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ОДОБРЯВАМ: 
/ИНЖ.НИКОЛАЙ ТЕРЗИЕВ/ 
 КМЕТ НА Р-Н „ТРИАДИЦА” 

 
 

 

 ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 
 
 

за изготвяне на инвестиционен технически проект  за Обединено детско 

заведение за осем групи в УПИ І, кв.40, м. „Манастирски ливади-изток“, 

 район „Триадица“  

 

Техническото задание за проектиране е структурирано съгласно инвести-
ционното намерение на район „Триадица“   за изграждане на  ново детско заведение 
за осем групи и издадената от главния архитект на СО виза за проектиране. 

 При проектирането е необходимо да се обърне особено внимание на 
функционалното решение при разработването на проекта, използването на 
съвременни технологични решения, инсталации и материали, за създаване на 
оптимални условия за обитаване на децата и работа на обслужващия персонал, 
както и възможност за използване на сградата от хора в неравностойно положение. 
            Застрояването в посоченото във визата за проектиране застроително петно 
да бъде оптимално, естетически и функционално да се реши дворното прос-
транство. 
            Постройката да бъде двуетажна, с удобни функционални връзки между 
групите, административните помещения на обслужващия персонал, кухненския блок 
и физкултурно-музикалния салон. Проектът да се изпълни съгласно предвижданията 
на плана за застрояване и издадената виза за проектиране. Категорията на строежа 
да се определи съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ. 

Проектът да третира сградата, цялостно решение на терена и ограда. 
Конкретните проектни решения да бъдат разработени в достатъчна степен за 
цялостно изпълнение на всички СМР, включително подробни количествени сметки 
по всички специалности и трябва да осигурят възможност за възлагане на 
строителството чрез процедура по Закона за обществените поръчки.          . 

 Изисквания към инвестиционния проект в съответствие с действащата 
нормативна уредба: 

 
1. Общи изисквания: 

             Сградата на ОДЗ да се проектира на 2 етажа за 8 групи /2 яслени и 6 
градински/ - 190 деца, съгласно предвижданията на ПЗР и издадената от главния 
архитект на СО виза за проучване и проектиране. 

 За 190 деца съгласно чл. 137 ал.1 т.4 буква “б” от ЗУТ и чл.8 ал.2 т.3, 
приложение №2 от Наредба №1/30.07.2003 г. на МРРБ за номенклатурата на 
видовете строежи, строежът  на детското заведение е ІV категория.  

Проектната документация да се изготви в  техническа  фаза с характерни 
работни детайли – min. за покриви, стълби, парапети, външни облицовки,  
прозоречни парапети и подпрозоречни первази - при необходимост спрямо 
предвижданията на проекта,  хидроизолация на основите и евентуално сутерен и 
всички други детайли, без които не може да бъде изпълнено строителството, 
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цялостна подробна количествена и стойностна  сметка  за строежа, съгласно 
Наредба №4/21.05.2001 г. на МРРБ. 
         Техническият проект ще подлежи на съгласуване и одобряване и ще е 
основание за издаване на разрешение за строеж.  

  
1.1. Част „АРХИТЕКТУРА“ 

           Обемно–планировъчното решение трябва да е съобразено с  конкретното 
изискване на капацитета на обединеното детско заведение, определено с 
настоящето задание общо за 190 деца /детски ясли  по 20 деца в група , детска 
градина – по 25 деца  в група/. 

Строежът следва да отговаря на устройствените показатели: Кинт.-0,6,  2 
етажа, макс. плътност- 30%, озеленяване – не по-малко от 50%, на нормите на 
Наредба №3/05.02.2007г. на МЗ за здравните изисквания към детските градини, на 
Наредба №7 от 2003г. за ПНУОВТУЗ, на ЗУТ. 

Необходимата площ на терена на  детското заведение е минимум по 25кв.м. 
на дете за градинска група и минимум по 20 кв.м. за дете от яслена група. 

Терен на детското заведение: 

Да се предвиди физкултурна площадка  по изискванията на чл.10 от Норми за 
проектиране на детски и учебно-възпитателни заведения от 1988г. На всяка група да 
се осигури площадка с регулирано засенчване с площ 120 кв.м., от които за игра с 
твърда настилка  по 2,5 кв.м./ дете. 

Стопанската площадка е не повече от 100 кв.м., със собствен вход и ограден 
кът, където са  кофите за смет.  

Задължително е да се предвиди ограда с височина до 1,60м. 
Проектът да дава възможност в бъдеще за изграждане на закрит басейн с 

размери 6м /12,50м и съблекални. 
Звена и помещения в детското заведение: 

   - Приемно фоайе с помещение за портиер/ охрана. 
   - Спалня и занималня общо с минимална площ по 100 кв.м за всяка група, 

при осигурен минимум 4 кв.м. площ на дете. Изложението на спалните е юг, 
югоизток или изток, по изключение  на запад. 

Гардероб-филтър за всяка група  40-50 кв.м., оборудван с гардеробчета за 
дрехи и пейки за сядане и преобуване. Предверие пред гардероба да служи за 
чакалня за родителите. 

Санитарни възли с тоалетни и мивки –с площ не по-малко от  40-50 кв.м., като 
преградните стени в тоалетните да са с височина 1,00м. и долният ръб да е на 
разстояние 0,20 м от пода.  За  детските групи да се проектира и  санитарно-
хигиенно помещение с площ и елементи на санитарно  обзавеждане съгласно  
Наредба №4/2009г. но МРРБ за проектиране и изпълнение  и поддържане на 
строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 
включително на хора с увреждания. 

