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СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
 
НАПРАВЛЕНИЕ „АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО” 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЪРЖДАВАМ: 
 

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ 
НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА: 
 
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ 
 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 
ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 

 
Обект:  Многофунционална училищна спортна зала – типов      

инвестиционен проект и инвестиционни проекти за прилежащо       
пространство, инженерни мрежи и съпътстващи помещения към       
залата 

 
Обхват:  ПИ с идентификатор 68134.1930.105 по КК на гр. София,         

представляващ УПИ II-За училище, квартал 259 по плана на         
местност “Павлово-Бъкстон”, район “Витоша”, Столична община; 
с местонахождение: 2 СУ “Акад. Емилиян Станев”, ул. “Ген.         
Александър В. Суворов” № 36, 1618 София 

 
ПИ с идентификатор 68134.204.69 по КК на гр. София,         
представляващ УПИ I-За училище, квартал 26 по плана на         
местност “Хиподрума”, район “Красно село”, Столична община; 
с местонахождение: 51 СУ “Елисавета Багряна”, ул. “Софийски        
герой” № 28, 1612 София 

 
ПИ с идентификатор 68134.1603.1010 по КК на гр. София,         
представляващ УПИ I-За училище, квартал 12 по плана на         
местност “Дървеница”, район “Студентски”, Столична община, 
с местонахождение: 55 СУ “Петко Каравелов”, ул. “Дъбница” №         
3, 1756 София 
 
ПИ с идентификатор 68134.4358.61 по КК на гр. София,         
представляващ УПИ III-За образователен комплекс, квартал 19 по        
плана на местност “ЖК Люлин-8 микрорайон”, район “Люлин”,        
Столична община; 
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с местонахождение: 56 СУ “Проф. Константин Иречек”, ул.        
“Търново” № 37, 1324 София 
 
ПИ с идентификатор 68134.4360.264 по КК на гр. София,         
представляващ УПИ XIII-За училище, квартал 4 по плана на         
местност “ЖК Люлин-7 микрорайон”, район “Люлин”, Столична       
община; 
с местонахождение: 79 СУ “Индира Ганди”, ул. “Полк. Стоян         
Топузов” № 6, 1324 София 
 
ПИ с идентификатор 68134.4089.56 по КК на гр. София,         
представляващ УПИ I-Училище, квартал 7 по плана на местност         
“Младост 3”, район “Младост”, Столична община; 
с местонахождение: 144 СУ “Народни будители”, ул. “Бъднина”        
№ 1, 1712 София 

 
Възложител:  Столична община 
 
Фаза:  Работен проект 
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I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Предмет на настоящето задание е изработване на типов инвестиционен         
проект за многофункционална училищна спортна зала, инвестиционни проекти за         
прилежащото пространство, инженерни мрежи и съпътстващи помещения към залата за          
изграждането ѝ на територията на 6 (шест) училища в Столична община. 

 
1. Собственост и управление на собствеността 
Всички поземлени имоти, предмет на настоящото задание са публична         

общинска собственост, като са съставени следните актове за общинска собственост: 
● АОС № 2423/03.02.2012 г. на район “Витоша”, Столична община,         

вписан под № 133, том ХХV, рег. № 11747/2012 г. в Служба по             
вписванията; 

● АОС № 1746/08.11.2017 г. на район “Красно село”, Столична         
община, вписан под № 18, том VI, дело № 1727, рег. № 2902/2018             
г. в Служба по вписванията; 

● АОС № 1337/15.10.2014 г. на район “Студентски”, Столична        
община, вписан под № 136, том CXL, рег. № 58006/2014 г. в            
Служба по вписванията; 

● АОС № 8741/28.04.2014 г. на район “Люлин”, Столична община,         
вписан под № 58, том LХХХ, рег. № 33058/2014 г. в Служба по             
вписванията; 

