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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

към документация за възлагане на обществена поръчка: 

 

„Изготвяне и съгласуване на работни проекти за основен 

ремонт/реконструкция/обновяване и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност на обектите от образователна инфраструктура”,  

в изпълнение на Проект „Бъдеще за Добрич”, по Договор № BG161РО001/5-02/2012/001 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално 

Развитие” 2007-2013 г. 
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ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

 

 

ОБЕКТ: „Основно обновяване и ремонт на сгради на детски градини и училища на 

територията на Община град Добрич” 

▪ Детска градина №12 

▪ Детска градина №18 

▪ Детска градина №25 

▪ Детска градина №32 

▪ ОУ „Христо Ботев” 

▪ ОУ „Йордан Йовков” 

▪ ОУ „Стефан Караджа” 

▪ СОУ „Дора Габе” 

▪ СОУ „Любен Каравелов” 

▪ ПМГ „Иван Вазов” 

▪ ЕГ „Гео Милев” 

  

 

ФАЗА: Работен проект 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

   І.    Обща част: общи данни за обекта 

 ІІ.  Техническа част: 

1. Част Архитектура и конструкции 

1.1.  Архитектурна  

1.2.  Интериор и обзавеждане; 

1.3.  Конструктивна 

2. Част Инсталации и мрежи на техническата инфраструктура 

2.1.  В и К инсталации 

2.2.  Електрически инсталации 

2.3.  ОВ и К (отопление, вентилация и климатизация) 

2.4.  Част Топлотехническа ефективност 

3. Част Устройство на прилежащия към обекта терен 

4. Част Пожарна безопасност 

5. Част План за безопасност и здраве 

6. Част Сметна документация 

6.1.  Количествена сметка 

6.2.  Стойностна сметка 
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ФОРМА: 

Всички части на работния проект да се представят в 5 /Пет/ екземпляра, за всеки 

обект поотделно, на хартиен и магнитен носител и да  включват: 

1. Работни чертежи и детайли, по които се изпълняват отделните видове СМР в 

мащаб: 

1.1. Ситуационно решение - в М 1:500; 

1.2. Разпределения и разрези - в М 1:50, и фасади в М 1:100; 

1.3. Детайли - в М 1:20, М 1:5 и М 1:1; 

1.4. Други чертежи /аксонометрични схеми на инсталациите/ - в подходящ мащаб; 

2. Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се 

прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни; 

3. Изчисления, обосноваващи проектните решения. 

 

Настоящото задание за проектиране е изготвено, съгласно чл.13 от Наредба №4 за 

обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

Предмет на заданието е определяне на основните изисквания, които следва да се 

спазят при изработване на инвестиционен проект за основно обновяване и ремонт на 

сгради на детски градини и училища на територията на Община град Добрич.  

Предвижда се запазване на външния архитектурен облик и на функцията на 

сградите. 

Чрез обновяването и ремонта на сградите се цели постигане на по-добри условия за 

работа. 

За всички обекти е възложено изготвяне на технически паспорт, съгласно чл.176а от 

Закон за устройство на територията /ЗУТ/ и съставяне на Доклад за енергийно обследване 

на сградите, съгласно чл.16 от Закон за енергийната ефективност /ЗЕЕ/. 

 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА №12 „ЩУРЧЕ“ 

 

І. Общи данни за обекта:  
Детска градина №12 е построена през 1971 година за задоволяване потребностите на 

жителите на застроения през 60-те години квартал „Червената пръст“. Детската градина се състои 

от основна двуетажна сграда „Занималня“ с вход от юг и спомагателна едноетажна сграда, която 

е разположена северно от основната, и в която са намират котелното помещение и кухненския 

блок. Между двете сгради съществува топла връзка.  

Общата застроена площ на обекта е 521.00 кв.м., а площта на имота е 3 194.00 кв.м.. 

Сградите на детска градина №12 са изпълнени по традиционния способ, характерен за 

строителството в квартала, а именно масивно монолитно строителство с ивични бетонови 
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основи, тухлени стени, стомонобетонови колони, греди и плочи, и четири скатна дървена 

покривна конструкция, покрита с цигли.    

Поради естественото износване на материалите, независимо от текущите ремонти, 

интериора и екстериора на сградата са в не добър естетически вид и е наложително да се 

извършат необходимите строително-ремонти работи.  

За обекта няма запазена проектна документация.  

Възложено е съставяне на технически паспорт, след провеждане на обследване по реда на 

глава трета на Наредба №5/2006г. за техническите паспорти на строежите, както и доклад за 

обследване по реда на  Наредба №16-1594 от 13 ноември 2013 г. за енергийна ефективност. 

  

ІІ.  Техническа част: 

1. Част Архитектура и конструкции 

1.1. Архитектурна част 

Проекта следва да включва архитектурно заснемане. 

Строително-ремонтните дейности, които следва да се изпълнят за обновяване и ремонт на 

сградата и прилежащите помещения, няма да са свързани с промени в разпределението и 

предназначението на отделните обекти в сградата. Не се предвижда промяна очертанията на 

фасадите и покрива. 

Дейностите, които ще се предвидят за изпълнение по проект, следва да отговарят на 

изискуемите енергоспестяващи мерки /ЕСМ/.   

Обновяването на обекта следва да започне с ремонтни дейности по покрива и фасадите на 

сградата. 

В проекта следва да предвиди цялостно разкриване на покрива, подмяна на отделни 

елементи от носещата дървена конструкция, нова обшивка и изолационна мембрана под 

покритието от цигли. 

Топлоизолацията от каменна или минерална вата следва да се монтира над таванната 

стоманобетонова плоча на втория етаж или под нея, като за целта се изгради окачен таван от 

гипскартон на метална конструкция.    

Да се използват нови ефективни и дълготрайни материали. 

Да се почистят и ремонтират окачените улуци и водосточните тръби. 

Да се подмени съществуващата дървена и метална дограма с PVC трикамерна с двуслоен 

стъклопакет (три стъкла). Да бъде запазен съществуващия растер. Коефициент на 

топлопреминаване U = 1.7W/m
2
K. 

Външна топлоизолация на фасадите на сградата с топлоизолационен материал с 

коефициент на топлопреминаване, съгласно изискванията на топлотехническите норми. 

Забележка: Всички подробности и детайли по проектиране на строителни ЕСМ да бъдат 

съобразени с Доклада от енергийното обследване (одит). 

Поради наличието на льосови почви и проявено слягане около сградата, задължително е 

да се предвиди нов водоплътен тротоар. 
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Вътрешните строително-ремонтни дейности следва да включват: 

- Премахване на подпухнала мазилка по стени и тавани и ремонт на същите; 

- Цялостно боядисване на стени и тавани; 

- Почистване на дървена ламперия, премахване на повредени такива и замяната им с нови, 

подмяна на повредени врати; 

- Ремонт на подови настилки и подмяна на увредени подови покрития; 

- Нови фаянсови облицовки и настилки от теракот в санитарните възли и сервизните 

помещения, както и оборудването им с нови санитарни прибори конзолен тип със скрита 

арматура;  

- Ремонт и почистване на настилки във фоайетата и коридорите.  

1.2. Част интериор и обзавеждане 

Интериора във всяка от отделните групи да бъде решен индивидуално, посредством 

съчетаване на различни пастелни цветове. 

Не се предвижда подмяна на мебелите за обзавеждане на отделните занимални и 

помещенията за почивка на децата.       

1.3. Конструктивна част 

Строително-ремонтните дейности по обновяването и ремонта не трябва да засягат 

конструкцията на сградата.  

Конструктивната част на проекта, като отчете резултатите от проведеното обследване по 

реда на глава трета на Наредба №5/2006г. за техническите паспорти на строежите, трябва да 

изследва съответствието между Норми и правила за проектирани, действали към момента на 

построяването и сега действащите, и при необходимост да предвиди строително-монтажни 

работи, които да осигурят изпълнението на изискванията на чл.169, ал.1 от Закона за устройство 

на територията /ЗУТ/. 

Проекта да бъде проверен, подписан и подпечатан от „Технически контрол“. 

2.  Част Инсталации и мрежи на техническата инфраструктура 

2.1. Част В и К инсталации 

Водопроводната и канализационната инсталации на сградата са изпълнени преди 40 

години с материали, които са на границата на експлоатационната си годност и към настоящия 

момент част от тях са излезли от масова употреба.  

Необходимо да се предвиди цялостна подмяна на всички вертикални и хоризонтални 

водопроводни клонове, както и на всички хоризонтални и вертикални канализационни клонове, 

ведно с вентилационни отводи към тях. 

При подмяната на санитарни прибори да се предвидят такива със скрити промивни 

устройства.  

По преценка на проектанта след извършена ревизия да се подменят и външните сградни 

водопроводни и канализационни отклонения. 

При проектирането да се спазват следните нормативни документи: 
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Наредба №4 за проектиране и изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и 

канализационни инсталации; 

Наредба №РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

канализационни системи; 

Закон за техническите изисквания към продуктите. 

2.2. Част Електрически инсталации 

Електрическата инсталация на сградата като цяло е морално остаряла и отделните й 

елементи не съответстват на променените нормативни изисквания. Всички електрически уреди за 

с голяма мощност и нисък к.п.д. За да се приведат електрическите инсталации и монтираните 

електроуреди в съответствие с изискванията е необходимо:  

- Ново главно разпределително електрическо табло, захранващо отделни табла за всяка 

група, като се проектира нова защитна заземителна инсталация, която да осигури захранваща 

схема тип TNC-S; 

- Подмяна на всички електрически подтабла с предвиден допълнителен РЕ проводник за 

осигуряване на TN-S схема на захранване; 

- Цялостна подмяна на инсталациите за осветление и контакти;    

- Във всички помещения, спомагателни коридори и стълбища, осветителните тела да се 

подменят с луминисцентни с ЕПРА. Осветеността и другите качествени показатели на 

осветлението да отговарят на приетите стандарти. Към проекта да се приложи методиката на 

пресмятането им; 

- Да се предвиди подмяна на всички електрически уреди, като сушилни, стерилизатори, 

фурни готварски и други подобни с нови с висок к.п.д. и висок клас на енергопотребление; 

- Проектиране на аварийно и евакуационно осветление в цялата сграда, отговарящо на 

нормативните изисквания и стандарти, като се предвиди дежурно осветление на необходимите 

места в сградата;  

- Проектиране на районно външно осветление на имота за обезпечаване защитата на 

обекта; 

- Проектиране на пожароизвестителна инсталация (ПИИ); 

- Проектиране на инсталация за подгряване на улуците и водосточните тръби. 

2.3. Част ОВ и К (отопление, вентилация и климатизация) 

За отопление на сградата, като енергоизточник се използва природен газ, а 

котлоагрегатите са водогрейни. Всички стаи и стълбища в сградата се отопляват с чугунени 

глидерни радиатори. Отоплителната инсталация е попътна (схема Тихелман). 

Няма изградена вентилационна система за поддържане на пресен въздух в кухненски блок. 

В котелното помещение системата е морално и физически остаряла с неподходящ вентилатор. 

Липсва система за нагряване на водата със слънчева енергия. 

            При изготвяне на проектната разработка да се вземе предвид, че дограмата на сградата, ще 

бъде подменена с PVC трикамерна с двуслойни (три стъкла) стъклопакети с К-стъкло, ще бъде 

извършена топлоизолация на покрива и на помещенията с външна изолация.  
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 При проектирането да се спазят следните изисквания: 

- Да се извърши ново оразмеряване на топлинното потребление, предвид предстоящото 

въвеждане на енергоспестяващи мерки. В резултат на изчислените параметри да се оразмери нова 

отоплителна система със съответното зониране (две зони). Възложителят изисква това да са 

помещения с южно изложение и помещения със северно изложение. 

- Точките на отопление с радиатори се запазват, но с актуалните им мощности. 

Възложителят препоръчва, при вариант на смяна на чугунените радиатори, да се проектират 

панелни радиатори.     

- В административните стаи да се предвидят термостатични глави с опция за пломбиране. 

По отношение на вентилацията проекта следва да включва: 

- Нова вентилационна система (смукателна и нагнетателна) с вентилатори с ниско 

енергийно потребление в кухненски блок. 

- Нова вентилационна система (смукателна и нагнетателна) с вентилатори с ниско 

енергийно потребление в котелното помещение. Вентилацията в котелното помещение да 

осигурява необходимия приток на въздух за провеждане на горивния процес и да бъде блокирана 

с пуска на горелката. 

- Параметрите на системите трябва да отговарят на санитарните норми.  

В проекта да се предвиди автоматизация на ОВ и К процесите: 

- Автоматично управление на температурата с трипътен вентил в режим на смесване по 

външна и вътрешна температура в южен клон.  

- Всички процеси да се управляват от контролер/и, като се изгради локална мрежа. 

Възложителят предпочита да се използва мрежовия (комуникационен) протокол Modbus.  

Да се проектира система за БГВ /битово горещо водоснабдяване/ с бойлер с две 

серпентини, използващ слънчева енергия (слънчеви колектори) и допълваща енергия от водната 

отоплителна инсталация (от котела). 

2.4. Част Топлотехническа ефективност 

Проектната разработка да се съобрази със следните изисквания: 

- Подмяна на съществуващата дограма с трикамерна PVC с двуслоен стъклопакет (три 

стъкла). Коефициент на топлопреминаване U=1.70W/m
2
K. Да бъде запазен съществуващия 

растер.  

- Топлоизолация на покрива с коефициент на топлопреминаване U=0.032W/m
2
K. 

- Топлоизолация по стени с коефициент на топлопреминаване U=0.032W/m
2
K. 

Забележка: Всички подробности и детайли при проектирането да бъдат съобразени с 

Доклада от енергийното обследване (одит)!  

3. Част Устройство на прилежащия към обекта терен 

 Проекта за обновяването на детска градина №12 „Щурче“ да изследва възможността за 

промени в ситуационното решение на пространството около сградата. Да се обособят отделни 

зони за игра и занимания на открито, които да бъдат оборудвани с подходящи съоръжения, 
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съгласно Наредба №1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността 

на площадките за игра. 

Да се предвиди подходящо по вид озеленяване на площите. 

4. Част Пожарна безопасност 

Проекта следва да включва необходимите пасивни и активни мерки за защита и 

технически решения за осигуряване на пожаробезопасна експлоатация на строежа. Обхвата и 

съдържанието следва да отговарят на определените в приложение №3 от Наредба №Із-1971 от 29 

октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при 

пожар. 

5. Част План за безопасност и здраве 

 Проекта следва да съдържа: 

- Общите условия, при които ще се изпълнява строителството; 

 - Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване 

на строителни и монтажни, съгласно Наредба №2 от 2004 г.; 

 - Опазване на околната среда по време на изпълнение на строителството.  

 6.Част Сметна документация 

6.1. Количествена сметка 

Проекта следва да съдържа подробни количествени сметки по всички части, като бъде 

посочен шифъра на всички видове строително-монтажни работи. 

6.2. Стойностна сметка 

Стойностните сметки по всички части следва да се изготвят на база статистически цени за 

региона през 2012 год. на материали, труд и механизация. При образуване на единичните цени за 

отделните видове строително-монтажни работи да се използват оптимални проценти на 

допълнителни разходи за труд и механизация, доставно-складови разходи и печалба.  

 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА №18 „ДОРА ГАБЕ“ 

 

І. Общи данни за обекта:  
Детска градина №18 е построена през 1976 година за задоволяване потребностите на 

жителите на квартал „Дружба“. Детската градина се състои от две основни двуетажни сгради 

„Занимални“ /блок А и А1/ с вход от запад, едноетажна спомагателна сграда „Кухня“ /блок Б/ и 

двуетажна спомагателна сграда „Котелно и пералня“ /блок В. Сградите са така ситуирани, че 

образуват вътрешен двор. Между блок А и блок Б съществува топла връзка.  

Общата застроена площ на обекта е 1 676.00 кв.м., разположен в имот с площ от 8 145.00 

кв.м.. 

Сградите на детска градина №18 са изпълнени по традиционния способ, а именно масивно 

монолитно строителство с единични бетонови фундаменти и частични ивични основи, тухлени 



 
 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и 
от държавния бюджет на Република България 

 

 

„Този документ е създаден в рамките на проект «Бъдеще за Добрич», който се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма 

«Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 

стени, стомонобетонови колони и плочи - скелетно безгредова конструкция, плосък покрив с 

бетон за наклон, пароизолация, топлоизолация и рулонна хидроизолация.  

Поради естественото износване на материалите, независимо от текущите ремонти, 

интериора и екстериора на сградата са в не добър естетически вид и е наложително да се 

извършат необходимите строително-ремонти работи.  

Целесъобразно е да се предвиди нова покривна конструкция на всички сгради - 

изграждане на скатни покривни конструкции, окачените улуци и водосточните тръби. 

За обекта няма запазена проектна документация.  

Възложено е съставяне на технически паспорт, след провеждане на обследване по реда на 

глава трета на Наредба №5/2006г. за техническите паспорти на строежите, както и доклад за 

обследване по реда на  Наредба №16-1594 от 13 ноември 2013 г. за енергийна ефективност. 

  

ІІ.  Техническа част: 

1.Част Архитектура и конструкции 

1.1. Архитектурна част 

Проекта следва да включва архитектурно заснемане. 