Да се осигури непосредствена зрителна връзка между занимални и спални, 
между гардеробните с умивалните , чрез остъклена витрина с долен ръб на 1,00м от 
ниво готов под. Препоръчително е да  има  пряка визуална връзка между 
занималнята и умивалното.  

- Физкултурно-музикален салон с площ минимум 80 кв.м., склад за уреди и 
санитарен възел към него, като ориентацията на прозорците трябва да изключва 
север. Салонът  по възможност да е разположен на първия етаж.  

 - Административно- медицинска  част да се проектира в самостоятелен блок с 
отделен вход или зона от сградата със самостоятелен достъп и “топла” връзка  с 
групите на детската градина :  кабинет на директор – площ  12 кв.м., методически 
кабинет до 16 км., лекарски кабинет с бокс за физиопрофилактика – 16 кв.м. 
,изолационно и тоалетна – 12 кв.м. ,канцелария -12кв.м., гардероб, санитарен възел 
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и душ за персонала и помещение за инвентар за почистване , помещение/ склад за 
колички. 

Стопанска част-разполага се по възможност в сутерена с осигурено 
естествено осветление: 

- Кухненски блок - включва помещения за: топла и студена кухня, млечна или 
сладкарска кухня, подготвителни за месо, за птици и риба, за зеленчук, 
дезинфекционна за яйца, склад зеленчук, хладилници, склад сухи продукти, склад 
амбалаж, помещение за отпадъци, гардероб, санитарен възел и душ за кухненския 
персонал – всичко от 60 до 140 кв.м. по технологичен проект. При разполагането му 
в сутерена да се осигурят кухненски платформи. 

- Пералня площ всичко 45-50 кв.м.: склад нечисто бельо, пералня, сушилня- 
гладачна, склад чисто бельо, гардероб, санитарен възел и душ за персоната на 
пералнята 

- Технологични помещения , свързани  с отоплението 
-  Помещение за отпадъци. 
Всички площи на тези помещения се определят от проект по част 

“Технология”. Да се предвиди товарна кухненска платформа за снабдяване и 
зареждане. 

  Входове и стълбища да се проектират като се спазва БДС -8267, чл. 17 , ал. 1 
от Норми за проектиране на детски и учебно – възпитателни заведения и чл.9 , ал.2 
от Наредба №3 на МЗ за здравните изисквания към детските градини: 

За всеки 2 яслени групи и всеки 4 градински групи – общ вход и стълбище. 
За стопанските служби  - отделен вход, 
За изолационното помещение – по възможност отделен вход. 

          В съответствие с Наредба № Iз -1971/2009г., изм. ДВ бр.89/28.10.2014г. на 
МВР и МРРБ за строително- техническите правила и норми за осигуряване на 
безопасност при  пожар, да се определи броя на евакуационните изходи и стълбища 
в зависимост от необходимата сумарна ширина, допустима дължина на 
евакуационния път и размерите на изходите. При 2-етажни сгради – отстоянието от 
вратите на помещенията, в които пребивават деца до стълбищата не трябва да е 
повече от 30 м. 

Основните помещения да се проектират с естествено осветление  при 
съотношение на остъклена площ към площта на пода 1:3 до1:4. Светлата височина 
на всички помещения в детската градина да е минимум 2.60 м. В спалните и 
занималните таваните да са без висящи конструктивни елементи. 
           Стълбищният парапет да се проектира с височина  не по- малка от 1.05м., с 
вертикално членение и отвори с максимално разстояние10см. 
           Съгласно Наредба 04/2009г. на МРРБ за проектиране, изпълнение и 
поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на 
населението, включително за хора с увреждания  освен външни стълбища  да се 
проектират и  външни рампи, подемна платформа или асансьор, водещи към 
детските групи. 
           Прозорците на занималните и спалните  да се проектират с височина 0.60 м 
от пода и минимално разстояние от тавана, позволяващо да се поставят 
слънцепредпазни устройства, съгласно Наредба №3/05.02.2007г. на МЗ за 
здравните изисквания към детските градини . 

Минималната отваряемост на прозорците да бъде 50%, с предвидени 
комарници. Външната дограма да се проектира с PVC профил и стъклопакет. 
Терасите да се обезопасят и оборудват със сенници за ползването им от децата  за 
игри на открито. 

Подовете на спалните, занималните и гардеробните помещения да се 
проектират с материали, устойчиви на дезинфекционни разтвори и удобни за лесно 
почистване. В санитарните възли подовото покритие да е с теракотни плочи или с 
гранитогрес. Подовите настилки в кухненския блок да се предвидят от 
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непромокаеми, неабсорбиращи, миещи се и нетоксични материали и да имат 
подходящ наклон към подови сифони  за оттичане на отпадните води.  В коридорите 
и стълбищата подовото покритие да е с теракотни плочи или с гранитогрес. 
Подовото покритие във физкултурно- музикалния салон  да се предвиди със спортна 
настилка  с мека, ластична  подложка или саморазливно покритие, осигуряваща 
добра звукоизолация и възможност за лесна поддръжка. 

Стените и таваните в занималните и спалните да са с покритие от латекс  в 
светли тонове.  

За оградата да изготви архитектурен детайл, в това число и на входните врати 
и конструктивна част.  