● АОС № 8743/28.04.2014 г. на район “Люлин”, Столична община,         
вписан под № 138, том LХХХ, рег. № 33057/2014 г. в Служба по             
вписванията; 

● АОС № 178/26.06.1997 г. и АОС № 15/16.09.1996 г. на район           
“Младост”, Столична община 

 
2. Предвиждания на действащите устройствени планове, други      

планове, стратегии, програми 
Всички поземлени имоти предмент на настоящото задание са определени за          

общественообслужващи дейности (Оо) съгласно т. 15 от Приложение към чл. 3, ал. 2 от              
Закона за устройство и застрояването на Столична община (ЗУЗСО) и предвижданията           
на Общия устройствен план (ОУП) на Столична община, одобрен с Решение №            
960/16.12.2009 г. на Министерски съвет. 
 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) II-За училище, квартал 259 по плана на           
местност “Павлово-Бъкстон”, район “Витоша”, Столична община попада в обхвата на          
Застроителен план, одобрен със Заповед РД-09-50-255/19.06.1996 г. на главния архитект          
на София. Планът отразява заварените в имота обекти за обществено обслужване и            
предвижда ново застрояване, свързано със съществуващата сграда на училището, в          
северозападната част на имота - по общата граница на УПИ II-За училище с улица с               
о.т.о.т. 20-12а-12-11 (ул. “Казбек”) и с УПИ XVIII-607.  

 
УПИ I-За училище, квартал 26 по плана на местност “Хиподрума”, район           

“Красно село”, Столична община попада в обхвата на Застроителен и регулационен           
план, одобрен с Решение № 64/11.12.2001 г. на Столичен общински съвет. Планът            
отразява заварените в имота обекти за обществено обслужване, както и елементите на            
благоустройството и предвижда оформяне на спортни игрища в югоизточната част на           
имота, при осигурен достъп от улица с о.т.о.т. 113-114-134. 
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УПИ I-За училище, квартал 12 по плана на местност “Дървеница”, район           

“Студентски”, Столична община попада в обхвата на Застроителен и регулационен          
план, одобрен със Заповед № РД-09-50-641/30.11.1998 г. на главния архитект на София.            
Планът отразява заварените в имота обекти за обществено обслужване. 

 
УПИ III-За образователен комплекс, квартал 19 по плана на местност “ЖК           

Люлин-8 микрорайон”, район “Люлин”, Столична община попада в обхвата на План за            
регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс, одобрен           
с Решение № 408/19.07.2012 г. на Столичен общински съвет. Планът отразява           
заварените в имота обекти за обществено обслужване, елементите на благоустройството          
и оформянето на прилежащото пространство, като залага следните устройствени         
показатели: 

○ плътност на застрояване: до 60 % 
○ коефициент на интензивност: до 3.0 
○ озеленена площ: до 30 %* 
○ кота корниз: 20 m. 
 
УПИ XIII-За училище, квартал 4 по плана на местност “ЖК Люлин - 7             

микрорайон”, район “Люлин”, Столична община попада в обхвата на План за регулация            
и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс, одобрен с Решение            
№ 407/19.07.2012 г. на Столичен общински съвет. Планът отразява заварените в имота            
обекти за обществено обслужване, елементите на благоустройството и оформянето на          
прилежащото пространство. 

 
УПИ I-Училище, квартал 7 по плана на местност “Младост 3”, район           

“Младост”, Столична община попада в обхвата на План за регулация и застрояване,            
одобрен с Решение № 548/29.07.2009 г. на Столичен общински съвет. Планът отразява            
заварените в имота обекти за обществено обслужване, както и елементите на           
благоустройството и предвижда оформяне на спортни игрища в южната част на имота и             
достъп до тях през УПИ III-Парк, спорт и атракции. В УПИ III-Парк, спорт и атракции,               
както и по границата на УПИ I-Училище с УПИ II-Училище се предвижда оформяне на              
рекреационен веломаршрут с места за паркиране на велосипеди. По протежение на           
улици с о.т.о.т. 180-193-98 (ул. “Бъднина”) и о.т.о.т. 98-97-99 (ул. “Филип Аврамов”) се             
предвижда оформяне на довеждащ веломаршрут с места за паркиране на велосипеди           
при о.т. 193 по границата на УПИ I-Училище с прилежащата улица. 

