
ОБЕКТ: Преустройство на проект “МОДУЛ ЗА ЧЕТИРИ ГРУПИ към ОДЗ № 8”  в 
УПИ I – за детски кобинат,  кв.290, м.”Красно село – Плавателен канал” ,район,,Красно 
село“-СО 

 
 
Настоящото задание е изготвена на база одобрен технически проект. Проектът 

не е реализиран ,а междувременно са настъпили нови изисквания от ръководството на 
градината към съдържанието на проекта . 

Проектът за преустройство трябва да запази часта с детските групи и с 
възможно оптимални промени да планира: 

- нова яслена група на мястото на закрит плувен басейна. 
-увеличаване на броя кабинети ,като се намалят някои фоайета и коридори. 
-разширение на салона на първи етаж. 
Необходима е: 
Актуализация на изходните данни за свързване към инженерните мрежи – 

електроснабдяване, водопровод и канализация, топлофикация, телефония и интернет 
Нова Виза за проектиране/ако е необходимо/ 
Актуализация на проекта съобразно настъпилите изменения в нормативната 

уредба. 
Всичко това налага да се направи преработка на наличната проектна документа 

за постигане на изброените цели като преработката ще обхване всички необходими 
части: Архитектура, Конструкция, Геодезия, Електро, ВиК, ОВК, Енергийна 
ефективност ПБЗ, ПУСО и Пожарна безопасност. 

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА 
В преработката на проекта детската градина да се предвидят пет  детски групи 

от целодневен тип — четири градинскини и една яслена. При проектирането на 
сградата да се слазят пределно допустимите показатели за застрояване за 
сыцествуващите и новопредвидени сгради в имота: 

Плътност на застроявапе - 30% 

Интензивност на застрояванс - 0,6 
Минимална озеленена площ – 50% 
Сградата на разширението да се разположи на указаното вьв визата за 

проучване и проектиране място. Да се предвиди топла връзка между съществуващата 
сграда на детското заведение и новата сграда на разширението, при което се запазят 
подходите към сыцествуващата сграда и евакуационните изходи. Новият модул да се 
ситуира и проектира по начин. максимално запазващ съществуващата декоративна 
дьрвесна растителност. 

Всички входни и комуникћционни пространства. помещения и пространства за 
общо използване и помещснията на една от яслените групи и градинската група, вкл. 
санитарно-хигиенните спомагателни помещения. да се осигурят за достьп  и ползване 
от хора с увреждания. 

Помещенията в отделпите функционални зони трябва да се проектират сьс 
следните площни и обемни показатели: 

Спални и занимални - по 100 кв. м при осигуряванс на минимум 4 кв. м площ на 
дете. 

Изложението на спалните да е юг, югоизток или изток; 
Гардероби и санитарни възли с тоалетни и мивки с площ по 50 кв. м. като 

преградните стени в тоалетните клетки да са с височина 1.00 м и долен рьб на 
отстояние 0,20 м от пода. 

Да се осигури непосредствена зрителна връзка между занималните и спалните 
а между гардеробите с умивалните и тоалетната чрез остьклсна витрина с долен ръб 
на 1,00 м разстояние от пода. 

Физкултурно-музикатен салон - с площ 80 кв. м и склад за уреди и санитарен 
выел. като ориентацията на прозорците трябва да изключва посока север; 



Медицински помещения — здравен кабинет с площ 12 кв. м: изолационно 
помещение със самостоятелен санитарен выел с площ 12 кв. м. Да се осъществи 
зрителна връзка межи»; изолационното помещение и здравния кабинет чрез остьклена 
преграда с долен ръб на 0,60 м от пода; 

Педагогически кабинети за индивидуацна работа с деда — 4 бр- с площ по 12 
кв, м ресурсен учител, психолог (педагогически съветник), логопед, методичен 
кабинет; 

Гардероб, санитарен выел и душово помещение за персонала; 
Административни помещения, кухненски блок и перален блок са разположени в 

съществуващата сграда и могат да поемат обслужването на новите две групи. 
Височината на помсщенията в детската градина ла е минимум 2,60 м съгласно 

Наредба № 3/2007 г. 
При проектирането на вътрешните и външните стълбища да се спазят 

изискванията на БДС 8287-86 ”Стълби и стълбища за жилищни и обществени сгради'  
Стьлбищният парапет да се проектира с височина не по-малка от 0,90 м. 

Преодоляването на стьлбищните височини да се проектира чрез външни рампи, 
подемна платформа или асансьор, водещи към детските груди. съгласно изискванията 
на Наредба № 4 за проектиране, изпьлнение и поддьржаве на на строежите в 
сьответствие с и.зискванията за достьпна среда за населението, включително и за 
хората с увреждания. 

В съответствие със строително-технически правила и норми за осигуряване на 
бeзопасност при пожар да се определи броя на евакуационните изходи и стьлбища в 
зависимост от необходимата сумарна широчина, допустимата дьлжина на 
евакуационния път и размерите на изходите. 