Строително-ремонтните дейности, които следва да се изпълнят за обновяване и ремонт на 

сградата и прилежащите помещения, няма да са свързани с промени в разпределението и 

предназначението на отделните обекти в сградата. Дейностите, които ще се предвидят за 

изпълнение по проект, следва да отговарят на изискуемите енергоспестяващи мерки /ЕСМ/.   

Обновяването на обекта следва да започне с ремонтни дейности по покрива и фасадите на 

сградата. 

Да се използват нови ефективни и дълготрайни материали. 

Да се проектират скатни покриви на сградите с окачените улуци и водосточните тръби. 

Да се подмени съществуващата дървена и метална дограма с PVC трикамерна с двуслоен 

стъклопакет (три стъкла). Да бъде запазен съществуващия растер. Коефициент на 

топлопреминаване U = 1.7W/m
2
K. 

Външна топлоизолация на фасадите на сградата с топлоизолационен материал с 

коефициент на топлопреминаване, съгласно изискванията на топлотехническите норми. 

Топлоизолацията от каменна или минерална вата следва да се монтира над таванната 

стоманобетонова плоча на втория етаж или под нея, като за целта се изгради окачен таван от 

гипскартон на метална конструкция.    

Забележка: Всички подробности и детайли по проектиране на строителни ЕСМ да бъдат 

съобразени с Доклада от енергийното обследване (одит). 

Поради наличието на льосови почви и проявено слягане около сградата, задължително е 

да се предвиди нов водоплътен тротоар. 

Вътрешните строително-ремонтни дейности следва да включват: 

- Премахване на подпухнала мазилка по стени и тавани и ремонт на същите; 

- Цялостно боядисване на стени и тавани; 
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- Почистване на дървена ламперия, премахване на повредени такива и замяната им с нови, 

подмяна на повредени врати; 

- Ремонт на подови настилки и подмяна на увредени подови покрития; 

- Нови фаянсови облицовки и настилки от теракот в санитарните възли и сервизните 

помещения, както и оборудването им с нови санитарни прибори конзолен тип със скрита 

арматура;  

- Ремонт и почистване на настилки във фоайетата и коридорите.  

1.2. Част интериор и обзавеждане 

Интериора във всяка от отделните групи да бъде решен индивидуално, посредством 

съчетаване на различни пастелни цветове. 

Не се предвижда подмяна на мебелите за обзавеждане на отделните занимални и 

помещенията за почивка на децата.       

1.3. Конструктивна част 

Строително-ремонтните дейности по обновяването и ремонта не трябва да засягат 

конструкцията на сградата. 

По отношение на покривната конструкция да се предвиди отстраняване на пластовете на 

плоския покрив - бетон за наклон, пароизолация, топлоизолация и рулонна хидроизолация. 

Скатовете на покривите да се оформят с метални ферми, метални столици и покритие от LT-

ламарина.  

Конструктивната част на проекта, като отчете резултатите от проведеното обследване по 

реда на глава трета на Наредба №5/2006г. за техническите паспорти на строежите, трябва да 

изследва съответствието между Норми и правила за проектирани, действали към момента на 

построяването и сега действащите, и при необходимост да предвиди строително-монтажни 

работи, които да осигурят изпълнението на изискванията на чл.169, ал.1 от Закона за устройство 

на територията /ЗУТ/. 

Проекта да бъде проверен, подписан и подпечатан от „Технически контрол“. 

2.Част Инсталации и мрежи на техническата инфраструктура 

2.1. Част В и К инсталации 

Водопроводната и канализационната инсталации на сградата са изпълнени преди 40 

години с материали, които са на границата на експлоатационната си годност и към настоящия 

момент част от тях са излезли от масова употреба.  

Необходимо да се предвиди цялостна подмяна на всички вертикални и хоризонтални 

водопроводни клонове, както и на всички хоризонтални и вертикални канализационни клонове, 

ведно с вентилационни отводи към тях. 

При подмяната на санитарни прибори да се предвидят такива със скрити промивни 

устройства.  

При проектирането да се спазват следните нормативни документи: 

Наредба №4 за проектиране и изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и 

канализационни инсталации; 
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Закон за техническите изисквания към продуктите. 

2.2.Част Електрически инсталации 

Електрическата инсталация на сградата като цяло е морално остаряла и отделните й 

елементи не съответстват на променените нормативни изисквания. Всички електрически уреди за 

с голяма мощност и нисък к.п.д. За да се приведат електрическите инсталации и монтираните 

електроуреди в съответствие с изискванията е необходимо:  

- Ново главно разпределително електрическо табло, захранващо отделни табла за всяка 

група, като се проектира нова защитна заземителна инсталация, която да осигури захранваща 

схема тип TNC-S; 

- Подмяна на всички електрически подтабла с предвиден допълнителен РЕ проводник за 

осигуряване на TN-S схема на захранване; 

- Цялостна подмяна на инсталациите за осветление и контакти;    

- Във всички помещения, спомагателни коридори и стълбища, осветителните тела да се 

подменят с луминисцентни с ЕПРА. Осветеността и другите качествени показатели на 

осветлението да отговарят на приетите стандарти. Към проекта да се приложи методиката на 

пресмятането им; 

- Да се предвиди подмяна на всички електрически уреди, като сушилни, стерилизатори, 

фурни готварски и други подобни с нови с висок к.п.д. и висок клас на енергопотребление; 

- Проектиране на аварийно и евакуационно осветление в цялата сграда, отговарящо на 

нормативните изисквания и стандарти, като се предвиди дежурно осветление на необходимите 

места в сградата;  

- Проектиране на районно външно осветление на имота за обезпечаване защитата на 

обекта; 

- Проектиране на пожароизвестителна инсталация (ПИИ); 

- Проектиране на инсталация за подгряване на улуците и водосточните тръби. 

2.3.Част ОВ и К (отопление, вентилация и климатизация) 

За отопление на сградата, като енергоизточник се използва природен газ, а 

котлоагрегатите са водогрейни. Всички стаи и стълбища в сградата се отопляват с чугунени 

глидерни радиатори. Отоплителната инсталация е попътна (схема Тихелман). 

Няма изградена вентилационна система за поддържане на пресен въздух в кухненски блок. 

В котелното помещение системата е морално и физически остаряла с неподходящ вентилатор. 

Липсва система за нагряване на водата със слънчева енергия. 

            При изготвяне на проектната разработка да се вземе предвид, че дограмата на сградата, ще 

бъде подменена с PVC трикамерна с двуслойни (три стъкла) стъклопакети с К-стъкло, ще бъде 

извършена топлоизолация на покрива и на помещенията с външна изолация.  

 При проектирането да се спазят следните изисквания: 

- Да се извърши ново оразмеряване на топлинното потребление, предвид предстоящото 

въвеждане на енергоспестяващи мерки. В резултат на изчислените параметри да се оразмери нова 
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отоплителна система със съответното зониране (две зони). Възложителят изисква това да са 

помещения с южно изложение и помещения със северно изложение. 

- Точките на отопление с радиатори се запазват, но с актуалните им мощности. 

Възложителят препоръчва, при вариант на смяна на чугунените радиатори, да се проектират 

панелни радиатори.     

- В административните стаи да се предвидят термостатични глави с опция за пломбиране. 

По отношение на вентилацията проекта следва да включва: 

- Нова вентилационна система (смукателна и нагнетателна) с вентилатори с ниско 

енергийно потребление в кухненски блок. 

- Нова вентилационна система (смукателна и нагнетателна) с вентилатори с ниско 

енергийно потребление в котелното помещение. Вентилацията в котелното помещение да 

осигурява необходимия приток на въздух за провеждане на горивния процес и да бъде блокирана 

с пуска на горелката. 

- Параметрите на системите трябва да отговарят на санитарните норми.  

В проекта да се предвиди автоматизация на ОВ и К процесите: 

- Автоматично управление на температурата с трипътен вентил в режим на смесване по 

външна и вътрешна температура в южен клон.  

- Всички процеси да се управляват от контролер/и, като се изгради локална мрежа. 

Възложителят предпочита да се използва мрежовия (комуникационен) протокол Modbus.  

Да се проектира система за БГВ /битово горещо водоснабдяване/ с бойлер с две 

серпентини, използващ слънчева енергия (слънчеви колектори) и допълваща енергия от водната 

отоплителна инсталация (от котела). 

2.4.Част Топлотехническа ефективност 

Проектната разработка да се съобрази със следните изисквания: 

- Подмяна на съществуващата дограма с трикамерна PVC с двуслоен стъклопакет (три 

стъкла). Коефициент на топлопреминаване U=1.70W/m
2
K. Да бъде запазен съществуващия 

растер.  

- Топлоизолация на покрива с коефициент на топлопреминаване U=0.032W/m
2
K. 

- Топлоизолация по стени с коефициент на топлопреминаване U=0.032W/m
2
K. 

Забележка: Всички подробности и детайли при проектирането да бъдат съобразени с 

Доклада от енергийното обследване (одит)!  

 3.Част Устройство на прилежащия към обекта терен 

 Проекта за обновяването на детска градина №18 „Дора Габе“ да изследва възможността за 

промени в ситуационното решение на пространството около сградата. Да се обособят отделни 

зони за игра и занимания на открито, които да бъдат оборудвани с подходящи съоръжения, 

съгласно Наредба №1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността 

на площадките за игра. 

Да се предвиди подходящо по вид озеленяване на площите. 

 4.Част Пожарна безопасност 



 
 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и 
от държавния бюджет на Република България 

 

 

„Този документ е създаден в рамките на проект «Бъдеще за Добрич», който се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма 

«Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 

Проекта следва да включва необходимите пасивни и активни мерки за защита и 

технически решения за осигуряване на пожаробезопасна експлоатация на строежа. Обхвата и 

съдържанието следва да отговарят на определените в приложение №3 от Наредба №Із-1971 от 29 

октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при 

пожар. 

5. Част План за безопасност и здраве 

 Проекта следва да съдържа: 

- Общите условия, при които ще се изпълнява строителството; 

 - Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване 

на строителни и монтажни, съгласно Наредба №2 от 2004 г.; 

 - Опазване на околната среда по време на изпълнение на строителството.  

6.Част Сметна документация 

6.1. Количествена сметка 

Проекта следва да съдържа подробни количествени сметки по всички части, като бъде 

посочен шифъра на всички видове строително-монтажни работи. 

6.2.Стойностна сметка 

Стойностните сметки по всички части следва да се изготвят на база статистически цени за 

региона през 2012 год. на материали, труд и механизация. При образуване на единичните цени за 

отделните видове строително-монтажни работи да се използват оптимални проценти на 

допълнителни разходи за труд и механизация, доставно-складови разходи и печалба.  

 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА №25 „ВЕСЕЛА“ 

 

І. Общи данни за обекта:  
Детска градина №25 е построена през 1980 година за задоволяване потребностите на 

жителите на квартал „Дружба-3“. Детската градина се състои от две основни двуетажни сгради 

„Занимални“ с вход от юг, едноетажна спомагателна сграда „Кухня“ и двуетажна спомагателна 

сграда . Сградите са така ситуирани, че образуват вътрешен двор. Между блок занималните и 

кухнята съществува топла връзка.  

Общата застроена площ на сградите в обекта е 1 774.00 кв.м., разположен в имот с площ 

от 6 407.00 кв.м., съгласно акт за общинска собственост. 

Сградите на детска градина №25 са изпълнени по традиционния способ, а именно масивно 

монолитно строителство с единични бетонови фундаменти и частични ивични основи, тухлени 

стени, стомонобетонови колони и плочи - скелетно безгредова конструкция, плосък покрив с 

бетон за наклон, пароизолация, топлоизолация и рулонна хидроизолация.  

Поради естественото износване на материалите, независимо от текущите ремонти, 

интериора и екстериора на сградата са в не добър естетически вид и е наложително да се 

извършат необходимите строително-ремонти работи.  
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Целесъобразно е да се предвиди нова покривна конструкция на всички сгради - 

изграждане на скатни покривни конструкции. 

За обекта няма запазена проектна документация.  

Възложено е съставяне на технически паспорт, след провеждане на обследване по реда на 

глава трета на Наредба №5/2006г. за техническите паспорти на строежите, както и доклад за 

обследване по реда на  Наредба №16-1594 от 13 ноември 2013 г. за енергийна ефективност. 

  

ІІ.  Техническа част: 

1.Част Архитектура и конструкции 

1.1. Архитектурна част 

Проекта следва да включва архитектурно заснемане. 

Строително-ремонтните дейности, които следва да се изпълнят за обновяване и ремонт на 

сградата и прилежащите помещения, няма да са свързани с промени в разпределението и 

предназначението на отделните обекти в сградата. Дейностите, които ще се предвидят за 

изпълнение по проект, следва да отговарят на изискуемите енергоспестяващи мерки /ЕСМ/.   

Обновяването на обекта следва да започне с ремонтни дейности по покрива и фасадите на 

сградата. 

Да се използват нови ефективни и дълготрайни материали. 

Да се проектират скатни покриви на сградите с окачените улуци и водосточните тръби. 

Да се подмени съществуващата дървена и метална дограма с PVC трикамерна с двуслоен 

стъклопакет (три стъкла). Да бъде запазен съществуващия растер. Коефициент на 

топлопреминаване U = 1.7W/m
2
K. 

Външна топлоизолация на фасадите на сградата с топлоизолационен материал с 

коефициент на топлопреминаване, съгласно изискванията на топлотехническите норми. 

Топлоизолацията от каменна или минерална вата следва да се монтира над таванната 

стоманобетонова плоча на втория етаж или под нея, като за целта се изгради окачен таван от 

гипскартон на метална конструкция.    

Забележка: Всички подробности и детайли по проектиране на строителни ЕСМ да бъдат 

съобразени с Доклада от енергийното обследване (одит). 

Поради наличието на льосови почви и проявено слягане около сградата, задължително е 

да се предвиди нов водоплътен тротоар. 

Вътрешните строително-ремонтни дейности следва да включват: 

- Премахване на подпухнала мазилка по стени и тавани и ремонт на същите; 

- Цялостно боядисване на стени и тавани; 

- Почистване на дървена ламперия, премахване на повредени такива и замяната им с нови, 

подмяна на повредени врати; 

- Ремонт на подови настилки и подмяна на увредени подови покрития; 
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- Нови фаянсови облицовки и настилки от теракот в санитарните възли и сервизните 

помещения, както и оборудването им с нови санитарни прибори конзолен тип със скрита 

арматура;  

- Ремонт и почистване на настилки във фоайетата и коридорите.  

1.2. Част интериор и обзавеждане 

Интериора във всяка от отделните групи да бъде решен индивидуално, посредством 

съчетаване на различни пастелни цветове. 

Не се предвижда подмяна на мебелите за обзавеждане на отделните занимални и 

помещенията за почивка на децата.       

1.3. Конструктивна част 

Строително-ремонтните дейности по обновяването и ремонта не трябва да засягат 

конструкцията на сградата. 

По отношение на покривната конструкция да се предвиди отстраняване на пластовете на 

плоския покрив - бетон за наклон, пароизолация, топлоизолация и рулонна хидроизолация. 

Скатовете на покривите да се оформят с метални ферми, метални столици и покритие от LT-

ламарина.  

Конструктивната част на проекта, като отчете резултатите от проведеното обследване по 

реда на глава трета на Наредба №5/2006г. за техническите паспорти на строежите, трябва да 

изследва съответствието между Норми и правила за проектирани, действали към момента на 

построяването и сега действащите, и при необходимост да предвиди строително-монтажни 

работи, които да осигурят изпълнението на изискванията на чл.169, ал.1 от Закона за устройство 

на територията /ЗУТ/. 

Проекта да бъде проверен, подписан и подпечатан от „Технически контрол“. 

2.Част Инсталации и мрежи на техническата инфраструктура 

2.1. Част В и К инсталации 

Водопроводната и канализационната инсталации на сградата са изпълнени преди 40 

години с материали, които са на границата на експлоатационната си годност и към настоящия 

момент част от тях са излезли от масова употреба.  

Необходимо да се предвиди цялостна подмяна на всички вертикални и хоризонтални 

водопроводни клонове, както и на всички хоризонтални и вертикални канализационни клонове, 

ведно с вентилационни отводи към тях. 

При подмяната на санитарни прибори да се предвидят такива със скрити промивни 

устройства.  

При проектирането да се спазват следните нормативни документи: 

Наредба №4 за проектиране и изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и 

канализационни инсталации; 

Закон за техническите изисквания към продуктите. 

2.2.Част Електрически инсталации 
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Електрическата инсталация на сградата като цяло е морално остаряла и отделните й 

елементи не съответстват на променените нормативни изисквания. Всички електрически уреди за 

с голяма мощност и нисък к.п.д. За да се приведат електрическите инсталации и монтираните 

електроуреди в съответствие с изискванията е необходимо:  

- Ново главно разпределително електрическо табло, захранващо отделни табла за всяка 

група, като се проектира нова защитна заземителна инсталация, която да осигури захранваща 

схема тип TNC-S; 

- Подмяна на всички електрически подтабла с предвиден допълнителен РЕ проводник за 

осигуряване на TN-S схема на захранване; 

- Цялостна подмяна на инсталациите за осветление и контакти;    

- Във всички помещения, спомагателни коридори и стълбища, осветителните тела да се 

подменят с луминисцентни с ЕПРА. Осветеността и другите качествени показатели на 

осветлението да отговарят на приетите стандарти. Към проекта да се приложи методиката на 

пресмятането им; 

- Да се предвиди подмяна на всички електрически уреди, като сушилни, стерилизатори, 

фурни готварски и други подобни с нови с висок к.п.д. и висок клас на енергопотребление; 

- Проектиране на аварийно и евакуационно осветление в цялата сграда, отговарящо на 

нормативните изисквания и стандарти, като се предвиди дежурно осветление на необходимите 

места в сградата;  

- Проектиране на районно външно осветление на имота за обезпечаване защитата на 

обекта; 

- Проектиране на пожароизвестителна инсталация (ПИИ); 

- Проектиране на инсталация за подгряване на улуците и водосточните тръби. 

