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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 
за изработване на идеен архитектурен проект 

за изграждане на пешеходни надлези  
над Софийски околовръстен път 

 
 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
Софийският околовръстен път (СОП) е част от първостепенната улична мрежа, І Б клас с 

висока интензивност на движението с превозни средства. В него са концентрирани градско 
движение, масов обществен транспорт и значителна част от транзитното движение през София 
по всички направления. В непосредствена близост до пътя в голяма част от обхвата му са 
изградени множество търговски, обслужващи, складови и други обекти, както и са обособени 
или предвидени спирки на градския транспорт. 

Липсата на достатъчен брой определени безопасни места за пешеходно пресичане на 
СОП води до извършване на нерегламентирано пресичане от страна на пешеходците, което е 
предпоставка за пътно-транспортни произшествия.  

Предвид на горепосоченото абсолютно необходимо е изграждането на пешеходни 
надлези в обхвата на СОП на определени места с повишена концентрация на пешеходно 
движение. 

 
ЗАДАЧА НА ПРОЕКТА 
Основната задача на идейния инвестиционен проект е да представи възможните проектни 

решения за изграждане на пешеходни надлези, осигуряващи свободното и безопасно пресичане 
на Софийския околовръстен път от пешеходци, в т.ч. майки с детски колички, възрастни хора и 
хора с увреждания.  

Проектът ще бъде използван за изграждане на типови пешеходни надлези в участъците от 
Софийския околовръстен път, чието изграждане е предстоящо. 

Проектът трябва да съдържа техническите решения, необходими за разработване на 
проекта в следваща фаза и изготвяне на тръжна документация за инженеринг като елемент от 
изграждането на СОП. 

 
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА 
1. Създаване на условия за безконфликтно преминаване на пешеходно движение 

през СОП; 
2. Постигане на съвременен и адекватен на средата архитектурен образ, който да 

води до постигане на благоприятно естетическо въздействие и постигане хармонично единство с  
околния ландшафт; 

3. Избиране на икономически целесъобразно проектно решение, което да гарантира 
минимални експлоатационни разходи. 
 

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА 
1. Проектът за изграждане на пешеходните надлези с подходи, стълбища и асансьори 

да е в съответствие с действащата нормативна уредба; 
2. Съоръженията да бъдат с възможност за целогодишно ползване и да позволяват 

обслужване на хора с увреждания, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за 
проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна 
среда за населението, включително за хората с увреждания; 

3. Пешеходните надлези да са осветени през нощта отвън и отвътре и да позволяват 
денонощно преминаване на пешеходци;  

4. На пешеходните надлези да се предвиди монтирането на камери за 
видеонаблюдение, както и улична сигнализация /осветена/ за ограничение на извънгабаритните 
товари; 



5. Да се осигури светъл вертикален габарит 5,20 м и хоризонтален габарит съгласно 
Нормите за проектиране на пътища и Наредба № 2/2004 г. за планиране и проектиране на 
комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии; 

6. Носещата конструкция да е максимално олекотена, да осигурява видимостта на 
шофьорите, минаващи под надлеза и по възможност да позволява изработка в заводски условия 
и сглобяване на място. Изборът на носещата конструкция на съоръженията да бъде убедително 
аргументиран; 
 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТНИТЕ РЕШЕНИЯ 
1. Широчината на проходната част и стълбищното рамо да бъде съобразена с 

изискванията за двустранно пешеходно движение. 
2. Да се предвиди асансьор или друго решение за достъп на хора в неравностойно 

положение съгласно изискванията на Наредба № 4/01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и 
поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда  за населението, 
включително за хората с увреждания; 

3. Стъпалата и предпазните парапети да бъдат оразмерени съгласно нормите за 
проектиране на обществени сгради;  

4. Да се предвидят подходящи настилки и неплъзгащи се покрития, които да 
позволяват безопасна експлоатация в дъждовни, зимни и хлъзгави условия; 

5. Изборът на решение за парапетите да е съобразен с изискванията за безопасност, 
функционалност и външен вид на съоръжението; 

6. Подходите към надлезите да са съобразени с правилата за достъпност, да се 
предвидят необходимите тактилни ивици;  

7. Да се предвиди подходящо повърхностно отводняване на съоръженията; 
8. При избора на вида на носещата конструкция и проектирането й особено внимание 

да се обърне на детайлите, дълготрайността на конструкцията, хидроизолацията и системата за 
повърхностно отводняване;  

9. Да се избере разположение на вертикалните опори, максимално отдалечени от 
пътното платно,  съгласно изискванията на Нормите за проектиране на пътища и Наредба № 
2/2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на 
урбанизираните територии; 

10. При наличие на метални части да се предвидят решения за антикорозионна защита 
и предпазване от пожар; 

11. Да се предвиди осветление на надлезите, което да осигурява използването им и в 
тъмните часове на денонощието и да се реализира с енергоефективни осветителни тела и при 
показатели за осветеност, отговарящи на изискванията за пешеходни зони. Осветлението да 
работи в режим „нощно-полунощно“, като нощното изпълнява функциите и на дежурно 
осветление (в т.ч. за обозначаването габарита на пътя). 
 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИДЕЙНИЯ ПРОЕКТ 
Идейният проект да съдържа най-малко обяснителна записка, поясняваща предлаганото 

проектно решение, ситуация, разпределения, обемно-пространствен силует, напречен и 
надлъжен разрез на надлезите с ясно посочен светъл хоризонтален и вертикален габарит, 
конструктивно решение, съгласувано с част архитектура, с посочено разположението на 
носещите и поемащите сеизмичните натоварвания конструктивни елементи, както и технология 
на изпълнение, решение на електроинсталациите, вкл. асансьорните уредби (ако се предвиждат 
такива), както и обобщена количествено-стойностна сметка. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 
Ситуация с конкретно местоположение на един от бъдещите надлези, предвидени с плана 

за регулация, за определяне габаритите на съоръжението. 
 
 

Изготвил: 
арх. Николай Каменов 
Началник отдел „Градско и пространствено планиране” 