 
Максимално допустимите параметри на застрояване за гореописаните имоти        

съгласно Приложение към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО, освен където е отбелязано друго, са               
както следва: 

○ плътност на застрояване: до 40 % 
○ коефициент на интензивност: до 1.2 
○ подземна плътност: до 60 % 
○ подземен коефициент на интензивност: до 0.5 от надземния 
○ озеленена площ: не по-малко от 20 %* 
○ кота корниз: 20 m. 
 

Забележка: * Не по-малко от 10 % от площта на урегулирания поземлен имот           
следва да бъде заета от висока дървесна растителност. 
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Във всички описани имоти са изградени и се използват по предназначение           
обекти за обществено обслужване, осигуряващи развитието на образователни дейности.         
С оглед на спазване на предвижданията на подробния устройствен план, обектите,           
предмет на настоящотото задание, следва да бъдат проектирани при съобразяване с           
издадените визи за проектиране: 

● Виза за предварителни (прединвестиционни) обемно-     
устройствени проучвания, издадена на 19.01.2018 г. от главния        
архитект на Столична община, с обхват УПИ II-За училище,         
квартал 259 по плана на местност “Павлово-Бъкстон”, район        
“Витоша”, Столична община; 

● Виза за проектиране, издадена на 28.03.2018 г. от главния         
архитект на Столична община, с обхват УПИ I-За училище,         
квартал 26 по плана на местност “Хиподрума”, район “Красно         
село”, Столична община; 

● Виза за проектиране, издадена на 22.03.2018 г. от главния         
архитект на Столична община, с обхват УПИ I-За училище,         
квартал 12 по плана на местност “Дървеница”, район        
“Студентски”, Столична община; 

● Виза за предварителни (прединвестиционни) обемно-     
устройствени проучвания, издадена на 28.03.2018 г. от главния        
архитект на Столична община, с обхват УПИ III-За образователен         
комплекс, квартал 19 по плана на местност “ЖК Люлин - 8           
микрорайон”, район “Люлин”, Столична община; 

● Виза за проектиране, издадена на 28.03.2018 г. от главния         
архитект на Столична община, с обхват УПИ XIII-За училище,         
квартал 4 по плана на местност “ЖК Люлин - 7 микрорайон”,           
район “Люлин”, Столична община; 

● Виза за предварителни (прединвестиционни) обемно-     
устройствени проучвания, издадена на 20.03.2018 г. от главния        
архитект на Столична община, с обхват УПИ I-Училище, квартал         
7 по плана на местност “Младост 3”, район “Младост”, Столична          
община. 

 
Всеки един от имотите е разположен извън обхвати на защитени територии           

на групови паметници на културата и/или територии с режим на резерват. 
 
Имотите са разположени извън обхвата на зоните за въздействие на проект           

“Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град София за периода            
2014-2020 година”, одобрен с Решение № 722/19.12.2013 г. на Столичен общински           
съвет. 

 
3. Основни планово-композиционни и функционални    

параметри на разглежданите имоти 
Във всеки един от имотите са разположени сгради на образователната          

инфраструктура, както следва: 
○ в УПИ II-За училище, квартал 259 по плана на местност          

“Павлово-Бъкстон”, район “Витоша”, Столична община е      
разположено 2 СУ “Акад. Емилиян Станев”; 

○ в УПИ I-За училище, квартал 26 по плана на местност          
“Хиподрума”, район “Красно село”, Столична община е       
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разположено 51 СУ “Елисавета Багряна”; 
○ в УПИ I-За училище, квартал 12 по плана на местност          