2.3.Част ОВ и К (отопление, вентилация и климатизация) 

За отопление на сградата, като енергоизточник се използва природен газ, а 

котлоагрегатите са водогрейни. Всички стаи и стълбища в сградата се отопляват с чугунени 

глидерни радиатори. Отоплителната инсталация е попътна (схема Тихелман). 

Няма изградена вентилационна система за поддържане на пресен въздух в кухненски блок. 

В котелното помещение системата е морално и физически остаряла с неподходящ вентилатор. 

Липсва система за нагряване на водата със слънчева енергия. 

            При изготвяне на проектната разработка да се вземе предвид, че дограмата на сградата, ще 

бъде подменена с PVC трикамерна с двуслойни (три стъкла) стъклопакети с К-стъкло, ще бъде 

извършена топлоизолация на покрива и на помещенията с външна изолация.  

 При проектирането да се спазят следните изисквания: 

- Да се извърши ново оразмеряване на топлинното потребление, предвид предстоящото 

въвеждане на енергоспестяващи мерки. В резултат на изчислените параметри да се оразмери нова 

отоплителна система със съответното зониране (две зони). Възложителят изисква това да са 

помещения с южно изложение и помещения със северно изложение. 
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- Точките на отопление с радиатори се запазват, но с актуалните им мощности. 

Възложителят препоръчва, при вариант на смяна на чугунените радиатори, да се проектират 

панелни радиатори.     

- В административните стаи да се предвидят термостатични глави с опция за пломбиране. 

По отношение на вентилацията проекта следва да включва: 

- Нова вентилационна система (смукателна и нагнетателна) с вентилатори с ниско 

енергийно потребление в кухненски блок. 

- Нова вентилационна система (смукателна и нагнетателна) с вентилатори с ниско 

енергийно потребление в котелното помещение. Вентилацията в котелното помещение да 

осигурява необходимия приток на въздух за провеждане на горивния процес и да бъде блокирана 

с пуска на горелката. 

- Параметрите на системите трябва да отговарят на санитарните норми.  

В проекта да се предвиди автоматизация на ОВ и К процесите: 

- Автоматично управление на температурата с трипътен вентил в режим на смесване по 

външна и вътрешна температура в южен клон.  

- Всички процеси да се управляват от контролер/и, като се изгради локална мрежа. 

Възложителят предпочита да се използва мрежовия (комуникационен) протокол Modbus.  

Да се проектира система за БГВ /битово горещо водоснабдяване/ с бойлер с две 

серпентини, използващ слънчева енергия (слънчеви колектори) и допълваща енергия от водната 

отоплителна инсталация (от котела). 

2.4.Част Топлотехническа ефективност 

Проектната разработка да се съобрази със следните изисквания: 

- Подмяна на съществуващата дограма с трикамерна PVC с двуслоен стъклопакет (три 

стъкла). Коефициент на топлопреминаване U=1.70W/m
2
K. Да бъде запазен съществуващия 

растер.  

- Топлоизолация на покрива с коефициент на топлопреминаване U=0.032W/m
2
K. 

- Топлоизолация по стени с коефициент на топлопреминаване U=0.032W/m
2
K. 

Забележка: Всички подробности и детайли при проектирането да бъдат съобразени с 

Доклада от енергийното обследване (одит)!  

3.Част Устройство на прилежащия към обекта терен 

 Проекта за обновяването на детска градина №25 „Весела“ да изследва възможността за 

промени в ситуационното решение на пространството около сградата. Да се обособят отделни 

зони за игра и занимания на открито, които да бъдат оборудвани с подходящи съоръжения, 

съгласно Наредба №1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността 

на площадките за игра. 

Да се предвиди подходящо по вид озеленяване на площите. 

4.Част Пожарна безопасност 

Проекта следва да включва необходимите пасивни и активни мерки за защита и 

технически решения за осигуряване на пожаробезопасна експлоатация на строежа. Обхвата и 
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съдържанието следва да отговарят на определените в приложение №3 от Наредба №Із-1971 от 29 

октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при 

пожар. 

5. Част План за безопасност и здраве 

 Проекта следва да съдържа: 

- Общите условия, при които ще се изпълнява строителството; 

 - Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване 

на строителни и монтажни, съгласно Наредба №2 от 2004 г.; 

 - Опазване на околната среда по време на изпълнение на строителството.  

6.Част Сметна документация 

6.1. Количествена сметка 

Проекта следва да съдържа подробни количествени сметки по всички части, като бъде 

посочен шифъра на всички видове строително-монтажни работи. 

 6.2.Стойностна сметка 

Стойностните сметки по всички части следва да се изготвят на база статистически цени за 

региона през 2012 год. на материали, труд и механизация. При образуване на единичните цени за 

отделните видове строително-монтажни работи да се използват оптимални проценти на 

допълнителни разходи за труд и механизация, доставно-складови разходи и печалба.  

 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА №32 „ЗОРНИЦА“ 

 

І. Общи данни за обекта:  
Детска градина №32 е построена през 1990 година за задоволяване потребностите на 

жителите на квартал „Строител“. Детската градина се състои от две основни триетажни сгради 

„Занимални“ с вход от юг, едноетажна спомагателна сграда „Кухня“. Между двата блок на 

занималните съществува топла връзка.  

Общата застроена площ на сградите в обекта е 1 122.00 кв.м., разположени в имот с площ 

от 4 662.00 кв.м., съгласно акт за общинска собственост. 

Сградите на детска градина №32 са изпълнени по традиционен способ, като занималните 

са едропанелни конструкции, а кухненския блок масивно монолитно строителство. Сградите са с 

плоски покриви с бетон за наклон, пароизолация, топлоизолация и рулонна хидроизолация. 

Оттичане на дъждовните води е вътрешно. 

Поради естественото износване на материалите, независимо от текущите ремонти, 

интериора и екстериора на сградата са в не добър естетически вид и е наложително да се 

извършат необходимите строително-ремонти работи.  

Целесъобразно е да се предвиди нова покривна конструкция на всички сгради - 

изграждане на скатни покривни конструкции. 

За обекта няма запазена проектна документация.  
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Възложено е съставяне на технически паспорт, след провеждане на обследване по реда на 

глава трета на Наредба №5/2006г. за техническите паспорти на строежите, както и доклад за 

обследване по реда на  Наредба №16-1594 от 13 ноември 2013 г. за енергийна ефективност. 

  

ІІ.  Техническа част: 

1.Част Архитектура и конструкции 

1.1. Архитектурна част 

Проекта следва да включва архитектурно заснемане. 

Строително-ремонтните дейности, които следва да се изпълнят за обновяване и ремонт на 

сградата и прилежащите помещения, няма да са свързани с промени в разпределението и 

предназначението на отделните обекти в сградата. Дейностите, които ще се предвидят за 

изпълнение по проект, следва да отговарят на изискуемите енергоспестяващи мерки /ЕСМ/.   

Обновяването на обекта следва да започне с ремонтни дейности по покрива и фасадите на 

сградата. 

Да се използват нови ефективни и дълготрайни материали. 

Да се проектират скатни покриви на сградите с окачените улуци и водосточните тръби. 

Да се подмени съществуващата дървена и метална дограма с PVC трикамерна с двуслоен 

стъклопакет (три стъкла). Да бъде запазен съществуващия растер. Коефициент на 

топлопреминаване U = 1.7W/m
2
K. 

Външна топлоизолация на фасадите на сградата с топлоизолационен материал с 

коефициент на топлопреминаване, съгласно изискванията на топлотехническите норми. 

Топлоизолацията от каменна или минерална вата следва да се монтира над таванната 

стоманобетонова плоча на втория етаж или под нея, като за целта се изгради окачен таван от 

гипскартон на метална конструкция.    

Забележка: Всички подробности и детайли по проектиране на строителни ЕСМ да бъдат 

съобразени с Доклада от енергийното обследване (одит). 

Поради наличието на льосови почви и проявено слягане около сградата, задължително е 

да се предвиди нов водоплътен тротоар. 

Вътрешните строително-ремонтни дейности следва да включват: 

- Премахване на подпухнала мазилка по стени и тавани и ремонт на същите; 

- Цялостно боядисване на стени и тавани; 

- Почистване на дървена ламперия, премахване на повредени такива и замяната им с нови, 

подмяна на повредени врати; 

- Ремонт на подови настилки и подмяна на увредени подови покрития; 

- Нови фаянсови облицовки и настилки от теракот в санитарните възли и сервизните 

помещения, както и оборудването им с нови санитарни прибори конзолен тип със скрита 

арматура;  

- Ремонт и почистване на настилки във фоайетата и коридорите.  

1.2. Част интериор и обзавеждане 
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Интериора във всяка от отделните групи да бъде решен индивидуално, посредством 

съчетаване на различни пастелни цветове. 

Не се предвижда подмяна на мебелите за обзавеждане на отделните занимални и 

помещенията за почивка на децата.       

1.3. Конструктивна част 

Строително-ремонтните дейности по обновяването и ремонта не трябва да засягат 

конструкцията на сградата. 

По отношение на покривната конструкция да се предвиди отстраняване на пластовете на 

плоския покрив - бетон за наклон, пароизолация, топлоизолация и рулонна хидроизолация. 

Скатовете на покривите да се оформят с метални ферми, метални столици и покритие от LT-

ламарина.  

Конструктивната част на проекта, като отчете резултатите от проведеното обследване по 

реда на глава трета на Наредба №5/2006г. за техническите паспорти на строежите, трябва да 

изследва съответствието между Норми и правила за проектирани, действали към момента на 

построяването и сега действащите, и при необходимост да предвиди строително-монтажни 

работи, които да осигурят изпълнението на изискванията на чл.169, ал.1 от Закона за устройство 

на територията /ЗУТ/. 

Проекта да бъде проверен, подписан и подпечатан от „Технически контрол“. 

2.Част Инсталации и мрежи на техническата инфраструктура 

2.1. Част В и К инсталации 

Водопроводната и канализационната инсталации на сградата са изпълнени преди 40 

години с материали, които са на границата на експлоатационната си годност и към настоящия 

момент част от тях са излезли от масова употреба.  

Необходимо да се предвиди цялостна подмяна на всички вертикални и хоризонтални 

водопроводни клонове, както и на всички хоризонтални и вертикални канализационни клонове, 

ведно с вентилационни отводи към тях. 

При подмяната на санитарни прибори да се предвидят такива със скрити промивни 

устройства.  

При проектирането да се спазват следните нормативни документи: 

Наредба №4 за проектиране и изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и 

канализационни инсталации; 

Закон за техническите изисквания към продуктите. 

2.2.Част Електрически инсталации 

Електрическата инсталация на сградата като цяло е морално остаряла и отделните й 

елементи не съответстват на променените нормативни изисквания. Всички електрически уреди за 

с голяма мощност и нисък к.п.д. За да се приведат електрическите инсталации и монтираните 

електроуреди в съответствие с изискванията е необходимо:  
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- Ново главно разпределително електрическо табло, захранващо отделни табла за всяка 

група, като се проектира нова защитна заземителна инсталация, която да осигури захранваща 

схема тип TNC-S; 

- Подмяна на всички електрически подтабла с предвиден допълнителен РЕ проводник за 

осигуряване на TN-S схема на захранване; 

- Цялостна подмяна на инсталациите за осветление и контакти;    

- Във всички помещения, спомагателни коридори и стълбища, осветителните тела да се 

подменят с луминисцентни с ЕПРА. Осветеността и другите качествени показатели на 

осветлението да отговарят на приетите стандарти. Към проекта да се приложи методиката на 

пресмятането им; 

- Да се предвиди подмяна на всички електрически уреди, като сушилни, стерилизатори, 

фурни готварски и други подобни с нови с висок к.п.д. и висок клас на енергопотребление; 

- Проектиране на аварийно и евакуационно осветление в цялата сграда, отговарящо на 

нормативните изисквания и стандарти, като се предвиди дежурно осветление на необходимите 

места в сградата;  

- Проектиране на районно външно осветление на имота за обезпечаване защитата на 

обекта; 

- Проектиране на пожароизвестителна инсталация (ПИИ); 

- Проектиране на инсталация за подгряване на улуците и водосточните тръби. 

2.3.Част ОВ и К (отопление, вентилация и климатизация) 

За отопление на сградата, като енергоизточник се използва природен газ, а 

котлоагрегатите са водогрейни. Всички стаи и стълбища в сградата се отопляват с чугунени 

глидерни радиатори. Отоплителната инсталация е попътна (схема Тихелман). 

Няма изградена вентилационна система за поддържане на пресен въздух в кухненски блок. 

В котелното помещение системата е морално и физически остаряла с неподходящ вентилатор. 

Липсва система за нагряване на водата със слънчева енергия. 

            При изготвяне на проектната разработка да се вземе предвид, че дограмата на сградата, ще 

бъде подменена с PVC трикамерна с двуслойни (три стъкла) стъклопакети с К-стъкло, ще бъде 

извършена топлоизолация на покрива и на помещенията с външна изолация.  

 При проектирането да се спазят следните изисквания: 

- Да се извърши ново оразмеряване на топлинното потребление, предвид предстоящото 

въвеждане на енергоспестяващи мерки. В резултат на изчислените параметри да се оразмери нова 

отоплителна система със съответното зониране (две зони). Възложителят изисква това да са 

помещения с южно изложение и помещения със северно изложение. 

- Точките на отопление с радиатори се запазват, но с актуалните им мощности. 

Възложителят препоръчва, при вариант на смяна на чугунените радиатори, да се проектират 

панелни радиатори.     

- В административните стаи да се предвидят термостатични глави с опция за пломбиране. 

По отношение на вентилацията проекта следва да включва: 
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- Нова вентилационна система (смукателна и нагнетателна) с вентилатори с ниско 

енергийно потребление в кухненски блок. 

- Нова вентилационна система (смукателна и нагнетателна) с вентилатори с ниско 

енергийно потребление в котелното помещение. Вентилацията в котелното помещение да 

осигурява необходимия приток на въздух за провеждане на горивния процес и да бъде блокирана 

с пуска на горелката. 

- Параметрите на системите трябва да отговарят на санитарните норми.  

В проекта да се предвиди автоматизация на ОВ и К процесите: 

- Автоматично управление на температурата с трипътен вентил в режим на смесване по 

външна и вътрешна температура в южен клон.  

- Всички процеси да се управляват от контролер/и, като се изгради локална мрежа. 

Възложителят предпочита да се използва мрежовия (комуникационен) протокол Modbus.  

Да се проектира система за БГВ /битово горещо водоснабдяване/ с бойлер с две 

серпентини, използващ слънчева енергия (слънчеви колектори) и допълваща енергия от водната 

отоплителна инсталация (от котела). 

2.4.Част Топлотехническа ефективност 

Проектната разработка да се съобрази със следните изисквания: 

- Подмяна на съществуващата дограма с трикамерна PVC с двуслоен стъклопакет (три 

стъкла). Коефициент на топлопреминаване U=1.70W/m
2
K. Да бъде запазен съществуващия 

растер.  

- Топлоизолация на покрива с коефициент на топлопреминаване U=0.032W/m
2
K. 

- Топлоизолация по стени с коефициент на топлопреминаване U=0.032W/m
2
K. 

Забележка: Всички подробности и детайли при проектирането да бъдат съобразени с 

Доклада от енергийното обследване (одит)!  

3.Част Устройство на прилежащия към обекта терен 

 Проекта за обновяването на детска градина №32 „Зорница“ да изследва възможността за 

промени в ситуационното решение на пространството около сградата. Да се обособят отделни 

зони за игра и занимания на открито, които да бъдат оборудвани с подходящи съоръжения, 

съгласно Наредба №1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността 

на площадките за игра. 

Да се предвиди подходящо по вид озеленяване на площите. 

4.Част Пожарна безопасност 

Проекта следва да включва необходимите пасивни и активни мерки за защита и 

технически решения за осигуряване на пожаробезопасна експлоатация на строежа. Обхвата и 

съдържанието следва да отговарят на определените в приложение №3 от Наредба №Із-1971 от 29 

октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при 

пожар. 

5. Част План за безопасност и здраве 

 Проекта следва да съдържа: 
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- Общите условия, при които ще се изпълнява строителството; 

 - Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване 

на строителни и монтажни, съгласно Наредба №2 от 2004 г.; 

 - Опазване на околната среда по време на изпълнение на строителството.  

6.Част Сметна документация 

6.1. Количествена сметка 

Проекта следва да съдържа подробни количествени сметки по всички части, като бъде 

посочен шифъра на всички видове строително-монтажни работи. 