 
1.2. Част „ИНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГИЯ” 

         Във връзка с бъдещото проектиране е необходимо инженерно-геоложките 
проучвания да включват следното: 

1. Геолого-литоложки строеж на земната основа, посредством проучвателни 
сондажи, подробно описание на физико-механичните показатели на отделните 
геопланове, изграждащи проучвания участък (чрез лабораторни изследвания, 
акредитирана лаборатория) да се направи обследване на необходимия брой проби – 
нарушени и монолитни, както и да се състави напречен профил на отделните 
разновидности и техните якостно-деформационни свойства. 

2. Хидрогеоложки условия, наличие на подземни води. Определяне нивото на 
подземните води, посока на подземния поток, очакван водоприток по време на 
изкопите и строително-монтажните работи. 

Резултатите от проучването да бъдат представени в инженерно-геоложки 
доклад, включващ характеристиките на земната основа, установени нива на 
подземни води, тяхната корозионна агресивност към желязото и агресивност към 
бетона, сеизмични условия, съгласно EN 1998 Еврокод 8 „Проектиране на 
конструкциите за сеизмични въздействия”. 

Проучването може да бъде комбинирано освен със сондажни проучвания и с 
пенетрационни опити. 

Проучването може да бъде допълнено и със съществуващи архивни 
материали от предишни проучвания за съоръжения, които се намират в близост до 
бъдещата постройка. 

Сондажните проучвания да се извършат на предварително обозначени места, 
съгласно нуждите на конструктивния проект. 

След извършване на инженерно-гиоложките и хидрогеоложките проучвания, 
да бъдат обобщени в инженерно-геоложки и хидрогеоложки доклад. 

 

1.3. Част „СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ” 

      Конструктивният проект да се разработи съобразно проекта по част 
"Архитектурна" и част "Технологична", изхождайки от данните отразени в проекта по 
част "Инженерна геология и хидрогеология”.  

       При разработката на проекта по част „Строителни конструкции” да се осигури 
надеждността (носимоспособност, експлоатационна годност и дълготрайност) на 
конструкцията и на земната основа при експлоатационни и сеизмични въздействия. 
     Конструкцията да удовлетворява изискванията на чл. 169 от ЗУТ. 
Конструкцията следва да се осигури чрез: 

- избиране на подходящи строителни продукти; 
- избор на подходяща конструктивна схема, начин на фундиране, методи за 

изчисляване и конструиране; 
- спазване на действащата нормативна база; 
- пълнота на работния проект. 
Конструктивния проект да се изготви на базата на: 
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- архитектурния проект 
- хидрогеоложкия доклад 

Конструктивния проект да се съгласува с проектите по всички части . 
При изработването на конструктивния проект да се спазва действащата в момента 
на проектирането нормативна база: 

- Наредба № 4/2001 г. на МРРБ  за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти(изм. ДВ бр.85 от 27.10.2009 г.) ; 
           - Наредба № 1 от 1996 г. за проектиране на плоско фундиране на МРРБ; 

           -  Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции" 

 - Наредба № 3 от 2004 г. за основни положения за проектиране на 
конструкциите на строежите и за въздействия върху тях; 
 - Наредба № РД-02-20-2/27.01.2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения 
в земетръсни райони; 

- Наредба № 4/2009 г. на МРРБ за проектиране, изграждане и поддържане на  
строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 
включително за хора с увреждания; 

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 05.11.2012г.;  
 

Конструктивният проект да съдържа: 
- Обяснителна записка със съдържание съгласно чл.56 от Наредба № 4/2001 

г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти .  
- Статически и динамически изчисления и оразмеряване за осигуряване на 

конструкцията на вертикални и хоризонтални въздействия; 
-  Чертежи и детайли в необходимия обем; 
- Да се покажат и котират и съгласуват със специалностите всички 

инсталационни  отвори в плана на основите и кофражните  планове; 
             Конструктивният проект да бъде одобрен от технически контрол по част 
„Конструктивна”.  

  
1.4  Част „ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ” 

Поради  липса на изградени и въведени в експлоатация  „ВиК”мрежи в УПИ І, е 
необходимо да се проектира уличен водопровод в съответствие с изходните данни 
на „Софийска вода”АД. 

Проектът по част „ВиК” да се изготви след оглед на място от проектанта и 
съгласно изискванията на : 

     -Норми за проектиране на водопроводни и канализационни системи; 
      -Наредба №4/2005 г. на МРРБ за проектиране, изграждане  и експлоатация 

на сградни водопроводни  и канализационни инсталации; 
                  -Наредба №РД-02-20-8/2013г. на МРРБ за проектиране, изграждане и 
експлоатация на сградни водопроводни и  канализационни инсталации; 

      -Наредба №1з-1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014г. на МВР и 
МРРБ за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност 
при пожар; 

      - Наредба № 4/2009 г. на МРРБ за проектиране, изграждане и поддържане 
на  строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 
включително за хора с увреждания; 

      - Наредба № 4/2004г. на МРРБ за  условията и реда за присъединяване на 
потребителите и за ползване на ВиК системите; 

    - Наредба № 4/2001г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти; 

    - Наредба № 3/05.02.2007г. на МЗ за здравните изисквания към детските 
градини; 
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    - Норми за проектиране на детски и учебно-възпитателни заведения от 
1988г.; 

   - Наредба № 4/2006г. на МРРБ, МЗ, МВР и МОСВ за ограничаване на 
вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за 
правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, 
излъчван по време на строителството. 

