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допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат 

придружени с подробни количество-стойности сметки по приложимите части. 

За проекта ще бъде изготвена оценка за съответствие-комплексен доклад. 

Евентуалните забележки при изготвяне на оценката следва да бъдат отразен в проекта не 

по-късно от 5 календарни дни. 

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 стойностни сметка. Работните проекти се 

изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за 

обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

Процесът на изготвяне на техническата документация се предшества от 

осигуряване на виза за проектиране и изходни данни.  

При изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на 

инвестиционен проект ще ползва изготвеното частично изменение на ПУП за поземлен 

имот с идентификатор 57649.503.2412, отреден за комплексно жилищно строителство.  

С работния проект се изясняват конкретните проектни решения в степен, 

осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на предвидените видове СМР и се 

осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 

169 от ЗУТ. 

Обхват на дейността  
Работният инвестиционен проект следва да е с обхват и съдържание съгласно 

нормативните изисквания на Наредба №4/2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти, а така също и специфичните изисквания на проекта. 

 

III. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Тази Техническа спецификация представлява комплект от инструкции за 

проектиране, вкл. упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР и съдържа 

съответните технически изисквания за проектиране и условия за материалите и 

изпълняваните строително-монтажните работи. 

Във всички части на Техническата спецификация да се приема, че нейното 

съдържание важи за материята, обект на обсъждане, когато не е в противоречие с 

действащите закони. В противен случай, трябва да се прилагат винаги действащите 

законови разпоредби. 

 

ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Паркингът ще се намира на мястото на построения жилищен блок и ул. 

„Македонска“ между  ул. „Фотинова“ и ул. „Мара Тасева“.  

В момента има изградени частично тротоарна настилка с бетонови плочи от 

западната страна на ул.”Македонска”. Паркингът също е изграден частично. От източната 

страна на улицата има изграден тротоар със стари базалтови плочи и бетонови бордюри, 

които нямат необходимата височина . 

Терена не е отводнен и на изградения паркинг няма дъждовна канализация.  
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Изпълнението на проекта да се базира на изходна информация, предоставена от 

Възложителя, която представлява: 

 данни от съществуващи геодезически мрежи; 

 копие – извадка от кадастрален и регулационен план; 

 ЧИ на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 57649.503.2412, гр. Попово 

 скица № 15-148303 - 12.03.2018 г. от СГКК - гр. Търговище  

 състояние на пътната настилка – конструкция на съществуващата настилка, 

оценка на отводняването, състояние и равност на настилката; 

 данни за съществуващи подземни и надземни комуникации, собственост на 

други ведомства.  

 

IV. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА 

 

ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ 

 Заснемането на улиците да се извърши от трайно стабилизиран опорен полигон 

или геодезически болтове (координатна система БГС 2005, височинна система 

Балтийска). Изборът на точките на опорния полигон да се извърши на подходящо 

защитено място в близост до паркинга, извън платното за движение, върху 

неподвижни обекти, с оглед запазването им по време на строителството и 

бъдещата експлоатация.  

 Всички геодезични работи следва да отговарят на изискванията на „Инструкция 

за създаване и поддържане на геодезични мрежи с местно значение”; 

 Новите полигонови точки да бъдат реперирани до три съществуващи трайни 

елемента; 

 Допустимите стойности на средните квадратни грешки в положението на точките 

от геодезичния полигон след изпълнението не трябва да надвишават +/- 0.07 м; 

 Заснемането да се извърши по полярен метод и по напречни профили през 10 м, 

както и характерни точки от пътя;  

 Да се създаде височинна основа от трайно стабилизирани нивелачни репери. В 

зависимост от конкретните условия те могат да съвпадат с точките от опорния 

полигон; 

 Да се заснемат подробно ситуациите на улиците, местоположението на 

отводнителните, далекосъобщителните и др., съоръжения на други ведомства, 

бордюри, принадлежности на пътя – сигнализация и маркировка, пътни 

кръстовища, имотните граници прилежащи на улиците, входове към имотите, в 

т.ч. и входове на гаражи. 

 Да се изготви проект за вертикална планировка с червени хоризонтали през 10 см. 

 

ЧАСТ  ПЪТНА 

Да се проектира нов уличен участък с двупосочно автомобилно движение за 

съединяването на тупиковата улица, като се изгради паркинг и се обособят максимален 

брой места за паркиране на леки автомобили, съгласно ЧИ на ПУП-ПЗ на ПИ с 

идентификатор 57649.503.2412, гр. Попово. Паркинга да бъде свързан с тротоарна 

настилка със входовете на жилищния блок. Източният тротоар по ул. „Македонска “ да се 

предвиди цялостна подмяна на тротоарната настилка и бетоновите бордюри. 

Разпределението на паркоместата да се съобрази с Наредба 4/2009 за проектиране, 