 6.2.Стойностна сметка 

Стойностните сметки по всички части следва да се изготвят на база статистически цени за 

региона през 2012 год. на материали, труд и механизация. При образуване на единичните цени за 

отделните видове строително-монтажни работи да се използват оптимални проценти на 

допълнителни разходи за труд и механизация, доставно-складови разходи и печалба.  

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ 

 

І. Общи данни за обекта:  
Основната сграда на училище „Христо Ботев“ е пристроена през 1977 година. Основна 

триетажна сграда „Учебен корпус“ е с вход от юг. В западната част на имота е ситуирана 

двуетажна сграда „Физкултурен салон“, а в южната част се намират три свързано застроени 

сгради на един и два етажа с предназначение „Детска градина“. На северната фасада на учебния 

корпус е пристроена едноетажна масивна сграда „Трафопост“.    

Общата застроена площ на обекта е 1 700.00 кв.м., а площта на имота е 4 369.00 кв.м.. 

Сградите на училище „Христо Ботев“ са изпълнени по традиционния способ, а именно 

масивно монолитно строителство с ивични бетонови основи, тухлени стени, стомонобетонови 

колони, греди и плочи, и четири скатна дървена покривна конструкция, покрита с ламарина. 

Пристройката на основната сграда е със сутерен 390.00 кв.м., в които са разположени учебни 

кабинети-работилници.    

Поради естественото износване на материалите, независимо от текущите ремонти, 

интериора и екстериора на сградата са в не добър естетически вид и е наложително да се 

извършат необходимите строително-ремонти работи.  

За обекта няма запазена проектна документация.  

Възложено е съставяне на технически паспорт, след провеждане на обследване по реда на 

глава трета на Наредба №5/2006г. за техническите паспорти на строежите, както и доклад за 

обследване по реда на  Наредба №16-1594 от 13 ноември 2013 г. за енергийна ефективност. 
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ІІ.  Техническа част: 

1. Част Архитектура и конструкции 

1.1. Архитектурна част 

Проекта следва да включва архитектурно заснемане. 

Строително-ремонтните дейности, които следва да се изпълнят за обновяване и ремонт на 

сградата и прилежащите помещения, няма да са свързани с промени в разпределението и 

предназначението на отделните обекти в сградата.  

Не се предвижда промяна очертанията на фасадите и покрива. 

Дейностите, които ще се предвидят за изпълнение по проект, следва да отговарят на 

изискуемите енергоспестяващи мерки /ЕСМ/.   

Обновяването на обекта следва да започне с ремонтни дейности по покрива и фасадите на 

сградата. 

В проекта следва да предвиди ревизиране на състоянието на скатните покриви, подмяна 

на отделни елементи от носещата дървена конструкция, дървената обшивка и покритието от 

ламарина на старата част от учебния корпус. При необходимост да се пристъпи към цялостно 

разкриване на покрива. 

Целесъобразно е да се предвиди нова покривна конструкция на всички сгради с плоски 

покриви - изграждане на скатни покривни конструкции, окачените улуци и водосточните тръби. 

Топлоизолацията от каменна или минерална вата на покрива, следва да се монтира над 

таванната стоманобетонова плоча на последния етаж или под нея, като за целта се монтира 

окачен таван от гипскартон на метална конструкция.    

Да се използват нови ефективни и дълготрайни материали. 

Да се почистят и ремонтират окачените улуци и водосточните тръби. 

Да се подмени съществуващата дървена и метална дограма с PVC трикамерна с двуслоен 

стъклопакет (три стъкла). Да бъде запазен съществуващия растер. Коефициент на 

топлопреминаване U = 1.7W/m
2
K. 

Външна топлоизолация на фасадите на сградата с топлоизолационен материал с 

коефициент на топлопреминаване, съгласно изискванията на топлотехническите норми. 

Забележка: Всички подробности и детайли по проектиране на строителни ЕСМ да бъдат 

съобразени с Доклада от енергийното обследване (одит). 

Поради наличието на льосови почви и проявено слягане около сградата, задължително е 

да се предвиди нов водоплътен тротоар. 

Вътрешните строително-ремонтни дейности следва да включват: 

- Премахване на подпухнала мазилка по стени и тавани и ремонт на същите; 

- Цялостно боядисване на стени и тавани; 

- Почистване на дървена ламперия, премахване на повредени такива и замяната им с нови, 

подмяна на повредени врати; 

- Ремонт на подови настилки и подмяна на увредени подови покрития; 
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- Нови фаянсови облицовки и настилки от теракот в санитарните възли и сервизните 

помещения, както и оборудването им с нови санитарни прибори конзолен тип със скрита 

арматура;  

- Ремонт и почистване на настилки във фоайетата и коридорите.  

1.2. Част интериор и обзавеждане 

Не се предвижда подмяна на мебелите за обзавеждане на отделните учебни кабинети.       

1.3. Конструктивна част 

Строително-ремонтните дейности по обновяването и ремонта не трябва да засягат 

конструкцията на сградата.  

По отношение на покривната конструкция да се предвиди отстраняване на пластовете на 

плоския покрив - бетон за наклон, пароизолация, топлоизолация и рулонна хидроизолация. 

Скатовете на покривите да се оформят с метални ферми, метални столици и покритие от LT-

ламарина.  

Конструктивната част на проекта, като отчете резултатите от проведеното обследване по 

реда на глава трета на Наредба №5/2006г. за техническите паспорти на строежите, трябва да 

изследва съответствието между Норми и правила за проектирани, действали към момента на 

построяването и сега действащите, и при необходимост да предвиди строително-монтажни 

работи, които да осигурят изпълнението на изискванията на чл.169, ал.1 от Закона за устройство 

на територията /ЗУТ/. 

Проекта да бъде проверен, подписан и подпечатан от „Технически контрол“. 

2.  Част Инсталации и мрежи на техническата инфраструктура 

2.1. Част В и К инсталации 

Водопроводната и канализационната инсталации на сградата са изпълнени преди 40 

години с материали, които са на границата на експлоатационната си годност и към настоящия 

момент част от тях са излезли от масова употреба.  

Необходимо да се предвиди цялостна подмяна на всички вертикални и хоризонтални 

водопроводни клонове, както и на всички хоризонтални и вертикални канализационни клонове, 

ведно с вентилационни отводи към тях. 

При подмяната на санитарни прибори да се предвидят такива със скрити промивни 

устройства.  

По преценка на проектанта, след извършена ревизия, да се подменят и външните сградни 

водопроводни и канализационни отклонения. 

При проектирането да се спазват следните нормативни документи: 

Наредба №4 за проектиране и изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и 

канализационни инсталации; 

Наредба №РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

канализационни системи; 

Закон за техническите изисквания към продуктите. 

2.2. Част Електрически инсталации 
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Електрическата инсталация на сградата като цяло е морално остаряла и отделните й 

елементи не съответстват на променените нормативни изисквания. Всички електрически уреди за 

с голяма мощност и нисък к.п.д. За да се приведат електрическите инсталации и монтираните 

електроуреди в съответствие с изискванията е необходимо:  

- Ново главно разпределително електрическо табло, захранващо отделни табла за всяка 

група, като се проектира нова защитна заземителна инсталация, която да осигури захранваща 

схема тип TNC-S; 

- Подмяна на всички електрически подтабла с предвиден допълнителен РЕ проводник за 

осигуряване на TN-S схема на захранване; 

- Цялостна подмяна на инсталациите за осветление и контакти;    

- Във всички помещения, спомагателни коридори и стълбища, осветителните тела да се 

подменят с луминисцентни с ЕПРА. Осветеността и другите качествени показатели на 

осветлението да отговарят на приетите стандарти. Към проекта да се приложи методиката на 

пресмятането им; 

- Проектиране на аварийно и евакуационно осветление в цялата сграда, отговарящо на 

нормативните изисквания и стандарти, като се предвиди дежурно осветление на необходимите 

места в сградата;  

- Проектиране на районно външно осветление на имота за обезпечаване защитата на 

обекта; 

- Проектиране на пожароизвестителна инсталация (ПИИ); 

- Проектиране на инсталация за подгряване на улуците и водосточните тръби. 

2.3. Част ОВ и К (отопление, вентилация и климатизация) 

За отопление на сградата, като енергоизточник се използва природен газ, а 

котлоагрегатите са водогрейни. Всички стаи и стълбища в сградата се отопляват с чугунени 

глидерни радиатори. Отоплителната инсталация е попътна (схема Тихелман). 

Няма изградена вентилационна система за поддържане на пресен въздух в кухненски блок. 

В котелното помещение системата е морално и физически остаряла с неподходящ вентилатор. 

Липсва система за нагряване на водата със слънчева енергия. 

            При изготвяне на проектната разработка да се вземе предвид, че дограмата на сградата, ще 

бъде подменена с PVC трикамерна с двуслойни (три стъкла) стъклопакети с К-стъкло, ще бъде 

извършена топлоизолация на покрива и на помещенията с външна изолация.  

 При проектирането да се спазят следните изисквания: 

- Да се извърши ново оразмеряване на топлинното потребление, предвид предстоящото 

въвеждане на енергоспестяващи мерки. В резултат на изчислените параметри да се оразмери нова 

отоплителна система със съответното зониране (две зони). Възложителят изисква това да са 

помещения с южно изложение и помещения със северно изложение. 

- Точките на отопление с радиатори се запазват, но с актуалните им мощности. 

Възложителят препоръчва, при вариант на смяна на чугунените радиатори, да се проектират 

панелни радиатори.     
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- В административните стаи да се предвидят термостатични глави с опция за пломбиране. 

По отношение на вентилацията проекта следва да включва: 

- Нова вентилационна система (смукателна и нагнетателна) с вентилатори с ниско 

енергийно потребление в кухненски блок. 

- Нова вентилационна система (смукателна и нагнетателна) с вентилатори с ниско 

енергийно потребление в котелното помещение. Вентилацията в котелното помещение да 

осигурява необходимия приток на въздух за провеждане на горивния процес и да бъде блокирана 

с пуска на горелката. 

- Параметрите на системите трябва да отговарят на санитарните норми.  

В проекта да се предвиди автоматизация на ОВ и К процесите: 

- Автоматично управление на температурата с трипътен вентил в режим на смесване по 

външна и вътрешна температура в южен клон.  

- Всички процеси да се управляват от контролер/и, като се изгради локална мрежа. 

Възложителят предпочита да се използва мрежовия (комуникационен) протокол Modbus.  

2.4. Част Топлотехническа ефективност 

Проектната разработка да се съобрази със следните изисквания: 

- Подмяна на съществуващата дограма с трикамерна PVC с двуслоен стъклопакет (три 

стъкла). Коефициент на топлопреминаване U=1.70W/m
2
K. Да бъде запазен съществуващия 

растер.  

- Топлоизолация на покрива с коефициент на топлопреминаване U=0.032W/m
2
K. 

- Топлоизолация по стени с коефициент на топлопреминаване U=0.032W/m
2
K. 

Забележка: Всички подробности и детайли при проектирането да бъдат съобразени с 

Доклада от енергийното обследване (одит)!  

3. Част Устройство на прилежащия към обекта терен 

 Проекта за обновяването на Основно училище „Христо Ботев“ да изследва възможността 

за промени в ситуационното решение на пространството около сградата. Основното изискване е 

да се намери проектантско решение, което да изпълни 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. 

Да се обособят отделни зони за спорт, игра и занимания на открито, които да бъдат 

оборудвани с подходящи съоръжения, съгласно Наредба №1 от 12 януари 2009 г. за условията и 

реда за устройството и безопасността на площадките за игра. 

Да се предвиди подходящо по вид озеленяване на площите. 

4. Част Пожарна безопасност 

Проекта следва да включва необходимите пасивни и активни мерки за защита и 

технически решения за осигуряване на пожаробезопасна експлоатация на строежа. Обхвата и 

съдържанието следва да отговарят на определените в приложение №3 от Наредба №Із-1971 от 29 

октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при 

пожар. 
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5. Част План за безопасност и здраве 

 Проекта следва да съдържа: 

- Общите условия, при които ще се изпълнява строителството; 

 - Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване 

на строителни и монтажни, съгласно Наредба №2 от 2004 г.; 

 - Опазване на околната среда по време на изпълнение на строителството.  

 6.Част Сметна документация 

6.1. Количествена сметка 

Проекта следва да съдържа подробни количествени сметки по всички части, като бъде 

посочен шифъра на всички видове строително-монтажни работи. 

6.2.Стойностна сметка 

Стойностните сметки по всички части следва да се изготвят на база статистически цени за 

региона през 2012 год. на материали, труд и механизация. При образуване на единичните цени за 

отделните видове строително-монтажни работи да се използват оптимални проценти на 

допълнителни разходи за труд и механизация, доставно-складови разходи и печалба.  

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ 

 

І. Общи данни за обекта:  
Основно училище „Йордан Йовков“ е построено през 1977 година. Основна четириетажна 

сграда „Учебен корпус“ е с вход от юг. В източната част на имота е ситуирана двуетажна сграда 

„Детска градина“, а в южната част се намира едноетажна сграда с предназначение „Физкултурен 

салон“. На западната фасада на учебния корпус е пристроена едноетажна масивна сграда 

„Работилници“.    

Общата застроена площ на обекта е 1 713.00 кв.м., а площта на имота е 11 726.00 кв.м.. 

Сградите на училище „Йордан Йовков“ са изпълнени по традиционния способ, а именно 

масивно монолитно строителство с ивични бетонови основи, тухлени стени, стомонобетонови 

колони, греди и плочи, и плосък покрив с бетон за наклон, пароизолация, топлоизолация и 

рулонна хидроизолация.  

Поради естественото износване на материалите, независимо от текущите ремонти, 

интериора и екстериора на сградата са в не добър естетически вид и е наложително да се 

извършат необходимите строително-ремонти работи.  

За обекта няма запазена проектна документация.  

Възложено е съставяне на технически паспорт, след провеждане на обследване по реда на 

глава трета на Наредба №5/2006г. за техническите паспорти на строежите, както и доклад за 

обследване по реда на  Наредба №16-1594 от 13 ноември 2013 г. за енергийна ефективност. 
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ІІ.  Техническа част: 

1. Част Архитектура и конструкции 

1.1. Архитектурна част 

Проекта следва да включва архитектурно заснемане. 

Строително-ремонтните дейности, които следва да се изпълнят за обновяване и ремонт на 

сградата и прилежащите помещения, няма да са свързани с промени в разпределението и 

предназначението на отделните обекти в сградата.  

Дейностите, които ще се предвидят за изпълнение по проект, следва да отговарят на 

изискуемите енергоспестяващи мерки /ЕСМ/.   

Обновяването на обекта следва да започне с ремонтни дейности по покрива и фасадите на 

сградата. 

Целесъобразно е да се предвиди нова покривна конструкция на всички сгради с плоски 

покриви - изграждане на скатни покривни конструкции, окачените улуци и водосточните тръби. 

По този начин е решен покрива на „Физкултурен салон“ при ремонта реализиран през 

2012 година. 

Топлоизолацията от каменна или минерална вата на покрива, следва да се монтира над 

таванната стоманобетонова плоча на последния етаж или под нея, като за целта се монтира 

окачен таван от гипскартон на метална конструкция.    

Да се използват нови ефективни и дълготрайни материали. 

Да се почистят и ремонтират окачените улуци и водосточните тръби. 

Да се подмени съществуващата дървена и метална дограма с PVC трикамерна с двуслоен 

стъклопакет (три стъкла). Да бъде запазен съществуващия растер. Коефициент на 

топлопреминаване U = 1.7W/m
2
K. 

Външна топлоизолация на фасадите на сградата с топлоизолационен материал с 

коефициент на топлопреминаване, съгласно изискванията на топлотехническите норми. 

Забележка: Всички подробности и детайли по проектиране на строителни ЕСМ да бъдат 

съобразени с Доклада от енергийното обследване (одит). 

Поради наличието на льосови почви и проявено слягане около сградата, задължително е 

да се предвиди нов водоплътен тротоар. 

Вътрешните строително-ремонтни дейности следва да включват: 

- Премахване на подпухнала мазилка по стени и тавани и ремонт на същите; 

- Цялостно боядисване на стени и тавани; 

- Почистване на дървена ламперия, премахване на повредени такива и замяната им с нови, 

подмяна на повредени врати; 

- Ремонт на подови настилки и подмяна на увредени подови покрития; 

- Нови фаянсови облицовки и настилки от теракот в санитарните възли и сервизните 

помещения, както и оборудването им с нови санитарни прибори конзолен тип със скрита 

арматура;  

- Ремонт и почистване на настилки във фоайетата и коридорите.  
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1.2. Част интериор и обзавеждане 

Не се предвижда подмяна на мебелите за обзавеждане на отделните учебни кабинети.       

1.3. Конструктивна част 

Строително-ремонтните дейности по обновяването и ремонта не трябва да засягат 

конструкцията на сградата.  

По отношение на покривната конструкция да се предвиди отстраняване на пластовете на 

плоския покрив - бетон за наклон, пароизолация, топлоизолация и рулонна хидроизолация. 

Скатовете на покривите да се оформят с метални ферми, метални столици и покритие от LT-

ламарина.  