Външен водопровод 

Захранването със студена вода от уличната мрежа да се проектира съобразно 
изходните данни от „Софийска вода“АД. При необходимост да се проектира и 
площадков водопровод. 
Ако е необходимо да се предвиди уличен ПХ 70/80 на новопроектираното сградно 
водопроводно отклонение при спазване изискванията на Наредба № IЗ-1971 от 2009 
г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при 
пожар на МВР и МРРБ. 
          Външна канализация 
          Поради липса на улична канализация да се проектира изгребна яма, 
включваща част „Конструкции“ и да се съгласува със специалист по „Строителни 
конструкции“. 
          Да се изчисли обема на изгребната яма и на колко време ще се почиства. 
При необходимост да се проектира и площадкова канализация до изгребната яма за 
битови отпадни води. 
          Проектът да бъде така изготвен че да дава възможност за връзка към  
бъдещата канализация. 
Да се предвиди отвеждането на дъждовните води от покрива и отводняването около 
сградата в резервоар. 

Вътрешни  „ВиК” инсталации 

Вътрешната водопроводна инсталация да се проектира с полипропиленови 
тръби като главната хоризонтална мрежа и вертикалните клонове за топла и 
циркулационна вода се проектират от РР тръби с алуминиева вложка. На 
необходимите места да се поставят спирателни кранове за зониране на 
водопроводите и лесен  ремонт. 

При проектирането на инсталацията за студена и топла вода, трябва 
задължително да се спазват изискванията за: 

- осигуряване на нормално водоподаване до всички водочерпни кранове; 
- недопускане на неикономично високи скорости и зони със застояване на 

водата; 
- мерки за недопускане нивото на шума да превишава определените норми 

от Наредба №6 от 2006 г. на МЗ и МОСВ; 
- осигуряване защита от замръзване; 
- осигуряване на начини за пълно източване на водочерпните кранове; 
- да се захранят с вода всички санитарни прибори, предвидени в 

архитектурния проект; 
- да се предвидят терморегулатори на мрежата за топла вода, захранваща 

тоалетните мивки за деца/или терморегулиращи батерии/. 
Съгласно Наредба №1з-1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014г. на 

МВР и МРРБ за строително-технически правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар на всички необходими места да се предвиди 
пожарогасителни инсталации или пожаротехнически средства. Противопожарният 
водопровод  да се предвиди от поцинковани тръби. 

Захранването с топла вода да се осъществи от тривалентен бойлер за топла 
вода. Да се предвидят соларни панели за загряване на водата. 

 Канализационна инсталация: 

 - Да се отводнят всички санитарни прибори, предвидени в архитектурния  
проект.  
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 -Да се предвиди отвеждането на дъждовните води от покрива, както и 
площадково отводняване около сградата, като се отведат в резервоар. 

Канализационната инсталация за дъждовни и битови води да се предвиди от 
PVC тръби /обикновени и дебелостенни/. На всички необходими места да се 
предвидят подови сифони и ревизионни отвори. 

В кухненския блок, съгласно технологичното задание да се отведат отпадните 
води към сградната инсталация, като отводнителните тръби да отговарят на всички 
изисквания за допустимо ниво на шума. Да се осигури защитата им срещу 
механични и температурни промени. 

Да се предвидят мазниноуловители, където е необходимо съгласно 
нормативите. 

Проектът да бъде съгласуван с всички специалности. 
 

1.4. Част „ЕЛЕКТРО” 

          Проектът по част „Електрическа” да се разработи в съответствие с издадената 
и съгласувана от експлоатационните дружества виза за проектиране, със  
становището „ЧЕЗ Разпределение България” АД, с изискванията на Наредба № 
4/2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните  проекти. 

Работният проект да съдържа схеми на ел. табла, чертежи, светлотехнически 
изчисления в необходимия обем, подробна количествена сметка и да обхваща 
следните видове /три и пет проводни / инсталации: 

 Външно ел.захранване: 

Съгласно изискванията на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, от 01.04.2015 г. 
да се предвиди изграждане на ТП-10 -0,4 кV. Същият да се ситуира след 
представяне на писмо - становище но ЧЕЗ. Начинът на захранване на ТП ще бъде 
предписан от ЧЕЗ допълнително след представяне на цялостен проект по част 
Електро. 

Вътрешни електрически инсталации: 

Да бъдат съобразени с функционалното предназначение на помещенията, 
отразени в проектното решение по част „Архитектура”.  

Силова инсталация: 

ГРТ за новопроектираната сграда  да се проектира с работна и дежурна 
шинна система. Всички консуматори изискващи непрекъснато захранване да се 
свържат преди прекъсвачите на съответните табла. 

Да се проектират етажни разпределителни табла с автоматични 
предпазители. 

За всички ОВ, ВиК и други технологични съоръжения да се предвиди 
eлектрозахранване от локални силови табла. 

Електроинсталация за захранване за отделните елементи за  достъпна среда,  
отразени в проектното решение по част „Архитектура”. 

Осветителна инсталация и ел.инсталация за контакти с общо 

предназначение: 

Работно осветление - да бъде съобразено с функциите на помещенията и 
пространството, с изискванията за енергийна ефективност и да се постига 
необходимата нормена осветенос по Наредба №3/05.02.2007г.на МЗ за Здравните 
изисквания към детските градини,Раздел ІV. Да се приложат светлотехнически 
изчисления за всички работни помещения. 

Осветителната инсталация в занималните; спалните помещения и в 
коридорите да  бъде изпълнена с луминисцентни осветителни тела с рефлекторни 
капаци. 

След приключване на работния ден част от общото работно осветление - в 
коридорите и стълбищата да остава в режим на ползване - дежурно осветление. 

