / 12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността 
на площадките за игра  
Наредба №4/01.07.2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на 
строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 
включително за хора с увреждания 
Наредба №5 за техническите паспорти на строежите 
Наредба №Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване 
на безопасност при пожар 
Закон за опазване на околната среда 
Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 
програми 
Наредба №2 за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на 
хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения 
Закон за енергийната ефективност 
Наредба №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на 
енергия в сгради 
Наредба №РД-16-1058 за показателите за разход на енергия и енергийните 
характеристики на сградите 
Наредба № РД-16-1057 за условията и реда за извършване на обследване за енергийна 
ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни 
характеристики и категориите сертификати 
Наредба №15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и 
експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на 
топлинна енергия 
Директива 2010/31/EU от 19.05.2010г. относно енергийните характеристики на 
сградите 
Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането  
Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в 
сгради 
Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи 
Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и 
канализационни инсталации 
Норми за проектиране на канализационни системи 
Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 
труд при извършване на строителни и монтажни работи 
Наредба №12 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на товарно-разтоварни работи 
Наредба №3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на 
работещите при използване на лични предпазни средства на работното място 
Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 
строителните продукти. 

Всички проучвания, заснемания, планове, инвестиционни проекти и др. трябва да са 
изготвени и подписани и подпечатани от проектанти с пълна проектантска 
правоспособност по съответната част. Същите трябва да бъдат предадени на 
Възложителя в 5 оригинални екземпляра на хартия и едно копие на електронен 
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носител във формат DWG AUTOCAD 2007 (за чертежите), .pdf и .doc (за текстовите 
файлове) и .xls (за таблици, количествено-стойностни сметки и други). 
Предаването на работата от Изпълнителя на Възложителя се извършва с Приемо-
предавателен протокол, подписан от двете страни и носещ датата на фактическото 
предаване на резултатите от съответната дейност. 
Техническият проект трябва да съдържа следните части: 

 Архитектура 
 Конструктивна 
 Електрическа 
 ВиК 
 Паркоустройство и благоустройство 
 Геодезическа 
 Пътна 
 Пожарна Безопасност 
 Организация и безопасност на движението 
 Проект за безопасност и здраве 
 Проектно-сметна документация 

 
Инвестиционният проект да се оформи съгласно изискванията на чл.139 ал. 3 от 
Закон за устройство на територията и се съгласува със експлоатиращите фирми 
и контролните органи. 
 
При отваряне на схемата по ОП ”Регионално развитие” 2007-2013г. е възможно 
да се направят корекции на заданието за проектиране, отнасящо се до 
дейностите, заложени в него, които не биха довели до промяна на основната 
концепция. 
 
ЧАСТ  “АРХИТЕКТУРА” 
Архитектурното решение да бъде съобразено със съвременните изисквания на 
нормативната уредба по отношение на технико-конструктивната целесъобразност, 
санитарно-хигиенните, противопожарни и енергийно-ефективни изисквания. 
 
С тази част се представят решения за: 

архитектурно-художествения образ на обекта  
създаването на устойчива, здравословна, безопасна и хигиенична архитектурна 
среда, достъпна за хора с увреждания, при минимална намеса; 
необходимите строителни материали и изделия за изпълнение на СМР и 
начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж; 
изпълнението на хидроизолациите и топлоизолациите на обекта; 
изпълнението на дограмата, настилките, облицовките и другите видове 
довършителни СМР в помещенията, покривите и фасадите; 

 
Част архитектурна следва да осигурява основа и предпоставки за: 

техническата инфраструктура и сградните инсталации; 
 
ЧАСТ “КОНСТРУКЦИИ” 
Тази част следва да се разработи съгласно изискванията на: 
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Наредба №3/21.07.2004г. за основните положения за проектиране на 
конструкциите на строежите и за въздействията върху тях” – ДВ №92/2004 г. 
Наредба № 2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони1987 
г. (НПССЗР) НПССЗР’87г;  
Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции;  
Норми за проектиране на зидани конструкции;  
Норми за проектиране на дървени конструкции 

и всички действащи нормативи за този вид дейност, като при изпълнението следва да 
се спазват както цитираните нормативи, така и всички техни изменения и допълнения, 
валидни по време на извършване на СМР. 
Тази част следва да определи:  

строителната система, изчислителните схеми, конструктивните решения, 
отделните състояния на натоварванията и строително-технологичните 
решения; 
конкретните размери на конструктивните елементи, съгласувано с 
архитектурните решения, както и разположението на носещите и поемащите 
сеизмичните натоварвания конструктивни елементи. 

 
В проекта трябва да бъдат заложени следните основни принципи: 

- оптимизиране с оглед снижаване разходите по строителството и поддръжката 
на сградата 

- използване на високотехнологични решения в архитектурно-строителната част 
и инсталациите 

- еднозначност на проектните решения 
- съобразяване с правилата и нормите за проектиране, както и с всички 

действащи в момента законови и подзаконови нормативни документи в 
България. 

 
ЧАСТ „ЕЛЕКТРОСИСТЕМИ” 
Тази част следва да се разработи съгласно изискванията на:  

Наредба № 3/09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и 
електропроводните линии; 
Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване 
на бeзопасност при пожар от 29.10.2009 г.; 
Наредба № 16-116/08.02.2008г. за техническата експлоатация на 
енергообзавеждането,  
Правилник по безопасността на труда при експлоатация на електрическите 
уредби и съоръжения; 
Наредба № 1/ 27.05.2010г. за проектиране, изграждане и поддържане на 
електрически уредби за ниско напрежение в сгради; 
Наредба № 4/22.12.2010 г. за мълниезащита в сгради, външни съоръжения и 
открити пространства 

и всички действащи нормативи за този вид дейност, като при изпълнението следва да 
се спазват както цитираните нормативи, така и всички техни изменения и допълнения, 
валидни по време на извършване на СМР.  
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ЧАСТ „ОВКИ” 
С тази част да се представят решения за целогодишна климатизацията на обекта и по-
точно: 

решения за сградната тръбната инсталация;  
избора на подходящи отоплителни тела; 
контролиране на топловлажностните параметри на въздуха в помещенията. 

Проектът да е съобразен с интегрирания проект за иновативен метод за 
отопление/охлаждане и вентилация на централните, общински сгради. 
 
ЧАСТ „ВиК” 
Тази част следва да се изработи в самостоятелни раздели за водоснабдителните и 
канализационните мрежи. 
По отношение на водоснабдяването проектът следва да съдържа технико-
икономическа обосновка за избраните материали и технологии, като акцентът е върху 
максимална надеждност на инсталациите, приборите и арматурите. 
По отношение на канализацията проектът следва да съдържа технико-икономическа 
обосновка за избраните материали и технологии, като акцентът е върху максимална 
надеждност на инсталациите, с лесна поддръжка и профилактика, минимален пренос 
на шум от използването, укрепване с повишена устойчивост. 
Водопроводните и  канализационни  мрежи  да  съответствуват  на  
противопожарните,  санитарно – хигиенните  и охранителните  изисквания. 
 
ЧАСТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ” 
Тази част следва да съдържа цялостна разработка за обекта, съобразена с Наредба № 
7/ 15.12.2004г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в 
сгради. 
 
ЧАСТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ” 
Тази част следва да се изработи във фаза работен проект, в обхват и съдържание 
съгласно приложение № 3 от Наредбата за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар. 
Всички вложени съоръжения и материали да отговарят на БДС EN ISO 9001. 
 
ЧАСТ „БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ’ 
Нормативна документи за изпълнение на проекта: 

Наредба №2 от 22 март 2004г. За минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи  
(ДВ. Бр.37 от 04.05.2004г.) 
Наредба №7 от 1999г. За минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното 
оборудване (обн., ДВ,бр.88 от 1999г.; изм. Бр.48 от 2000г. И бр. 52 от 2001г.; 
попр., бр.54 от 2001г. Изм и доп. ДВ бр.43/2003г.; изм и доп ДВ бр.88 от 
08.10.2004г.) 
Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и 
противопожарната охрана (ДВ бр.77/95г.)  
Наредба № 3 за инструктажа на работниците по БХТПО. 
Наредба №2 за противопожарните строително-технически норми. 
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Наредба №31 за изискванията към устройството и безопасната експлоатация на 
повдигателните съоръжения (обн. ДВ бр.4 от 14.01.1997г.) 
Правилник за извършване и приемане на строителните и монтажни работи. 
Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на 
строителни товаро-пътнически подемници и товарни платформени асансьори 
(Приета с ПМС № 179 от 9.08.2002 г., обн., ДВ, бр. 81 от 23.08.2002 г., в сила 
от 24.09.2002 г., изм., бр. 115 от 10.12.2002 г., изм. И доп., бр. 114 от 30.12.2003 
г.) 

 
VI.  Специфични изисквания към проекта, произтичащи от изискванията на 
ОПРР 
С оглед изпълнение на целите на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-
2013г.”, изпълнителят следва да спазва всички императивни изисквания, наложени от 
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 . 
Във връзка с гореизложеното, изпълнителят се задължава: 

1. Всички количествено-стойностни сметки по отделните части на всеки 
подобект следва да се изготвят във вида и формата, предписани от схемата 
(Приложение Б1 към Формуляр за кандидатстване).  

2. Към КСС следва да се изготвят и подробни анализи на единичните цени, при 
спазване на формата, предписан от горепосочената схема за безвъзмездна 
финансова помощ (Приложение Б2 към Формуляр за кандидатстване).  

3. Задължително да изготви план-график за изпълнение на строителството по 
месеци, като извършените всеки месец работи са остойностени. 

4. Да направи подробни изчисления за годишните експлоатационни разходи на 
обектите (енергопотребление, вода, гориво за отопление, ако е приложимо, и 
други) с хоризонт минимум 1 (една) година. 

5. Когато се предвижда за закупуване на оборудване и/или обзавеждане, и/или 
интериор по проекта, да изготви остойностен списък на оборудването и 
подробни технически спецификации при спазване на образеца, предписан от 
схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ (Приложение Б3 към 
Формуляр за кандидатстване), като същото оборудване не бива да фигурира в 
количествено-стойностните сметки. 
 

София, април 2013 г. 



 
 
 
 
 
 

 

 

 
ОБЩИНА ВРАЦА  
3000 Враца  
ул. "Стефанаки Савов" 6 
Тел: 092/ 62 45 81, 62 45 82  
Факс: 092/ 62 30 61 
e-mail: obshtinavr@b-trust.org 

 

1

 
 

Утвърдил за OБЩИНА ВРАЦА: 
  

Кмет ________________________ 
/ инж.Николай Иванов/ 

 
________________________ 

/................................./ 
 
Изготвяне на инвестиционен проект за кандидатстване за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие”  
2007–2013г. за 
ОБЕКТ: СГРАДАТА НА „ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО 
ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО“ 
бул. „Христо Смирненски“ №3, гр. Враца  
ФАЗА: РП 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВРАЦА 
 
 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 
 
 
Настоящото задание за проектиране е изготвено съгласно чл.13 ал.2 от Наредба №4 за 
обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, във връзка с проект: 
“Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца”, по 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. Обектът присъства под 
номер ЗВIII-1.1.1 в таблица 1, 2, 3 и 4 към "зона с публични функции с висока 
обществена значимост" - ЗВIII "О" и е изготвен в съответствие с „Методологически 
насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие за средните, големите и много големите български 
градове“ издадени от МРРБ. 
 
І. Предмет на заданието   

Предмет на заданието е определяне на обхвата и основните изисквания за 
изработване на  работен проект за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР  за 
ОБЕКТА, включен в Приложение 1, съгласно Решение № 258/18.09.2012 г. на 
Общински съвет Враца, и попадащ в определените зони за въздействие в 
Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Враца.  

 
II. Обхват на проекта 
Предмет на проекта са: сградата на „Професионална гимназия по търговия и 
ресторантьорство“ и прилежащите му територии. 
 
ІIІ. Цел  на проекта 
Основната цел  на проекта, е обследване на ОБЕКТА за енергийна ефективност- да се 
установи нивото на потребление на енергия, да се определят специфичните 
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възможности за намаляването и и да се препоръчат мерки за повишаване на 
енергийната ефективност. 
 
Конкретни цели: 
Идентификация на сградните ограждащи конструкции, елементи и системите за 
осигуряване на микроклимата, измерване и изчисляване на енергийните 
характеристики, анализ и определяне потенциала за намаляване разхода на енергия; 
 
Разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност; 
Оценка на спестените емисии въглероден диоксид (CO2) в резултата на прилагането 
на мерките за повишаване на енергийната ефективност; 
Създаване на обновена градска среда; 
Осигуряване на достъпна среда  за хората  с увреждания и социализирането им; 
 
V.Съдържание на проектната документация 
Проектирането и изпълнението на проекта следва да се извършват в съответствие с 
изискванията на следните нормативни актове:  

Закон за устройство на териториятa 
Закон за културното наследство 
Специфични правила и нормативи за устройство и застрояване на територията 
на Враца 
Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 
проекти,  
Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройството на 
отделните видове територии и устройствени зони  
Наредба №1 / 12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността 
на площадките за игра  
Наредба №4/01.07.2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на 
строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 
включително за хора с увреждания 
Наредба №5 за техническите паспорти на строежите 
Наредба №Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване 
на безопасност при пожар 
Закон за опазване на околната среда 
Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 
програми 
Наредба №2 за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на 
хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения 
Закон за енергийната ефективност 
Наредба №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на 
енергия в сгради 
Наредба №РД-16-1058 за показателите за разход на енергия и енергийните 
характеристики на сградите 
Наредба № РД-16-1057 за условията и реда за извършване на обследване за енергийна 
ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни 
характеристики и категориите сертификати 
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Наредба №15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и 
експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на 
топлинна енергия 
Директива 2010/31/EU от 19.05.2010г. относно енергийните характеристики на 
сградите 
Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането  
Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в 
сгради 
Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи 
Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и 
канализационни инсталации 
Норми за проектиране на канализационни системи 
Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 
труд при извършване на строителни и монтажни работи 
Наредба №12 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на товарно-разтоварни работи 
Наредба №3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на 
работещите при използване на лични предпазни средства на работното място 
Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 
строителните продукти. 

Всички проучвания, заснемания, планове, инвестиционни проекти и др. трябва да са 
изготвени и подписани и подпечатани от проектанти с пълна проектантска 
правоспособност по съответната част. Същите трябва да бъдат предадени на 
Възложителя в 5 оригинални екземпляра на хартия и едно копие на електронен 
носител във формат DWG AUTOCAD 2007 (за чертежите), .pdf и .doc (за текстовите 
файлове) и .xls (за таблици, количествено-стойностни сметки и други). 
Предаването на работата от Изпълнителя на Възложителя се извършва с Приемо-
предавателен протокол, подписан от двете страни и носещ датата на фактическото 
предаване на резултатите от съответната дейност. 
Техническият проект трябва да съдържа следните части: 

 Архитектура 
 Конструктивна 
 Електрическа 
 ВиК 
 Паркоустройство и благоустройство 
 Геодезическа 
 Пътна 
 Пожарна Безопасност 
 Организация и безопасност на движението 
 Проект за безопасност и здраве 
 Проектно-сметна документация 

 
Инвестиционният проект да се оформи съгласно изискванията на чл.139 ал. 3 от 
Закон за устройство на територията и се съгласува със експлоатиращите фирми 
и контролните органи. 
 