“Дървеница”, район “Студентски”, Столична община е      
разположено 55 СУ “Петко Каравелов”; 

○ в УПИ III-За образователен комплекс, квартал 19 по плана на          
местност “ЖК Люлин-8 микрорайон”, район “Люлин”, Столична       
община е разположено 56 СУ “Проф. Константин Иречек”; 

○ в УПИ XIII-За училище, квартал 4 по плана на местност “ЖК           
Люлин-7 микрорайон”, район “Люлин”, Столична община е       
разположено 79 СУ “Индира Ганди” 

○ в УПИ I-Училище, квартал 7 по плана на местност “Младост 3”,           
район “Младост”, Столична община е разположено 144 СУ        
“Народни будители”. 

 
Всеки един от разглежданите имоти разполага с незастроен, ъглов участък -           

зона, предвидена за изграждане на обектите, предмет на настоящото задание, с           
директен достъп от: 

○ улица - за имотите, в които са разположени 2 СУ “Акад. Емилиян            
Станев”, 51 СУ “Елисавета Багряна”, 55 СУ “Петко Каравелов”,         
56 СУ “Проф. Константин Иречек”, 79 СУ “Индира Ганди” и 

○ алея - за имота, в който е разположено 144 СУ “Народни           
будители”. 

 
Забележка: Комбинирани скици за пълна или частична идентичност на всеки         
един от описаните имоти с отразени зони, предвидени за изграждане на обектите,            
предмет на настоящото задание, са включени в приложенията. 
 

Разглежданите зони са ориентирани по посока: 
○ север-юг, с отклонение от южната посока до 45 градуса - за           

имотите, в които са разположени 2 СУ “Акад. Емилиян Станев”,          
55 СУ “Петко Каравелов” и 56 СУ “Проф. Константин Иречек”; 

○ изток-запад, с отклонение от западната посока до 45 градуса - за           
имота, в който е разположено 51 СУ “Елисавета Багряна”; 

○ североизток-югозапад - за имота, в който е разположено 79 СУ          
“Индира Ганди”; 

○ северозапад-югоизток - за имота, в който е разположено 144 СУ          
“Народни будители”. 

 
От участъците, предвидени за изграждане на обектите, предмет на         

настоящото задание: 
○ изцяло с трева е покрит, намиращия се в терена на 2 СУ “Акад.             

Емилиян Станев”; 
○ изцяло с асфалтова настилка, използвана за спортни дейности на         

открито, са покрити, намиращите се в терените на 51 СУ          
“Елисавета Багряна”, 79 СУ “Индира Ганди” и 144 СУ “Народни          
будители”; 

○ частично с асфалтова настилка, използвана за спортни дейности        
на открито, и частично с трева и декоративна дървесна         
растителност са покрити, намиращите се в терените на 55 СУ          
“Петко Каравелов” и 56 СУ “Проф. Константин Иречек”. 
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Всички разглеждани участъци са с равнинен терен, с изключение на          

участъка, намиращ се в имота, в който е разположено 56 СУ “Проф. Константин             
Иречек”. Описаният участък има следните особености, нехарактерни за другите имоти: 

○ над две трети от площта му е по-ниска с под 1.20 m от нивото на               
останалата част от терена; 

○ в непосредствена близост е разположен вход към обект със специално          
предназначение, изграден подземно. 

II. ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТА 

В рамките на инвестиционната си програма Столична община предвижда         
изграждане на многофункционални училищни спортни зали, разположени в територии с          
голям брой население. Конкретните местоположения са избрани въз основа на броя на            
учениците в съответното училище, възможностите за разполагането им в съответния          
училищен двор, осигуряването на достъп за външни лица и други. 

