
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
   Настоящият документ представлява подробна техническа спецификация, която 

ще се прилага при изпълнението на дейностите предмет на настоящата обществена 
поръчка. 

Основните дейности по настоящата поръчка включват изготвяне на технически 
проект по всички необходими части и упражняване на авторски надзор по време на 
строителството. 

 

II. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
1. Кратко описание на поръчката. 
Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща: 
Дейност 1: Изготвяне на технически проект съгласно условията описани в 

настоящата документация; 
Дейност 2: Упражняване на авторски надзор по време на строителството. 
 
2. Естество и количество, при изпълнение на поръчката 
2.1. Проектиране 
Техническият проект, трябва да съдържа следите части:  
Част: Архитектура; Част: Строителни конструкции; Част: ВиК; Част: Електро; 

Част: Паркоустрояване и благоустрояване; Част: Пожарна безопасност; Част: 
Пожароизвестяване; Част: ПУСО; Част: ПБЗ; Част: Проектно-сметна документация. 

 
2.2. Упражняване на авторски надзор 
Авторският надзор трябва да бъде изпълняван от Проектантския екип, изготвил 

техническата документация по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и 
Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 
Целта на надзора е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, 
да гарантира спазването на параметрите на техническия проект, да дава указания по време 
на изпълнението, както и решения при възникване на непредвидени обстоятелства при 
реализирането на проекта. 

 
III. ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ 
1. Разработване на технически проект, включително необходимите работни 

детайли 
Изготвянето на технически инвестиционен проект /ТИП/ се извършва от 

правоспособни проектанти. 
Техническият проект следва да бъде изготвен съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 

21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана 
подзаконова нормативна уредба по приложимите части. Проектът следва да бъде 
придружен с подробни количествено - стойности сметки по приложимите части. 

Техническият проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички 
експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен по реда на ЗУТ. 



В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите 
изходни данни, дейности, технико - икономически показатели, спецификация на 
предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) 
с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и 
технология на изпълнение, количествени и количествено - стойностни сметки. 

 
Предмет на заданието 
 
Основни изисквания към проекта 
Основни технически, функционални и планово - композиционни изисквания 

към изготвянето на техническия проект. 
 Да се осигури достъпна среда в обхвата на подобреното околно 

пространство и до основните подходи на образователната инфраструктура; 
 Да се предвиди необходимото благоустрояване на прилежащото околно 

пространство; 
 Техническият проект следва да се изготви върху актуализирана кадастрална 

основа и геодезическо заснемане в обхвата на територията, изпълнените 
благоустройствени мероприятия и съществуваща инфраструктура; 

 Да се заложи използването на икономични, устойчиви, лесни за поддръжка, 
доказали ефективността си материали, оборудване, технологии, които да осигурят 
ефективно и безпроблемно строителство, експлоатация, поддържане и ремонт; 

 При проектирането да се спазят Норми за проектиране на сгради от 
образователната инфраструктура, Наредба Iз-1979/29.05.2009 г. за СТПН за ОБП и 
Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 
изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.  

 

Технически параметри и изисквания към ТП по части: 
 
ЧАСТ АРХИТЕКТУРА 

За сградата на ОДЗ „Буратино“ е необходимо да се подменят подовите настилки, 
вътрешна дограма, както фаянс и теракот в мокрите помещения. Необходимо е 
преустройство в сградата с цел обезопасяване на електрическите табла. Да се предвиди и 
възстановяване на външна топлоизолация и боядисване по фасади.  

Необходимо да се предвиди изграждане на нова ограда по границите на имота на 
детската градина, както и ограда между корпусите и задния двор. В двора е необходимо да 
се изградят нови детски площадки, отговарящи на нормативните изискванията и 
стандарти. Да се предвиди и изграждане на многофункционална спортна площадка с 
размери, съгласно нормативните изисквания. При проектиране е необходимо 
съществуващия терен, върху който ще се изгради спортната площадка да се проектира с 
необходимите наклони, за да се елиминира евентуален проблем с наводняване й. Да се 
предвиди подходяща нова икономически-обоснована настилка за спортната площадка, 
като и ограждането им с метална ограда с необходимата височина, съгласно норми за 
проектиране. В игралните полета да се предвиди полагане на ударопоглъщаща настилка. 

 
ЧАСТ: СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ 
За сградите на ОДЗ „Буратино“ е необходимо да се предвиди подмяна на 

покривните конструкции и водоотвеждащите елементи. При засягане на конструктивни 



елементи на сградата на детска градина „Буратино“ или при промяна в натоварването, да 
се предвидят необходимите конструктивни мерки за привеждане на строителната 
конструкция на сградата в съответствие с действащите норми и правила за проектиране, 
като се изготви съответния проект в обхват и съдържание. 

При изработването на конструктивния проект да се спазва действащата към 
момента на проектирането нормативна база, като същият да бъде изготвен при спазване 
принципите и правилата, удовлетворяващи изискванията на отделните части EN 1990 до 
EN 1999, на програмата „Конструктивни Еврокодове“, съгласно Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № РД-02—20-19/2011г. за проектиране на строителните 
конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на 
строителни конструкции“.  