При отваряне на схемата по ОП ”Регионално развитие” 2007-2013г. е възможно 
да се направят корекции на заданието за проектиране, отнасящо се до 
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дейностите, заложени в него, които не биха довели до промяна на основната 
концепция. 
 
ЧАСТ  “АРХИТЕКТУРА” 
Архитектурното решение да бъде съобразено със съвременните изисквания на 
нормативната уредба по отношение на технико-конструктивната целесъобразност, 
санитарно-хигиенните, противопожарни и енергийно-ефективни изисквания. 
 
С тази част се представят решения за: 

архитектурно-художествения образ на обекта  
създаването на устойчива, здравословна, безопасна и хигиенична архитектурна 
среда, достъпна за хора с увреждания, при минимална намеса; 
необходимите строителни материали и изделия за изпълнение на СМР и 
начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж; 
изпълнението на хидроизолациите и топлоизолациите на обекта; 
изпълнението на дограмата, настилките, облицовките и другите видове 
довършителни СМР в помещенията, покривите и фасадите; 

 
Част архитектурна следва да осигурява основа и предпоставки за: 

техническата инфраструктура и сградните инсталации; 
 
ЧАСТ “КОНСТРУКЦИИ” 
Тази част следва да се разработи съгласно изискванията на: 

Наредба №3/21.07.2004г. за основните положения за проектиране на 
конструкциите на строежите и за въздействията върху тях” – ДВ №92/2004 г. 
Наредба № 2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони1987 
г. (НПССЗР) НПССЗР’87г;  
Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции;  
Норми за проектиране на зидани конструкции;  
Норми за проектиране на дървени конструкции 

и всички действащи нормативи за този вид дейност, като при изпълнението следва да 
се спазват както цитираните нормативи, така и всички техни изменения и допълнения, 
валидни по време на извършване на СМР. 
Тази част следва да определи:  

строителната система, изчислителните схеми, конструктивните решения, 
отделните състояния на натоварванията и строително-технологичните 
решения; 
конкретните размери на конструктивните елементи, съгласувано с 
архитектурните решения, както и разположението на носещите и поемащите 
сеизмичните натоварвания конструктивни елементи. 

 
В проекта трябва да бъдат заложени следните основни принципи: 

- оптимизиране с оглед снижаване разходите по строителството и поддръжката 
на сградата 

- използване на високотехнологични решения в архитектурно-строителната част 
и инсталациите 

- еднозначност на проектните решения 
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- съобразяване с правилата и нормите за проектиране, както и с всички 
действащи в момента законови и подзаконови нормативни документи в 
България. 

 
ЧАСТ „ЕЛЕКТРОСИСТЕМИ” 
Тази част следва да се разработи съгласно изискванията на:  

Наредба № 3/09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и 
електропроводните линии; 
Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване 
на бeзопасност при пожар от 29.10.2009 г.; 
Наредба № 16-116/08.02.2008г. за техническата експлоатация на 
енергообзавеждането,  
Правилник по безопасността на труда при експлоатация на електрическите 
уредби и съоръжения; 
Наредба № 1/ 27.05.2010г. за проектиране, изграждане и поддържане на 
електрически уредби за ниско напрежение в сгради; 
Наредба № 4/22.12.2010 г. за мълниезащита в сгради, външни съоръжения и 
открити пространства 

и всички действащи нормативи за този вид дейност, като при изпълнението следва да 
се спазват както цитираните нормативи, така и всички техни изменения и допълнения, 
валидни по време на извършване на СМР.  
 
ЧАСТ „ОВКИ” 
С тази част да се представят решения за целогодишна климатизацията на обекта и по-
точно: 

решения за сградната тръбната инсталация;  
избора на подходящи отоплителни тела; 
контролиране на топловлажностните параметри на въздуха в помещенията. 

 
ЧАСТ „ВиК” 
Тази част следва да се изработи в самостоятелни раздели за водоснабдителните и 
канализационните мрежи. 
По отношение на водоснабдяването проектът следва да съдържа технико-
икономическа обосновка за избраните материали и технологии, като акцентът е върху 
максимална надеждност на инсталациите, приборите и арматурите. 
По отношение на канализацията проектът следва да съдържа технико-икономическа 
обосновка за избраните материали и технологии, като акцентът е върху максимална 
надеждност на инсталациите, с лесна поддръжка и профилактика, минимален пренос 
на шум от използването, укрепване с повишена устойчивост. 
Водопроводните и  канализационни  мрежи  да  съответствуват  на  
противопожарните,  санитарно – хигиенните  и охранителните  изисквания. 
 
ЧАСТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ” 
Тази част следва да съдържа цялостна разработка за обекта, съобразена с Наредба № 
7/ 15.12.2004г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в 
сгради. 
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ЧАСТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ” 
Тази част следва да се изработи във фаза работен проект, в обхват и съдържание 
съгласно приложение № 3 от Наредбата за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар. 
Всички вложени съоръжения и материали да отговарят на БДС EN ISO 9001. 
 
ЧАСТ „БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ’ 
Нормативна документи за изпълнение на проекта: 

Наредба №2 от 22 март 2004г. За минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи  
(ДВ. Бр.37 от 04.05.2004г.) 
Наредба №7 от 1999г. За минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното 
оборудване (обн., ДВ,бр.88 от 1999г.; изм. Бр.48 от 2000г. И бр. 52 от 2001г.; 
попр., бр.54 от 2001г. Изм и доп. ДВ бр.43/2003г.; изм и доп ДВ бр.88 от 
08.10.2004г.) 
Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и 
противопожарната охрана (ДВ бр.77/95г.)  
Наредба № 3 за инструктажа на работниците по БХТПО. 
Наредба №2 за противопожарните строително-технически норми. 
Наредба №31 за изискванията към устройството и безопасната експлоатация на 
повдигателните съоръжения (обн. ДВ бр.4 от 14.01.1997г.) 
Правилник за извършване и приемане на строителните и монтажни работи. 
Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на 
строителни товаро-пътнически подемници и товарни платформени асансьори 
(Приета с ПМС № 179 от 9.08.2002 г., обн., ДВ, бр. 81 от 23.08.2002 г., в сила 
от 24.09.2002 г., изм., бр. 115 от 10.12.2002 г., изм. И доп., бр. 114 от 30.12.2003 
г.) 

 
VI.  Специфични изисквания към проекта, произтичащи от изискванията на 
ОПРР 
С оглед изпълнение на целите на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-
2013г.”, изпълнителят следва да спазва всички императивни изисквания, наложени от 
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 . 
Във връзка с гореизложеното, изпълнителят се задължава: 

1. Всички количествено-стойностни сметки по отделните части на всеки 
подобект следва да се изготвят във вида и формата, предписани от схемата 
(Приложение Б1 към Формуляр за кандидатстване).  

2. Към КСС следва да се изготвят и подробни анализи на единичните цени, при 
спазване на формата, предписан от горепосочената схема за безвъзмездна 
финансова помощ (Приложение Б2 към Формуляр за кандидатстване).  

3. Задължително да изготви план-график за изпълнение на строителството по 
месеци, като извършените всеки месец работи са остойностени. 

4. Да направи подробни изчисления за годишните експлоатационни разходи на 
обектите (енергопотребление, вода, гориво за отопление, ако е приложимо, и 
други) с хоризонт минимум 1 (една) година. 
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5. Когато се предвижда за закупуване на оборудване и/или обзавеждане, и/или 
интериор по проекта, да изготви остойностен списък на оборудването и 
подробни технически спецификации при спазване на образеца, предписан от 
схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ (Приложение Б3 към 
Формуляр за кандидатстване), като същото оборудване не бива да фигурира в 
количествено-стойностните сметки. 

 
София, април 2013 г. 
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Утвърдил за OБЩИНА ВРАЦА: 
  

Кмет ________________________ 
/ инж.Николай Иванов/ 

 
________________________ 

/................................./ 
 
Изготвяне на инвестиционен проект за кандидатстване за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие”  
2007–2013г. за 
ОБЕКТ: СГРАДАТА НА ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР ВРАЦА 
и ДЪРЖАВНА ФИЛХАРМОНИЯ ВРАЦА,    
кв.144, пл. ”Христо Ботев”, гр. Враца  
ФАЗА: РП 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВРАЦА 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 
 
 
Настоящото задание за проектиране е изготвено съгласно чл.13 ал.2 от Наредба №4 за 
обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, във връзка с проект: 
“Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца”, по 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. Обектът присъства под 
номер ЗВIII-3.1.4 в таблица 1, 2, 3 и 4 към "зона с публични функции с висока 
обществена значимост" - ЗВIII "О" и е изготвен в съответствие с „Методологически 
насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие за средните, големите и много големите български 
градове“ издадени от МРРБ. 
 
І. Предмет на заданието   

Предмет на заданието е определяне на обхвата и основните изисквания за 
изработване на  работен проект за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР  за 
ОБЕКТА, включен в Приложение 1, съгласно Решение № 258/18.09.2012 г. на 
Общински съвет Враца, и попадащ в определените зони за въздействие в 
Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Враца.  

 
II. Обхват на проекта 
Предмет на проекта са: сградата на Драматично-Куклен театър Враца и Държавна 
Филхармония Враца и прилежащите им територии. 
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ІIІ. Цел  на проекта 
Основната цел  на проекта, е цялостна реконструкция и обследване на ОБЕКТА за 
енергийна ефективност- да се установи нивото на потребление на енергия, да се 
определят специфичните възможности за намаляването и и да се препоръчат мерки за 
повишаване на енергийната ефективност. Проектът да е съобразен с интегрирания 
проект за иновативен метод за отопление/охлаждане и вентилация на централните, 
общински сгради. 
 
Конкретни цели: 
Идентификация на сградните ограждащи конструкции, елементи и системите за 
осигуряване на микроклимата, измерване и изчисляване на енергийните 
характеристики, анализ и определяне потенциала за намаляване разхода на енергия; 
Издаване на сертификат за актуално състояние на потреблението на енергив, издаден 
по реда на чл.17 от ЗЕЕ; 
Разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност; 
Оценка на спестените емисии въглероден диоксид (CO2) в резултата на прилагането 
на мерките за повишаване на енергийната ефективност; 
Създаване на обновена градска среда; 
Осигуряване на достъпна среда  за хората  с увреждания и социализирането им; 
Привеждане на сградата в съответствие с изискванията на Наредба № Iз-1971 от 
29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар. 
Изготвяне на финансов анализ на проектното решение. 
 
V.Съдържание на проектната документация 
Проектирането и изпълнението на проекта следва да се извършват в съответствие с 
изискванията на следните нормативни актове:  

Закон за устройство на териториятa 
Закон за културното наследство 
Специфични правила и нормативи за устройство и застрояване на територията 
на Враца 
Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 
проекти,  
Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройството на 
отделните видове територии и устройствени зони  
Наредба №1 / 12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността 
на площадките за игра  
Наредба №4/01.07.2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на 
строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 
включително за хора с увреждания 
Наредба №5 за техническите паспорти на строежите 
Наредба №Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване 
на безопасност при пожар 
Закон за опазване на околната среда 
Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 
програми 
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Наредба №2 за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на 
хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения 
Закон за енергийната ефективност 
Наредба №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на 
енергия в сгради 
Наредба №РД-16-1058 за показателите за разход на енергия и енергийните 
характеристики на сградите 
Наредба № РД-16-1057 за условията и реда за извършване на обследване за енергийна 
ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни 
характеристики и категориите сертификати 
Наредба №15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и 
експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на 
топлинна енергия 
Директива 2010/31/EU от 19.05.2010г. относно енергийните характеристики на 
сградите 
Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането  
Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в 
сгради 
Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи 
Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и 
канализационни инсталации 
Норми за проектиране на канализационни системи 
Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 
труд при извършване на строителни и монтажни работи 
Наредба №12 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на товарно-разтоварни работи 
Наредба №3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на 
работещите при използване на лични предпазни средства на работното място 
Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 
строителните продукти. 

Всички проучвания, заснемания, планове, инвестиционни проекти и др. трябва да са 
изготвени и подписани и подпечатани от проектанти с пълна проектантска 
правоспособност по съответната част. Същите трябва да бъдат предадени на 
Възложителя в 5 оригинални екземпляра на хартия и едно копие на електронен 
носител във формат DWG AUTOCAD 2007 (за чертежите), .pdf и .doc (за текстовите 
файлове) и .xls (за таблици, количествено-стойностни сметки и други). 
Предаването на работата от Изпълнителя на Възложителя се извършва с Приемо-
предавателен протокол, подписан от двете страни и носещ датата на фактическото 
предаване на резултатите от съответната дейност. 
Техническият проект трябва да съдържа следните части: 

 Архитектура 
 Конструктивна 
 Електрическа 
 ВиК 
 Паркоустройство и благоустройство 
 Геодезическа 
 Пътна 
 Пожарна Безопасност 
 Организация и безопасност на движението 
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 Проект за безопасност и здраве 
 Проектно-сметна документация 

 
Инвестиционният проект да се оформи съгласно изискванията на чл.139 ал. 3 от 
Закон за устройство на територията и се съгласува със експлоатиращите фирми 
и контролните органи. 
 
При отваряне на схемата по ОП ”Регионално развитие” 2007-2013г. е възможно 
да се направят корекции на заданието за проектиране, отнасящо се до 
дейностите, заложени в него, които не биха довели до промяна на основната 
концепция. 
 
 
ЧАСТ  “АРХИТЕКТУРА” 
Архитектурното решение да бъде съобразено със съвременните изисквания на 
нормативната уредба по отношение на технико-конструктивната целесъобразност, 
санитарно-хигиенните, противопожарни и енергийно-ефективни изисквания. 
 
С тази част се представят решения за: 

архитектурно-художествения образ на обекта;  
създаването на устойчива, здравословна, безопасна и хигиенична архитектурна 
среда, достъпна за хора с увреждания, при минимална намеса; 
необходимите строителни материали и изделия за изпълнение на СМР и 
начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж; 
изпълнението на хидроизолациите и топлоизолациите на обекта; 
изпълнението на дограмата, настилките, облицовките и другите видове 
довършителни СМР в помещенията, покривите и фасадите. 

 
Част архитектурна следва да осигурява основа и предпоставки за техническата 
инфраструктура и сградните инсталации. 
 