Конструктивната част на проекта, като отчете резултатите от проведеното обследване по 

реда на глава трета на Наредба №5/2006г. за техническите паспорти на строежите, трябва да 

изследва съответствието между Норми и правила за проектирани, действали към момента на 

построяването и сега действащите, и при необходимост да предвиди строително-монтажни 

работи, които да осигурят изпълнението на изискванията на чл.169, ал.1 от Закона за устройство 

на територията /ЗУТ/. 

Проекта да бъде проверен, подписан и подпечатан от „Технически контрол“. 

2.  Част Инсталации и мрежи на техническата инфраструктура 

2.1. Част В и К инсталации 

Водопроводната и канализационната инсталации на сградата са изпълнени преди 40 

години с материали, които са на границата на експлоатационната си годност и към настоящия 

момент част от тях са излезли от масова употреба.  

Необходимо да се предвиди цялостна подмяна на всички вертикални и хоризонтални 

водопроводни клонове, както и на всички хоризонтални и вертикални канализационни клонове, 

ведно с вентилационни отводи към тях. 

При подмяната на санитарни прибори да се предвидят такива със скрити промивни 

устройства.  

По преценка на проектанта след извършена ревизия да се подменят и външните сградни 

водопроводни и канализационни отклонения. 

При проектирането да се спазват следните нормативни документи: 

Наредба №4 за проектиране и изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и 

канализационни инсталации; 

Наредба №РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

канализационни системи; 

Закон за техническите изисквания към продуктите. 

2.2. Част Електрически инсталации 

Електрическата инсталация на сградата като цяло е морално остаряла и отделните й 

елементи не съответстват на променените нормативни изисквания. Всички електрически уреди за 

с голяма мощност и нисък к.п.д. За да се приведат електрическите инсталации и монтираните 

електроуреди в съответствие с изискванията е необходимо:  
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- Ново главно разпределително електрическо табло, захранващо отделни табла за всяка 

група, като се проектира нова защитна заземителна инсталация, която да осигури захранваща 

схема тип TNC-S; 

- Подмяна на всички електрически подтабла с предвиден допълнителен РЕ проводник за 

осигуряване на TN-S схема на захранване; 

- Цялостна подмяна на инсталациите за осветление и контакти;    

- Във всички помещения, спомагателни коридори и стълбища, осветителните тела да се 

подменят с луминисцентни с ЕПРА. Осветеността и другите качествени показатели на 

осветлението да отговарят на приетите стандарти. Към проекта да се приложи методиката на 

пресмятането им; 

- Проектиране на аварийно и евакуационно осветление в цялата сграда, отговарящо на 

нормативните изисквания и стандарти, като се предвиди дежурно осветление на необходимите 

места в сградата;  

- Проектиране на районно външно осветление на имота за обезпечаване защитата на 

обекта; 

- Проектиране на пожароизвестителна инсталация (ПИИ); 

- Проектиране на инсталация за подгряване на улуците и водосточните тръби. 

2.3. Част ОВ и К (отопление, вентилация и климатизация) 

За отопление на сградата, като енергоизточник се използва природен газ, а 

котлоагрегатите са водогрейни. Всички стаи и стълбища в сградата се отопляват с чугунени 

глидерни радиатори. Отоплителната инсталация е попътна (схема Тихелман). 

Няма изградена вентилационна система за поддържане на пресен въздух в кухненски блок. 

В котелното помещение системата е морално и физически остаряла с неподходящ вентилатор. 

Липсва система за нагряване на водата със слънчева енергия. 

            При изготвяне на проектната разработка да се вземе предвид, че дограмата на сградата, ще 

бъде подменена с PVC трикамерна с двуслойни (три стъкла) стъклопакети с К-стъкло, ще бъде 

извършена топлоизолация на покрива и на помещенията с външна изолация.  

 При проектирането да се спазят следните изисквания: 

- Да се извърши ново оразмеряване на топлинното потребление, предвид предстоящото 

въвеждане на енергоспестяващи мерки. В резултат на изчислените параметри да се оразмери нова 

отоплителна система със съответното зониране (две зони). Възложителят изисква това да са 

помещения с южно изложение и помещения със северно изложение. 

- Точките на отопление с радиатори се запазват, но с актуалните им мощности. 

Възложителят препоръчва, при вариант на смяна на чугунените радиатори, да се проектират 

панелни радиатори.     

- В административните стаи да се предвидят термостатични глави с опция за пломбиране. 

По отношение на вентилацията проекта следва да включва: 

- Нова вентилационна система (смукателна и нагнетателна) с вентилатори с ниско 

енергийно потребление в кухненски блок. 
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- Нова вентилационна система (смукателна и нагнетателна) с вентилатори с ниско 

енергийно потребление в котелното помещение. Вентилацията в котелното помещение да 

осигурява необходимия приток на въздух за провеждане на горивния процес и да бъде блокирана 

с пуска на горелката. 

- Параметрите на системите трябва да отговарят на санитарните норми.  

В проекта да се предвиди автоматизация на ОВ и К процесите: 

- Автоматично управление на температурата с трипътен вентил в режим на смесване по 

външна и вътрешна температура в южен клон.  

- Всички процеси да се управляват от контролер/и, като се изгради локална мрежа. 

Възложителят предпочита да се използва мрежовия (комуникационен) протокол Modbus.  

2.4. Част Топлотехническа ефективност 

Проектната разработка да се съобрази със следните изисквания: 

- Подмяна на съществуващата дограма с трикамерна PVC с двуслоен стъклопакет (три 

стъкла). Коефициент на топлопреминаване U=1.70W/m
2
K. Да бъде запазен съществуващия 

растер.  

- Топлоизолация на покрива с коефициент на топлопреминаване U=0.032W/m
2
K. 

- Топлоизолация по стени с коефициент на топлопреминаване U=0.032W/m
2
K. 

Забележка: Всички подробности и детайли при проектирането да бъдат съобразени с 

Доклада от енергийното обследване (одит)!  

3. Част Устройство на прилежащия към обекта терен 

 Проекта за обновяването на Основно училище „Йордан Йовков“ да изследва 

възможността за промени в ситуационното решение на пространството около сградите. 

Да се обособят отделни зони за спорт, игра и занимания на открито, които да бъдат 

оборудвани с подходящи съоръжения, съгласно Наредба №1 от 12 януари 2009 г. за условията и 

реда за устройството и безопасността на площадките за игра. 

Да се предвиди подходящо по вид озеленяване на площите. 

4. Част Пожарна безопасност 

Проекта следва да включва необходимите пасивни и активни мерки за защита и 

технически решения за осигуряване на пожаробезопасна експлоатация на строежа. Обхвата и 

съдържанието следва да отговарят на определените в приложение №3 от Наредба №Із-1971 от 29 

октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при 

пожар. 

5. Част План за безопасност и здраве 

 Проекта следва да съдържа: 

- Общите условия, при които ще се изпълнява строителството; 

 - Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване 

на строителни и монтажни, съгласно Наредба №2 от 2004 г.; 

 - Опазване на околната среда по време на изпълнение на строителството.  
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6.Част Сметна документация 

6.1. Количествена сметка 

Проекта следва да съдържа подробни количествени сметки по всички части, като бъде 

посочен шифъра на всички видове строително-монтажни работи. 

 6.2. Стойностна сметка 

Стойностните сметки по всички части следва да се изготвят на база статистически цени за 

региона през 2012 год. на материали, труд и механизация. При образуване на единичните цени за 

отделните видове строително-монтажни работи да се използват оптимални проценти на 

допълнителни разходи за труд и механизация, доставно-складови разходи и печалба.  

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТЕФАН КАРАДЖА“ 

 

І. Общи данни за обекта:  
Основната сграда на училище „Стефан Караджа“ е преустроена през 1969 година. Основна 

триетажна сграда „Учебен корпус“ е с вход от юг. В северната част на имота е ситуирани 

едноетажна сграда „Работилници“, едноетажна сграда „Физкултурен салон“, а в източната част 

се намират полуподземна сграда на един етаж с предназначение „Котелно“. На северната фасада 

на основната сграда е пристроена едноетажна масивна сграда „Учебен корпус“.    

Общата застроена площ на обекта е 1 703.00 кв.м., а площта на имота е 6 768.00 кв.м.. 

Основната сграда на училище „Стефан Караджа“ са изпълнени по традиционния способ, 

характерен за строителството в квартала, а именно масивно монолитно строителство с ивични 

основи, тухлени стени, стомонобетонови колони, греди и плочи, и четири скатна дървена 

покривна конструкция, покрита с цигли.  

Помощните сгради са с плоски покриви с бетон за наклон, пароизолация, топлоизолация и 

рулонна хидроизолация.  

Поради естественото износване на материалите, независимо от текущите ремонти, 

интериора и екстериора на сградата са в не добър естетически вид и е наложително да се 

извършат необходимите строително-ремонти работи.  

За обекта няма запазена проектна документация.  

Възложено е съставяне на технически паспорт, след провеждане на обследване по реда на 

глава трета на Наредба №5/2006г. за техническите паспорти на строежите, както и доклад за 

обследване по реда на  Наредба №16-1594 от 13 ноември 2013 г. за енергийна ефективност. 

  

ІІ.  Техническа част: 

1. Част Архитектура и конструкции 

1.1. Архитектурна част 

Проекта следва да включва архитектурно заснемане. 
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Строително-ремонтните дейности, които следва да се изпълнят за обновяване и ремонт на 

сградата и прилежащите помещения, няма да са свързани с промени в разпределението и 

предназначението на отделните обекти в сградата.  

Дейностите, които ще се предвидят за изпълнение по проект, следва да отговарят на 

изискуемите енергоспестяващи мерки /ЕСМ/.   

Обновяването на обекта следва да започне с ремонтни дейности по покрива и фасадите на 

сградата. 

В проекта следва да предвиди цялостно разкриване на покрива на основната сграда, 

подмяна на отделни елементи от носещата дървена конструкция, нова обшивка и изолационна 

мембрана под покритието от цигли. 

Целесъобразно е да се предвиди нова покривна конструкция на всички сгради с плоски 

покриви - изграждане на скатни покривни конструкции, окачените улуци и водосточните тръби. 

Топлоизолацията от каменна или минерална вата следва да се постави над таванната 

стоманобетонова плоча на последния етаж или под нея, като за целта се монтира окачен таван от 

гипскартон на метална конструкция.    

Да се използват нови ефективни и дълготрайни материали. 

Да се почистят и ремонтират окачените улуци и водосточните тръби. 

Да се подмени съществуващата дървена и метална дограма с PVC трикамерна с двуслоен 

стъклопакет (три стъкла). Да бъде запазен съществуващия растер. Коефициент на 

топлопреминаване U = 1.7W/m
2
K. 

Външна топлоизолация на фасадите на сградата с топлоизолационен материал с 

коефициент на топлопреминаване, съгласно изискванията на топлотехническите норми. 

Забележка: Всички подробности и детайли по проектиране на строителни ЕСМ да бъдат 

съобразени с Доклада от енергийното обследване (одит). 

Поради наличието на льосови почви и проявено слягане около сградата, задължително е 

да се предвиди нов водоплътен тротоар. 

Вътрешните строително-ремонтни дейности следва да включват: 

- Премахване на подпухнала мазилка по стени и тавани и ремонт на същите; 

- Цялостно боядисване на стени и тавани; 

- Почистване на дървена ламперия, премахване на повредени такива и замяната им с нови, 

подмяна на повредени врати; 

- Ремонт на подови настилки и подмяна на увредени подови покрития; 

- Нови фаянсови облицовки и настилки от теракот в санитарните възли и сервизните 

помещения, както и оборудването им с нови санитарни прибори конзолен тип със скрита 

арматура;  

- Ремонт и почистване на настилки във фоайетата и коридорите.  

1.2. Част интериор и обзавеждане 

Не се предвижда подмяна на мебелите за обзавеждане на отделните учебни кабинети.       

1.3. Конструктивна част 
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Строително-ремонтните дейности по обновяването и ремонта не трябва да засягат 

конструкцията на сградата.  

По отношение на покривната конструкция да се предвиди отстраняване на пластовете на 

плоския покрив - бетон за наклон, пароизолация, топлоизолация и рулонна хидроизолация. 

Скатовете на покривите да се оформят с метални ферми, метални столици и покритие от LT-

ламарина.  

Конструктивната част на проекта, като отчете резултатите от проведеното обследване по 

реда на глава трета на Наредба №5/2006г. за техническите паспорти на строежите, трябва да 

изследва съответствието между Норми и правила за проектирани, действали към момента на 

построяването и сега действащите, и при необходимост да предвиди строително-монтажни 

работи, които да осигурят изпълнението на изискванията на чл.169, ал.1 от Закона за устройство 

на територията /ЗУТ/. 

Проекта да бъде проверен, подписан и подпечатан от „Технически контрол“. 

2.  Част Инсталации и мрежи на техническата инфраструктура 

2.1. Част В и К инсталации 

Водопроводната и канализационната инсталации на сградата са изпълнени преди 40 

години с материали, които са на границата на експлоатационната си годност и към настоящия 

момент част от тях са излезли от масова употреба.  

Необходимо да се предвиди цялостна подмяна на всички вертикални и хоризонтални 

водопроводни клонове, както и на всички хоризонтални и вертикални канализационни клонове, 

ведно с вентилационни отводи към тях. 

При подмяната на санитарни прибори да се предвидят такива със скрити промивни 

устройства.  

По преценка на проектанта след извършена ревизия да се подменят и външните сградни 

водопроводни и канализационни отклонения. 

При проектирането да се спазват следните нормативни документи: 

Наредба №4 за проектиране и изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и 

канализационни инсталации; 

Наредба №РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

канализационни системи; 

Закон за техническите изисквания към продуктите. 

2.2. Част Електрически инсталации 

Електрическата инсталация на сградата като цяло е морално остаряла и отделните й 

елементи не съответстват на променените нормативни изисквания. Всички електрически уреди за 

с голяма мощност и нисък к.п.д. За да се приведат електрическите инсталации и монтираните 

електроуреди в съответствие с изискванията е необходимо:  

- Ново главно разпределително електрическо табло, захранващо отделни табла за всяка 

група, като се проектира нова защитна заземителна инсталация, която да осигури захранваща 

схема тип TNC-S; 
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- Подмяна на всички електрически подтабла с предвиден допълнителен РЕ проводник за 

осигуряване на TN-S схема на захранване; 

- Цялостна подмяна на инсталациите за осветление и контакти;    

- Във всички помещения, спомагателни коридори и стълбища, осветителните тела да се 

подменят с луминисцентни с ЕПРА. Осветеността и другите качествени показатели на 

осветлението да отговарят на приетите стандарти. Към проекта да се приложи методиката на 

пресмятането им; 

- Проектиране на аварийно и евакуационно осветление в цялата сграда, отговарящо на 

нормативните изисквания и стандарти, като се предвиди дежурно осветление на необходимите 

места в сградата;  

- Проектиране на районно външно осветление на имота за обезпечаване защитата на 

обекта; 

- Проектиране на пожароизвестителна инсталация (ПИИ); 

- Проектиране на инсталация за подгряване на улуците и водосточните тръби. 

2.3. Част ОВ и К (отопление, вентилация и климатизация) 

За отопление на сградата, като енергоизточник се използва природен газ, а 

котлоагрегатите са водогрейни. Всички стаи и стълбища в сградата се отопляват с чугунени 

глидерни радиатори. Отоплителната инсталация е попътна (схема Тихелман). 

Няма изградена вентилационна система за поддържане на пресен въздух в кухненски блок. 

В котелното помещение системата е морално и физически остаряла с неподходящ вентилатор. 

Липсва система за нагряване на водата със слънчева енергия. 

            При изготвяне на проектната разработка да се вземе предвид, че дограмата на сградата, ще 

бъде подменена с PVC трикамерна с двуслойни (три стъкла) стъклопакети с К-стъкло, ще бъде 

извършена топлоизолация на покрива и на помещенията с външна изолация.  

 При проектирането да се спазят следните изисквания: 

- Да се извърши ново оразмеряване на топлинното потребление, предвид предстоящото 

въвеждане на енергоспестяващи мерки. В резултат на изчислените параметри да се оразмери нова 

отоплителна система със съответното зониране (две зони). Възложителят изисква това да са 

помещения с южно изложение и помещения със северно изложение. 

- Точките на отопление с радиатори се запазват, но с актуалните им мощности. 

Възложителят препоръчва, при вариант на смяна на чугунените радиатори, да се проектират 

панелни радиатори.     

- В административните стаи да се предвидят термостатични глави с опция за пломбиране. 

По отношение на вентилацията проекта следва да включва: 

- Нова вентилационна система (смукателна и нагнетателна) с вентилатори с ниско 

енергийно потребление в кухненски блок. 

- Нова вентилационна система (смукателна и нагнетателна) с вентилатори с ниско 

енергийно потребление в котелното помещение. Вентилацията в котелното помещение да 
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осигурява необходимия приток на въздух за провеждане на горивния процес и да бъде блокирана 

с пуска на горелката. 

- Параметрите на системите трябва да отговарят на санитарните норми.  

В проекта да се предвиди автоматизация на ОВ и К процесите: 

- Автоматично управление на температурата с трипътен вентил в режим на смесване по 

външна и вътрешна температура в южен клон.  

- Всички процеси да се управляват от контролер/и, като се изгради локална мрежа. 

Възложителят предпочита да се използва мрежовия (комуникационен) протокол Modbus.  