III. ЗАДАЧИ НА ЗАДАНИЕТО И ПРОЕКТА 

С настоящото задание и неговите приложения се представят основните         
проблеми, свързани с използването на територията, предназначена за разполагане на          
обекта и се поставят основните изисквания към проектната документация. Следва да се            
има предвид, че заданието покрива само част от материалните ограничения, поставени           
от големината и местоположението на територията, и не ограничава проектантския          
колектив в процеса на дефиниране и оценка на функционалните нужди на бъдещите            
ползватели на пространството, както и в търсенето на комплексно и перспективно           
решение. 

 
Инвестиционният проект, предмет на настоящото задание, следва да        

предложи решение за постигане на естетическа, здравословна, безопасна и         
общодостъпна среда за развитие на спортна дейност, без това да пречи на паралелното             
развитие на образователна дейност. В проекта следва да бъдат заложени условия за            
поетапно реализиране на предвидените мерки, без да бъде прекъсвано развитието на           
описаните дейности.  

 
Всяко предлагано решение следва да допринася за пълноценното        

обогатяване на съществуващата физическа среда чрез пространствено обоснована и         
естетически балансирана намеса. Всяко предложение следва да доказва, че при          
реализацията си реално ще повиши качеството на обитаване на разглежданите          
пространства, без да препятства и изменя характера на ежедневно извършваните          
дейности на териториите им.  

 
В тази връзка предвижданията на инвестиционния проект следва да         

включват: 
● осигуряване на условия за по-добро развитие на спортни        

дейности; 
● пълноценно и безконфликтно свързване с околното пространство       

и предвиденото му паралелно развитие; 
● осигуряване на условия за развитие на широкодостъпна       
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културно-просветна и свързани дейности; 
● осигуряване на условия за развитие на административна дейност        

с контролиран достъп на посетители. 
 
Инвестиционният проект следва да бъде разработен съгласно       

предвижданията на подробните устройствени планове и издадените визи за         
проектиране. 

Художественият образ трябва да съответства на съвременните тенденции в         
архитектурата. 

 
При необходимост в проекта да се предвиди ново решение за дворните           

пространства, входове, открити спортни площадки, озеленяване и други. При         
икономическа обоснованост може да предвиди и етапно изпълнение на строежите 

IV. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЕКТА 
1. Планово-композиционни и функционални изисквания 
1.1. Общи изисквания 
Проектите следва да предвиждат целесъобразно, икономично и устойчиво        

развитие на съответните урегулирани поземлени имоти, включващо освен        
разполагането на залите и осигуряването на необходимите площи за спорт на открито,            
рекреация и озеленяване. 

 
Бъдещите зали се предвижда да изпълняват следните функции: 
● провеждане на часовете по Физическо възпитание и спорт в         

съответствие с учебната програма; 
● провеждане на общоучилищни мероприятия с културна,      

информационна и друга насоченост - концерти, карнавали,       
дискотеки, родителски срещи и други; 

● провеждане на тренировки и състезания на училищните отбори        
по различни спортове; 

● провеждане на тренировки и състезания на местните спортни        
клубове по различни спортове; 

● провеждане на тренировки, спортни занимания, местни турнири и        
други от граждани; 

● провеждани на културни, музикални и други събития на районно         
ниво. 

 
1.2. Програма на сградата 
Проектът трябва да представлява компактна многофункционална спортна       

зала. Тя трябва да отговаря на изискванията за провеждане на часовете по Физическо             
възпитание и спорт и тренировки по спортни игри на закрито: волейбол, баскетбол,            
хандбал, футбол на малко поле, тенис на корт, бадминтон. Залата трябва да дава             
възможност и за практикуването на други видове спорт - спортна гимнастика, бокс,            
борба, бойни изкуства, тенис на маса и др. Светлата височина над игралното поле             
трябва да бъде 7.00 м. Трибуните за зрители трябва да бъдат оразмерени за около 200               
седящи места. 