Да се модернизара камерна и голяма сцена с ново обзавеждане и оборудване до 
постигане на висок комфорт на обитаване за посетителите и висока степен на 
техническа осигуреност за по-качествено и по-изразително представяне на 
постановките. 
 
ЧАСТ “КОНСТРУКЦИИ” 
Тази част следва да се разработи съгласно изискванията на: 

Наредба №3/21.07.2004г. за основните положения за проектиране на 
конструкциите на строежите и за въздействията върху тях” – ДВ №92/2004 г. 
Наредба № 2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони1987 
г. (НПССЗР) НПССЗР’87г;  
Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции;  
Норми за проектиране на зидани конструкции;  
Норми за проектиране на дървени конструкции 
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и всички действащи нормативи за този вид дейност, като при изпълнението следва да 
се спазват както цитираните нормативи, така и всички техни изменения и допълнения, 
валидни по време на извършване на СМР. 
Тази част следва да определи:  

строителната система, изчислителните схеми, конструктивните решения, 
отделните състояния на натоварванията и строително-технологичните 
решения; 
конкретните размери на конструктивните елементи, съгласувано с 
архитектурните решения, както и разположението на носещите и поемащите 
сеизмичните натоварвания конструктивни елементи. 

 
В проекта трябва да бъдат заложени следните основни принципи: 

- оптимизиране с оглед снижаване разходите по строителството и поддръжката 
на сградата 

- използване на високотехнологични решения в архитектурно-строителната част 
и инсталациите 

- еднозначност на проектните решения 
- съобразяване с правилата и нормите за проектиране, както и с всички 

действащи в момента законови и подзаконови нормативни документи в 
България. 
 

Да се реконструират и модернизарат камерна и голяма сцена. 
 
ЧАСТ „ЕЛЕКТРОСИСТЕМИ” 
Тази част следва да се разработи съгласно изискванията на:  

Наредба № 3/09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и 
електропроводните линии; 
Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване 
на бeзопасност при пожар от 29.10.2009 г.; 
Наредба № 16-116/08.02.2008г. за техническата експлоатация на 
енергообзавеждането,  
Правилник по безопасността на труда при експлоатация на електрическите 
уредби и съоръжения; 
Наредба № 1/ 27.05.2010г. за проектиране, изграждане и поддържане на 
електрически уредби за ниско напрежение в сгради; 
Наредба № 4/22.12.2010 г. за мълниезащита в сгради, външни съоръжения и 
открити пространства 

и всички действащи нормативи за този вид дейност, като при изпълнението следва да 
се спазват както цитираните нормативи, така и всички техни изменения и допълнения, 
валидни по време на извършване на СМР.  
В камерна и голяма сцена, да се обновявят осветителна и озвучаваща техники със 
енергоспестяващи. 
 
ЧАСТ „ОВКИ” 
С тази част да се представят решения за целогодишна климатизацията на обекта и по-
точно: 

решения за сградната тръбната инсталация;  
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избора на подходящи отоплителни тела; 
контролиране на топловлажностните параметри на въздуха в помещенията. 

Проектът да е съобразен с интегрирания проект за иновативен метод за 
отопление/охлаждане и вентилация на централните, общински сгради. 
 
ЧАСТ „ВиК” 
Тази част следва да се изработи в самостоятелни раздели за водоснабдителните и 
канализационните мрежи. 
По отношение на водоснабдяването проектът следва да съдържа технико-
икономическа обосновка за избраните материали и технологии, като акцентът е върху 
максимална надеждност на инсталациите, приборите и арматурите. 
По отношение на канализацията проектът следва да съдържа технико-икономическа 
обосновка за избраните материали и технологии, като акцентът е върху максимална 
надеждност на инсталациите, с лесна поддръжка и профилактика, минимален пренос 
на шум от използването, укрепване с повишена устойчивост. 
Водопроводните и  канализационни  мрежи  да  съответствуват  на  
противопожарните,  санитарно – хигиенните  и охранителните  изисквания. 
 
ЧАСТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ” 
Тази част следва да съдържа цялостна разработка за обекта, съобразена с Наредба № 
7/ 15.12.2004г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в 
сгради. 
 
ЧАСТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ” 
Тази част следва да се изработи във фаза работен проект, в обхват и съдържание 
съгласно приложение № 3 от Наредбата за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар. 
Всички вложени съоръжения и материали да отговарят на БДС EN ISO 9001. 
 
ЧАСТ „БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ’ 
Нормативна документи за изпълнение на проекта: 

Наредба №2 от 22 март 2004г. За минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи  
(ДВ. Бр.37 от 04.05.2004г.) 
Наредба №7 от 1999г. За минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното 
оборудване (обн., ДВ,бр.88 от 1999г.; изм. Бр.48 от 2000г. И бр. 52 от 2001г.; 
попр., бр.54 от 2001г. Изм и доп. ДВ бр.43/2003г.; изм и доп ДВ бр.88 от 
08.10.2004г.) 
Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и 
противопожарната охрана (ДВ бр.77/95г.)  
Наредба № 3 за инструктажа на работниците по БХТПО. 
Наредба №2 за противопожарните строително-технически норми. 
Наредба №31 за изискванията към устройството и безопасната експлоатация на 
повдигателните съоръжения (обн. ДВ бр.4 от 14.01.1997г.) 
Правилник за извършване и приемане на строителните и монтажни работи. 
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Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на 
строителни товаро-пътнически подемници и товарни платформени асансьори 
(Приета с ПМС № 179 от 9.08.2002 г., обн., ДВ, бр. 81 от 23.08.2002 г., в сила 
от 24.09.2002 г., изм., бр. 115 от 10.12.2002 г., изм. И доп., бр. 114 от 30.12.2003 
г.) 

 
VI.  Специфични изисквания към проекта, произтичащи от изискванията на 
ОПРР 
С оглед изпълнение на целите на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-
2013г.”, изпълнителят следва да спазва всички императивни изисквания, наложени от 
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 . 
Във връзка с гореизложеното, изпълнителят се задължава: 

1. Всички количествено-стойностни сметки по отделните части на всеки 
подобект следва да се изготвят във вида и формата, предписани от схемата 
(Приложение Б1 към Формуляр за кандидатстване).  

2. Към КСС следва да се изготвят и подробни анализи на единичните цени, при 
спазване на формата, предписан от горепосочената схема за безвъзмездна 
финансова помощ (Приложение Б2 към Формуляр за кандидатстване).  

3. Задължително да изготви план-график за изпълнение на строителството по 
месеци, като извършените всеки месец работи са остойностени. 

4. Да направи подробни изчисления за годишните експлоатационни разходи на 
обектите (енергопотребление, вода, гориво за отопление, ако е приложимо, и 
други) с хоризонт минимум 1 (една) година. 

5. Когато се предвижда за закупуване на оборудване и/или обзавеждане, и/или 
интериор по проекта, да изготви остойностен списък на оборудването и 
подробни технически спецификации при спазване на образеца, предписан от 
схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ (Приложение Б3 към 
Формуляр за кандидатстване), като същото оборудване не бива да фигурира в 
количествено-стойностните сметки. 

 
София, април 2013 г. 
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Утвърдил за OБЩИНА ВРАЦА: 
  

Кмет ________________________ 
/ инж.Николай Иванов/ 

 
________________________ 

/................................./ 
 
Изготвяне на инвестиционен проект за кандидатстване за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие”  
2007–2013г. за 
ОБЕКТ: ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ГР. ВРАЦА 
ФАЗА: ППП и РП 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВРАЦА 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 
 
 
Настоящото задание за проектиране е изготвено съгласно чл.13 ал.2 от Наредба №4 за 
обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, във връзка с проект: 
“Интегриран градски транспорт на град Враца”, по Оперативна програма „Регионално 
развитие” 2007-2013г. Обектът присъства под номер ЗВIII-3.1.1 в таблица 1, 2, 3 и 4 
към "зона с публични функции с висока обществена значимост" - ЗВIV "И" и е 
изготвен в съответствие с „Методологически насоки за разработване и прилагане на 
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за средните, големите и 
много големите български градове“ издадени от МРРБ. 
 
І. Предмет на заданието   

Предмет на заданието е определяне на обхвата и основните изисквания за 
изработване на  пред-проектно проучване за цялата система на градския транспорт с 
вариантни решения за разширяване на тролейбусната мрежа в града, рехабилитация 
на съществуващата контактна мрежа, оптимизиране на автобусния транспорт и 
изработване на работен проект по реда на ЗУТ и Наредба 4 за обхвата и съдържанието 
на инвестиционните проекти, за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР  за 
ОБЕКТА, включен в Приложение 1, съгласно Решение № 258/18.09.2012 г. на 
Общински съвет Враца, и попадащ в определените зони за въздействие в 
Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Враца.  

 
II. Обхват на проекта 
Предмет на проекта е: цялата система на градския транспорт в гр.Враца. 
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ІIІ. Цел  на проекта 
 В основата на проект „Интегриран градски транспорт на Враца” стои интегрираният 
подход при подобряването на системата за градски транспорт във Враца, като по този 
начин се гарантира постигането на значителен социално-икономически ефект чрез: 
Повишаване атрактивността на обществения транспорт в града чрез подобряване на 
качеството и достъпността на транспортните услуги; 
Създаване на условия за по-голяма мобилност на населението и посетителите на 
гр.Враца; 
Въвеждане на екологично чисти средства за транспорт и намаляване на вредните 
емисии; 
Превенция и намаляване на задръстванията и повишаване на капацитета и скоростта 
на системата за обществен транспорт;  
Подобряване качеството на околната среда чрез намаляване на емисиите, развиване 
на тролейбусни системи и/или автобуси с ниско ниво на замърсяване.  
Подобряване на безопасността на транспорта и придвижването в градската среда. 
 
ІV. Конкретни цели: 
1. Пред-проектно проучване трябва да е със следния обхват:  
1.1. Изграждане на ново тролейбусно трасе. Предложение за трасе - от бул. България 
(ж.к. Дъбника), по бул. Христо Ботев, Крайречен булевард, ул. Поп Сава Катрафилов, 
бул. Втори юни.  
1.2. Модернизиране/ обновяване на съществуващата контактна мрежа;  
1.3. Внедряване на автоматизирана система за управление, чрез  централизирана 
компютърна система за- контрол на трафика, модернизиране на светофарната уредба. 
1.4. Достъпност на градските автобусни спирки – изграждане на нови и подмяна на 
съществуващите автобусни спирки с платформи за хора с увреждания, светлинно и 
звуково обявяване на спирките и информация за незрящите и дистанционно сменяеми 
информационни табла.  
1.5. Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа с оформяне на кръгови 
движения за улесняване на транспортния поток, пешеходните алеи и тротоари, 
изграждане на велоалей по трасетата на тролейбусния и автобусния транспорт в 
града.  
Предложения за изграждане на кръгови движения по трасетата на тролейбусната 
мрежа: на кръстовището на бул. България и бул. Мито Орозов; кръстовището на бул. 
Мито Орозов и ул. Н. Вапцаров; оформяне на детелина на подлезана бул. Мито 
Орозов; на кръстовището на бул. Хр. Ботев и бул. Мито Орозов; на пл. „Червения 
площад”; на кръстовището на бул. „2-ри юни и ул. Екзарх Йосиф”, на кръстовището 
на Речен булевард при Табашкия мост;както и реконструкция на кръгово движение на 
пл. „Благоев” 
1.6.  При необходимост подмяна на уличното осветление с енергоспестяващо, 
изграждане на видеонаблюдение, поставяне на указателни знаци и маркировка по 
трасетата на тролейбусния и автобусния транспорт;  
1.7.  Предложение за изграждане на нов подлез (кръстовището на бул. 2-ри юни), 
както и реконструкция и модернизация на подлезите ( енергоспестяващо осветление, 
видеонаблюдение, достъп на хора с увреждания) по трасетата на тролейбусния 
транспорт.  
1.8.  Конструктивно обследване и реконструкция на „Табашкия мост”. 
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1.9.  Изграждане на многоетажен открит  паркинг в ж.к. Дъбника в близост до 
обръщалото на тролеите;  
1.10. За цялостното решение на градския транспорт, съобразно резултатите от пред-
проектното проучване ще бъдат  необходими доставка на нови тролеи с възможности 
за използване на възобновяеми/алтернативни енергиини източници и доставка на 
автобуси, които отговарят на европейската нормативна уредба за вредни емисии от 
двигателите и използване на възобновяеми/алтернативни енергийни източници („Еко 
автобуси”) 
1.11. Изготвяне на финансов анализ. 
 
2. Работният проект трябва да е по реда на ЗУТ и Наредба 4 за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти и да включва: 
2.1. Работен проект за  изграждане на ново тролейбусно трасе по предложен маршрут 
- от бул. България ( ж.к. Дъбника), по бул. Христо Ботев, Крайречен булевард, ул. Поп 
Сава Катрафилов, бул. Втори юни, в т.ч. и всички съпътстващи дейности: изграждане 
на кръгови движения, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, 
конструктивно обследване и реконструкция на „Табашкия мост”, изграждане на 
спирки с платформи за хора с увреждания, светлинно и звуково обявяване на 
спирките и информация за незрящите и дистанционно сменяеми информационни 
табла, поставяне на пешеходни светофарни уредби със звукова сигнализация за 
незрящи,  рехабилитация на пешеходните алеи и тротоари, изграждане на велоалей, 
уличното осветление с енергоспестяващо, изграждане на видеонаблюдение, поставяне 
на указателни знаци и маркировка; 
2.2. Работен проект за модернизиране/ обновяване на съществуващата контактна 
мрежа и реконструкция на трасето на тролейбусната мрежа от бл. 26 на бул. България 
по ул. Стоян Даскалов, бул. Европа, в т.ч.  и всички съпътстващи дейности: ремонт на  
спирки с платформи за хора с увреждания, светлинно и звуково обявяване на 
спирките и информация за незрящите и дистанционно сменяеми информационни 
табла., поставяне на пешеходни светофарни уредби със звукова сигнализация за 
незрящи,  рехабилитация на пешеходните алеи и тротоари, изграждане на велоалей, 
уличното осветление с енергоспестяващо, изграждане на видеонаблюдение, поставяне 
на указателни знаци и маркировка; 
2.3. Работен проект за модернизиране/ обновяване на съществуващата контактна 
мрежа и реконструкция на трасето на тролейбусната мрежа от бл. 26 на бул. България 
по бул. Мито Орозов, ул. Стоян Заимов, бул. Демокрация, ул. Екзарх Йосиф, бул. 2-ри 
юни до обръщалото при „Химко”, в т.ч.  и всички съпътстващи дейности: изграждане 
на кръгови движения, изграждане на нов подлез (на кръстовището на бул. 2-ри юни), 
както и реконструкция и модернизация на съществуващи подлези (енергоспестяващо 
осветление, видеонаблюдение, достъп на хора с увреждания)ремонт на  спирки с 
платформи за хора с увреждания, светлинно и звуково обявяване на спирките и 
информация за незрящите и дистанционно сменяеми информационни табла., 
поставяне на пешеходни светофарни уредби със звукова сигнализация за незрящи,  
рехабилитация на пешеходните алеи и тротоари, изграждане на велоалей, уличното 
осветление с енергоспестяващо, изграждане на видеонаблюдение, поставяне на 
указателни знаци и маркировка; 
2.4. Работен проект за модернизиране/ обновяване на съществуващата контактна 
мрежа и реконструкция на трасето на тролейбусната мрежа от бл. 26 на бул. България 
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по ул. Околчица до бул. Мито Орозов, в т.ч.  и всички съпътстващи дейности: ремонт 
на  спирки с платформи за хора с увреждания, светлинно и звуково обявяване на 
спирките и информация за незрящите и дистанционно сменяеми информационни 
табла., поставяне на пешеходни светофарни уредби със звукова сигнализация за 
незрящи,  рехабилитация на пешеходните алеи и тротоари, изграждане на велоалей, 
уличното осветление с енергоспестяващо, изграждане на видеонаблюдение, поставяне 
на указателни знаци и маркировка; 
2.5. Работен проект за реконструкция на уличната мрежа по трасетата на автобусния 
транспорт, в т.ч. и всички съпътстващи дейности: ремонт на  спирки с платформи за 
хора с увреждания, светлинно и звуково обявяване на спирките и информация за 
незрящите и дистанционно сменяеми информационни табла., поставяне на пешеходни 
светофарни уредби със звукова сигнализация за незрящи,  рехабилитация на 
пешеходните алеи и тротоари, изграждане на велоалей, уличното осветление с 
енергоспестяващо, изграждане на видеонаблюдение, поставяне на указателни знаци и 
маркировка; 
2.6. Работен проект за изграждане на многоетажен открит паркинг в ж.к. Дъбника на 
бул. България 
2.7. Работен проект за внедряване на автоматизирана система за управление - 
централизирана компютърна система контрол на трафика и модернизиране на 
светофарната уредба 
2.8. Изготвяне на финансов анализ. 
 