Външната дограма да се проектира с РVС профил в стъклопакет. 
Вьтрешните врати  да се предвидят фазерни. боядисани с блажна боя. 
Терасите да се обезопасят и оборудват със сенници за ползването им от 

децата за игри или за сън на открито. 
Подовете в спалните. занималните и гардеробните да се проектират с 

топлоизолационни материали, устойчиви на дезинфекционни разтвори и удобни за 
лесно почистване. 

В кабинетите подовото покритие да е с ламинат. 
В санитерните възли подовото покритие да е теракотни плочи или гранитогрес. 
В коридорите и стьлбищата подовото покритие да е теракотни плочи или 

гранитогрес. Подовото покритие във Физкултурно-музикалния салон да се предвиди 
сьс спортна настилка с мека, еластична подложка и саморазливно покритие, 
осигуряваща добра звукоизолация и възможност за лесна поддръжка. 

Стените и таванитс в занималните а спалните да са с покритие от латекс. 
Част КОНСТРУКТИВНА 
Страдата да се проектира с монолитна стоманобетонова конструкция. 
При проектирането да се осигури надежността (носимоспособност. 

експлоатацис,нна годност и дълготрайност) на конструкцията и на земната основа при 
експлоатационни и сеизмични въздействия. Конструкцията да удовлетворява 
изискванията на чл. 169 от ЗУТ  Конструкцията следва да се осигури чрез: 

избиране на подходящи строителни продукти, избор на подходящи 
конструктивна схема, начин на фундиране, методи за изчисляване и конструиране; 

спазване на действащата нормативна база; - пълнота на работния проект. 
Конструктивният проект да се изготви на база на: 
архитектурная проект 
инженерно-геоложкия и хидрогеоложкия доклад 
Конструктивният проект да се съгласува с проектите по всички части. 
При изработвансто на конструктивния проект да се спазва действащата в 

момента на проектирането нормативна база: 
Конструктивният проект да съдьржа: 
Обяснителна записка 



Статически и динамически изчисления и оразмеряване на вертикални и 
хоризонтални въздействия. 

Чертежи и детайли 
Количесъвена сметка 
ЧАСТ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ 
Работният проект по част Електроинсталации да се разработи в съотвествие с 

изискванията на Наредба № 4/200l г. на МРРБ за обхвата и съдьржанието на 
инвестиционните проекти- да съдьржа чертежи. светлотехнически изчисления, схеми 
на табла, подробна количествена сметка на различните видове СМР и да обхваща 
следните видове инсталации: 

Осветителна инстшация сьобразена с предназначението на помещенията. 
включваща: общо осветление, дежурна осветление. евакчацианно осветление. В 
проекта да се представят светлотехнически изчисления; 

 Ел. инсталация за контакти общи нужди. като броя им се определи съобразно 
предназначението на помещенията; 

Ел инсталация, захранваща технологични ВИК и ОВК консуматори, 
Електроинсталациите да се проектират с три и пет-жилни проводници. 
Телефонна инсталацията, обхващаща административните помещения на 

сградата: 
Звънчево-домофонна инсталация обхващаща входовете на сградата, групите и 

административните помещения; 
Мълниезащитна и заземителна инсталация на сградата. 
Електрозахранването с кабели НН на сградата да се разработи съгласно 

предписанията на ЧЕЗ Разпределение България АД. 
Проектът да се разработи в съответствис с действащата в момента на 

проектирането нормативна база 
Част ВИК ИНСТАЛАЦИИ 
Вьтрешната водопроводна инсталация за студена, топла, циркулационна вода и 

канализационната инсталация да се проектира съгласно изискванията на действащата 
в момента на проектирането нормативна база 

1, Външни ВИК мрежи захранването със студена вода от уличната мрежа и 
отвеждансто на отпадните води към уличната канализация да се проектира съгласно 
изходните данни от Софийска вода АД 

2. Вътрешни ВИК инсталации 
А. Водопроводна инсталация 
Вътрешната водопроводна инсталация да се просктира с полипропиленови 

тръби като главната хоризонтална мрежа и вертикалните клонове за питейни нужди 
циркулационна вода/ се проектират с РР-тръби с алуминиева вложка. Противопожарен 
водопровод. ако е необходим такъв да бъде от поцинковани тръби. Да се предвидят 
терморегулатори на мрежата за топла вода, захранваща тоалетните мивки за децата. 

Да се предвиди аварийно захранване с топла вода на умивалниците. 
Б. Канализационна инсталация - смесена 
Канализацията за дъждовни и битово - фекални води да се предвиди от РУС 

тръби. 
В кухненските офиси, съгласно технологичното задание. да се отведат 

отпадните води кьм сградната канализация като отводнителните тръби да отоварят на 
всички изисквания за допустимо ниво на шума /до 40dWA/. Да се осигури защитата им 
срещу механични и температурни промени. 

Да се предвидят мазнининоуловители, кьдето е необходимо, съгласно 
нормативите. 