Евакуационно осветление – над всяка врата на помещенията и по коридорите 
по пътя на евакуация и на всички изходи да се монтират указателни светлинни тела 
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с вградени акумулаторни батерии с време на разряд не по-малко от 30 мин. и надпис 
„ EXIT" или насочващи стрелки по посока на евакуацията.  

-Аварийното осветление да бъде част от общото осветление. 
Ключовете, контактите и бойлерните табла се монтират на височина Н=1,20м 

от готов под. Всички контакти в спалните помещения и в занималните се 
комплектоват със защитни капачки. 
            Да се предвиди външно осветление , съгласно чл. 34, ал. 4 от Норми за 
проектиране на детски и учебно-възпитателни заведения, 1988 г. Да се проектира и 
дворно осветление с енегоспесяващи лампи и метални стълбчета с височина 3 м. 

 

Слаботокови инсталации 

Телефонна инсталация, компютърна инсталация,интернет и кабелна 
телевизия, съобразно функционалното предназначение на помещенията отразено в 
проектно решение част „Архитектура”. 

Звънчево-домофонна инсталации, свързващи входовете на сградата с 
кабинета на директора, канцелариите и гардеробите на групите; 

Пожароизвестяване, в съответствие с изискванията на Наредба №1з-
1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014г. на МВР и МРРБ за строително-
технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, като се 
съобразят изискванията на чл.54 ал.1 от горната Наредба за изграждане на 
аварийно оповестителна и озвучилена система (АООС); 

Да се предвиди изграждане на СОТ и Видеонаблюдение и инвестиционния 
проект да се съгласува в СО-дирекция „Сигурност”, съгласно писмо Изх. № СО-6600-
133(1)/05.03.2014г.  

 
Заземителна инсталация 

Да бъде изпълнена с горещо поцинкована ст.шина 40/4, като общото импулсно 
съпротивление не трябва да надвишава 10 Ω. 

Всички разпределителни табла и тоководещи части да се подсъединят към 
заземителната инсталация на сградата. За проверка на съпротивлението на 
заземителите да се предвидят контролни /ревизионни/ клеми. 

 
Мълниезащитна инсталация  
Мълниезащитата да бъде с изпреварващо действие. 
При проектирането да се спазват изискванията на: 
 - Наредба № 3/2004г. на МЕЕР за устройство на електрическите уредби и 

електропроводните линии; 
- Наредба № 3/2007г. на МЗ за здравните изисквания към детските градини 
- Норми за проектиране на детски и учебно-възпитателни заведения от 1988 г. 
- Наредба № 4/2010г. на МРРБ за мълниезащитата на сгради, външни 

съоръжения и открити пространства 
 - Наредба № 1/2010г.на МРРБ и МИЕТ за проектиране, изграждане и 

поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради 
 - Наредба №1з-1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014г. на МВР и 

МРРБ за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност 
при пожар; 

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

 -Наредба № 4/2010 г. на МРРБ за мълниезащита на сгради, външни 
съоръжения и открити пространства. 

  

1.6. Част „ТОВК" 

Топлозахранване 
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Проектантът да проучи и анализира  различни варианти на енергоносител: 
класически с котелно/ на ток, газ, нафта/, използване на нови технологии 
/термопомпи/, възобновяем енергиен източник и да предложи икономически и 
енергоефективно  най-изгодния, въз основа на който да бъде изработен проекта. 

Местоположението да бъде съобразено с вертикалната планировка и 
детските площадки и вътрешното разпределение на сградата, както и да бъде 
отразено в съответните ситуационни планове. 

Проектът да определи вида на отоплителните тела и да бъдат разработени 
два варианта в зависимост от използването на инсталацията -за отопление и/или 
охлаждане на помещенията. 

Да се предвиди монтирането на тривалентен бойлер за топла вода, 
съобразен с броя на хората в сградата, като същият се свърже и към слънчеви 
панели. 

 Вътрешна отоплителна инсталация   

Проектът за вътрешната отоплителна инсталация да отговаря на следните 
изисквания: 

- Разпределителната тръбна мрежа да се предвиди от стоманени тръби до 
колекторни кутии; 

- От колекторните кутии до отоплителните тела трасето да се проектира с 
полиетиленови тръби, с алуминиева вложка, положени в шлаух в подовата 
замазка; 

-За отоплителни тела да се предвидят алуминиеви радиатори, 
окомплектовани с термостатични радиаторни вентили, секретни вентили и 
автоматични обезвъздушители; 

-  Да се предвиди топлоизолация по тръби от микроклетъчна структура в 
сутерена; 

- Обезвъздушаването на отоплителната инсталация да се предвиди с 
балансови щранг вентили и автоматични обезвъздушители с по-голям обем и на 
височина мин. 2,0 м; 

- За обезопасяване на инсталацията да се предвиди затворен разширителен 
съд с необходимия обем. 

Вентилация  
За всички помещения (санитарни възли, складове и др.) без прозорци да 

се предвиди  смукателна вентилация. 
За останалите помещения да се разработи необходимата вентилация, 

съгласно санитарно-хигиенните норми и задание от технологичния проект. 
Местата на изхвърляне и засмукване на пресен въздух да са на 

нормативно разстояние. Въздуховодите да се предвидят от поцинкована 
ламарина. При преминаване на въздуховоди през етажни плочи или от помещения 
с различна противопожарна устойчивост да се предвидят и противопожарни 
клапи. 

Да се изготви проект по част КИПиА, като в заданието да се предвидят 
мерки за ефективна работа на системите, с акцент върху оптимизирането на 
експлоатационните разходи. 

Проектът да се окомплектова с изчисления, текстови и чертежен 
материал. 