V.Съдържание на проектната документация 
Проектирането и изпълнението на проекта следва да се извършват в съответствие с 
изискванията на следните нормативни актове:  

Закон за устройство на териториятa 
Закон за културното наследство 
Специфични правила и нормативи за устройство и застрояване на територията 
на Враца 
Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 
проекти,  
Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройството на 
отделните видове територии и устройствени зони  
Наредба №1 / 12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността 
на площадките за игра  
Наредба №4/01.07.2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на 
строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 
включително за хора с увреждания 
Наредба №5 за техническите паспорти на строежите 
Наредба №Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване 
на безопасност при пожар 
Закон за опазване на околната среда 
Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 
програми 
Наредба №2 за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на 
хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения 
Закон за енергийната ефективност 
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Наредба №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на 
енергия в сгради 
Наредба №РД-16-1058 за показателите за разход на енергия и енергийните 
характеристики на сградите 
Наредба № РД-16-1057 за условията и реда за извършване на обследване за енергийна 
ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни 
характеристики и категориите сертификати 
Наредба №15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и 
експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на 
топлинна енергия 
Директива 2010/31/EU от 19.05.2010г. относно енергийните характеристики на 
сградите 
Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането  
Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в 
сгради 
Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи 
Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и 
канализационни инсталации 
Норми за проектиране на канализационни системи 
Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 
труд при извършване на строителни и монтажни работи 
Наредба №12 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на товарно-разтоварни работи 
Наредба №3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на 
работещите при използване на лични предпазни средства на работното място 
Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 
строителните продукти. 

Всички проучвания, заснемания, планове, инвестиционни проекти и др. трябва да са 
изготвени и подписани и подпечатани от проектанти с пълна проектантска 
правоспособност по съответната част. Същите трябва да бъдат предадени на 
Възложителя в 5 оригинални екземпляра на хартия и едно копие на електронен 
носител във формат DWG AUTOCAD 2007 (за чертежите), .pdf и .doc (за текстовите 
файлове) и .xls (за таблици, количествено-стойностни сметки и други). 
Предаването на работата от Изпълнителя на Възложителя се извършва с Приемо-
предавателен протокол, подписан от двете страни и носещ датата на фактическото 
предаване на резултатите от съответната дейност. 
Пред-проектните проучвания и работен проект трябва да съдържа следните части: 

Архитектура 
Конструктивна 
Електрическа 
ВиК 
Паркоустройство и благоустройство 
Геодезическа 
Пътна 
Подземна и надземна техническа инфраструктура 
Временна организация на движението по време на строителството 
Пожарна Безопасност 
Организация и безопасност на движението 
Проект за безопасност и здраве 
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 Проектно-сметна документация 
 
Инвестиционният проект да се оформи съгласно изискванията на чл.139 ал. 3 от 
Закон за устройство на територията и се съгласува със експлоатиращите фирми 
и контролните органи. 
 
При отваряне на схемата по ОП ”Регионално развитие” 2007-2013г. е възможно 
да се направят корекции на заданието за проектиране, отнасящо се до 
дейностите, заложени в него, които не биха довели до промяна на основната 
концепция. 
 
ЧАСТ  “АРХИТЕКТУРА” 
Архитектурното решение да бъде съобразено със съвременните изисквания на 
нормативната уредба по отношение на технико-конструктивната целесъобразност, 
санитарно-хигиенните, противопожарни и енергийно-ефективни изисквания. 
С тази част се представят решения за: 

архитектурно-художествения образ на обекта  
създаването на устойчива, здравословна, безопасна и хигиенична архитектурна 
среда, достъпна за хора с увреждания, при минимална намеса; 
необходимите строителни материали и изделия за изпълнение на СМР и 
начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж; 
изпълнението на хидроизолациите и топлоизолациите на обекта; 
изпълнението на дограмата, настилките, облицовките и другите видове 
довършителни СМР в помещенията, покривите и фасадите; 

 
Част архитектурна следва да осигурява основа и предпоставки за: 

техническата инфраструктура и сградните инсталации; 
 

ЧАСТ “КОНСТРУКЦИИ” 
Тази част следва да се разработи съгласно изискванията на: 

Наредба №3/21.07.2004г. за основните положения за проектиране на 
конструкциите на строежите и за въздействията върху тях” – ДВ №92/2004 г. 
Наредба № 2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони1987 
г. (НПССЗР) НПССЗР’87г;  
Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции;  
Норми за проектиране на зидани конструкции;  
Норми за проектиране на дървени конструкции 

и всички действащи нормативи за този вид дейност, като при изпълнението следва да 
се спазват както цитираните нормативи, така и всички техни изменения и допълнения, 
валидни по време на извършване на СМР. 
Тази част следва да определи:  

строителната система, изчислителните схеми, конструктивните решения, 
отделните състояния на натоварванията и строително-технологичните 
решения; 
конкретните размери на конструктивните елементи, съгласувано с 
архитектурните решения, както и разположението на носещите и поемащите 
сеизмичните натоварвания конструктивни елементи. 
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В проекта трябва да бъдат заложени следните основни принципи: 
- оптимизиране с оглед снижаване разходите по строителството и поддръжката 

на сградата 
- използване на високотехнологични решения в архитектурно-строителната част 

и инсталациите 
- еднозначност на проектните решения 
- съобразяване с правилата и нормите за проектиране, както и с всички 

действащи в момента законови и подзаконови нормативни документи в 
България. 

 
ЧАСТ „ЕЛЕКТРОСИСТЕМИ” 
Тази част следва да се разработи съгласно изискванията на:  

Наредба № 3/09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и 
електропроводните линии; 
Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване 
на бeзопасност при пожар от 29.10.2009 г.; 
Наредба № 16-116/08.02.2008г. за техническата експлоатация на 
енергообзавеждането,  
Правилник по безопасността на труда при експлоатация на електрическите 
уредби и съоръжения; 
Наредба № 1/ 27.05.2010г. за проектиране, изграждане и поддържане на 
електрически уредби за ниско напрежение в сгради; 
Наредба № 4/22.12.2010 г. за мълниезащита в сгради, външни съоръжения и 
открити пространства 

и всички действащи нормативи за този вид дейност, като при изпълнението следва да 
се спазват както цитираните нормативи, така и всички техни изменения и допълнения, 
валидни по време на извършване на СМР.  
 
ЧАСТ „ОВКИ” 
С тази част да се представят решения за целогодишна климатизацията на обекта и по-
точно: 

решения за сградната тръбната инсталация;  
избора на подходящи отоплителни тела; 
контролиране на топловлажностните параметри на въздуха в помещенията. 

 
ЧАСТ „ВиК” 
Тази част следва да се изработи в самостоятелни раздели за водоснабдителните и 
канализационните мрежи. 
По отношение на водоснабдяването проектът следва да съдържа технико-
икономическа обосновка за избраните материали и технологии, като акцентът е върху 
максимална надеждност на инсталациите, приборите и арматурите. 
По отношение на канализацията проектът следва да съдържа технико-икономическа 
обосновка за избраните материали и технологии, като акцентът е върху максимална 
надеждност на инсталациите, с лесна поддръжка и профилактика, минимален пренос 
на шум от използването, укрепване с повишена устойчивост. 
Водопроводните и  канализационни  мрежи  да  съответствуват  на  
противопожарните,  санитарно – хигиенните  и охранителните  изисквания. 
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ЧАСТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ” 
Тази част следва да съдържа цялостна разработка за обекта, съобразена с Наредба № 
7/ 15.12.2004г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в 
сгради. 
 
ЧАСТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ” 
Тази част следва да се изработи във фаза работен проект, в обхват и съдържание 
съгласно приложение № 3 от Наредбата за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар. 
Всички вложени съоръжения и материали да отговарят на БДС EN ISO 9001. 
 
ЧАСТ „ПЪТНА” 
При разработване на проектното решение да се спазват: 

Норми за проектиране на пътища от 2000 г. 
Действащи наредби и стандарти в областта на пътищата, отводнителните 
съоръжения и комуникациите на други ведомства. 

 
ЧАСТ „ПОДЗЕМНА И НАДЗЕМНА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА” 
Да се опазва съществуваща подземна и надземна техническа инфраструктура.  
Техническият и работен проект да се съгласува от проектанта  с фирмите, 
стопанисващи инфраструктурата (ЕВН, БТК, В и К, Кабелни оператори и др.). 

 
ЧАСТ „ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ВРЕМЕ НА 
СТРОИТЕЛСТВОТО” 
Да се изготви проект за Временна организация на движението съгл. Наредба № 16 / 
2001 г. за временна организация на движението при извършване на строителство и 
ремонт по пътищата и улиците. 
 
ЧАСТ „УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ” 
Да се изготви проект за допълване на съществуващото улично осветление с 
енергоефективно автоматизирано такова.  
При разработване на проектното решение да се спазват действащи наредби и 
стандарти в областта на улично осветление. 
 
ЧАСТ „БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ’ 
Нормативна документи за изпълнение на проекта: 

Наредба №2 от 22 март 2004г. За минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи  
(ДВ. Бр.37 от 04.05.2004г.) 
Наредба №7 от 1999г. За минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното 
оборудване (обн., ДВ,бр.88 от 1999г.; изм. Бр.48 от 2000г. И бр. 52 от 2001г.; 
попр., бр.54 от 2001г. Изм и доп. ДВ бр.43/2003г.; изм и доп ДВ бр.88 от 
08.10.2004г.) 
Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и 
противопожарната охрана (ДВ бр.77/95г.)  
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Наредба № 3 за инструктажа на работниците по БХТПО. 
Наредба №2 за противопожарните строително-технически норми. 
Наредба №31 за изискванията към устройството и безопасната експлоатация на 
повдигателните съоръжения (обн. ДВ бр.4 от 14.01.1997г.) 
Правилник за извършване и приемане на строителните и монтажни работи. 
Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на 
строителни товаро-пътнически подемници и товарни платформени асансьори 
(Приета с ПМС № 179 от 9.08.2002 г., обн., ДВ, бр. 81 от 23.08.2002 г., в сила 
от 24.09.2002 г., изм., бр. 115 от 10.12.2002 г., изм. И доп., бр. 114 от 30.12.2003 
г.) 

 
VI.  Специфични изисквания към проекта, произтичащи от изискванията на 
ОПРР 
С оглед изпълнение на целите на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-
2013г.”, изпълнителят следва да спазва всички императивни изисквания, наложени от 
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 . 
Във връзка с гореизложеното, изпълнителят се задължава: 

1. Всички количествено-стойностни сметки по отделните части на всеки 
подобект следва да се изготвят във вида и формата, предписани от схемата 
(Приложение Б1 към Формуляр за кандидатстване).  

2. Към КСС следва да се изготвят и подробни анализи на единичните цени, при 
спазване на формата, предписан от горепосочената схема за безвъзмездна 
финансова помощ (Приложение Б2 към Формуляр за кандидатстване).  

3. Задължително да изготви план-график за изпълнение на строителството по 
месеци, като извършените всеки месец работи са остойностени. 

4. Да направи подробни изчисления за годишните експлоатационни разходи на 
обектите (енергопотребление, вода, гориво за отопление, ако е приложимо, и 
други) с хоризонт минимум 1 (една) година. 

5. Когато се предвижда за закупуване на оборудване и/или обзавеждане, и/или 
интериор по проекта, да изготви остойностен списък на оборудването и 
подробни технически спецификации при спазване на образеца, предписан от 
схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ (Приложение Б3 към 
Формуляр за кандидатстване), като същото оборудване не бива да фигурира в 
количествено-стойностните сметки. 
 

София, април 2013 г. 
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Утвърдил за OБЩИНА ВРАЦА: 
  

Кмет ________________________ 
/ инж.Николай Иванов/ 

 
________________________ 

/................................./ 
 
Изготвяне на инвестиционен проект за кандидатстване за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие”  
2007–2013г. за 
ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНА ПЕШЕХОДНА ЗОНА 
НА ГР. ВРАЦА  
ФАЗА: ИП и РП 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВРАЦА 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 
 
 
Настоящото задание за проектиране е изготвено съгласно чл.13 ал.2 от Наредба №4 за 
обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, във връзка с проект: 
“Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца”, по 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. Обектът присъства под 
номер ЗВIII-6.2 в таблица 1, 2, 3 и 4 към "зона с публични функции с висока 
обществена значимост" - ЗВIII "О" и е изготвен в съответствие с „Методологически 
насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие за средните, големите и много големите български 
градове“ издадени от МРРБ. 
 
