
                                                                                                 
 

                                            

 

 

           Община Велинград 
 
 

Проект „Облагородяване на парк при площад "Възраждане"“ 
BG16RFOP001-1.037-0007-C01 

ОДОБРЯВАМ: 
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД: …….../ п /............... 
             (съгласно чл.36а,ал.3 от ЗОП) 
                                                         /д-р Костадин Тодоров Коев/ 

 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
(техническо задание) 

за процедура с предмет: 
Инженеринг – проектиране, авторски надзор  и изпълнение на СМР на обект: 

"Облагородяване на парк при площад "Възраждане"“ 
 
 

І. Обект на настоящата обществена поръчка е: 
„СТРОИТЕЛСТВО” по смисъла на чл.3, ал.1, т.1, б.“а“, предложение второ от 

ЗОП с наименование: „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект: 
"Облагородяване на парк при площад "Възраждане"“. 

 
Изпълнението включва проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на 

обект: "Облагородяване на парк при площад "Възраждане". 
 
ІІ. Дейностите, предмет на поръчката, обхващат: 
1. Инвестиционно проектиране на обект "Облагородяване на парк при 

площад "Възраждане"“, както следва:  
Изготвяне на технически инвестиционен проект по всички части съгласно 

техническото задание, в това число съгласуване на изготвения технически 
инвестиционен проект с всички компетентни органи и експлоатационни дружества /при 
необходимост/ до степен на готовност за възлагане на извършването на оценка за 
съответствие по реда на чл.142, ал.6 от ЗУТ. 

Проектирането следва да бъде осъществено съгласно условията на договора за 
изпълнение, настоящото техническото задание, ЗУТ, Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за 
обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и всички приложими 
технически стандарти и норми и разпоредби на действащото българско 
законодателство и законодателството на ЕО, включително специфичните изисквания в 
областта на опазване на околната среда и водите. 

Съгласно Акт№69 за публична общинска собственост, теренът представлява 
УПИ-VII, имот 1147, с площ от 2309 кв.м, находящ се в кв.281 по плана на гр. 
Велинград. Съгласно действащият общ устройствен план на гр.Велинград, визираната 
територия е отредена за озеленяване и попада в строителните граници на града. 

Обхваната е парковата и площадна площ, заключена между ул.Деспот Слав, 
ул.Милеви скали и ул. Малчика, в непосредствена близост до храм „Св.Троица”. 

 
Изисквания към инвестиционния проект 
 
ЧАСТ „ГЕОДЕЗИЯ” 
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 Да се направи подробно геодезическо заснемане на съществуващия терен. 
 При необходимост да се проектира изменение на съществуващата конфигурация 

на релефа с оглед формиране на екологически и естетически издържана среда, както и 
осигуряване на отводняването. 

 
ЧАСТ „ПАРКОУСТРОЙСТВО, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ” 
 Да се направи обследване състоянието на съществуващата дълготрайна 

декоративна дървесна растителност, като проектното решение бъде съобразено с нея.  
 Да се предвидят мероприятия за залесяване и затревяване на новопроектираните 

зони за отдих и пешеходни алеи.  
 Да се предвидят  нови растителни видове - дървета, храсти и многогодишни 

цветя с декоративен ефект през всички сезони и подходящи за региона. 
 
ЧАСТ „АРХИТЕКТУРА” 
 Да се подменят настилките на съществуващите алеи. Предложените материали 

да се съобразят с вида на алеите, начина на ползване и поддръжка. Подбраните 
материали да премахнат възможността от плъзгане при мокри настилки и да създадат 
безопасно и същевременно по-лесно придвижване на майки с колички и хора с 
увреждания. Желателно е проектът да се съобрази със съществуващите естествени 
пешеходни пътеки, наложили се във времето и доказали своята функционалност. 

 Да се предложи решение за възстановяване на съществуващ в миналото фонтан, 
заедно с прилежащата му водна площ.  

 Да се предвиди изграждане на нови санитарни възли, с цел поемане на нуждите 
на туристическия пътникопоток, посещаващ  храм „Св.Троица”. 

 Да се предложи нова паркова мебел (пейки, кошчета за отпадъци), като се 
приложи снимков материал. 

 Да се спазят изискванията за достъпна архитектурна среда. 
 
ЧАСТ „КОНСТРУКЦИИ” 
 Да се обследва състоянието на съществуващите и/или предвидени за промяна 

обекти и съоръжения. 
 Да се изготвят конструктивни становища и/или конструктивни изчисления за 

начина на фундиране и параметрите на конструктивните елементи. 
 Да се изготви проект за новопроектираните обекти. 
 
ЧАСТ „ВиК” 
 Да се проектира напоителна система за тревните площи, като същата се 

съобрази с посочения вид растителност в паркоустройствения проект.  
 За правилно функциониране на поливната система да се съобразят дебита на 

водоизточника /подаваната вода/ и необходимото и налично налягане на подаваната 
вода.  

 Да се предвиди възстановяване на съществуващ фонтан с прилежаща водна 
площ.  
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 Да се предвиди захранване с вода и заустване на отпадни води от 
новопроектирания санитарен възел. 

 
ЧАСТ „ЕЛЕКТРИЧЕСКА” 
 Да  се изгради  високо ефективно енергоспестяващо алейно осветление. 
 Да се предвиди система за видео наблюдение, с цел осигуряване безопасността 

на посетителите и съоръженията.  
 
2. Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект "Облагородяване 

на парк при площад "Възраждане"“, както следва:  
Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: "Облагородяване на 

парк при площад "Възраждане"“. Строителните и монтажни работи /СМР/ следва да 
бъдат изпълнени съгласно условията на договора за изпълнение, изготвените, 
съгласувани и одобрени Технически инвестиционни проекти, ведно с приложените към 
тях подробни количествено-стойностни сметки, ЗУТ, както и всички приложими 
технически стандарти и норми и разпоредби на действащото българско 
законодателство и законодателството на Европейската общност, включително 
специфичните нормативни изисквания в областта на опазване на околната среда и 
водите и безопасността на строителните и монтажни работи. 

 
3. Авторски надзор от проектантите, осъществяван по време на 

изпълнението на строителни и монтажни работи на "Облагородяване на парк при 
площад "Възраждане"“, както следва:  

Авторският надзор следва да бъде осъществен съгласно условията на договора за 
изпълнение, ЗУТ, както и всички приложими технически стандарти и норми и 
разпоредби на действащото българско законодателство и законодателството на 
Европейската общност. 

 
Проект: Облагородяване на парк при площад "Възраждане" 
 
Финансиращ орган: Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, 

Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура 
BG16RFOP001-1.037, Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и 
развитие 2014-2020-Велинград 

 
 

 
 