 
1.7. Част „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ”  

Да се изготви проект за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. 
Да се приложат детайли за топлоизолация на стени, подове и тавани. Да се 
съставиенергиен сертификат по проектни данни. 

При проектирането да се спазят: 
- Наредба № 4/2001г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти; 
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- Наредба № 15/2005г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи 
за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за 
производство, пренос и разпределение на топлинната енергия; 

- Методики по прилагането на Наредба № 15 от 2005 г. (БСА – кн. 7/2006 г.); 
- Наредба № 7/2004г. на МРРБ за енергийна ефективност, топлосъхранение и 

икономия на енергия в сгради; 
- Наредба № РД-16-1594/2013г. на МРР и МИЕ за обследване на енергийна 

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради; 
- Наредба №1з-1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014г. на МВР и 

МРРБ за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност 
при пожар;    

- Хигиенни норми за този вид сгради; 
- Закон за енергетиката; 
- Закон за енергийна ефективност. 
 

1.8. Част „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ” 

Да се изготви проект, съгласно Наредба №1з-1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 
89/28.10.2014г. на МВР и МРРБ за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар. 

 
1.9. Част „ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ” 

  На обекта да се проектира пожароизвестителна система, състояща се от 
централа с вградено самостоятелно електрозахранване, програмируема от вградена 
клавиатура с часовник и дисплей.  

Пожароизвестителната централата да бъде монтирана в помещението за 
охрана, където има възможност за постоянен контрол /има непрекъснато служител/.  

Пожароизвестителната централа да позволява осъществяване на модемна  
връзка (по телефон или GSM) с определени длъжностни лица, отговарящи за 
обекта.  

В новопостроените помещенията на необходимите места да се монтират 
подходящи пожароизвестителни датчици и сирени. Окабеляването да се извърши с 
подходящ трудногорим кабел, положен в трудногорима гофрирана тръба за скрита 
инсталация. Където това е невъзможно да се положи в трудно горими кабелни 
канали за открита инсталация.  

Всички преминавания през стени и плочи да става в тръби, които след 
изтеглянето на кабелите да се уплътняват с пожароустойчива пяна. 

Към проекта да се приложат количествено-стойностните сметки за вложените 
елементи и материали. Да се предвидят и приложат към тях и отделните СМР, както 
и тези за ефективни проби и наладки. 

Пожарообезопасяването в техническите помещения и коридорите да се 
осигури с подходящи преносими пожарогасители, съгласно предвидения план за 
евакуация. 

При разработването на проекта да се вземат предвид изискванията на 
Наредба №1з-1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014г. на МВР и МРРБ за 
строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, 
специфичните особености на обекта и функционалните предназначения на 
помещенията в него. 
 

1.10. Част „ГЕОДЕЗИЯ" 

Проектът по част „Геодезия” да се разработи върху геодезическо заснемане 
на съществуващия терен, определен за строителство на новото детско заведение .         
Да се изготви подробна ситуация, която да осигури нужната за проектирането на 
всички части информация. Разработката да е в Координатна система 1970 г. и 
Балтийска височинна. Точките от РГО да се стабилизират трайно и да се реперират. 
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Местата на реперирането да бъдат сигнализирани с боя и координирани, за да се 
улесни откриването на точките от РГО по време на строителството. Да се приложи и 
реперен карнет за точките. Местата на точките от полигона да се покажат и върху 
ситуацията. Да се приложи схема на опорната мрежа. Геодезическата снимка да се 
съвмести с действащия регулационен и кадастрален план. 

Част „Геодезия” да съдържа  „Вертикална планировка” и „Трасировъчен план”.  
Вертикалната планировка да се разработи за прилежащия   терен. Да се 

покаже взаимната вертикална обвързаност на новопроектираната сграда  с алеи, 
зелени площи и др.  Да се определят кота ±0,00 на новата постройка, схемата  за 
отводняване и отвеждане на атмосферните води, вида на настилките с включени 
детайли и количествено стойностна сметка за тях. Проектните наклони и изборът на 
настилки да са съобразени с предназначението на сградата и изискванията на 
Наредба № 4/2009г. на МРРБ за проектиране, изпълнение и поддържане на 
строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 
включително за хората с увреждания. С проекта за вертикална планировка да не се 
допусне промяна на нивелетите на прилежащите улици  

Новопроектираната сграда да бъде обхваната в трасировъчен план. Същият 
да се разработи в съответствие с нормативните актове, в степен на подробност, 
необходима за изпълнението на обекта. Да се определи точното отлагане на 
проекта на място, в съответствие с визата за проектиране и архитектурната част на 
разработката. Трасировъчният план да се разработи по ортогонален и полярен 
метод.  

Разработката да се съгласува с проектантите по части, съгласно чл.139, ал.3 
от ЗУТ. 

Проектът по част „Геодезия” да се разработи в съответствие с нормативните 
актове и действащите инструкции по геодезия и да се представи и на магнитен 
носител.  