І. Предмет на заданието   

Предмет на заданието е определяне на обхвата и основните изисквания за 
изработване на: 
1. Идеен проект за най-добро обемно/пространствено решение на централна 
пешеходна зона, чрез конкурс за проект по чл.94 от ЗОП;  
2. Работен проект за реконструкция на централна пешеходна зона по чл.90, ал.1, т.7 от 
ЗОП,   
за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР  за ОБЕКТА, включен в Приложение 1, 
съгласно Решение № 258/18.09.2012 г. на Общински съвет Враца, и попадащ в 
определените зони за въздействие в Интегрирания план за градско възстановяване и 
развитие на Враца.  
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II. Обхват на проекта 
Предмет на проекта са: централната пешеходна зона на гр. Враца - от ул. „Поп Сава 
Катрафилов” до площада при ж.п. гарата, включително и ул. Търговска и 
прилежащите им територии. 
 
ІIІ. Цел  на проекта 
Основната цел  на проекта е да се подобри привлекателността  на града и  качеството 
на живот, да се осигурят нови възможности за икономическо и социално развитие, 
чрез  създаване  на  единна система от пешеходни пространства с обща визия, 
съобразена със спецификата на града, като се запазят и доразвият положителните 
моменти в реализираните вече обекти.  
 
Конкретни цели: 
Създаване на обновена градска среда; 
Подобряване  и увеличаване на зелената система в централната част на града; 
Реконструиране  и  рехабилитиране на елементи на уличната мрежа с осигуряване на 
паркоместа в близост до централната  градска част; 
Осигуряване на достъпна среда  за хората  с увреждания и социализирането им; 
Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление. 
 
IV.Изисквания към проекта 

1.Общи планово- композиционни изисквания 
Проектното предложение трябва да е разработено въз основа на интегриран 

териториален подход, т.е. система от взаимосвързани действия, които целят трайно 
подобрение на икономическото, социалното и екологичното състояние на 
територията. Основата на този процес е „интеграцията“, което означава, че всички 
дейности в проектното предложение трябва да бъдат разглеждани в тяхната 
взаимовръзка с оглед на това между отделните елементи да има такава синергия, че 
цялостното въздействие на проектното предложение да превишава сбора от 
въздействието на отделните му съставни части, ако те бъдат осъществени поотделно. 

Теренът, предмет на заданието за проектиране е бил реконструиран и 
благоустрояван през последните  30 години, но се нуждае от нова визия  и 
рехабилитация.  Проектът да се съобрази с формиралите се във времето 
пространствено –функционални зони в ЦГЧ и отрази техния характер, като те се 
наситят и  с нови алтернативни и социални дейности. Да се запазят и доразвият 
положителните моменти в реализираните вече обекти по други схеми и програми  по 
отношение композиция, материали, елементи на градското обзавеждане, като те се 
впишат в новата концепция. 
Да се потърсят нови места за отдих, социални контакти , културни дейности и 
общоградски събития, паркиране в близост до центъра. 
Проектът да предлага максимално запазване и увеличаване на зелените площи. 
 

2. Основни дейности, които са допустими по програмата  
Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, зелени площи, 

детски  и спортни площадки и други, включително поставяне или ремонт на пейки, 
беседки, възстановяване на чешми, фонтани, водни площи, статуи, паметници и други 
елементи от градското обзавеждане; 
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Изграждане, реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, 
изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, включително свързани 
дейности, като поставяне на указателни знаци  и др.; 

Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, изграждане на обществени 
паркинги встрани от главни улици, маркировка; 

Въвеждане на енергоспестяващо улично и парково осветление и 
осъществяване на мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на 
престъпността, като поставяне на осветление на паркови площи, охранителни системи 
за наблюдение на обществени места и др.; 

Създаване на достъпна архитектурна среда, свързана с горните направления; 
Рехабилитиране на подземната техническа инфраструктура (електро, ВиК 

мрежи),там където се налага и изграждане на система за поливане в зоните на 
интервенция. 

 
3. Основни дейности по зони 

Изграждане на подлез с тематично оформени зони в него за пешеходци и 
велосипедисти от ул. „Кръстю Българията” със светъл отвор и подход  на пл. 
„Македония” до ул. „Н. Войводов” (бивш Дунав). Изграждане на декоративни, 
художествено оформени преградни стени за ограничаване преминаването на 
граждани и велосипедисти по ул. „Кръстю Българията” и на бул. „Демокрация”. 
Въвеждане на енергоспестяващо автоматично регулируемо осветление, изграждане на 
туристически информационен център, изграждане на паркоместа, встрани от главната 
пешеходна улица 
 
V.Съдържание на проектната документация 
Проектирането и изпълнението на проекта следва да се извършват в съответствие с 
изискванията на следните нормативни актове:  

Закон за устройство на териториятa 
Закон за културното наследство 
Специфични правила и нормативи за устройство и застрояване на територията 
на Враца 
Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 
проекти,  
Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройството на 
отделните видове територии и устройствени зони  
Наредба №1 / 12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността 
на площадките за игра  
Наредба №4/01.07.2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на 
строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 
включително за хора с увреждания 
Наредба №5 за техническите паспорти на строежите 
Наредба №Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване 
на безопасност при пожар 
Закон за опазване на околната среда 
Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 
програми 
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Наредба №2 за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на 
хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения 
Закон за енергийната ефективност 
Наредба №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на 
енергия в сгради 
Наредба №РД-16-1058 за показателите за разход на енергия и енергийните 
характеристики на сградите 
Наредба № РД-16-1057 за условията и реда за извършване на обследване за енергийна 
ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни 
характеристики и категориите сертификати 
Наредба №15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и 
експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на 
топлинна енергия 
Директива 2010/31/EU от 19.05.2010г. относно енергийните характеристики на 
сградите 
Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането  
Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в 
сгради 
Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи 
Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и 
канализационни инсталации 
Норми за проектиране на канализационни системи 
Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 
труд при извършване на строителни и монтажни работи 
Наредба №12 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на товарно-разтоварни работи 
Наредба №3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на 
работещите при използване на лични предпазни средства на работното място 
Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 
строителните продукти. 

Всички проучвания, заснемания, планове, инвестиционни проекти и др. трябва да са 
изготвени и подписани и подпечатани от проектанти с пълна проектантска 
правоспособност по съответната част. Същите трябва да бъдат предадени на 
Възложителя в 5 оригинални екземпляра на хартия и едно копие на електронен 
носител във формат DWG AUTOCAD 2007 (за чертежите), .pdf и .doc (за текстовите 
файлове) и .xls (за таблици, количествено-стойностни сметки и други). 
Предаването на работата от Изпълнителя на Възложителя се извършва с Приемо-
предавателен протокол, подписан от двете страни и носещ датата на фактическото 
предаване на резултатите от съответната дейност. 
Техническият проект трябва да съдържа следните части: 

 Архитектура 
 Конструктивна 
 Електрическа 
 ВиК 
 Паркоустройство и благоустройство 
 Геодезическа 
 Пътна 
 Пожарна Безопасност 
 Организация и безопасност на движението 
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 Проект за безопасност и здраве 
 Проектно-сметна документация 

 
Инвестиционният проект да се оформи съгласно изискванията на чл.139 ал. 3 от 
Закон за устройство на територията и се съгласува със експлоатиращите фирми 
и контролните органи. 
 

На фаза офериране от проектанта ще се изисква  концепция, която ще бъде 
част от техническото предложение на офертата за поръчката по ЗОП  и критерий за 
оценката й.  Проектът във фаза  ТП ще трябва да доразвие концепцията. При 
отваряне на схемата  по ОП”Регионално развитие” 2007-2013г. е възможно да се 
направят корекции на  заданието за проектиране, отнасящо се до дейностите, 
заложени в него, които не биха довели до промяна на основната концепция. 

Концепцията да включва: 
-Схема, показваща връзката  на територията , предмет на проекта  с другите 

части на града и възможностите за бъдещо развитие в М 1:5000;  
-Идейно решение в М 1:1000, включващо обяснителна записка  и общо 

планово- композиционно решение на зоната, за която ще се кандидатства с  детайли в 
М 1:100 на поне 3 от  някои  от  най- характерните места от предложението. Към 
обяснителната записка да се приложи ориентировъчна количествено-стойностна 
сметка, необходима за определяне окончателния обхват на зоната за кандидатстване с 
техническия проект.  
 
ЧАСТ  “АРХИТЕКТУРА” 
Архитектурното решение да бъде съобразено със съвременните изисквания на 
нормативната уредба по отношение на технико-конструктивната целесъобразност, 
санитарно-хигиенните, противопожарни и енергийно-ефективни изисквания. 
 
С тази част се представят решения за: 

архитектурно-художествения образ на обекта  
създаването на устойчива, здравословна, безопасна и хигиенична архитектурна 
среда, достъпна за хора с увреждания, при минимална намеса; 
необходимите строителни материали и изделия за изпълнение на СМР и 
начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж; 
изпълнението на хидроизолациите и топлоизолациите на обекта; 
изпълнението на дограмата, настилките, облицовките и другите видове 
довършителни СМР в помещенията, покривите и фасадите; 

 
Част архитектурна следва да осигурява основа и предпоставки за: 

техническата инфраструктура и сградните инсталации; 
 
ЧАСТ “КОНСТРУКЦИИ” 
Тази част следва да се разработи съгласно изискванията на: 

Наредба №3/21.07.2004г. за основните положения за проектиране на 
конструкциите на строежите и за въздействията върху тях” – ДВ №92/2004 г. 
Наредба № 2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони1987 
г. (НПССЗР) НПССЗР’87г;  
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Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции;  
Норми за проектиране на зидани конструкции;  
Норми за проектиране на дървени конструкции 

и всички действащи нормативи за този вид дейност, като при изпълнението следва да 
се спазват както цитираните нормативи, така и всички техни изменения и допълнения, 
валидни по време на извършване на СМР. 
Тази част следва да определи:  

строителната система, изчислителните схеми, конструктивните решения, 
отделните състояния на натоварванията и строително-технологичните 
решения; 
конкретните размери на конструктивните елементи, съгласувано с 
архитектурните решения, както и разположението на носещите и поемащите 
сеизмичните натоварвания конструктивни елементи. 

 
В проекта трябва да бъдат заложени следните основни принципи: 

- оптимизиране с оглед снижаване разходите по строителството и поддръжката 
на сградата 

- използване на високотехнологични решения в архитектурно-строителната част 
и инсталациите 

- еднозначност на проектните решения 
- съобразяване с правилата и нормите за проектиране, както и с всички 

действащи в момента законови и подзаконови нормативни документи в 
България. 

 
ЧАСТ „ЕЛЕКТРОСИСТЕМИ” 
Тази част следва да се разработи съгласно изискванията на:  

Наредба № 3/09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и 
електропроводните линии; 
Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване 
на бeзопасност при пожар от 29.10.2009 г.; 
Наредба № 16-116/08.02.2008г. за техническата експлоатация на 
енергообзавеждането,  
Правилник по безопасността на труда при експлоатация на електрическите 
уредби и съоръжения; 
Наредба № 1/ 27.05.2010г. за проектиране, изграждане и поддържане на 
електрически уредби за ниско напрежение в сгради; 
Наредба № 4/22.12.2010 г. за мълниезащита в сгради, външни съоръжения и 
открити пространства 

и всички действащи нормативи за този вид дейност, като при изпълнението следва да 
се спазват както цитираните нормативи, така и всички техни изменения и допълнения, 
валидни по време на извършване на СМР.  
 
ЧАСТ „ВиК” 
Тази част следва да се изработи в самостоятелни раздели за водоснабдителните и 
канализационните мрежи. 
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По отношение на водоснабдяването проектът следва да съдържа технико-
икономическа обосновка за избраните материали и технологии, като акцентът е върху 
максимална надеждност на инсталациите, приборите и арматурите. 
По отношение на канализацията проектът следва да съдържа технико-икономическа 
обосновка за избраните материали и технологии, като акцентът е върху максимална 
надеждност на инсталациите, с лесна поддръжка и профилактика, минимален пренос 
на шум от използването, укрепване с повишена устойчивост. 
Водопроводните и  канализационни  мрежи  да  съответствуват  на  
противопожарните,  санитарно – хигиенните  и охранителните  изисквания. 
 
 
ЧАСТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ” 
Тази част следва да се изработи във фаза работен проект, в обхват и съдържание 
съгласно приложение № 3 от Наредбата за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар. 
Всички вложени съоръжения и материали да отговарят на БДС EN ISO 9001. 
 
ЧАСТ „БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ’ 
Нормативна документи за изпълнение на проекта: 

Наредба №2 от 22 март 2004г. За минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи  
(ДВ. Бр.37 от 04.05.2004г.) 
Наредба №7 от 1999г. За минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното 
оборудване (обн., ДВ,бр.88 от 1999г.; изм. Бр.48 от 2000г. И бр. 52 от 2001г.; 
попр., бр.54 от 2001г. Изм и доп. ДВ бр.43/2003г.; изм и доп ДВ бр.88 от 
08.10.2004г.) 
Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и 
противопожарната охрана (ДВ бр.77/95г.)  
Наредба № 3 за инструктажа на работниците по БХТПО. 
Наредба №2 за противопожарните строително-технически норми. 
Наредба №31 за изискванията към устройството и безопасната експлоатация на 
повдигателните съоръжения (обн. ДВ бр.4 от 14.01.1997г.) 
Правилник за извършване и приемане на строителните и монтажни работи. 
Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на 
строителни товаро-пътнически подемници и товарни платформени асансьори 
(Приета с ПМС № 179 от 9.08.2002 г., обн., ДВ, бр. 81 от 23.08.2002 г., в сила 
от 24.09.2002 г., изм., бр. 115 от 10.12.2002 г., изм. И доп., бр. 114 от 30.12.2003 
г.) 

 
VI.  Специфични изисквания към проекта, произтичащи от изискванията на 
ОПРР 
С оглед изпълнение на целите на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-
2013г.”, изпълнителят следва да спазва всички императивни изисквания, наложени от 
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 . 
Във връзка с гореизложеното, изпълнителят се задължава: 
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1. Всички количествено-стойностни сметки по отделните части на всеки 
подобект следва да се изготвят във вида и формата, предписани от схемата 
(Приложение Б1 към Формуляр за кандидатстване).  

2. Към КСС следва да се изготвят и подробни анализи на единичните цени, при 
спазване на формата, предписан от горепосочената схема за безвъзмездна 
финансова помощ (Приложение Б2 към Формуляр за кандидатстване).  

3. Задължително да изготви план-график за изпълнение на строителството по 
месеци, като извършените всеки месец работи са остойностени. 

4. Да направи подробни изчисления за годишните експлоатационни разходи на 
обектите (енергопотребление, вода, гориво за отопление, ако е приложимо, и 
други) с хоризонт минимум 1 (една) година. 