 
Сградата трябва да съдържа: 
● Фоайе с тоалетни за посетители; 
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● Игрално поле с трибуни; 
● Съблекални - 4 бр. за по 15 човека; 
● Помещения за треньори; 
● Помещение за съдии; 
● Административно помещение; 
● Медицински кабинет; 
● Склад за инвентар и пособия; 
● Помощни и технически помещения. 

 
1.3. Изискване към функционалните групи и помещения 

1.3.1. Фоайе 
Проектът трябва да предвижда фоайе, чрез което се осъществява достъпът          

до сградата на всички групи посетители – ученици, спортисти, публика и персонал.            
През фоайето трябва да са достъпни всички основни функционални групи на залата.            
Към фоайето да се проектират санитарни възли за посетители. Да се осигури пряка             
връзка, включително и визуална, между административното помещение и фоайето. В          
административното помещение да се разположат контролните пултове на системите за          
озвучаване, оповестяване, пожароизвестяване, видеонаблюдение и други. 

 
1.3.2. Игрално поле 

Функционалната група на игралното поле се състои от спортно поле,          
трибуни и склад за пособия и инвентар. 

 
Размерите на игралното поле трябва да са съобразени с изикванията за           

провеждане на тренировки и състезания по следните спортни игри на закрито:           
волейбол, баскетбол, хандбал, футбол на малко поле, тенис на корт, бадминтон, както и             
да дава възможност за други видове спорт. Светлата височина на игралото поле да се              
предвиди 7.00 м. Да се предвидят подвижни прегради или мрежи, чрез които игралното             
поле да се разделя на три полета за провеждане на часове по Физическо възпитание и               
спорт или тренировки. В пода, стените и тавана да се предвидят закладни части на              
съответните места за монтиране на спортни уреди и пособия. Подовата настилка на            
спортното поле да бъде предвидена със съвременни материали, отговарящи на          
изискванията за описаните видове спорт. Да се предвидят съответните маркировки с           
различен цвят и широчина за отделните видове спорт. В проекта да се предвиди             
информационно табло и необходимото спортно оборудване. 

 
Трибуните да се оразмерят за около 200 зрители, като се предвиди и            

съответния брой места за хора с увреждания. Достъпът до трибуните да се предвиди             
така, че публиката да не преминава по спортната настилка. Обезопасителните парапети           
на трибуните не следва да нарушават визуалния контакт на зрителите с игралното поле. 

 
Да се осигури подходящо естествено осветление в залата. Да се предвиди и            

възможност за естествена вентилация на залата при подходящи климатични уславия.          
Всички прозорци и остъклявания в близост до игралното поле да бъдат обесопасени по             
подходящ начин. 

 
Складът за пособия и инвентар да се проектира с площ, не по-малка от 30 кв.               

м, като се осигури непосредствена връзка с игралното поле чрез подходящи по размер             
врати. 
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1.3.3. Битови помещения 
В проекта да се предвидят: 
● четири съблекални с тоалетни и душове, оразмерени за по 15          

човека всяка, които да се оборудват с пейки и метални шкафчета; 
● две помещения за треньори, всяка от които да се оборудва с по            

две работни места, четири шкафчета, баня с тоалетна;  
● помещение за съдии, което да се оборудва с едно работно място,           

четири шкафчета, баня с тоалетна;  
● медицински кабинет, който да се оборудва съгласно нормативните        

изисквания. 
 

1.3.4. Технически и помощни помещения 
Да се предвидят помещения за разполагане на системите за отопление и           

вентилация и за хигиенни нужди. 
 
1.4. Технически изисквания към материали, инсталации и      

съоръжения 

Заложените в проектното решение строителни материали и технологии        
следва да гарантират устойчивото използване на обекта и да целят икономическа           
ефективност в дълготрайните процеси по последващото поддържане на състоянието му. 

 
Системите за видеонаблюдение и СОТ да се проектират съгласно         

специфичните изисквания на Столична община. 
 
Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва          

да отговарят на действащата нормативна уредба и да се посочат номерата на            
действащите стандарти с технически изисквания към продуктите - БДС; БДС EN, които            
въвеждат международни или европейски стандарти; Българско техническо одобрение и         
Европейско техническо одобрение или еквивалентни. 

 
Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва         

да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания            
към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да            
отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по         
отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за           
вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при обновявания. 

 
По смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и           

Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на           
строителни продукти: 

● “ строителен продукт ” означава всеки продукт или комплект,       
който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в           
строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели          
имат отражение върху експлоатационните характеристики на      
строежите по отношение на основните изисквания към       
строежите; 

● “ комплект ” означава строителен продукт, пуснат на пазара от        
един-единствен производител, под формата на набор от най-малко        
два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да          
бъдат вложени в строежите; 
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● “ съществени характеристики ” означава онези характеристики на      
строителния продукт, които имат отношение към основните       
изисквания към строежите; 

● “ експлоатационни показатели на строителния продукт ”     
означава експлоатационните показатели, свързани със     
съответните съществени характеристики, изразени като ниво,      
клас или в описание. 

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните        
продукти е в съответствие с Регламент № 305/2011, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и                 
Наредбата за съществените изисквания към строежите на МРРБ, приета с          
Постановление № 325/06.12.2006 г. на Министерски съвет и оценяване на          
съответствието на строителните продукти. Строителните продукти се влагат в         
строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се           
придружават от инструкция и информация за безопасност на български език.          
Декларациите са: 

1)  декларация за експлоатационни показатели съгласно     
изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в          
приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за         
строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или       
е издадена Европейска техническа оценка (ЕТО). При съставена        
декларация за експлоатационни показатели на строителен      
продукт се нанася маркировка “СЕ”; 

2)  декларация за характеристиките на строителния продукт ,      
когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт         
или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за           
характеристиките на строителен продукт не се нанася       
маркировката “СЕ”; 

3)  декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния       
проект , когато строителните продукти са произведени      
индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за         
влагане в един единствен строеж. 

 
Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските       

национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато          
такива са определени. 

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

1. Общи изисквания 
Всички проектни части на инвестиционния проект следва да бъдат         

изработени съгласно разпоредбите на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и             
съдържанието на инвестиционните проекти, освен там, където е отбелязано друго. 

 
Проектната документация следва да бъде предадена на възложителя на         

хартиен носител в пет еднообразни комплекта, с подписи и печати на съответните            
проектанти, и на електронен носител в два еднообразни екземпляра, съдържащи всички           
текстови и таблични материали в машиночетим формат във файлове с формат pdf и doc              
и/или xls, а всички графични материали във файлове с формат pdf и dwg (dxf). 
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2. Фази на проектиране 
Инвестиционният проект за процесния обект следва да бъде изработен         

еднофазно, във фаза на проектиране: работен проект (работни чертежи и детайли) за            
всички проектни части, като е задължително съгласуване с възложителя на междинните           
етапи на разработките. Проектът ще послужи за договаряне и изпълнение на           
предвидените строително-монтажни дейности и доставка на оборудване чрез процедура         
за възлагане на обществени поръчки, при условията и по реда на Закона за             
обществените поръчки. Типовият инвестиционен проект във фаза технически        
проектподлежи на приемане от възложителя. 

 
3. Обхват на проектната документация 
Съгласно вида и предназначението на обекта проектната документация        

трябва да включва следните проектни части: 
● части за архитектура и конструкции: 
○ архитектурна; 
○ интериор и обзавеждане; 
○ конструктивна, включително оценка на съответствието по част       

конструктивна съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ; 
● части за инсталации и мрежи на техническата инфраструктура: 
○ енергийна ефективност, с обхват и съдържание съгласно Наредба        

№ 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради, включително           
оценка на съответствието по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ съгласно             
чл. 142, ал. 11 от ЗУТ; 

○ топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация; 
○ електрическа (силнотокова електрическа инсталация и     