Да се проектира система за БГВ /битово горещо водоснабдяване/ с бойлер с две 

серпентини, използващ слънчева енергия (слънчеви колектори) и допълваща енергия от водната 

отоплителна инсталация (от котела). 

2.4. Част Топлотехническа ефективност 

Проектната разработка да се съобрази със следните изисквания: 

- Подмяна на съществуващата дограма с трикамерна PVC с двуслоен стъклопакет (три 

стъкла). Коефициент на топлопреминаване U=1.70W/m
2
K. Да бъде запазен съществуващия 

растер.  

- Топлоизолация на покрива с коефициент на топлопреминаване U=0.032W/m
2
K. 

- Топлоизолация по стени с коефициент на топлопреминаване U=0.032W/m
2
K. 

Забележка: Всички подробности и детайли при проектирането да бъдат съобразени с 

Доклада от енергийното обследване (одит)!  

 3. Част Устройство на прилежащия към обекта терен 

 Проекта за обновяването на Основно училище „Стефан Караджа“ да изследва 

възможността за промени в ситуационното решение на пространството около сградите. 

Да се обособят отделни зони за спорт, игра и занимания на открито, които да бъдат 

оборудвани с подходящи съоръжения, съгласно Наредба №1 от 12 януари 2009 г. за условията и 

реда за устройството и безопасността на площадките за игра. 

Да се предвиди подходящо по вид озеленяване на площите. 

4. Част Пожарна безопасност 

Проекта следва да включва необходимите пасивни и активни мерки за защита и 

технически решения за осигуряване на пожаробезопасна експлоатация на строежа. Обхвата и 

съдържанието следва да отговарят на определените в приложение №3 от Наредба №Із-1971 от 29 

октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при 

пожар. 

5. Част План за безопасност и здраве 

 Проекта следва да съдържа: 

- Общите условия, при които ще се изпълнява строителството; 

 - Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване 

на строителни и монтажни, съгласно Наредба №2 от 2004 г.; 

 - Опазване на околната среда по време на изпълнение на строителството.  



 
 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и 
от държавния бюджет на Република България 

 

 

„Този документ е създаден в рамките на проект «Бъдеще за Добрич», който се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма 

«Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 

 6.Част Сметна документация 

6.1. Количествена сметка 

Проекта следва да съдържа подробни количествени сметки по всички части, като бъде 

посочен шифъра на всички видове строително-монтажни работи. 

6.2. Стойностна сметка 

Стойностните сметки по всички части следва да се изготвят на база статистически цени за 

региона през 2012 год. на материали, труд и механизация. При образуване на единичните цени за 

отделните видове строително-монтажни работи да се използват оптимални проценти на 

допълнителни разходи за труд и механизация, доставно-складови разходи и печалба.  

 

 

 

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ДОРА ГАБЕ“ 

 

І. Общи данни за обекта:  
Средно общообразователно училище „Дора Габе“ е пристроено през 1991 година. 

Основната четириетажна сграда „Учебен корпус“ е с вход от север, но се ползва входа на 

двуетажна сграда „Административен корпус“, която е разположена южно от основната. Източно 

от административната сграда, свързано с нея е разположена едноетажна масивна сграда 

„Физкултурен салон“. Западно от основната сграда се намира едноетажна сграда „Столова“. 

Между двете сгради съществува топла връзка. Всички сгради са със сутеренни помещения по 

цялата застроена площ. 

Общата застроена площ на обекта е 2 417.00 кв.м., а площта на имота е 29 082.00 кв.м.. 

Сградите на училище „Дора Габе“ са изпълнени по традиционния способ, а именно 

масивно монолитно строителство с единични бетонови фундаменти и частични ивични основи, 

тухлени стени, стомонобетонови колони и плочи - скелетно безгредова конструкция, плосък 

покрив с бетон за наклон, пароизолация, топлоизолация и рулонна хидроизолация.  

Поради естественото износване на материалите, независимо от текущите ремонти, 

интериора и екстериора на сградата са в не добър естетически вид и е наложително да се 

извършат необходимите строително-ремонти работи.  

Целесъобразно е да се предвидят нови покривни конструкции на всички сгради - 

изграждане на скатни покривни конструкции, окачените улуци и водосточните тръби. 

За обекта няма запазена проектна документация.  

Възложено е съставяне на технически паспорт, след провеждане на обследване по реда на 

глава трета на Наредба №5/2006г. за техническите паспорти на строежите, както и доклад за 

обследване по реда на  Наредба №16-1594 от 13 ноември 2013 г. за енергийна ефективност. 
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ІІ.  Техническа част: 

 1. Част Архитектура и конструкции 

1.1. Архитектурна част 

Проекта следва да включва архитектурно заснемане. 

Строително-ремонтните дейности, които следва да се изпълнят за обновяване и ремонт на 

сградата и прилежащите помещения, няма да са свързани с промени в разпределението и 

предназначението на отделните обекти в сградата.  

Дейностите, които ще се предвидят за изпълнение по проект, следва да отговарят на 

изискуемите енергоспестяващи мерки /ЕСМ/.   

Обновяването на обекта следва да започне с ремонтни дейности по покрива и фасадите на 

сградата. 

Топлоизолацията от каменна или минерална вата следва да се монтира над таванната 

стоманобетонова плоча на втория етаж или под нея, като за целта се изгради окачен таван от 

гипскартон на метална конструкция.    

Да се използват нови ефективни и дълготрайни материали. 

Да се почистят и ремонтират окачените улуци и водосточните тръби. 

Да се подмени съществуващата дървена и метална дограма с PVC трикамерна с двуслоен 

стъклопакет (три стъкла). Да бъде запазен съществуващия растер. Коефициент на 

топлопреминаване U = 1.7W/m
2
K. 

Външна топлоизолация на фасадите на сградата с топлоизолационен материал с 

коефициент на топлопреминаване, съгласно изискванията на топлотехническите норми. 

Забележка: Всички подробности и детайли по проектиране на строителни ЕСМ да бъдат 

съобразени с Доклада от енергийното обследване (одит). 

Поради наличието на льосови почви и проявено слягане около сградата, задължително е 

да се предвиди нов водоплътен тротоар. 

Вътрешните строително-ремонтни дейности следва да включват: 

- Премахване на подпухнала мазилка по стени и тавани и ремонт на същите; 

- Цялостно боядисване на стени и тавани; 

- Почистване на дървена ламперия, премахване на повредени такива и замяната им с нови, 

подмяна на повредени врати; 

- Ремонт на подови настилки и подмяна на увредени подови покрития; 

- Нови фаянсови облицовки и настилки от теракот в санитарните възли и сервизните 

помещения, както и оборудването им с нови санитарни прибори конзолен тип със скрита 

арматура;  

- Ремонт и почистване на настилки във фоайетата и коридорите.  

1.2. Част интериор и обзавеждане 

Не се предвижда подмяна на мебелите за обзавеждане на отделните учебни кабинети.       

1.3. Конструктивна част 
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Строително-ремонтните дейности по обновяването и ремонта не трябва да засягат 

конструкцията на сградата.  

По отношение на покривната конструкция да се предвиди отстраняване на пластовете на 

плоския покрив - бетон за наклон, пароизолация, топлоизолация и рулонна хидроизолация. 

Скатовете на покривите да се оформят с метални ферми, метални столици и покритие от LT-

ламарина.  

Конструктивната част на проекта, като отчете резултатите от проведеното обследване по 

реда на глава трета на Наредба №5/2006г. за техническите паспорти на строежите, трябва да 

изследва съответствието между Норми и правила за проектирани, действали към момента на 

построяването и сега действащите, и при необходимост да предвиди строително-монтажни 

работи, които да осигурят изпълнението на изискванията на чл.169, ал.1 от Закона за устройство 

на територията /ЗУТ/. 

Проекта да бъде проверен, подписан и подпечатан от „Технически контрол“. 

2.  Част Инсталации и мрежи на техническата инфраструктура 

2.1. Част В и К инсталации 

Водопроводната и канализационната инсталации на сградата са изпълнени преди 40 

години с материали, които са на границата на експлоатационната си годност и към настоящия 

момент част от тях са излезли от масова употреба.  

Необходимо да се предвиди цялостна подмяна на всички вертикални и хоризонтални 

водопроводни клонове, както и на всички хоризонтални и вертикални канализационни клонове, 

ведно с вентилационни отводи към тях. 

При подмяната на санитарни прибори да се предвидят такива със скрити промивни 

устройства.  

По преценка на проектанта след извършена ревизия да се подменят и външните сградни 

водопроводни и канализационни отклонения. 

При проектирането да се спазват следните нормативни документи: 

Наредба №4 за проектиране и изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и 

канализационни инсталации; 

Наредба №РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

канализационни системи; 

Закон за техническите изисквания към продуктите. 

2.2. Част Електрически инсталации 

Електрическата инсталация на сградата като цяло е морално остаряла и отделните й 

елементи не съответстват на променените нормативни изисквания. Всички електрически уреди за 

с голяма мощност и нисък к.п.д. За да се приведат електрическите инсталации и монтираните 

електроуреди в съответствие с изискванията е необходимо:  

- Ново главно разпределително електрическо табло, захранващо отделни табла за всяка 

група, като се проектира нова защитна заземителна инсталация, която да осигури захранваща 

схема тип TNC-S; 
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- Подмяна на всички електрически подтабла с предвиден допълнителен РЕ проводник за 

осигуряване на TN-S схема на захранване; 

- Цялостна подмяна на инсталациите за осветление и контакти;    

- Във всички помещения, спомагателни коридори и стълбища, осветителните тела да се 

подменят с луминисцентни с ЕПРА. Осветеността и другите качествени показатели на 

осветлението да отговарят на приетите стандарти. Към проекта да се приложи методиката на 

пресмятането им; 

- Проектиране на аварийно и евакуационно осветление в цялата сграда, отговарящо на 

нормативните изисквания и стандарти, като се предвиди дежурно осветление на необходимите 

места в сградата;  

- Проектиране на районно външно осветление на имота за обезпечаване защитата на 

обекта; 

- Проектиране на пожароизвестителна инсталация (ПИИ); 

- Проектиране на инсталация за подгряване на улуците и водосточните тръби. 

2.3. Част ОВ и К (отопление, вентилация и климатизация) 

За отопление на сградата, като енергоизточник се използва природен газ, а 

котлоагрегатите са водогрейни. Всички стаи и стълбища в сградата се отопляват с чугунени 

глидерни радиатори. Отоплителната инсталация е попътна (схема Тихелман). 

Няма изградена вентилационна система за поддържане на пресен въздух в кухненски блок. 

В котелното помещение системата е морално и физически остаряла с неподходящ вентилатор. 

Липсва система за нагряване на водата със слънчева енергия. 

            При изготвяне на проектната разработка да се вземе предвид, че дограмата на сградата, ще 

бъде подменена с PVC трикамерна с двуслойни (три стъкла) стъклопакети с К-стъкло, ще бъде 

извършена топлоизолация на покрива и на помещенията с външна изолация.  

 При проектирането да се спазят следните изисквания: 

- Да се извърши ново оразмеряване на топлинното потребление, предвид предстоящото 

въвеждане на енергоспестяващи мерки. В резултат на изчислените параметри да се оразмери нова 

отоплителна система със съответното зониране (две зони). Възложителят изисква това да са 

помещения с южно изложение и помещения със северно изложение. 

- Точките на отопление с радиатори се запазват, но с актуалните им мощности. 

Възложителят препоръчва, при вариант на смяна на чугунените радиатори, да се проектират 

панелни радиатори.     

- В административните стаи да се предвидят термостатични глави с опция за пломбиране. 

По отношение на вентилацията проекта следва да включва: 

- Нова вентилационна система (смукателна и нагнетателна) с вентилатори с ниско 

енергийно потребление в кухненски блок. 

- Нова вентилационна система (смукателна и нагнетателна) с вентилатори с ниско 

енергийно потребление в котелното помещение. Вентилацията в котелното помещение да 
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осигурява необходимия приток на въздух за провеждане на горивния процес и да бъде блокирана 

с пуска на горелката. 

- Параметрите на системите трябва да отговарят на санитарните норми.  

В проекта да се предвиди автоматизация на ОВ и К процесите: 

- Автоматично управление на температурата с трипътен вентил в режим на смесване по 

външна и вътрешна температура в южен клон.  

- Всички процеси да се управляват от контролер/и, като се изгради локална мрежа. 

Възложителят предпочита да се използва мрежовия (комуникационен) протокол Modbus.  

2.4. Част Топлотехническа ефективност 

Проектната разработка да се съобрази със следните изисквания: 

- Подмяна на съществуващата дограма с трикамерна PVC с двуслоен стъклопакет (три 

стъкла). Коефициент на топлопреминаване U=1.70W/m
2
K. Да бъде запазен съществуващия 

растер.  

- Топлоизолация на покрива с коефициент на топлопреминаване U=0.032W/m
2
K. 

- Топлоизолация по стени с коефициент на топлопреминаване U=0.032W/m
2
K. 

Забележка: Всички подробности и детайли при проектирането да бъдат съобразени с 

Доклада от енергийното обследване (одит)!  

3. Част Устройство на прилежащия към обекта терен 

 Проекта за обновяването на училище „Дора Габе“ да изследва възможността за промени в 

ситуационното решение на пространството около сградата. Основното изискване е да се намери 

проектантско решение, което да изпълни 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. 

Да се обособят отделни зони за игра и занимания на открито, които да бъдат оборудвани с 

подходящи съоръжения, съгласно Наредба №1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за 

устройството и безопасността на площадките за игра. 

Да се предвиди подходящо по вид озеленяване на площите. 

4. Част Пожарна безопасност 

Проекта следва да включва необходимите пасивни и активни мерки за защита и 

технически решения за осигуряване на пожаробезопасна експлоатация на строежа. Обхвата и 

съдържанието следва да отговарят на определените в приложение №3 от Наредба №Із-1971 от 29 

октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при 

пожар. 

5. Част План за безопасност и здраве 

 Проекта следва да съдържа: 

- Общите условия, при които ще се изпълнява строителството; 

 - Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване 

на строителни и монтажни, съгласно Наредба №2 от 2004 г.; 

 - Опазване на околната среда по време на изпълнение на строителството.  
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 6.Част Сметна документация 

6.1. Количествена сметка 

Проекта следва да съдържа подробни количествени сметки по всички части, като бъде 

посочен шифъра на всички видове строително-монтажни работи. 

6.2. Стойностна сметка 

Стойностните сметки по всички части следва да се изготвят на база статистически цени за 

региона през 2012 год. на материали, труд и механизация. При образуване на единичните цени за 

отделните видове строително-монтажни работи да се използват оптимални проценти на 

допълнителни разходи за труд и механизация, доставно-складови разходи и печалба.  

 

 

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ 

 

І. Общи данни за обекта:  
Средно общообразователно училище „Любен Каравелов“ е пристроено през 1991 година. 

Основната четириетажна сграда „Учебен корпус“ е с вход от запад, но се ползва входа на 

двуетажна сграда „Административен корпус“, която е разположена източно от основната. 

Северно от административната сграда, свързано с нея е разположена едноетажна масивна сграда 

„Физкултурен салон“. Южно от основната сграда се намира едноетажна сграда „Столова“. 

Между двете сгради съществува топла връзка. Всички сгради са със сутеренни помещения по 

цялата застроена площ. 

Общата застроена площ на обекта е 2 444.00 кв.м., а площта на имота е 21 095.00 кв.м.. 

Сградите на училище „Дора Габе“ са изпълнени по традиционния способ, а именно 

масивно монолитно строителство с единични бетонови фундаменти и частични ивични основи, 

тухлени стени, стомонобетонови колони и плочи - скелетно безгредова конструкция, плосък 

покрив с бетон за наклон, пароизолация, топлоизолация и рулонна хидроизолация.  

Поради естественото износване на материалите, независимо от текущите ремонти, 

интериора и екстериора на сградата са в не добър естетически вид и е наложително да се 

извършат необходимите строително-ремонти работи.  

Целесъобразно е да се предвидят нови покривни конструкции на всички сгради - 

изграждане на скатни покривни конструкции, окачените улуци и водосточните тръби. 

За обекта няма запазена проектна документация.  

Възложено е съставяне на технически паспорт, след провеждане на обследване по реда на 

глава трета на Наредба №5/2006г. за техническите паспорти на строежите, както и доклад за 

обследване по реда на  Наредба №16-1594 от 13 ноември 2013 г. за енергийна ефективност. 

  

ІІ.  Техническа част: 

 1. Част Архитектура и конструкции 

1.1. Архитектурна част 
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Проекта следва да включва архитектурно заснемане. 

Строително-ремонтните дейности, които следва да се изпълнят за обновяване и ремонт на 

сградата и прилежащите помещения, няма да са свързани с промени в разпределението и 

предназначението на отделните обекти в сградата. Не се предвижда промяна очертанията на 

фасадите и покрива. 

Дейностите, които ще се предвидят за изпълнение по проект, следва да отговарят на 

изискуемите енергоспестяващи мерки /ЕСМ/.   

Обновяването на обекта следва да започне с ремонтни дейности по покрива и фасадите на 

сградата. 

В проекта следва да предвиди цялостно разкриване на покрива, подмяна на отделни 

елементи от носещата дървена конструкция, нова обшивка и изолационна мембрана под 

покритието от цигли. 