5. Когато се предвижда за закупуване на оборудване и/или обзавеждане, и/или 
интериор по проекта, да изготви остойностен списък на оборудването и 
подробни технически спецификации при спазване на образеца, предписан от 
схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ (Приложение Б3 към 
Формуляр за кандидатстване), като същото оборудване не бива да фигурира в 
количествено-стойностните сметки. 

 
София, април 2013 г. 
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Утвърдил за OБЩИНА ВРАЦА: 
  

Кмет ________________________ 
/ инж.Николай Иванов/ 

 
________________________ 

/................................./ 
 
Изготвяне на инвестиционен проект за кандидатстване за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие”  
2007–2013г. за 
ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕН ПАРК „РУСКИ“,  
УПИ II, кв.25, парцел II, пл.N 3133, жк „Река Лева“, Зона - Втора, 
гр.Враца 
ФАЗА: ТП и РП 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВРАЦА 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 
 
 

Настоящото задание за проектиране е изготвено съгласно чл.13 ал.2 от 
Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, във връзка с 
проект: “Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца”, по 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. Обектът присъства под 
номер ЗВIII-6.3.3 в таблица 1, 2, 3 и 4 към "зона с публични функции с висока 
обществена значимост" - ЗВIII "О" и е изготвен в съответствие с „Методологически 
насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие за средните, големите и много големите български 
градове“ издадени от МРРБ. 
 
І. Предмет на заданието   

Предмет на заданието е определяне на обхвата и основните изисквания за 
изработване на работен проект за реконструкция на обществен парк „Руски“ по чл.90, 
ал.1, т.7 от ЗОП, за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР  за ОБЕКТА, включен в 
Приложение 1, съгласно Решение № 258/18.09.2012 г. на Общински съвет Враца, и 
попадащ в определените зони за въздействие в Интегрирания план за градско 
възстановяване и развитие на Враца.  

 
II. Обхват на проекта 

Предмет на проекта е: обществен парк „Руски“. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 
ОБЩИНА ВРАЦА  
3000 Враца  
ул. "Стефанаки Савов" 6 
Тел: 092/ 62 45 81, 62 45 82  
Факс: 092/ 62 30 61 
e-mail: obshtinavr@b-trust.org 

 

2

ІIІ. Цел  на проекта 
Основната цел  на проекта е да се подобри привлекателността  на града и  

качеството на живот, да се осигурят нови възможности за социално развитие, чрез  
създаване  на пешеходни паркови и площадни пространства с нова визия и характер, 
съобразен със спецификата на града, като се запазят и доразвият положителните 
елементи на съществуващата среда.  
 
Конкретни цели: 

Създаване на обновена градска среда; 
Подобряване  и увеличаване на зелената система в централната част на града; 
Реконструиране  и  рехабилитиране на елементи на уличната мрежа с 

осигуряване на паркоместа в близост до парка; 
Осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания и социализирането им; 
Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление. 

 
IV.Изисквания към проекта 

1.Общи планово- композиционни изисквания 
Проектното предложение трябва да е разработено въз основа на интегриран 

териториален подход, т.е. система от взаимосвързани действия, които целят трайно 
подобрение на икономическото, социалното и екологичното състояние на 
територията. Основата на този процес е „интеграцията“, което означава, че всички 
дейности в проектното предложение трябва да бъдат разглеждани в тяхната 
взаимовръзка с оглед на това между отделните елементи да има такава синергия, че 
цялостното въздействие на проектното предложение да превишава сбора от 
въздействието на отделните му съставни части, ако те бъдат осъществени поотделно. 

Теренът, предмет на заданието за проектиране е с квадратура от 5 346 кв.м. 
Той е бил реконструиран и благоустрояван през последните 30 години, но се нуждае 
от нова визия и рехабилитация. Пространството търси ново осмисляне поради 
демонтажа през 2010г. на оригиналния паметник на Христо Ботев от 1890 г. изготвен 
от немския скулптор Густав Еберлайн по поръчка на министър – председателя 
Стефан Стамболов и преместването му в Регионалния исторически музей в града.  
Днес постамента му стои празен и занемарен. Проектът да се съобрази с формиралите 
се във времето пространствено –функционални връзки с ЦГЧ и да отрази техния 
характер, като се насити и с нови алтернативни и социални дейности. Да се запазят и 
доразвият положителните елементи в реализираната вече среда по отношение 
композиция, материали, елементи на градското обзавеждане, като те се впишат в 
новата концепция. 

Да се потърсят нови места за отдих, социални контакти , културни дейности и 
общоградски събития, паркиране в близост. 

Проектът да предлага максимално запазване и увеличаване на зелените площи. 
 

2. Основни дейности, които са допустими по програмата  
Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, зелени площи, 

детски  и спортни площадки и други, включително поставяне или ремонт на пейки, 
беседки, възстановяване на чешми, фонтани, водни площи, статуи, паметници и други 
елементи от градското обзавеждане; 
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Изграждане, реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, 
изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, включително свързани 
дейности, като поставяне на указателни знаци  и др.; 

Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, изграждане на обществени 
паркинги встрани от главни улици, маркировка; 

Въвеждане на енергоспестяващо улично и парково осветление и 
осъществяване на мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на 
престъпността, като поставяне на осветление на паркови площи, охранителни системи 
за наблюдение на обществени места и др.; 

Създаване на достъпна архитектурна среда, свързана с горните направления; 
 
Рехабилитиране на подземната техническа инфраструктура (електро, ВиК 

мрежи), там където се налага и изграждане на система за поливане в зоните на 
интервенция. 

 
3. Основни дейности по зони 
Изграждане на декоративен архитектурно- художествен акцент на мястото на 

демонтирания паметник и неговото експониране чрез вечерно осветление и адекватни 
обемно- пространствени похвати – подиум, озеленяване и др.  

Изграждане на тематично оформени зони за пешеходци и велосипедисти, 
изграждане на паркоместа в близост до парка и площадното пространство. 

Оформяне на места за отдих и социални контакти. 
Въвеждане на елементи на парковата среда в синхрон с пространственото 

решение на парка – пейки, перголи, чешмичка, скулптори и др. 
Въвеждане на енергоспестяващо автоматично регулируемо осветление и 

автоматизирана система за напояване.  
Оформяне на туристически информационни табели за връзка на парка с 

останалите части на града и въвеждане на табели информиращи за дървесните, 
растителни и животински видове на територията на парка. 
 
V.Съдържание на проектната документация 
Проектирането и изпълнението на проекта следва да се извършват в съответствие с 
изискванията на следните нормативни актове:  

Закон за устройство на териториятa 
Закон за културното наследство 
Специфични правила и нормативи за устройство и застрояване на територията 
на Враца 
Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 
проекти,  
Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройството на 
отделните видове територии и устройствени зони  
Наредба №1 / 12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността 
на площадките за игра  
Наредба №4/01.07.2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на 
строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 
включително за хора с увреждания 
Наредба №5 за техническите паспорти на строежите 
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Наредба №Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване 
на безопасност при пожар 
Закон за опазване на околната среда 
Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 
програми 
Наредба №2 за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на 
хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения 
Закон за енергийната ефективност 
Наредба №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на 
енергия в сгради 
Наредба №РД-16-1058 за показателите за разход на енергия и енергийните 
характеристики на сградите 
Наредба № РД-16-1057 за условията и реда за извършване на обследване за енергийна 
ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни 
характеристики и категориите сертификати 
Наредба №15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и 
експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на 
топлинна енергия 
Директива 2010/31/EU от 19.05.2010г. относно енергийните характеристики на 
сградите 
Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането  
Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в 
сгради 
Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи 
Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и 
канализационни инсталации 
Норми за проектиране на канализационни системи 
Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 
труд при извършване на строителни и монтажни работи 
Наредба №12 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на товарно-разтоварни работи 
Наредба №3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на 
работещите при използване на лични предпазни средства на работното място 
Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 
строителните продукти. 

Всички проучвания, заснемания, планове, инвестиционни проекти и др. трябва да са 
изготвени и подписани и подпечатани от проектанти с пълна проектантска 
правоспособност по съответната част. Същите трябва да бъдат предадени на 
Възложителя в 5 оригинални екземпляра на хартия и едно копие на електронен 
носител във формат DWG AUTOCAD 2007 (за чертежите), .pdf и .doc (за текстовите 
файлове) и .xls (за таблици, количествено-стойностни сметки и други). 
Предаването на работата от Изпълнителя на Възложителя се извършва с Приемо-
предавателен протокол, подписан от двете страни и носещ датата на фактическото 
предаване на резултатите от съответната дейност. 
Техническият проект трябва да съдържа следните части: 

 Архитектура 
 Конструктивна 
 Електрическа 
 ВиК 
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 Паркоустройство и благоустройство 
 Геодезическа 
 Пътна 
 Пожарна Безопасност 
 Организация и безопасност на движението 
 Проект за безопасност и здраве 
 Проектно-сметна документация 

 
Инвестиционният проект да се оформи съгласно изискванията на чл.139 ал. 3 от 
Закон за устройство на територията и се съгласува със експлоатиращите фирми 
и контролните органи. 
 

На фаза офериране от проектанта ще се изисква  концепция, която ще бъде 
част от техническото предложение на офертата за поръчката по ЗОП  и критерий за 
оценката й.  Проектът във фаза  ТП ще трябва да доразвие концепцията. При 
отваряне на схемата по ОП ”Регионално развитие” 2007-2013г. е възможно да се 
направят корекции на  заданието за проектиране, отнасящо се до дейностите, 
заложени в него, които не биха довели до промяна на основната концепция. 

Концепцията да включва: 
-Схема, показваща връзката  на територията, предмет на проекта  с другите 

части на града и възможностите за бъдещо развитие в М 1:1000;  
-Идейно решение в М 1:500, включващо обяснителна записка и общо планово- 

композиционно решение на зоната, за която ще се кандидатства с  детайли в М 1:100 
на площадното пространство. Към обяснителната записка да се приложи 
ориентировъчна количествено-стойностна сметка, необходима за определяне 
окончателния обхват на зоната за кандидатстване с техническия проект.  
 
ЧАСТ  “АРХИТЕКТУРА” 
Архитектурното решение да бъде съобразено със съвременните изисквания на 
нормативната уредба по отношение на технико-конструктивната целесъобразност, 
санитарно-хигиенните, противопожарни и енергийно-ефективни изисквания. 
 
С тази част се представят решения за: 

архитектурно-художествения образ на обекта  
създаването на устойчива, здравословна, безопасна и хигиенична архитектурна 
среда, достъпна за хора с увреждания, при минимална намеса; 
необходимите строителни материали и изделия за изпълнение на СМР и 
начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж; 
изпълнението на хидроизолациите и топлоизолациите на обекта; 
изпълнението на дограмата, настилките, облицовките и другите видове 
довършителни СМР в помещенията, покривите и фасадите; 

 
Част архитектурна следва да осигурява основа и предпоставки за: 

техническата инфраструктура и сградните инсталации; 
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ЧАСТ “КОНСТРУКЦИИ” 
Тази част следва да се разработи съгласно изискванията на: 

Наредба №3/21.07.2004г. за основните положения за проектиране на 
конструкциите на строежите и за въздействията върху тях” – ДВ №92/2004 г. 
Наредба № 2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони1987 
г. (НПССЗР) НПССЗР’87г;  
Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции;  
Норми за проектиране на зидани конструкции;  
Норми за проектиране на дървени конструкции 

и всички действащи нормативи за този вид дейност, като при изпълнението следва да 
се спазват както цитираните нормативи, така и всички техни изменения и допълнения, 
валидни по време на извършване на СМР. 
Тази част следва да определи:  

строителната система, изчислителните схеми, конструктивните решения, 
отделните състояния на натоварванията и строително-технологичните 
решения; 
конкретните размери на конструктивните елементи, съгласувано с 
архитектурните решения, както и разположението на носещите и поемащите 
сеизмичните натоварвания конструктивни елементи. 

 
В проекта трябва да бъдат заложени следните основни принципи: 

- оптимизиране с оглед снижаване разходите по строителството и поддръжката 
на сградата 

- използване на високотехнологични решения в архитектурно-строителната част 
и инсталациите 

- еднозначност на проектните решения 
- съобразяване с правилата и нормите за проектиране, както и с всички 

действащи в момента законови и подзаконови нормативни документи в 
България. 

 
ЧАСТ „ЕЛЕКТРОСИСТЕМИ” 
Тази част следва да се разработи съгласно изискванията на:  

Наредба № 3/09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и 
електропроводните линии; 
Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване 
на бeзопасност при пожар от 29.10.2009 г.; 
Наредба № 16-116/08.02.2008г. за техническата експлоатация на 
енергообзавеждането,  
Правилник по безопасността на труда при експлоатация на електрическите 
уредби и съоръжения; 
Наредба № 1/ 27.05.2010г. за проектиране, изграждане и поддържане на 
електрически уредби за ниско напрежение в сгради; 
Наредба № 4/22.12.2010 г. за мълниезащита в сгради, външни съоръжения и 
открити пространства 
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и всички действащи нормативи за този вид дейност, като при изпълнението следва да 
се спазват както цитираните нормативи, така и всички техни изменения и допълнения, 
валидни по време на извършване на СМР.  
 
ЧАСТ „ВиК” 
Тази част следва да се изработи в самостоятелни раздели за водоснабдителните и 
канализационните мрежи. 
По отношение на водоснабдяването проектът следва да съдържа технико-
икономическа обосновка за избраните материали и технологии, като акцентът е върху 
максимална надеждност на инсталациите, приборите и арматурите. 
По отношение на канализацията проектът следва да съдържа технико-икономическа 
обосновка за избраните материали и технологии, като акцентът е върху максимална 
надеждност на инсталациите, с лесна поддръжка и профилактика, минимален пренос 
на шум от използването, укрепване с повишена устойчивост. 
Водопроводните и  канализационни  мрежи  да  съответствуват  на  
противопожарните,  санитарно – хигиенните  и охранителните  изисквания. 
 
ЧАСТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ” 
Тази част следва да се изработи във фаза работен проект, в обхват и съдържание 
съгласно приложение № 3 от Наредбата за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар. 
Всички вложени съоръжения и материали да отговарят на БДС EN ISO 9001. 
 