 

1.11. Част „Паркоустройство и благоустройство” 

С работния проект да се даде цялостно решение на прилежащия терен в 
съответствие със задължителните устройствени показатели, съгласно Визата за 
проектиране и с оглед формиране на екологически и естетически издържана среда 
за обитаване от децата, като се определят: 

-функционалното зониране и площоразпределението на прилежащия терен; 
-площната композиция, алеите и алейните настилки; 
-пространствената композиция и растителното оформяне. 
Работният проект да се изработи върху геодезическа снимка на 

съществуващия терен. 
Работният проект да включва: 
-ландшафтна архитектура, включително детски съоръжения. 
-дендрологичен проект за дървесната, храстовата и цветната растителност;  
Работният проект по част „Паркоустройство и благоустройство” да се 

разработи в обхвата на глава петнадесета, раздел III и глава шестнадесета, раздел 
III от Наредба № 4/2001г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните 
проекти, Наредба № 1/2009 г. на МРРБ, МВР и ДАЗД за условията и реда за 
устройството и безопасността на площадките за игра и Наредба №3/2007г. на МЗ за 
здравните изисквания към детските градини. Проектът се съгласува в Дирекция 
„Зелена система” - СО. 

 
1.12.  Част „Технология” 

Да се изготви проект по част „Технология" за  кухнята и офис-разливните 
помещения за всяка от групите . 

 
1.13.Част „ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ“. 
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Разработката да се изготви в съответствие с изискванията на чл.10 (от т.1 до 
т. 16) от Наредба № 2/2004 г.на МРРБ за минимални изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на СМР, и да съдържа: 

-Строително-ситуационен план с нанесени: прилежаща техническа 
инфраструктура от приложените към заданието, изходни данни със съответния цвят, 
съгласно приетите обозначения на проводите по Приложение № 2 към чл.69 от 
Наредба № 8/2001 г. към ЗУТ за обема и съдържанието на устройствените схеми и 
планове ; 

-Схема за обезпечаване на строителната площадка с ток, вода и др.; 
-Схема на разположението на санитарно-битовите помещения и показано 

място за оказване на първа помощ; 
-Организационен план с предвидената строителна техника; 
-Схема на местата за инсталиране на подемни съоръжения и строителни 

скелета; 
-Схема на местата за складиране на строителните материали и 

задължителното им сортиране по видове, съгласно изискванията на чл. 25 от 
Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на 
територията на СО (Решение №137 от Протокол № 73/2006г. на СОС); 

- Схема и начин за изхвърляне на строителните отпадъци; 
- План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация 

на работещите и намиращите се на строителната площадка; 
- Мерки и изисквания за безопасност по всяка специалност; 
- Комплексен план-график, изясняващ последователността при извършване на 

СМР по всички специалности.  
Проектът да се съгласува с „ОБД-СО” и „КАТ”. 
 

1.14. Част „КОЛИЧЕСТВЕНА И СТОЙНОСНА  СМЕТКА”. 

 
Да се разработи  цялостна количествена  и стойностна сметка, включваща 

всички елементи на строителния процес, обзавеждането и технологичното 
оборудване на обединеното детско заведение. Количествата да отговарят 
заложените в графичната част на проекта материали и СМР. Проектите по части да 
са взаимно съгласувани.  

 

2. Актуална нормативна уредба за проектиране: 

           -  Закон за устройство на територията; 
 -  Закон за устройството и застрояването на Столичната община; 
 - Наредба № 4/2001г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти; 
 -  Наредба № 3/2007г. на МЗ за здравните изисквания към детските градини; 
 -  Наредба № 5/2006г. на МЗ и МЗГ за хигиената на храните; 
 -  Норми за проектиране на спортни сгради и съоръжения (изд. КТСУ/1989г.); 
 -  Норми за проектиране на детски и учебно-възпитателни заведения от 1988г.; 
 -  Наредба № 4/2009г. на МРРБ за проектиране, изпълнение и поддържане на 
строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 
включително за хората с увреждания; 
 - Инструкция  № 34 за хигиена на спортните обекти и екипировка от 
24.10.1975г.; 
 -  Наредба № 2/2005г. на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация на 
водоснабдителни системи; 
 -  Наредба № 4/2005г. на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация на 
сградни водопроводни и канализационни инсталации; 
 - Наредба № 4/2004г. на МРРБ за условията и реда за присъединяване на 
потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи; 
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 - Наредба № 15/2005г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи 
за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за 
производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. Методики по 
прилагането на Наредба № 15/2005г.; 
 -  Наредба № 7/2004г. на МРРБ за енергийна ефективност, топлосъхранение и 
икономия на енергия в сгради; 
 -  Наредба № 3/2004г. на МЕЕР за устройството на електрическите уредби и 
електропроводните линии; 
 - Наредба № 1/2010г. на МРРБ и МИЕТ за проектиране, изграждане и 
поддържане на електрически уредби ниско напрежение в сгради; 
 - Наредба № 6/2004г. на МЕЕР за присъединяване на производители и 
потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните 
електрически мрежи; 
 - Наредба № 4/2010г. на МРРБ за мълниезащитата на сгради, външни 
съоръжения и открити пространства; 
 -  Наредба № 16/2004г. на МЕЕР, МЗГ и МРРБ за сервитутите на енергийните 
обекти; 
 - Наредба № 2/2004г. на МРРБ и МТСП за минималните изисквания за 
здравословни н безопасни условия на труд при извършване на СМР; 
 -  Наредба № 4/2006г. на МРРБ, МЗ, МВР и МОСВ за ограничаване на вредния 
шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и 
нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на 
строителството; 
 -  Наредба 1з-1971/2009г., изм. и доп.  ДВ, бр. 89/28.10.2014г.  на МРРБ и МВР за 
строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; 
 -   Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична 
община, приета от СОС с Решение № 950 по Протокол № 120 от 11.10.2007г.; 
 - Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали, приета с ПМС № 277 от 05.11.2012 г.; 
 - Наредба № РД-02-20-19/2011г. на МРРБ за проектиране на строителните 
конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на 
строителни конструкции; 
 - Наредба № 1/2009г. на МРРБ, МВР и Държавна агенция за закрила на детето за 
условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра; 
 - Наредба № 2 от 2005г. на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация на 
водоснабдителни системи; 