електрообзавеждане, и слаботокови инсталации, включително     
пожароизвестяване, озвучителна, аварийно-оповестителна,   
видеонаблюдение, СОТ и други), включително външни връзки,       
ако такива са необходими; 

○ водоснабдяване и канализация, включително външни връзки, ако       
такива са необходими; 

○ асансьорни уредби (при необходимост); 
● част пожарна безопасност, с обхват и съдържание съгласно        

Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и          
норми за осигуряване на безопасност при пожар; 

● план по безопасност и здраве, с обхват и съдържание съгласно          
Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за          
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на         
строителни и монтажни работи; 

● план за управление на строителните отпадъци, с обхват и         
съдържание съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на           
строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни        
материали; 

● обща обяснителна записка и част сметна документация; 
● геоложки и хидрогеоложки доклад. 

 
4. Обем и съдържание на проектната документация 
Проектните части на работния проект следва да включват, където е          

приложимо: 
● обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни     
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решения; 
● работни чертежи и детайли 
○ ситуационни решения - в М 1:1000; 
○ разпределения, разрези, фасади - в М 1:50 или в М 1:100; 
○ детайли - в М 1:20 и/или М 1:5; 
○ други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и           

спецификата на проектната част; 
● изчисления, обосноваващи проектните решения; 
● подробни количествена и количествено-стойностна сметки,     

обособени в част сметна документация; 
● спецификация на предвидените за влагане строителни продукти       

(материали, изделия, комплекти и системи) с технически       
изисквания към тях в съответствие с действащи норми и         
стандарти. 

VI. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Неразделна част от настоящото задание са следните приложения: 
● Визи за проектиране: 
1) Виза за предварителни (прединвестиционни) обемно-     

устройствени проучвания, издадена на 19.01.2018 г. от главния        
архитект на Столична община, с обхват УПИ II-За училище,         
квартал 259 по плана на местност “Павлово-Бъкстон”, район        
“Витоша”, Столична община; 

2) Виза за проектиране, издадена на 28.03.2018 г. от главния         
архитект на Столична община, с обхват УПИ I-За училище,         
квартал 26 по плана на местност “Хиподрума”, район “Красно         
село”, Столична община; 

3) Виза за проектиране, издадена на 22.03.2018 г. от главния         
архитект на Столична община, с обхват УПИ I-За училище,         
квартал 12 по плана на местност “Дървеница”, район        
“Студентски”, Столична община; 

4) Виза за предварителни (прединвестиционни) обемно-     
устройствени проучвания, издадена на 28.03.2018 г. от главния        
архитект на Столична община, с обхват УПИ III-За образователен         
комплекс, квартал 19 по плана на местност “ЖК Люлин - 8           
микрорайон”, район “Люлин”, Столична община; 

5) Виза за проектиране, издадена на 28.03.2018 г. от главния         
архитект на Столична община, с обхват УПИ XIII-За училище,         
квартал 4 по плана на местност “ЖК Люлин - 7 микрорайон”,           
район “Люлин”, Столична община; 

6) Виза за предварителни (прединвестиционни) обемно-     
устройствени проучвания, издадена на 20.03.2018 г. от главния        
архитект на Столична община, с обхват УПИ I-Училище, квартал         
7 по плана на местност “Младост 3”, район “Младост”, Столична          
община; 

● Специфични изисквания на Столична община към проектирането       
на специални инсталации: 

7) Минимални технически и интеграционни изисквания за      
съвместимост към Система за управление, събиране, анализ и        
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визуализация на информация от камери за видеонаблюдение,       
разположени в публични зони и строежи със средна, висока и          
много висока степен на риск на територията на Столична община; 

8) Общи изисквания към алармени панели за сигнално-сензорна       
охрана на обекти. 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 
“ГРАДСКО И ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ И 
НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО”: 

 

АРХ. НИКОЛАЙ КАМЕНОВ 
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