ЧАСТ „БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ’ 
Нормативна документи за изпълнение на проекта: 

Наредба №2 от 22 март 2004г. За минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи  
(ДВ. Бр.37 от 04.05.2004г.) 
Наредба №7 от 1999г. За минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното 
оборудване (обн., ДВ,бр.88 от 1999г.; изм. Бр.48 от 2000г. И бр. 52 от 2001г.; 
попр., бр.54 от 2001г. Изм и доп. ДВ бр.43/2003г.; изм и доп ДВ бр.88 от 
08.10.2004г.) 
Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и 
противопожарната охрана (ДВ бр.77/95г.)  
Наредба № 3 за инструктажа на работниците по БХТПО. 
Наредба №2 за противопожарните строително-технически норми. 
Наредба №31 за изискванията към устройството и безопасната експлоатация на 
повдигателните съоръжения (обн. ДВ бр.4 от 14.01.1997г.) 
Правилник за извършване и приемане на строителните и монтажни работи. 
Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на 
строителни товаро-пътнически подемници и товарни платформени асансьори 
(Приета с ПМС № 179 от 9.08.2002 г., обн., ДВ, бр. 81 от 23.08.2002 г., в сила 
от 24.09.2002 г., изм., бр. 115 от 10.12.2002 г., изм. И доп., бр. 114 от 30.12.2003 
г.) 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 
ОБЩИНА ВРАЦА  
3000 Враца  
ул. "Стефанаки Савов" 6 
Тел: 092/ 62 45 81, 62 45 82  
Факс: 092/ 62 30 61 
e-mail: obshtinavr@b-trust.org 

 

8

VI.  Специфични изисквания към проекта, произтичащи от изискванията на 
ОПРР 
С оглед изпълнение на целите на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-
2013г.”, изпълнителят следва да спазва всички императивни изисквания, наложени от 
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 . 
Във връзка с гореизложеното, изпълнителят се задължава: 

1. Всички количествено-стойностни сметки по отделните части на всеки 
подобект следва да се изготвят във вида и формата, предписани от схемата 
(Приложение Б1 към Формуляр за кандидатстване).  

2. Към КСС следва да се изготвят и подробни анализи на единичните цени, при 
спазване на формата, предписан от горепосочената схема за безвъзмездна 
финансова помощ (Приложение Б2 към Формуляр за кандидатстване).  

3. Задължително да изготви план-график за изпълнение на строителството по 
месеци, като извършените всеки месец работи са остойностени. 

4. Да направи подробни изчисления за годишните експлоатационни разходи на 
обектите (енергопотребление, вода, гориво за отопление, ако е приложимо, и 
други) с хоризонт минимум 1 (една) година. 

5. Когато се предвижда за закупуване на оборудване и/или обзавеждане, и/или 
интериор по проекта, да изготви остойностен списък на оборудването и 
подробни технически спецификации при спазване на образеца, предписан от 
схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ (Приложение Б3 към 
Формуляр за кандидатстване), като същото оборудване не бива да фигурира в 
количествено-стойностните сметки. 

 
София, април 2013 г. 
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Утвърдил за OБЩИНА ВРАЦА: 
  

Кмет ________________________ 
/ инж.Николай Иванов/ 

 
________________________ 

/................................./ 
 
Изготвяне на инвестиционен проект за кандидатстване за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие”  
2007–2013г. за 
ОБЕКТ: СГРАДАТА НА КУЛАТА НА МЕШЧИЙТЕ,  
ул. Стефанаки Савов, гр. Враца  
ФАЗА: РП 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВРАЦА 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 
 
 
Настоящото задание за проектиране е изготвено съгласно чл.13 ал.2 от Наредба №4 за 
обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, във връзка с проект: 
“Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца”, по 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. Обектът присъства под 
номер ЗВIII-3.1.11 в таблица 1, 2, 3 и 4 към "зона с публични функции с висока 
обществена значимост" - ЗВIII "О" и е изготвен в съответствие с „Методологически 
насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие за средните, големите и много големите български 
градове“ издадени от МРРБ. 
 
І. Предмет на заданието   

Предмет на заданието е определяне на обхвата и основните изисквания за 
изработване на  работен проект за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР  за 
ОБЕКТА, включен в Приложение 1, съгласно Решение № 258/18.09.2012 г. на 
Общински съвет Враца, и попадащ в определените зони за въздействие в 
Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Враца.  

 
II. Обхват на проекта 
Предмет на проекта e: сградата на кулата на Mешчийте. 
 
ІIІ. Цел  на проекта 
Основната цел  на проекта, е цялостна реконструкция и обследване на ОБЕКТА за 
енергийна ефективност- да се установи нивото на потребление на енергия, да се 
определят специфичните възможности за намаляването и и да се препоръчат мерки за 
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повишаване на енергийната ефективност. Проектът да е съобразен с интегрирания 
проект за иновативен метод за отопление/охлаждане и вентилация на централните, 
общински сгради. 
 
Конкретни цели: 
Идентификация на сградните ограждащи конструкции, елементи и системите за 
осигуряване на микроклимата, измерване и изчисляване на енергийните 
характеристики, анализ и определяне потенциала за намаляване разхода на енергия; 
Цялостна реконструкция на сградата; 
Сградата да се адаптира за сценични изяви и форуми; 
Разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност; 
Оценка на спестените емисии въглероден диоксид (CO2) в резултата на прилагането 
на мерките за повишаване на енергийната ефективност; 
Финансов анализ на проектното решение. 
 
V.Съдържание на проектната документация 
Проектирането и изпълнението на проекта следва да се извършват в съответствие с 
изискванията на следните нормативни актове:  

Закон за устройство на териториятa; 
Закон за културното наследство; 
Специфични правила и нормативи за устройство и застрояване на територията 
на Враца; 
Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 
проекти; 
Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройството на 
отделните видове територии и устройствени зони; 
Наредба №1 / 12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността 
на площадките за игра; 
Наредба №4/01.07.2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на 
строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 
включително за хора с увреждания; 
Наредба №5 за техническите паспорти на строежите; 
Наредба №Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване 
на безопасност при пожар; 
Закон за опазване на околната среда; 
Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 
програми; 
Наредба №2 за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на 
хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения; 
Закон за енергийната ефективност; 
Наредба №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на 
енергия в сгради; 
Наредба №РД-16-1058 за показателите за разход на енергия и енергийните 
характеристики на сградите; 
Наредба № РД-16-1057 за условията и реда за извършване на обследване за енергийна 
ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни 
характеристики и категориите сертификати; 
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Наредба №15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и 
експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на 
топлинна енергия; 
Директива 2010/31/EU от 19.05.2010г. относно енергийните характеристики на 
сградите; 
Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането; 
Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в 
сгради; 
Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни 
системи; 
Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и 
канализационни инсталации; 
Норми за проектиране на канализационни системи; 
Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 
труд при извършване на строителни и монтажни работи; 
Наредба №12 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на товарно-разтоварни работи; 
Наредба №3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на 
работещите при използване на лични предпазни средства на работното място; 
Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 
строителните продукти. 

Всички проучвания, заснемания, планове, инвестиционни проекти и др. трябва да са 
изготвени и подписани и подпечатани от проектанти с пълна проектантска 
правоспособност по съответната част. Същите трябва да бъдат предадени на 
Възложителя в 5 оригинални екземпляра на хартия и едно копие на електронен 
носител във формат DWG AUTOCAD 2007 (за чертежите), .pdf и .doc (за текстовите 
файлове) и .xls (за таблици, количествено-стойностни сметки и други). 
Предаването на работата от Изпълнителя на Възложителя се извършва с Приемо-
предавателен протокол, подписан от двете страни и носещ датата на фактическото 
предаване на резултатите от съответната дейност. 
Техническият проект трябва да съдържа следните части: 

 Архитектура 
 Конструктивна 
 Електрическа 
 ВиК 
 Паркоустройство и благоустройство 
 Геодезическа 
 Пътна 
 Пожарна Безопасност 
 Организация и безопасност на движението 
 Проект за безопасност и здраве 
 Проектно-сметна документация 

 
Инвестиционният проект да се оформи съгласно изискванията на чл.139 ал. 3 от 
Закон за устройство на територията и се съгласува със експлоатиращите фирми 
и контролните органи. 
 
При отваряне на схемата по ОП ”Регионално развитие” 2007-2013г. е възможно 
да се направят корекции на заданието за проектиране, отнасящо се до 
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дейностите, заложени в него, които не биха довели до промяна на основната 
концепция. 
 
ЧАСТ  “АРХИТЕКТУРА” 
Архитектурното решение да бъде съобразено със съвременните изисквания на 
нормативната уредба по отношение на технико-конструктивната целесъобразност, 
санитарно-хигиенните, противопожарни и енергийно-ефективни изисквания. 
 
С тази част се представят решения за: 

- архитектурно-художествения образ на обекта  
- създаването на устойчива, здравословна, безопасна и хигиенична 

архитектурна среда, достъпна за хора с увреждания, при минимална 
намеса; 

- необходимите строителни материали и изделия за изпълнение на СМР и 
начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж; 

- изпълнението на хидроизолациите и топлоизолациите на обекта; 
- изпълнението на дограмата, настилките, облицовките и другите видове 

довършителни СМР в помещенията, покривите и фасадите; 
 
Част архитектурна следва да осигурява основа и предпоставки за: 

- техническата инфраструктура и сградните инсталации. 
 
ЧАСТ “КОНСТРУКЦИИ” 
Тази част следва да се разработи съгласно изискванията на: 

Наредба №3/21.07.2004г. за основните положения за проектиране на 
конструкциите на строежите и за въздействията върху тях” – ДВ №92/2004 г. 
Наредба № 2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони1987 
г. (НПССЗР) НПССЗР’87г;  
Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции;  
Норми за проектиране на зидани конструкции;  
Норми за проектиране на дървени конструкции 

и всички действащи нормативи за този вид дейност, като при изпълнението следва да 
се спазват както цитираните нормативи, така и всички техни изменения и допълнения, 
валидни по време на извършване на СМР. 
Тази част следва да определи:  

- строителната система, изчислителните схеми, конструктивните решения, 
отделните състояния на натоварванията и строително-технологичните 
решения; 

- конкретните размери на конструктивните елементи, съгласувано с 
архитектурните решения, както и разположението на носещите и 
поемащите сеизмичните натоварвания конструктивни елементи. 

 
В проекта трябва да бъдат заложени следните основни принципи: 

- оптимизиране с оглед снижаване разходите по строителството и поддръжката 
на сградата 

- използване на високотехнологични решения в архитектурно-строителната част 
и инсталациите 
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- еднозначност на проектните решения 
- съобразяване с правилата и нормите за проектиране, както и с всички 

действащи в момента законови и подзаконови нормативни документи в 
България. 

 
ЧАСТ „ЕЛЕКТРОСИСТЕМИ” 
Тази част следва да се разработи съгласно изискванията на:  

Наредба № 3/09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и 
електропроводните линии; 
Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване 
на бeзопасност при пожар от 29.10.2009 г.; 
Наредба № 16-116/08.02.2008г. за техническата експлоатация на 
енергообзавеждането; 
Правилник по безопасността на труда при експлоатация на електрическите 
уредби и съоръжения; 
Наредба № 1/ 27.05.2010г. за проектиране, изграждане и поддържане на 
електрически уредби за ниско напрежение в сгради; 
Наредба № 4/22.12.2010 г. за мълниезащита в сгради, външни съоръжения и 
открити пространства. 

и всички действащи нормативи за този вид дейност, като при изпълнението следва да 
се спазват както цитираните нормативи, така и всички техни изменения и допълнения, 
валидни по време на извършване на СМР.  
 
ЧАСТ „ОВКИ” 
С тази част да се представят решения за целогодишна климатизацията на обекта и по-
точно: 

- решения за сградната тръбната инсталация;  
- избора на подходящи отоплителни тела; 
- контролиране на топловлажностните параметри на въздуха в помещенията; 
- въвеждане на мерки за енергийна ефективност. 

Проектът да е съобразен с интегрирания проект за иновативен метод за   
отопление/охлаждане и вентилация на централните, общински сгради. 
 
ЧАСТ „ВиК” 
Тази част следва да се изработи в самостоятелни раздели за водоснабдителните и 
канализационните мрежи. 
По отношение на водоснабдяването проектът следва да съдържа технико-
икономическа обосновка за избраните материали и технологии, като акцентът е върху 
максимална надеждност на инсталациите, приборите и арматурите. 
По отношение на канализацията проектът следва да съдържа технико-икономическа 
обосновка за избраните материали и технологии, като акцентът е върху максимална 
надеждност на инсталациите, с лесна поддръжка и профилактика, минимален пренос 
на шум от използването, укрепване с повишена устойчивост. 
Водопроводните и  канализационни  мрежи  да  съответствуват  на  
противопожарните,  санитарно – хигиенните  и охранителните  изисквания. 
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ЧАСТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ” 
Тази част следва да съдържа цялостна разработка за обекта, съобразена с Наредба № 
7/ 15.12.2004г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в 
сгради. 
 
ЧАСТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ” 
Тази част следва да се изработи във фаза работен проект, в обхват и съдържание 
съгласно приложение № 3 от Наредбата за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар. 
Всички вложени съоръжения и материали да отговарят на БДС EN ISO 9001. 
 
ЧАСТ „БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ’ 
Нормативна документи за изпълнение на проекта: 

Наредба №2 от 22 март 2004г. За минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи  
(ДВ. Бр.37 от 04.05.2004г.) 
Наредба №7 от 1999г. За минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното 
оборудване (обн., ДВ,бр.88 от 1999г.; изм. Бр.48 от 2000г. И бр. 52 от 2001г.; 
попр., бр.54 от 2001г. Изм и доп. ДВ бр.43/2003г.; изм и доп ДВ бр.88 от 
08.10.2004г.) 
Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и 
противопожарната охрана (ДВ бр.77/95г.)  
Наредба № 3 за инструктажа на работниците по БХТПО. 
Наредба №2 за противопожарните строително-технически норми. 
Наредба №31 за изискванията към устройството и безопасната експлоатация на 
повдигателните съоръжения (обн. ДВ бр.4 от 14.01.1997г.) 
Правилник за извършване и приемане на строителните и монтажни работи. 
Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на 
строителни товаро-пътнически подемници и товарни платформени асансьори 
(Приета с ПМС № 179 от 9.08.2002 г., обн., ДВ, бр. 81 от 23.08.2002 г., в сила 
от 24.09.2002 г., изм., бр. 115 от 10.12.2002 г., изм. И доп., бр. 114 от 30.12.2003 
г.) 

 
VI.  Специфични изисквания към проекта, произтичащи от изискванията на 
ОПРР 
С оглед изпълнение на целите на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-
2013г.”, изпълнителят следва да спазва всички императивни изисквания, наложени от 
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 . 
Във връзка с гореизложеното, изпълнителят се задължава: 

1. Всички количествено-стойностни сметки по отделните части на всеки 
подобект следва да се изготвят във вида и формата, предписани от схемата 
(Приложение Б1 към Формуляр за кандидатстване).  

2. Към КСС следва да се изготвят и подробни анализи на единичните цени, при 
спазване на формата, предписан от горепосочената схема за безвъзмездна 
финансова помощ (Приложение Б2 към Формуляр за кандидатстване).  
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3. Задължително да изготви план-график за изпълнение на строителството по 
месеци, като извършените всеки месец работи са остойностени. 