При необходимост да се предвидят връзки между инсталациите на новата и 
сьществуващата сгради. 

Част ОВ ИНСТАЛАЦИИ  
Проектьт по част ”ОВ” да обхваща: 



Вътрешна отоплителна инсталация - Разпределителната тръбна мрежа ла се 
предвиди от стоманени тръби от абонатна станция до колекторни кутии. От 
колекторните кутии до отоплителните тела да се проектира с полиетиленови тръби с 
алуминиева вложка, положени в шлаух и в подовата замазка. 

За отоплителни тела да се предвидят алуминиеви радиатори, окомплектовани с 
термостатични радиаторни вентили. секретни вентили и автоматични 
обезвъздчтиители, Да се предвиди топлоизолация по тръби от микроюпегьчна 
структура. 

Обезвъздушаването на отоплителната инстапация да се предвиди с 
автоматични обезвъздушители на щранговете с по-голям обем и на височина мин. 2 м. 

За обезопасяване на инсталацията да се предвиди затворен разширителен съд. 
Вентилация - За всички помещения (WC, складове и др.) без прозорци да се 

предвиди вентилация, 
За останалите помещения да се разработи необходимата вентилация съгласно 

санитарно-хигиенните норми и задание от технологичния проект. 
При преминаване на въздповоди през етажни плочи или от помещения с 

различна противопожарна устойчивост да се предвидят и противопожарни клапи. Да се 
предвиди управление и защита съгласно проект за КИПиА. 

З- Абонатна станция „ Да се разработи проект за външно топлозахранване и 
абоонатна станция съгласно съгласувана виза за проектиране и становище за 
присьединяване кьм градската топлофикациониа система от Топлофикация - София“ 
АД. 

4. Енергийна ефективност - Да се изготви проект за топлосъхранение и 
икономия на енергия в сгради. Да се приложат детайли за топлоизолация на стени. 
подове и тавани, 

Проектьт по ОВ част да се окомплектова с изчисления. текстови и чертежен 
материал и количествени сметки. 

 Част ГЕОДЕЗИЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ПАРКОУСТРОЙСТВО 
С работния проект да се даде цялостно решение на прилежапщя терен в 

съответствие със задьлжителните показатели от визата за проектиране и с оглед 
формиране на екологическа и естетически издьржана среда за обитаване от децата, 
като се определят: 

Функционалното зониране и площоразпределението на прилежащия терев; 
Площната композиция, алеите и алейните настилки; 
Пространствената композиция и растителното оформяне. 
Работният проект да се изработи върху геодезическа снимка на съществуващия 

терен, Работнилт проект да включва: 
Вертикална планировка в обхвата на поземления имот, изработена в 

съответствие с Инструкция за израболване, прилагане и подцържане на плановете за 
вертикално планиране на МРРБ; 

Трасировьчен план с определени проектни координати ва характерните точки; - 
Дендрологичен проскт за цървесната, храстовата и цветната растителност;  Подробна 
количествена сметка. 

Проектът да се сьобрази с Наредба № 1/2009 г. за условията и реда за 
устройството и безопасностга на площадките за игра. 

Работният проект по части ”Геодезия” и ”Паркоустройство и благоустройство“ 
да се разработи в обхвата на глава петнадесета раздел III и глава шестнадесета, 
раздел Ill от Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 
проекти. 

ЧАСТ ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ 
Планът за безопасност и здраве да се изработи от лице, притежаващо 

необходимата квалификация, в съответствие със Закона за безопасни условия на труд 
и съответните наредби 



Проектът да се разработи в съответствие с изискваиията на чл. 10 от Наредба 
№ 2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни уловия на труд 
при извършване на СМР и да съдържа: 

Строително-ситуационен план с нанесени прилежаща техническа 
инфраструктура в сьответствие с изходните данни сьс сьответния цвят, сьгласно 
приетите означения  

- Схема на обезпечаване на строителната площадка с вода и ел. енергия: 
Организационен план с предвидената строите.лна техника; 
Схема на местата за инсталиране на повдигателните съоръжения и 

строителните скелета 
Схема на местата за складиране на строителните материали: 
Схема и начин на изхвърляне на строитслните отпадъци: 
План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии, и за евакуация на 

работещите и намиращите се на строителната площадка; 
Мерки и изисквания за безопасност по всяка специалност 
 Комплексен план-график, изясняваш последователнослта ирн извьршване на 

СМР по всички специалности. 
Инвестиционните проекти по всички специалиости да се разработят в 

сьответствие с Виза за проектиране, Инженерна геология и хидрогеология , Изходни 
данни за проектиране от: 

Дирекция ”Софийски кадастър” при СО - надземен кадастър и подземен 
кадастър 

 ”Софийска вода“ АД 
 ” Топлофикация - София“ АД 

”ЧЕЗ Разпределение Бьлгария” АД 
“БТК“ АД 
”Улично осветление“ ЕАД 
Дирекция ”Зелена система“ кьм СО  
 
 
 
 
 
 
 
 