- Наредба № 35 от 2012г. на МТИТС и МРРБ за правилата и нормите за проектиране, 
изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и 
прилежащата им инфраструктура; 
- Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на 
територията на СО, приета от СОС с Решение № 216 по Протокол № 38 от 16.04.2009г.; 
 - Наредба № 8/1999г. на МРРБ за правила и норми за разполагане на технически 
проводи и съоръжения в населени места; 
 - Наредба № РД-16-1058/2009г. на МРРБ и МИЕТ за показателите за разход на 
енергия и енергийните характериктики на сградите; 

- Наредба № 16-1594/2013г. на МРР и МИЕ за обследване за енергийна 
ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради; 
 - Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на 
съоръжения под налягане, приета с ПМС № 164 от 07.07.2008г.; 

- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване 
съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006г.; 
 - Хигиенни норм 
 - Наредба № 7/2003г. на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните 
видове територии и устройствени зони; 
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 - Наредба № 6/2006г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната 
стеда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, 
граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка 
на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху 
здравето на населението; 
 - Наредба № 26/2008г. на МЗ за устройството и дейността на детските ясли и 
детските кухни и здравните изисквания към тях; 
 - Наредба № 2/2008г. на МРРБ за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на 
хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения; 
 - Наредба № РД-02-20-8/2013г. на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация 
на канализационни системи; 
 - Наредба № 7/1998г. на МРРБ за системите за физическа защита на строежите; 
 - Закон за енергетиката; Закон за енергийната ефективност; 
 - Наредба № 2/2009г. на МРРБ за избор и проектиране на асансьорни уредби в 
жилищни и общественообслужващи сгради; 
 - Наредба № 14/2005г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за 
проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, 
преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия; 
 - Наредба № 2/2004г. на МРРБ за планиране и проектиране на комуникационно-
транспортните системи на урбанизираните територии. 
  

При проектирането да се спазва актуалната нормативна уредба, включително 
промени в изброените по-горе нормативни документи, както и други специфични за 
съответната специалност нормативи. 

 
3. Инвестиционният проект да се разработи по части: 

- Архитектура 

- Конструкции 

- Инженерна геология и хидрогеология (хидрогеоложки доклад) 
- ВиК – вътрешни инсталации, сградни ВК отклонения, като ситуацията бъде 

съгласувана с всички експлоатационни дружества и при доказана необходимост и 
площадкова канализация; 

- ТОВК – вътрешни инсталации , топлозахранване и вентилация 

-  Енергийна ефективност; 
- ЕЛЕКТРО – вътрешни инсталации, мълниезащита и кабелно ел захранване 

СРН - 10KV; 
- Управление на строителните отпадъци; 

-  Пожароизвестяване; 

- Геодезия – геодезическо заснемане, вертикална планировка и трасировъчен 
план; 

-Благоустройство и паркоустройство, включващо озеленяване, ограда, 
детски съоръжения и площадки; 

-План за безопасност и здраве, включително „Временна организация на 
движението"; 

-Външни връзки на сградата с инфраструктурата и проекти за изместване на 
съществуващи мрежи и съоръжения, при необходимост, съгласно съгласуваната 
виза за проектиране; 

- Проект за пожарна безопасност 

-Технологичен проект- кухненски блок и разливни 
- Количественостойностна  сметка 

 

Инвестиционният проект да се комплектова по 5 /пет/ екземпляра – 

чертежи с обяснителна записка, детайли, спецификации. Да се представи и на 
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магнитен носител CD. Същият се съгласува с всички инстанции от проектанта, като 
таксите за съгласуване се поемат от Възложителя. 

 
Изготвили:                                                                             

                                                                                                 
Част „Архитектура“ 

                                                                                   ……...................................                              
                                            /арх.Иван Шишков/ 

                                                                                  Гл.арх. на р-н „Триадица“  
 
Част „Строителни конструкции” и „ПБЗ“ 
                                                                                     ………………………….. 
                                                                                  /инж.  С. Богданов / 
 Част „Водопровод и канализация“ 

                                                                                   .…………………………. 
                                                                                  /инж. С. Сотирова/ 
 Част „ЕЛЕКТРО” , Част „ТОВК", 

 Част „Енергийна ефективност“ 

 Част „Пожароизвестяване” 
                                                                               .…………………………. 
                                                                                 /инж. В.Витанов/ 
  
 Част „Паркоустройство и благоустройство” 
                                                                              .…………………………. 
                                                                               /ландш.арх. С.Гигова/ 
 
 Част „Геодезия" и „Инженерна геология“ 

                                                                                           .……………………… 
                                                                                /инж. Д. Василева/ 
 
 

  Съгласувано с: 

 

 Дирекция “ЖОСТЕЕ“                                         ………………………… 
                                                                              /  инж. А. Мутафчиева/ 
 Гл. експерт “ЖОСТЕЕ“                                          
                     ………………………… 
                                                                              /  инж. А. Иванова/ 
Нач. отдел “ЖОС“                                          
                                                                               ………………………… 
                                                                              / инж. Е. Накова/ 
Гл. експерт Дирекция „Образование“            …………………………. 
                                                                                       /инж. М. Шопова/ 
 

Директор  Дирекция „Образование“            …………………………. 
                                                                                       /Мария Минчева/ 
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