4. Да направи подробни изчисления за годишните експлоатационни разходи на 
обектите (енергопотребление, вода, гориво за отопление, ако е приложимо, и 
други) с хоризонт минимум 1 (една) година. 

5. Когато се предвижда за закупуване на оборудване и/или обзавеждане, и/или 
интериор по проекта, да изготви остойностен списък на оборудването и 
подробни технически спецификации при спазване на образеца, предписан от 
схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ (Приложение Б3 към 
Формуляр за кандидатстване), като същото оборудване не бива да фигурира в 
количествено-стойностните сметки. 

 
София, април 2013 г. 
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Утвърдил за OБЩИНА ВРАЦА: 
  

Кмет ________________________ 
/ инж.Николай Иванов/ 

 
________________________ 

/................................./ 
 
Изготвяне на инвестиционен проект за кандидатстване за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие”  
2007–2013г. за 
ОБЕКТ: ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА  ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА 
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ,  
гр. ВРАЦА  
ФАЗА: ППП и РП 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВРАЦА 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 
 
 
Настоящото задание за проектиране е изготвено съгласно чл.13 ал.2 от Наредба №4 за 
обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, във връзка с проект: 
“Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца”, по 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.  
 
І. Предмет на заданието   

Предмет на заданието е определяне на обхвата и основните изисквания за 
изработване на: 
1. Пред-проектно проучване с вариантни решения за иновативен метод за 
отопление/охлаждане на комплекс от общински сгради и 
2. Работен проект  
за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР  за ОБЕКТА, включен в Приложение 1, 
съгласно Решение № 258/18.09.2012 г. на Общински съвет Враца, и попадащ в 
определените зони за въздействие в Интегрирания план за градско възстановяване и 
развитие на Враца.  

 
II. Обхват на проекта 
Проектното решение трябва да предложи изграждане на инсталация за 
оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за отопление/охлаждане на 
сградите на  
Историческия Музей, Драматично-Кукления Театър, Кулата на Мешчийте, Общинска 
Администрация, в т.ч. Концертна Зала, административната част на сградата, 
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помещенията на Библиотеката и Киносалона, сградата на улилище „Козма Тричков” и 
сградата на читалище „Развитие”. 
 
ІIІ. Цел  на проекта 
Да се постигне иновативно решение за отопление/охлаждане на гореописаните сгради 
с цел намаляване на разходите на енергия, да се постигне пряк екологичен ефект и да 
доведе до съответствие на сградите с нормативните изисквания за енергийна 
ефективност. 
Основни приоритети: 
1. Енергийна ефективност в сградите. 
2. Оползотворяване на местния ресурс на възобновяемите енергийни източници. 
 
Конкретни цели: 
- Въвеждане в употребата на местни, нискостойностни възобновяеми енергийни 
източници за отопление и охлаждане на ремонтирани и реновирани стари сгради; 
- Развитие на местната енергийна политика, която се базира на балансирано 
енергийно предлагане с налични локални нискотемпературни енергийни източници; 
- Подпомагане целите на енергийни стратегии и други европейски политики, 
(например изпълнение ангажиментите на страните по Протокола от Киото, редукция 
на CO2, увеличаване дела на възобновяемите енергийни ресурси в общото енергийно 
потребление) и разпространение на постигнатите резултати, споделяне на добрите 
практики пред други европейски райони. 
 
IV.Изисквания към проекта 

Проектното предложение трябва да е разработено въз основа на интегриран 
енергиен подход, т.е. система от взаимосвързани действия, които целят трайно 
подобрение на икономическото и екологичното състояние на населението. Основата 
на този процес е „интеграцията“, което означава, че всички дейности в проектното 
предложение трябва да бъдат разглеждани в тяхната взаимовръзка с оглед на това 
между отделните елементи да има такава синергия, че цялостното въздействие на 
проектното предложение да превишава сбора от въздействието на отделните му 
съставни части, ако те бъдат осъществени поотделно. 

Сградите, включени в проекта са били реконструирани и благоустроявани през 
последните  30 години, но се нуждаят от нова визия  и рехабилитация.  

Да се запазят и доразвият положителните моменти в реализираните вече 
решения за отопление/охлаждане на сградите по други схеми и програми, като те се 
впишат в новата концепция. 
 
V.Съдържание на проектната документация 
Проектирането и изпълнението на проекта следва да се извършват в съответствие с 
изискванията на следните нормативни актове:  

Закон за устройство на териториятa 
Закон за културното наследство 
Специфични правила и нормативи за устройство и застрояване на територията 
на Враца 
Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 
проекти,  
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Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройството на 
отделните видове територии и устройствени зони  
Наредба №1 / 12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността 
на площадките за игра  
Наредба №4/01.07.2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на 
строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 
включително за хора с увреждания 
Наредба №5 за техническите паспорти на строежите 
Наредба №Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване 
на безопасност при пожар 
Закон за опазване на околната среда 
Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 
програми 
Наредба №2 за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на 
хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения 
Закон за енергийната ефективност 
Наредба №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на 
енергия в сгради 
Наредба №РД-16-1058 за показателите за разход на енергия и енергийните 
характеристики на сградите 
Наредба № РД-16-1057 за условията и реда за извършване на обследване за енергийна 
ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни 
характеристики и категориите сертификати 
Наредба №15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и 
експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на 
топлинна енергия 
Директива 2010/31/EU от 19.05.2010г. относно енергийните характеристики на 
сградите 
Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането  
Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в 
сгради 
Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи 
Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и 
канализационни инсталации 
Норми за проектиране на канализационни системи 
Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 
труд при извършване на строителни и монтажни работи 
Наредба №12 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на товарно-разтоварни работи 
Наредба №3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на 
работещите при използване на лични предпазни средства на работното място 
Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 
строителните продукти. 

Всички проучвания, заснемания, планове, инвестиционни проекти и др. трябва да са 
изготвени и подписани и подпечатани от проектанти с пълна проектантска 
правоспособност по съответната част. Същите трябва да бъдат предадени на 
Възложителя в 5 оригинални екземпляра на хартия и едно копие на електронен 
носител във формат DWG AUTOCAD 2007 (за чертежите), .pdf и .doc (за текстовите 
файлове) и .xls (за таблици, количествено-стойностни сметки и други). 
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Предаването на работата от Изпълнителя на Възложителя се извършва с Приемо-
предавателен протокол, подписан от двете страни и носещ датата на фактическото 
предаване на резултатите от съответната дейност. 
Техническият проект трябва да съдържа следните части: 

 Архитектура 
 Конструктивна 
 Електрическа 
 ВиК 
 Паркоустройство и благоустройство 
 Геодезическа 
 Пътна 
 Пожарна Безопасност 
 Организация и безопасност на движението 
 Проект за безопасност и здраве 
 Проектно-сметна документация 

 
Инвестиционният проект да се оформи съгласно изискванията на чл.139 ал. 3 от 
Закон за устройство на територията и се съгласува със експлоатиращите фирми 
и контролните органи. 
 

На фаза офериране от проектанта ще се изисква  концепция, която ще бъде 
част от техническото предложение на офертата за поръчката по ЗОП  и критерий за 
оценката й.  Проектът във фаза  ТП ще трябва да доразвие концепцията. При 
отваряне на схемата  по ОП”Регионално развитие” 2007-2013г. е възможно да се 
направят корекции на  заданието за проектиране, отнасящо се до дейностите, 
заложени в него, които не биха довели до промяна на основната концепция. 

Концепцията да включва: 
-Схема, показваща връзката  на територията , предмет на проекта  с другите 

части на града и възможностите за бъдещо развитие в М 1:5000;  
-Идейно решение в М 1:1000, включващо обяснителна записка  и общо 

планово- композиционно решение на зоната, за която ще се кандидатства с  детайли в 
М 1:100 на поне 3 от  някои  от  най- характерните места от предложението. Към 
обяснителната записка да се приложи ориентировъчна количествено-стойностна 
сметка, необходима за определяне окончателния обхват на зоната за кандидатстване с 
техническия проект.  
 
ЧАСТ  “АРХИТЕКТУРА” 
Архитектурното решение да бъде съобразено със съвременните изисквания на 
нормативната уредба по отношение на технико-конструктивната целесъобразност, 
санитарно-хигиенните, противопожарни и енергийно-ефективни изисквания. 
 
С тази част се представят решения за: 

архитектурно-художествения образ на обекта  
създаването на устойчива, здравословна, безопасна и хигиенична архитектурна 
среда, достъпна за хора с увреждания, при минимална намеса; 
необходимите строителни материали и изделия за изпълнение на СМР и 
начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж; 
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изпълнението на хидроизолациите и топлоизолациите на обекта; 
изпълнението на дограмата, настилките, облицовките и другите видове 
довършителни СМР в помещенията, покривите и фасадите; 

 
Част архитектурна следва да осигурява основа и предпоставки за: 

техническата инфраструктура и сградните инсталации; 
 
ЧАСТ “КОНСТРУКЦИИ” 
Тази част следва да се разработи съгласно изискванията на: 

Наредба №3/21.07.2004г. за основните положения за проектиране на 
конструкциите на строежите и за въздействията върху тях” – ДВ №92/2004 г. 
Наредба № 2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони1987 
г. (НПССЗР) НПССЗР’87г;  
Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции;  
Норми за проектиране на зидани конструкции;  
Норми за проектиране на дървени конструкции 

и всички действащи нормативи за този вид дейност, като при изпълнението следва да 
се спазват както цитираните нормативи, така и всички техни изменения и допълнения, 
валидни по време на извършване на СМР. 
Тази част следва да определи:  

строителната система, изчислителните схеми, конструктивните решения, 
отделните състояния на натоварванията и строително-технологичните 
решения; 
конкретните размери на конструктивните елементи, съгласувано с 
архитектурните решения, както и разположението на носещите и поемащите 
сеизмичните натоварвания конструктивни елементи. 

 
В проекта трябва да бъдат заложени следните основни принципи: 

- оптимизиране с оглед снижаване разходите по строителството и поддръжката 
на сградата 

- използване на високотехнологични решения в архитектурно-строителната част 
и инсталациите 

- еднозначност на проектните решения 
- съобразяване с правилата и нормите за проектиране, както и с всички 

действащи в момента законови и подзаконови нормативни документи в 
България. 

 
ЧАСТ „ЕЛЕКТРОСИСТЕМИ” 
Тази част следва да се разработи съгласно изискванията на:  

Наредба № 3/09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и 
електропроводните линии; 
Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване 
на бeзопасност при пожар от 29.10.2009 г.; 
Наредба № 16-116/08.02.2008г. за техническата експлоатация на 
енергообзавеждането,  
Правилник по безопасността на труда при експлоатация на електрическите 
уредби и съоръжения; 
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Наредба № 1/ 27.05.2010г. за проектиране, изграждане и поддържане на 
електрически уредби за ниско напрежение в сгради; 
Наредба № 4/22.12.2010 г. за мълниезащита в сгради, външни съоръжения и 
открити пространства 

и всички действащи нормативи за този вид дейност, като при изпълнението следва да 
се спазват както цитираните нормативи, така и всички техни изменения и допълнения, 
валидни по време на извършване на СМР.  
 
ЧАСТ „ВиК” 
Тази част следва да се изработи в самостоятелни раздели за водоснабдителните и 
канализационните мрежи. 
По отношение на водоснабдяването проектът следва да съдържа технико-
икономическа обосновка за избраните материали и технологии, като акцентът е върху 
максимална надеждност на инсталациите, приборите и арматурите. 
По отношение на канализацията проектът следва да съдържа технико-икономическа 
обосновка за избраните материали и технологии, като акцентът е върху максимална 
надеждност на инсталациите, с лесна поддръжка и профилактика, минимален пренос 
на шум от използването, укрепване с повишена устойчивост. 
Водопроводните и  канализационни  мрежи  да  съответствуват  на  
противопожарните,  санитарно – хигиенните  и охранителните  изисквания. 
 
ЧАСТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ” 
Тази част следва да се изработи във фаза работен проект, в обхват и съдържание 
съгласно приложение № 3 от Наредбата за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар. 
Всички вложени съоръжения и материали да отговарят на БДС EN ISO 9001. 
 
ЧАСТ „БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ’ 
Нормативна документи за изпълнение на проекта: 

Наредба №2 от 22 март 2004г. За минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи  
(ДВ. Бр.37 от 04.05.2004г.) 
Наредба №7 от 1999г. За минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното 
оборудване (обн., ДВ,бр.88 от 1999г.; изм. Бр.48 от 2000г. И бр. 52 от 2001г.; 
попр., бр.54 от 2001г. Изм и доп. ДВ бр.43/2003г.; изм и доп ДВ бр.88 от 
08.10.2004г.) 
Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и 
противопожарната охрана (ДВ бр.77/95г.)  
Наредба № 3 за инструктажа на работниците по БХТПО. 
Наредба №2 за противопожарните строително-технически норми. 
Наредба №31 за изискванията към устройството и безопасната експлоатация на 
повдигателните съоръжения (обн. ДВ бр.4 от 14.01.1997г.) 
Правилник за извършване и приемане на строителните и монтажни работи. 
Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на 
строителни товаро-пътнически подемници и товарни платформени асансьори 
(Приета с ПМС № 179 от 9.08.2002 г., обн., ДВ, бр. 81 от 23.08.2002 г., в сила 
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от 24.09.2002 г., изм., бр. 115 от 10.12.2002 г., изм. И доп., бр. 114 от 30.12.2003 
г.) 

 
VI.  Специфични изисквания към проекта, произтичащи от изискванията на 
ОПРР 
С оглед изпълнение на целите на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-
2013г.”, изпълнителят следва да спазва всички императивни изисквания, наложени от 
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 . 
Във връзка с гореизложеното, изпълнителят се задължава: 

1. Всички количествено-стойностни сметки по отделните части на всеки 
подобект следва да се изготвят във вида и формата, предписани от схемата 
(Приложение Б1 към Формуляр за кандидатстване).  

2. Към КСС следва да се изготвят и подробни анализи на единичните цени, при 
спазване на формата, предписан от горепосочената схема за безвъзмездна 
финансова помощ (Приложение Б2 към Формуляр за кандидатстване).  

3. Задължително да изготви план-график за изпълнение на строителството по 
месеци, като извършените всеки месец работи са остойностени. 

4. Да направи подробни изчисления за годишните експлоатационни разходи на 
обектите (енергопотребление, вода, гориво за отопление, ако е приложимо, и 
други) с хоризонт минимум 1 (една) година. 

5. Когато се предвижда за закупуване на оборудване и/или обзавеждане, и/или 
интериор по проекта, да изготви остойностен списък на оборудването и 
подробни технически спецификации при спазване на образеца, предписан от 
схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ (Приложение Б3 към 
Формуляр за кандидатстване), като същото оборудване не бива да фигурира в 
количествено-стойностните сметки. 

 
София, април 2013 г. 