Топлоизолацията от каменна или минерална вата следва да се монтира над таванната 

стоманобетонова плоча на втория етаж или под нея, като за целта се изгради окачен таван от 

гипскартон на метална конструкция.    

Да се използват нови ефективни и дълготрайни материали. 

Да се почистят и ремонтират окачените улуци и водосточните тръби. 

Да се подмени съществуващата дървена и метална дограма с PVC трикамерна с двуслоен 

стъклопакет (три стъкла). Да бъде запазен съществуващия растер. Коефициент на 

топлопреминаване U = 1.7W/m
2
K. 

Външна топлоизолация на фасадите на сградата с топлоизолационен материал с 

коефициент на топлопреминаване, съгласно изискванията на топлотехническите норми. 

Забележка: Всички подробности и детайли по проектиране на строителни ЕСМ да бъдат 

съобразени с Доклада от енергийното обследване (одит). 

Поради наличието на льосови почви и проявено слягане около сградата, задължително е 

да се предвиди нов водоплътен тротоар. 

Вътрешните строително-ремонтни дейности следва да включват: 

- Премахване на подпухнала мазилка по стени и тавани и ремонт на същите; 

- Цялостно боядисване на стени и тавани; 

- Почистване на дървена ламперия, премахване на повредени такива и замяната им с нови, 

подмяна на повредени врати; 

- Ремонт на подови настилки и подмяна на увредени подови покрития; 

- Нови фаянсови облицовки и настилки от теракот в санитарните възли и сервизните 

помещения, както и оборудването им с нови санитарни прибори конзолен тип със скрита 

арматура;  

- Ремонт и почистване на настилки във фоайетата и коридорите.  

1.2. Част интериор и обзавеждане 

Не се предвижда подмяна на мебелите за обзавеждане на отделните учебни кабинети.       

1.3. Конструктивна част 
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Строително-ремонтните дейности по обновяването и ремонта не трябва да засягат 

конструкцията на сградата.  

По отношение на покривната конструкция да се предвиди отстраняване на пластовете на 

плоския покрив - бетон за наклон, пароизолация, топлоизолация и рулонна хидроизолация. 

Скатовете на покривите да се оформят с метални ферми, метални столици и покритие от LT-

ламарина.  

Конструктивната част на проекта, като отчете резултатите от проведеното обследване по 

реда на глава трета на Наредба №5/2006г. за техническите паспорти на строежите, трябва да 

изследва съответствието между Норми и правила за проектирани, действали към момента на 

построяването и сега действащите, и при необходимост да предвиди строително-монтажни 

работи, които да осигурят изпълнението на изискванията на чл.169, ал.1 от Закона за устройство 

на територията /ЗУТ/. 

Проекта да бъде проверен, подписан и подпечатан от „Технически контрол“. 

2.  Част Инсталации и мрежи на техническата инфраструктура 

2.1. Част В и К инсталации 

Водопроводната и канализационната инсталации на сградата са изпълнени преди 40 

години с материали, които са на границата на експлоатационната си годност и към настоящия 

момент част от тях са излезли от масова употреба.  

Необходимо да се предвиди цялостна подмяна на всички вертикални и хоризонтални 

водопроводни клонове, както и на всички хоризонтални и вертикални канализационни клонове, 

ведно с вентилационни отводи към тях. 

При подмяната на санитарни прибори да се предвидят такива със скрити промивни 

устройства.  

По преценка на проектанта след извършена ревизия да се подменят и външните сградни 

водопроводни и канализационни отклонения. 

При проектирането да се спазват следните нормативни документи: 

Наредба №4 за проектиране и изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и 

канализационни инсталации; 

Наредба №РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

канализационни системи; 

Закон за техническите изисквания към продуктите. 

2.2. Част Електрически инсталации 

Електрическата инсталация на сградата като цяло е морално остаряла и отделните й 

елементи не съответстват на променените нормативни изисквания. Всички електрически уреди за 

с голяма мощност и нисък к.п.д. За да се приведат електрическите инсталации и монтираните 

електроуреди в съответствие с изискванията е необходимо:  

- Ново главно разпределително електрическо табло, захранващо отделни табла за всяка 

група, като се проектира нова защитна заземителна инсталация, която да осигури захранваща 

схема тип TNC-S; 



 
 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и 
от държавния бюджет на Република България 

 

 

„Този документ е създаден в рамките на проект «Бъдеще за Добрич», който се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма 

«Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 

- Подмяна на всички електрически подтабла с предвиден допълнителен РЕ проводник за 

осигуряване на TN-S схема на захранване; 

- Цялостна подмяна на инсталациите за осветление и контакти;    

- Във всички помещения, спомагателни коридори и стълбища, осветителните тела да се 

подменят с луминисцентни с ЕПРА. Осветеността и другите качествени показатели на 

осветлението да отговарят на приетите стандарти. Към проекта да се приложи методиката на 

пресмятането им; 

- Проектиране на аварийно и евакуационно осветление в цялата сграда, отговарящо на 

нормативните изисквания и стандарти, като се предвиди дежурно осветление на необходимите 

места в сградата;  

- Проектиране на районно външно осветление на имота за обезпечаване защитата на 

обекта; 

- Проектиране на пожароизвестителна инсталация (ПИИ); 

- Проектиране на инсталация за подгряване на улуците и водосточните тръби. 

2.3. Част ОВ и К (отопление, вентилация и климатизация) 

За отопление на сградата, като енергоизточник се използва природен газ, а 

котлоагрегатите са водогрейни. Всички стаи и стълбища в сградата се отопляват с чугунени 

глидерни радиатори. Отоплителната инсталация е попътна (схема Тихелман). 

Няма изградена вентилационна система за поддържане на пресен въздух в кухненски блок. 

В котелното помещение системата е морално и физически остаряла с неподходящ вентилатор. 

Липсва система за нагряване на водата със слънчева енергия. 

            При изготвяне на проектната разработка да се вземе предвид, че дограмата на сградата, ще 

бъде подменена с PVC трикамерна с двуслойни (три стъкла) стъклопакети с К-стъкло, ще бъде 

извършена топлоизолация на покрива и на помещенията с външна изолация.  

 При проектирането да се спазят следните изисквания: 

- Да се извърши ново оразмеряване на топлинното потребление, предвид предстоящото 

въвеждане на енергоспестяващи мерки. В резултат на изчислените параметри да се оразмери нова 

отоплителна система със съответното зониране (две зони). Възложителят изисква това да са 

помещения с южно изложение и помещения със северно изложение. 

- Точките на отопление с радиатори се запазват, но с актуалните им мощности. 

Възложителят препоръчва, при вариант на смяна на чугунените радиатори, да се проектират 

панелни радиатори.     

- В административните стаи да се предвидят термостатични глави с опция за пломбиране. 

По отношение на вентилацията проекта следва да включва: 

- Нова вентилационна система (смукателна и нагнетателна) с вентилатори с ниско 

енергийно потребление в кухненски блок. 

- Нова вентилационна система (смукателна и нагнетателна) с вентилатори с ниско 

енергийно потребление в котелното помещение. Вентилацията в котелното помещение да 
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осигурява необходимия приток на въздух за провеждане на горивния процес и да бъде блокирана 

с пуска на горелката. 

- Параметрите на системите трябва да отговарят на санитарните норми.  

В проекта да се предвиди автоматизация на ОВ и К процесите: 

- Автоматично управление на температурата с трипътен вентил в режим на смесване по 

външна и вътрешна температура в южен клон.  

- Всички процеси да се управляват от контролер/и, като се изгради локална мрежа. 

Възложителят предпочита да се използва мрежовия (комуникационен) протокол Modbus.  

2.4. Част Топлотехническа ефективност 

Проектната разработка да се съобрази със следните изисквания: 

- Подмяна на съществуващата дограма с трикамерна PVC с двуслоен стъклопакет (три 

стъкла). Коефициент на топлопреминаване U=1.70W/m
2
K. Да бъде запазен съществуващия 

растер.  

- Топлоизолация на покрива с коефициент на топлопреминаване U=0.032W/m
2
K. 

- Топлоизолация по стени с коефициент на топлопреминаване U=0.032W/m
2
K. 

Забележка: Всички подробности и детайли при проектирането да бъдат съобразени с 

Доклада от енергийното обследване (одит)!  

3. Част Устройство на прилежащия към обекта терен 

 Проекта за обновяването на училище „Любен Каравелов“ да изследва възможността за 

промени в ситуационното решение на пространството около сградите.  

Основното изискване е да се намери проектантско решение, което да изпълни 

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. 

Да се обособят отделни зони за игра и занимания на открито, които да бъдат оборудвани с 

подходящи съоръжения, съгласно Наредба №1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за 

устройството и безопасността на площадките за игра. 

Да се предвиди подходящо по вид озеленяване на площите. 

4. Част Пожарна безопасност 

Проекта следва да включва необходимите пасивни и активни мерки за защита и 

технически решения за осигуряване на пожаробезопасна експлоатация на строежа. Обхвата и 

съдържанието следва да отговарят на определените в приложение №3 от Наредба №Із-1971 от 29 

октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при 

пожар. 

5. Част План за безопасност и здраве 

 Проекта следва да съдържа: 

- Общите условия, при които ще се изпълнява строителството; 

 - Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване 

на строителни и монтажни, съгласно Наредба №2 от 2004 г.; 
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 - Опазване на околната среда по време на изпълнение на строителството.  

 6.Част Сметна документация 

6.1. Количествена сметка 

Проекта следва да съдържа подробни количествени сметки по всички части, като бъде 

посочен шифъра на всички видове строително-монтажни работи. 

6.2. Стойностна сметка 

Стойностните сметки по всички части следва да се изготвят на база статистически цени за 

региона през 2012 год. на материали, труд и механизация. При образуване на единичните цени за 

отделните видове строително-монтажни работи да се използват оптимални проценти на 

допълнителни разходи за труд и механизация, доставно-складови разходи и печалба.  

 

 

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ИВАН ВАЗОВ“ 

 

І. Общи данни за обекта:  
Основната сграда на Природо-математическата гимназия „Иван Вазов“ е пристроена през 

1962 година. Четириетажната сграда „Учебен корпус“ е с вход от юг, югозападно от нея са 

разположени едноетажна сграда „Физкултурен салон“ и двуетажна сграда „Физкултурен салон“. 

Между сградите съществува топла връзка. Всички сгради са със сутеренни помещения по цялата 

застроена площ. 

Общата застроена площ на обекта е 2 006.00 кв.м., а площта на имота е 7 768.00 кв.м.. 

Сградите на ПМГ „Иван Вазов“  са изпълнени по традиционния способ, а именно масивно 

монолитно строителство с ивични бетонови основи, тухлени стени, стомонобетонови колони, 

греди и плочи, и четири скатна дървена покривна конструкция, покрита с листова ламарина.    

Помощните сгради са с плоски покриви с бетон за наклон, пароизолация, топлоизолация и 

рулонна хидроизолация. 

Поради естественото износване на материалите, независимо от текущите ремонти, 

интериора и екстериора на сградата са в не добър естетически вид и е наложително да се 

извършат необходимите строително-ремонти работи.  

За обекта няма запазена проектна документация.  

Възложено е съставяне на технически паспорт, след провеждане на обследване по реда на 

глава трета на Наредба №5/2006г. за техническите паспорти на строежите, както и доклад за 

обследване по реда на  Наредба №16-1594 от 13 ноември 2013 г. за енергийна ефективност. 

  

ІІ.  Техническа част: 

1. Част Архитектура и конструкции 

1.1. Архитектурна част 

Проекта следва да включва архитектурно заснемане. 
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Строително-ремонтните дейности, които следва да се изпълнят за обновяване и ремонт на 

сградата и прилежащите помещения, няма да са свързани с промени в разпределението и 

предназначението на отделните обекти в сградата.  

Дейностите, които ще се предвидят за изпълнение по проект, следва да отговарят на 

изискуемите енергоспестяващи мерки /ЕСМ/.   

Обновяването на обекта следва да започне с ремонтни дейности по покрива и фасадите на 

сградата. 

В проекта следва да предвиди ревизиране на състоянието на скатните покриви, подмяна 

на отделни елементи от носещата дървена конструкция, дървената обшивка и покритието от 

ламарина на старата част от учебния корпус. При необходимост да се пристъпи към цялостно 

разкриване на покрива. 

Целесъобразно е да се предвиди нова покривна конструкция на всички сгради с плоски 

покриви - изграждане на скатни покривни конструкции, окачените улуци и водосточните тръби. 

Топлоизолацията от каменна или минерална вата следва да се монтира над таванната 

стоманобетонова плоча на втория етаж или под нея, като за целта се изгради окачен таван от 

гипскартон на метална конструкция.    

Да се използват нови ефективни и дълготрайни материали. 

Да се почистят и ремонтират окачените улуци и водосточните тръби. 

Да се подмени съществуващата дървена и метална дограма с PVC трикамерна с двуслоен 

стъклопакет (три стъкла). Да бъде запазен съществуващия растер. Коефициент на 

топлопреминаване U = 1.7W/m
2
K. 

Външна топлоизолация на фасадите на сградата с топлоизолационен материал с 

коефициент на топлопреминаване, съгласно изискванията на топлотехническите норми. 

Забележка: Всички подробности и детайли по проектиране на строителни ЕСМ да бъдат 

съобразени с Доклада от енергийното обследване (одит). 

Поради наличието на льосови почви и проявено слягане около сградата, задължително е 

да се предвиди нов водоплътен тротоар. 

Вътрешните строително-ремонтни дейности следва да включват: 

- Премахване на подпухнала мазилка по стени и тавани и ремонт на същите; 

- Цялостно боядисване на стени и тавани; 

- Почистване на дървена ламперия, премахване на повредени такива и замяната им с нови, 

подмяна на повредени врати; 

- Ремонт на подови настилки и подмяна на увредени подови покрития; 

- Нови фаянсови облицовки и настилки от теракот в санитарните възли и сервизните 

помещения, както и оборудването им с нови санитарни прибори конзолен тип със скрита 

арматура;  

- Ремонт и почистване на настилки във фоайетата и коридорите.  

1.2. Част интериор и обзавеждане 

Не се предвижда подмяна на мебелите за обзавеждане на отделните учебни кабинети.  
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1.3. Конструктивна част 

Строително-ремонтните дейности по обновяването и ремонта не трябва да засягат 

конструкцията на сградата.  

По отношение на покривната конструкция да се предвиди отстраняване на пластовете на 

плоския покрив - бетон за наклон, пароизолация, топлоизолация и рулонна хидроизолация. 

Скатовете на покривите да се оформят с метални ферми, метални столици и покритие от LT-

ламарина. 

Конструктивната част на проекта, като отчете резултатите от проведеното обследване по 

реда на глава трета на Наредба №5/2006г. за техническите паспорти на строежите, трябва да 

изследва съответствието между Норми и правила за проектирани, действали към момента на 

построяването и сега действащите, и при необходимост да предвиди строително-монтажни 

работи, които да осигурят изпълнението на изискванията на чл.169, ал.1 от Закона за устройство 

на територията /ЗУТ/. 

Проекта да бъде проверен, подписан и подпечатан от „Технически контрол“. 

2.  Част Инсталации и мрежи на техническата инфраструктура 

2.1. Част В и К инсталации 

Водопроводната и канализационната инсталации на сградата са изпълнени преди 40 

години с материали, които са на границата на експлоатационната си годност и към настоящия 

момент част от тях са излезли от масова употреба.  

Необходимо да се предвиди цялостна подмяна на всички вертикални и хоризонтални 

водопроводни клонове, както и на всички хоризонтални и вертикални канализационни клонове, 

ведно с вентилационни отводи към тях. 

При подмяната на санитарни прибори да се предвидят такива със скрити промивни 

устройства.  

По преценка на проектанта след извършена ревизия да се подменят и външните сградни 

водопроводни и канализационни отклонения. 

При проектирането да се спазват следните нормативни документи: 

Наредба №4 за проектиране и изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и 

канализационни инсталации; 

Наредба №РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

канализационни системи; 

Закон за техническите изисквания към продуктите. 

2.2. Част Електрически инсталации 

Електрическата инсталация на сградата като цяло е морално остаряла и отделните й 

елементи не съответстват на променените нормативни изисквания. Всички електрически уреди за 

с голяма мощност и нисък к.п.д. За да се приведат електрическите инсталации и монтираните 

електроуреди в съответствие с изискванията е необходимо:  
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- Ново главно разпределително електрическо табло, захранващо отделни табла за всяка 

група, като се проектира нова защитна заземителна инсталация, която да осигури захранваща 

схема тип TNC-S; 

- Подмяна на всички електрически подтабла с предвиден допълнителен РЕ проводник за 

осигуряване на TN-S схема на захранване; 

- Цялостна подмяна на инсталациите за осветление и контакти;    

- Във всички помещения, спомагателни коридори и стълбища, осветителните тела да се 

подменят с луминисцентни с ЕПРА. Осветеността и другите качествени показатели на 

осветлението да отговарят на приетите стандарти. Към проекта да се приложи методиката на 

пресмятането им; 

- Проектиране на аварийно и евакуационно осветление в цялата сграда, отговарящо на 

нормативните изисквания и стандарти, като се предвиди дежурно осветление на необходимите 

места в сградата;  

- Проектиране на районно външно осветление на имота за обезпечаване защитата на 

обекта; 

- Проектиране на пожароизвестителна инсталация (ПИИ); 

- Проектиране на инсталация за подгряване на улуците и водосточните тръби. 