При наличие на конструктивни схеми, детайли, изчислителни и оразмерителни 
проверки на производители за закрепване на съответни елементи и оборудване, същите да 
се представят към проектната част. 

 
ЧАСТ: ВиК 
За сградите на ОДЗ „Буратино“ е необходимо да се предвиди подмяна на санитария 

в мокрите помещения (тоалетни, помещения за раздаване на храна и др.). За нуждите на 
детската градина по възможност да се предвиди и изграждане на инсталация със соларни 
колектори за топла вода. Проектът в част „ВиК“ да бъде съобразен с изискванията на 
Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

 
ЧАСТ: ЕЛЕКТРО 
За сградата на ОДЗ „Буратино“ да се проектира възстановяване на 

мълниезащитната инсталация на покрива и нейните токоотводи. Ако е необходимо 
преходното съпротивление на заземителната инсталация на ел. таблата да се приведе 
съгласно действащите норми. Да се предвиди откритите проводници и кабели да се 
положат в PVC канали.  

При изготвяне на проекта да се спазват изискванията на Наредба № 3/09.06.2004 г. 
за устройство на електрически уредби и електропроводните линии, Наредба №Із-
1971/29.10.2009 г. за строително- техническите правила и норми за осигуряване при 
пожар, Наредба №4/22.12.2010 г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и 
открити пространства. 

 
ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ 

За основа на проектирането да се използва опорен план от актуално геодезическо 
заснемане с отразена съществуващата едроразмерна растителност и всички ситуационни и 
релефни подробности, план за регулация и кадастрална карта. 

Проектът да съдържа трасировъчен чертеж и вертикална планировка. 
Трасировъчният чертеж, трябва да съдържа трасировъчни данни за всички нови 

елементи на благоустрояването и на новопроектираните трасета на техническата 
инфраструктура. Координатите да бъдат изведени в Координатна система 1970 год. и в 
2005(БКС). 

Необходимо е да се предвиди благоустрояване на съществуващите алейни 
пространства, както и изграждане на нови такива при необходимост. Да се предвидят 
необходимите места за поставяне на пейки и кошчета. 



 С проекта по тази част да се осигури равномерното оттичане на повърхностните 
води от дворното пространство, като се предвидят необходимите мерки за тяхното 
отвеждане. Проектните надлъжни и напречни наклони, да се обвържат с тези на 
граничещите имоти. Да се спазват изискванията за съответните минимални и максимални 
надлъжни и напречни наклони, заложени в нормативната уредба. С проекта по част 
Паркоустрояване и блгоустрояване  да е изготвен съобразно изискванията на Наредба № 4 
за достъпна среда на хора с увреждания.  

 
ЧАСТ: ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 

Съвместно с проектите по всички части да се изготви проект за ПБ. Да се предвиди:   
1. Евакуационните да се отваря по посока на евакуационния път. 
2. Складовите помещения да се отделят от обема на сградата с пожароустойчиви 

врати с необходимата граница на огнеустойчивост. 
3. В сградата да се изгради евакуационно осветление. Съгласно изискванията на сега 

действащи правила и норми на Наредба №Iз-1971 за СТПНОБП, чл.55, ал.2 се изисква 
осигуряване на осветеност на участъците от пътя по време на евакуация в сгради от 
всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на Ф1.3 и Ф1.4), при 
които броят на хората в най-населения етаж е повече от 50, както и във вътрешни 
евакуационни стълбища на сгради от всички класове на функционална пожарна опасност 
(с изключение на Ф1.4), независимо от броя на пребиваващите, се проектира аварийно 
евакуационно осветление. Означенията за евакуационен изход по протежение на целия 
евакуационен път се осветяват. 

4. За дървената покривна да се осигури защита за покриване на критерия за 
минимална огнеустойчивост за II-ра степен на огнеустойчивост на сградата. 

Да се изготви проект за осигуряване при пожар съгласно изискванията на Наредба № 
Iз – 1971/29.10.2009 г. за строително- техническите правила и норми за осигуряване за 
сградата.  

Предписаните мерки и изисквания да се отразят във всички части на технически 
инвестиционен проект. 

ЧАСТ: ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ 
В сградата на детска градина „Буратино“ да се изгради АПИИ (пожароизвестителна 

инсталация) навсякъде, с изключение на санитарно - хигиенните помещения. 
Проектирането да се извърши съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Наредба № Iз-
1971 за СТПНОБП. 

 
ЧАСТ: ПРОЕКТНО - СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Всяка част на техническия проект трябва да съдържа подробна количествена 

сметка, подписана от отговорния проектант за необходимите за реализацията й 
строително – монтажни работи (демонтажни и монтажни), както и самостоятелна 
спецификация на необходимите материали и оборудване. 

Отделните части на инвестиционния проект трябва да се изработят по реда и 
условията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 
проекти и настоящата техническа спецификация. 