2.3. Част ОВ и К (отопление, вентилация и климатизация) 

За отопление на сградата, като енергоизточник се използва природен газ, а 

котлоагрегатите са водогрейни. Всички стаи и стълбища в сградата се отопляват с чугунени 

глидерни радиатори. Отоплителната инсталация е попътна (схема Тихелман). 

Няма изградена вентилационна система за поддържане на пресен въздух в кухненски блок. 

В котелното помещение системата е морално и физически остаряла с неподходящ вентилатор. 

Липсва система за нагряване на водата със слънчева енергия. 

            При изготвяне на проектната разработка да се вземе предвид, че дограмата на сградата, ще 

бъде подменена с PVC трикамерна с двуслойни (три стъкла) стъклопакети с К-стъкло, ще бъде 

извършена топлоизолация на покрива и на помещенията с външна изолация.  

 При проектирането да се спазят следните изисквания: 

- Да се извърши ново оразмеряване на топлинното потребление, предвид предстоящото 

въвеждане на енергоспестяващи мерки. В резултат на изчислените параметри да се оразмери нова 

отоплителна система със съответното зониране (две зони). Възложителят изисква това да са 

помещения с южно изложение и помещения със северно изложение. 

- Точките на отопление с радиатори се запазват, но с актуалните им мощности. 

Възложителят препоръчва, при вариант на смяна на чугунените радиатори, да се проектират 

панелни радиатори.     

- В административните стаи да се предвидят термостатични глави с опция за пломбиране. 

По отношение на вентилацията проекта следва да включва: 

- Нова вентилационна система (смукателна и нагнетателна) с вентилатори с ниско 

енергийно потребление в кухненски блок. 
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- Нова вентилационна система (смукателна и нагнетателна) с вентилатори с ниско 

енергийно потребление в котелното помещение. Вентилацията в котелното помещение да 

осигурява необходимия приток на въздух за провеждане на горивния процес и да бъде блокирана 

с пуска на горелката. 

- Параметрите на системите трябва да отговарят на санитарните норми.  

В проекта да се предвиди автоматизация на ОВ и К процесите: 

- Автоматично управление на температурата с трипътен вентил в режим на смесване по 

външна и вътрешна температура в южен клон.  

- Всички процеси да се управляват от контролер/и, като се изгради локална мрежа. 

Възложителят предпочита да се използва мрежовия (комуникационен) протокол Modbus.  

2.4. Част Топлотехническа ефективност 

Проектната разработка да се съобрази със следните изисквания: 

- Подмяна на съществуващата дограма с трикамерна PVC с двуслоен стъклопакет (три 

стъкла). Коефициент на топлопреминаване U=1.70W/m
2
K. Да бъде запазен съществуващия 

растер.  

- Топлоизолация на покрива с коефициент на топлопреминаване U=0.032W/m
2
K. 

- Топлоизолация по стени с коефициент на топлопреминаване U=0.032W/m
2
K. 

Забележка: Всички подробности и детайли при проектирането да бъдат съобразени с 

Доклада от енергийното обследване (одит)!  

3. Част Устройство на прилежащия към обекта терен 

 Проекта за обновяването на ПМГ „Иван Вазов“ да изследва възможността за промени в 

ситуационното решение на пространството около сградата.  

Основното изискване е да се намери проектантско решение, което да изпълни 

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. 

Да се обособят отделни зони за занимания на открито, които да бъдат оборудвани с 

подходящи съоръжения, съгласно Наредба №1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за 

устройството и безопасността на площадките за игра. 

Да се предвиди подходящо по вид озеленяване на площите. 

4. Част Пожарна безопасност 

Проекта следва да включва необходимите пасивни и активни мерки за защита и 

технически решения за осигуряване на пожаробезопасна експлоатация на строежа. Обхвата и 

съдържанието следва да отговарят на определените в приложение №3 от Наредба №Із-1971 от 29 

октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при 

пожар. 

5. Част План за безопасност и здраве 

 Проекта следва да съдържа: 

- Общите условия, при които ще се изпълнява строителството; 
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 - Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване 

на строителни и монтажни, съгласно Наредба №2 от 2004 г.; 

 - Опазване на околната среда по време на изпълнение на строителството.  

 6.Част Сметна документация 

6.1. Количествена сметка 

Проекта следва да съдържа подробни количествени сметки по всички части, като бъде 

посочен шифъра на всички видове строително-монтажни работи. 

 6.2. Стойностна сметка 

Стойностните сметки по всички части следва да се изготвят на база статистически цени за 

региона през 2012 год. на материали, труд и механизация. При образуване на единичните цени за 

отделните видове строително-монтажни работи да се използват оптимални проценти на 

допълнителни разходи за труд и механизация, доставно-складови разходи и печалба.  

 

 

ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ГЕО МИЛЕВ“ 

 

І. Общи данни за обекта:  
Основната сграда на Езикова гимназия „Гео Милев“ е преустроена през 1960 година. 

Основна двуетажна сграда „Учебен корпус“ е с вход от изток и допълнителен вход от север, 

където е изградено съоръжение за достъп, с което са изпълнени 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.  

Югозападно от основната сграда е разположена масивна едноетажна сграда „Физкултурен 

салон“. Учебния корпус е със сутеренни помещения по цялата застроена площ. 

Общата застроена площ на обекта е 1 577.00 кв.м., а площта на имота е 8 336.00 кв.м.. 

Сградата на ЕГ „Гео Милев“ е изпълнена по традиционния способ, а именно масивно 

монолитно строителство с ивични основи, тухлени стени, стомонобетонови колони, греди и 

плочи, и четири скатна дървена покривна конструкция, покрита с ондулин. Физкултурния салон 

и с плосък покрив с бетон за наклон, пароизолация, топлоизолация и рулонна хидроизолация. 

Поради естественото износване на материалите, независимо от текущите ремонти, 

интериора и екстериора на сградата са в не добър естетически вид и е наложително да се 

извършат необходимите строително-ремонти работи.  

За обекта няма запазена проектна документация.  

Възложено е съставяне на технически паспорт, след провеждане на обследване по реда на 

глава трета на Наредба №5/2006г. за техническите паспорти на строежите, както и доклад за 

обследване по реда на  Наредба №16-1594 от 13 ноември 2013 г. за енергийна ефективност. 

  

ІІ.  Техническа част: 

1. Част Архитектура и конструкции 
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1.1. Архитектурна част 

Проекта следва да включва архитектурно заснемане. 

Строително-ремонтните дейности, които следва да се изпълнят за обновяване и ремонт на 

сградата и прилежащите помещения, няма да са свързани с промени в разпределението и 

предназначението на отделните обекти в сградата. Не се предвижда промяна очертанията на 

фасадите и покрива. 

Дейностите, които ще се предвидят за изпълнение по проект, следва да отговарят на 

изискуемите енергоспестяващи мерки /ЕСМ/.   

Обновяването на обекта следва да започне с ремонтни дейности по покрива и фасадите на 

сградата. 

В проекта следва да предвиди ревизиране на състоянието на скатния покрив, при 

необходимост подмяна на отделни елементи от носещата дървена конструкция, дървената 

обшивка и покритието от ондулин на учебния корпус.  

Топлоизолацията от каменна или минерална вата следва да се монтира над таванната 

стоманобетонова плоча на втория етаж или под нея, като за целта се изгради окачен таван от 

гипскартон на метална конструкция.    

Покрива на физкултурния салон е необходимо да се ремонтира основно като се подменят 

изолационните пластове - пароизолация, топлоизолация и рулонна хидроизолация. 

Да се използват нови ефективни и дълготрайни материали. 

Да се почистят и ремонтират окачените улуци и водосточните тръби. 

Да се подмени съществуващата дървена и метална дограма с PVC трикамерна с двуслоен 

стъклопакет (три стъкла). Да бъде запазен съществуващия растер. Коефициент на 

топлопреминаване U = 1.7W/m
2
K. 

Външна топлоизолация на фасадите на сградата с топлоизолационен материал с 

коефициент на топлопреминаване, съгласно изискванията на топлотехническите норми. 

Забележка: Всички подробности и детайли по проектиране на строителни ЕСМ да бъдат 

съобразени с Доклада от енергийното обследване (одит). 

Поради наличието на льосови почви и проявено слягане около сградата, задължително е 

да се предвиди нов водоплътен тротоар. 

Вътрешните строително-ремонтни дейности следва да включват: 

- Премахване на подпухнала мазилка по стени и тавани и ремонт на същите; 

- Цялостно боядисване на стени и тавани; 

- Почистване на дървена ламперия, премахване на повредени такива и замяната им с нови, 

подмяна на повредени врати; 

- Ремонт на подови настилки и подмяна на увредени подови покрития; 

- Нови фаянсови облицовки и настилки от теракот в санитарните възли и сервизните 

помещения, както и оборудването им с нови санитарни прибори конзолен тип със скрита 

арматура;  

- Ремонт и почистване на настилки във фоайетата и коридорите.  



 
 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и 
от държавния бюджет на Република България 

 

 

„Този документ е създаден в рамките на проект «Бъдеще за Добрич», който се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма 

«Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 

1.2. Част интериор и обзавеждане 

Не се предвижда подмяна на мебелите за обзавеждане на отделните учебни кабинети.        

1.3. Конструктивна част 

Строително-ремонтните дейности по обновяването и ремонта не трябва да засягат 

конструкцията на сградата.  

Конструктивната част на проекта, като отчете резултатите от проведеното обследване по 

реда на глава трета на Наредба №5/2006г. за техническите паспорти на строежите, трябва да 

изследва съответствието между Норми и правила за проектирани, действали към момента на 

построяването и сега действащите, и при необходимост да предвиди строително-монтажни 

работи, които да осигурят изпълнението на изискванията на чл.169, ал.1 от Закона за устройство 

на територията /ЗУТ/. 

Проекта да бъде проверен, подписан и подпечатан от „Технически контрол“. 

2.  Част Инсталации и мрежи на техническата инфраструктура 

2.1. Част В и К инсталации 

Водопроводната и канализационната инсталации на сградата са изпълнени преди 40 

години с материали, които са на границата на експлоатационната си годност и към настоящия 

момент част от тях са излезли от масова употреба.  

Необходимо да се предвиди цялостна подмяна на всички вертикални и хоризонтални 

водопроводни клонове, както и на всички хоризонтални и вертикални канализационни клонове, 

ведно с вентилационни отводи към тях. 

При подмяната на санитарни прибори да се предвидят такива със скрити промивни 

устройства.  

По преценка на проектанта след извършена ревизия да се подменят и външните сградни 

водопроводни и канализационни отклонения. 

При проектирането да се спазват следните нормативни документи: 

Наредба №4 за проектиране и изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и 

канализационни инсталации; 

Наредба №РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

канализационни системи; 

Закон за техническите изисквания към продуктите. 

2.2. Част Електрически инсталации 

Електрическата инсталация на сградата като цяло е морално остаряла и отделните й 

елементи не съответстват на променените нормативни изисквания. Всички електрически уреди за 

с голяма мощност и нисък к.п.д. За да се приведат електрическите инсталации и монтираните 

електроуреди в съответствие с изискванията е необходимо:  

- Ново главно разпределително електрическо табло, захранващо отделни табла за всяка 

група, като се проектира нова защитна заземителна инсталация, която да осигури захранваща 

схема тип TNC-S; 
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- Подмяна на всички електрически подтабла с предвиден допълнителен РЕ проводник за 

осигуряване на TN-S схема на захранване; 

- Цялостна подмяна на инсталациите за осветление и контакти;    

- Във всички помещения, спомагателни коридори и стълбища, осветителните тела да се 

подменят с луминисцентни с ЕПРА. Осветеността и другите качествени показатели на 

осветлението да отговарят на приетите стандарти. Към проекта да се приложи методиката на 

пресмятането им; 

- Проектиране на аварийно и евакуационно осветление в цялата сграда, отговарящо на 

нормативните изисквания и стандарти, като се предвиди дежурно осветление на необходимите 

места в сградата;  

- Проектиране на районно външно осветление на имота за обезпечаване защитата на 

обекта; 

- Проектиране на пожароизвестителна инсталация (ПИИ); 

- Проектиране на инсталация за подгряване на улуците и водосточните тръби. 

2.3. Част ОВ и К (отопление, вентилация и климатизация) 

За отопление на сградата, като енергоизточник се използва природен газ, а 

котлоагрегатите са водогрейни. Всички стаи и стълбища в сградата се отопляват с чугунени 

глидерни радиатори. Отоплителната инсталация е попътна (схема Тихелман). 

Няма изградена вентилационна система за поддържане на пресен въздух в кухненски блок. 

В котелното помещение системата е морално и физически остаряла с неподходящ вентилатор. 

Липсва система за нагряване на водата със слънчева енергия. 

            При изготвяне на проектната разработка да се вземе предвид, че дограмата на сградата, ще 

бъде подменена с PVC трикамерна с двуслойни (три стъкла) стъклопакети с К-стъкло, ще бъде 

извършена топлоизолация на покрива и на помещенията с външна изолация.  

 При проектирането да се спазят следните изисквания: 

- Да се извърши ново оразмеряване на топлинното потребление, предвид предстоящото 

въвеждане на енергоспестяващи мерки. В резултат на изчислените параметри да се оразмери нова 

отоплителна система със съответното зониране (две зони). Възложителят изисква това да са 

помещения с южно изложение и помещения със северно изложение. 

- Точките на отопление с радиатори се запазват, но с актуалните им мощности. 

Възложителят препоръчва, при вариант на смяна на чугунените радиатори, да се проектират 

панелни радиатори.     

- В административните стаи да се предвидят термостатични глави с опция за пломбиране. 

По отношение на вентилацията проекта следва да включва: 

- Нова вентилационна система (смукателна и нагнетателна) с вентилатори с ниско 

енергийно потребление в кухненски блок. 

- Нова вентилационна система (смукателна и нагнетателна) с вентилатори с ниско 

енергийно потребление в котелното помещение. Вентилацията в котелното помещение да 



 
 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и 
от държавния бюджет на Република България 

 

 

„Този документ е създаден в рамките на проект «Бъдеще за Добрич», който се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма 

«Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 

осигурява необходимия приток на въздух за провеждане на горивния процес и да бъде блокирана 

с пуска на горелката. 

- Параметрите на системите трябва да отговарят на санитарните норми.  

В проекта да се предвиди автоматизация на ОВ и К процесите: 

- Автоматично управление на температурата с трипътен вентил в режим на смесване по 

външна и вътрешна температура в южен клон.  

- Всички процеси да се управляват от контролер/и, като се изгради локална мрежа. 

Възложителят предпочита да се използва мрежовия (комуникационен) протокол Modbus.  

Да се проектира система за БГВ /битово горещо водоснабдяване/ с бойлер с две 

серпентини, използващ слънчева енергия (слънчеви колектори) и допълваща енергия от водната 

отоплителна инсталация (от котела). 

2.4. Част Топлотехническа ефективност 

Проектната разработка да се съобрази със следните изисквания: 

- Подмяна на съществуващата дограма с трикамерна PVC с двуслоен стъклопакет (три 

стъкла). Коефициент на топлопреминаване U=1.70W/m
2
K. Да бъде запазен съществуващия 

растер.  

- Топлоизолация на покрива с коефициент на топлопреминаване U=0.032W/m
2
K. 

- Топлоизолация по стени с коефициент на топлопреминаване U=0.032W/m
2
K. 

Забележка: Всички подробности и детайли при проектирането да бъдат съобразени с 

Доклада от енергийното обследване (одит)!  

3. Част Устройство на прилежащия към обекта терен 

 Проекта за обновяването на ЕГ „Гео Милев“ да изследва възможността за промени в 

ситуационното решение на пространството около сградата.  

Да се обособят отделни зони за занимания на открито, които да бъдат оборудвани с 

подходящи съоръжения, съгласно Наредба №1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за 

устройството и безопасността на площадките за игра. 

Да се предвиди подходящо по вид озеленяване на площите. 

4. Част Пожарна безопасност 

Проекта следва да включва необходимите пасивни и активни мерки за защита и 

технически решения за осигуряване на пожаробезопасна експлоатация на строежа. Обхвата и 

съдържанието следва да отговарят на определените в приложение №3 от Наредба №Із-1971 от 29 

октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при 

пожар. 

5. Част План за безопасност и здраве 

 Проекта следва да съдържа: 

- Общите условия, при които ще се изпълнява строителството; 

 - Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване 

на строителни и монтажни, съгласно Наредба №2 от 2004 г.; 

 - Опазване на околната среда по време на изпълнение на строителството.  
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 6.Част Сметна документация 

6.1. Количествена сметка 

Проекта следва да съдържа подробни количествени сметки по всички части, като бъде 

посочен шифъра на всички видове строително-монтажни работи. 

 6.2. Стойностна сметка 

Стойностните сметки по всички части следва да се изготвят на база статистически цени за 

региона през 2012 год. на материали, труд и механизация. При образуване на единичните цени за 

отделните видове строително-монтажни работи да се използват оптимални проценти на 

допълнителни разходи за труд и механизация, доставно-складови разходи и печалба. 

 