Проектното решение трябва да отговаря на изискванията към строежите по чл. 169 
от ЗУТ. Проектът трябва да предвижда изпълнението на всички видове строително – 



монтажни работи и дейности, необходими за реализацията на обекта, в т. ч. подробно и 
точно изяснени в количествено и качествено отношение строително-монтажни работи, 
материали и изделия. 

Трябва да се предвидят висококачествени и синхронизирани с БДС материали, 
оборудване и изделия, осигурени със съответните сертификати, декларации за произход и 
разрешения за влагане в строителството, съгласно изискванията на Закона за техническите 
изисквания към продукти и подзаконовите нормативни актове към него. 

Обяснителните записки следва да изясняват и обосновават приетите технически 
решения, да цитират нормативните документи, използвани при проектирането и 
строителството, инструкциите за изпълнение, изпитания и експлоатация. 

Проектното решение да бъде икономически целесъобразно и да гарантира 
минимални експлоатационни разходи. 

 
Обем и съдържание на техническия инвестиционен проект: 
Част: Архитектура; 
Част: Строителни конструкции; 
Част: ВиК; 
Част: Електро; 
Част: Паркоустрояване и благоустрояване 
Част: Пожарна безопасност 
Част: Пожароизвестяване 
Част: ПУСО 
Част: ПБЗ 
Част: Проектно-сметна документация 
 
Всяка проектна част на Техническия проект да съдържа: 
Чертежи, по които може да се изпълняват СМР в следните препоръчителни 

мащаби: ситуационно решение - в М 1:200; разпределения, разрези, фасади М 1:50 или М 
1:100, визуализации; 

Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения по части, към 
която се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходните данни; 

Изчисления, обосноваващи проектните решения. 
Подробна количествена сметка по всички части и за всички демонтажни и 

строително- монтажни дейности заложени за реализация. Към количествената сметка да 
се представят спецификации на материали и оборудване, дограма и обзавеждане и др. 

Техническият проект се предава в 3 /три/ оригинални екземпляра на хартиен 
носител и 1 (едно) копие на електронен носител, в обем и съдържание отговарящи на 
изискванията на Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти и заданието за проектиране. 

Всички документи трябва да бъдат авторизирани със съответните подписи на 
съставителите, печати за пълна проектантска правоспособност и печат на Изпълнителя. 

Към проектните части да се приложат актуални копия на удостоверения за 
правоспособност от КИИП и КАБ и актуални застрахователни полици по чл.171 от ЗУТ. 

Всички копия следва да бъдат заверени „Вярно с оригинала“. 
Проектът е необходимо да са изготвени в съответствие с изискванията на 

действащата към момента на изработването му нормативна уредба и в съответствие с 
предвижданията на ПУП, правилата и нормативите за устройство на територията, 



изискванията по чл.169 ал.1 и ал.2 от ЗУТ, взаимната съгласуваност между отделните 
части, пълнота и структурно съответствие на инженерните изчисления и други 
специфични изисквания съобразно предназначението на обекта. 
 

При разработване на проектното решение да се спазват изискванията на 
действащата нормативна база. 

Всички проектни части се подписват от представител на Община Суворово. 
Изпълнителят е длъжен да извърши необходимите корекции и преработки, ако 
такива се налагат, след писмено уведомление от Възложителя. 

 
2. Упражняване на авторски надзор по време на строителството 
Проектантският екип изготвил техническата документация по смисъла на Закона за 

устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти ще осъществява авторски надзор. Целта на 
надзора е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да 
гарантира спазването на параметрите на техническия проект, както и да дава указания и 
решения по време на изпълнението при възникване на непредвидени обстоятелства при 
реализирането на проекта. 

Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор в следните случаи: 
1. Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, 

след уведомяване от Възложителя или лицето упражняващо строителен надзор. 
2. За участие в приемателна комисия на извършените строително - монтажни 

работи. 
Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да упражнява авторския надзор 

своевременно и ефективно, като се отзовава на повикванията на Възложителя. 
Във връзка с точното спазване на инвестиционния проект при изпълнението на 

СМР изпълнителят посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата 
проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно 
изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от 
проектантите - автори на отделни части на технически проект, се гарантира точното 
изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните 
правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на 
обекта в експлоатация. 

Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, 
съгласно одобрената проектна документация и приложимата нормативна уредба 
посредством проектантите по отделните части на проекта. 

Авторският надзор ще бъде упражняван при покана от Възложителя във всички 
случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно: 

- Присъствие при съставяне и подписване на задължителните протоколи и актове 
по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, 
заверки при покана от страна на Възложителя и др.; 

Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение 
на строително- монтажните работи за спазване на предписанията, съдържащи се в проекта 
за точното му изпълнение от страна на участниците в строителството; 

- Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при 
необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и 
др.; 



- Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите. 
 
Важно! На основание чл. 48, ал. 2 от ЗОП, Всяко посочване на стандарт, 

спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон се 
допълва с думите „или еквивалентно/и"! 


