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ПРОЕКТ: „КПИИ – ПУП-ПРЗ за урегулиране на ПИ 39921.4.71 за УПИ-
4.71 „Гробищен парк” и ТИП за гробищен парк”.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

 Обект: 
„Обособяване на ПИ 39921.4.71 по кадастрална карта на гр. Кричим с 

функционално предназначение – „Гробищен парк” и благоустрояването му” 

Настоящото задание за проектиране е изготвено във връзка с възможността за 
участие за финансиране по Програмата за развитие на селските райони  2014-2020г. 

 Основните цели на проекта са: 

1. Чрез изработване на ПУП-ПРЗ да се осигури устройствен статут на ПИ 
39921.4.71 по кадастралния  план на гр. Кричим  за гробищен парк.  

2. Благоустрояване на целия комплекс, предназначен за гробищен парк и 
изработване на ТП /технически проект/ с площоразпределение, алейна мрежа, 
осветление и др. прилежаща инфраструктура на гробищния парк. 

 Съществуващо положение: 

Обектът, предмет на проекта, обхваща цялата площ на ПИ 39921.4.71 по 
кадастралния план на гр. Кричим в размер на 14 015 кв. м. Имотът попада в границите 
на защитената зона BG 0002057 „Бесапарските ридове” от мрежата „НАТУРА 2000“. 
Намира се извън границите на населеното място непосредствено до общински път PAZ 
1041 с наименование III-375, с. Бяга – с. Исперихово – с. Козарско – граница на община 
/Брацигово – Кричим/ – гр. Кричим /III – 866/. Теренът е сравнително равнинен с 
денивелация от югозапад към североизток около 5 м, като по ниската част е 
североизточната.  Имотът е разположен в подножието на склон с източно изложение, а 
дългата му ос е с посока север – юг. С Решение № КЗ-17 от 07.09.1974 г. на Комисията 
за земята при Министерски съвет имотът е отчужден за изграждане на нови гробища на 
град Кричим. 

Върху имота няма изградени сгради. Съществуват няколко стоманобетонови зида, 
част от които са изградени по имотната граница на поземления имот и изпълняват 
функция на подпорна стена. Необходимо е да се извърши обследване от експерт 
конструктор, да се изготви становище за необходимостта от премахване или запазване 
на зидовете и съобразяване на проекта със съществуващото положение.   

По дължина на имота са разположени алеи с широчина 3 м., обща дължина около 
300 м., с настилка от павета, ограничени с бордюри от пътни ивици. Напречно на 
главната алея са разположени две по-малки алеи на запад с ширина около 1 м. покрити 
с бетонова настилка. С течение на времето алеите са частично разрушени и следва да се 
премахнат при благоустрояването на парка. 

В южната част от имота е обособен терен покрит с бетонова настилка около 250 
кв. м., граничещ с общински път Кричим – Козарско  (PAZ 1041), който е в 
сравнително добро състояние. При проектирането теренът трябва да се запази, като за 
целта се предложи подходящо предназначение, като зона за обособяване на паркинг 
и/или зона за преместваеми съоръжения за продажба на свещи и/или цветя и/или друго 
съответстващо на предназначението на комплекса като цяло.
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В западната част на имота върху площ от около 1500 кв. м са разположени 
съществуващи гробове, с които проектанта следва да се съобрази при изготвяне на 
проекта. 

В имота има 9 орехови дървета разположени по дължина на източната граница на 
имота, с които проектанта следва да се съобрази при изготвяне на проекта. С оглед на 
факта, че имота попада в защитена зона BG 0002057 „Бесапарските ридове“ от мрежата 
„НАТУРА 2000“, премахването на дървесни растителни видове е недопустимо. 

  С оглед на съществуващото положение имотът се нуждае от цялостно планиране 
и благоустройствени мероприятия, съгласно настоящите санитарно-хигиенни норми и 
др. изисквания.  

 Изисквания към Комплексния проект за инвестиционна инициатива: 
 За привеждане на имота и наличната в него инфраструктура в съответствие с 
нормативните изисквания към гробищните паркове е необходимо да се изготви 
комплексен инвестиционен проект, който, като минимум да включва: 

I. Изготвяне на ПУП - ПРЗ план за регулация и застрояване с цел урегулиране 
на имота, неговото отреждане и предложение за запазване на съществуващото и ново 
застрояване съдържащ: 

 ПУП – План за регулация и застрояване 
 Транспортна схема – пътна връзка 
 Схема ел.захранване 
 Схема ВиК захранване 

II. Парцеларни планове: 
 Ел. захранване 
 Захранващ водопровод 
 Пътна връзка 

III.  Технически инвестиционен проект със следното съдържание: 

1. Част „Геодезия"  
 Да се направи подробно геодезическо заснемане на съществуващия терен в 

необходимия обхват за изработване на работния проект. В него да се заснеме и 
съществуващата едроразмерна растителност. 

 Част „Геодезия“ да съдържа обяснителна записка, чертежи и данни от 
геодезическите измервания.  

 Чертежите на част „Геодезия“ на работния проект да включват:  
- чертеж „Вертикално планиране“, изработени върху кадастрална основа от 

геодезическото заснемане, с височинно обвързване на всички обекти и съоръженията и 
на техническата инфраструктура, с означения на теренни и проектни коти;  

- чертеж „Трасировъчен план“ с подробен координатен регистър, разработен в 
съответствие с нормативните актове и инструкциите по геодезия и в степен на 
подробност, необходима за трасирането на обекта и подготвяне на терена за нуждите на 
траспорта и нормалното повърхностно водооттичане.  

2. Геоложки и Хидрогеоложки доклад  
Доклада следва да отговаря на действащата нормативна уредба и да е изготвен и 

подписан от експерт със съответната правоспособност. 
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3. Част „Пътна“ 
Да се проектира пътна връзка с път PAZ 1041 с наименование III-375, с. Бяга – 

с. Исперихово – с. Козарско – граница на община /Брацигово – Кричим/ - гр.Кричим /III 
– 866/ и част „Организация на движението”. 

Проекта да съдържа чертежи с предвидените пътни конструкции на алеите и 
обособяване на паркоместа и организация на движението. 

Да се спазват „Наредба №2 от 29.06.2004г. за планиране и проектиране на 
комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии“ и „Наредба № 
18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци“. 

4. Част „Архитектурна" 
Да се изготви анализ за транспортен достъп, да се обособи паркинг съгласно 

нормативните изисквания и входно пространство към гробищния парк с обособен терен 
за поставяне на преместваеми търговски обекти за траурна дейност, продажба на цветя, 
свещи и др.п.;  

В гробищния парк да се предвидят пейки, беседки, кашпи, осветление, чешми, 
питейни фонтанки, кошчета и информационни табели.  

Да се представи схема за преместваемите търговски обекти, в която да се 
отразят и предвидените пейки, беседки, кашпи, осветление, чешми, питейни фонтанки, 
кошчета и информационни табели;   

Да се разработи проект за алейна мрежа, съобразен с функционалното 
разпределение на гробните места;  

Да се представи план - схема за разполагане на гробните места, като се 
обособят отделни участъци /зони/ за различните вероизповедания. Следва да се спазва 
правилото за ориентацията на гробовете при християните – изток – запад, а при 
мюсюлманите водеща посока е свещения град Мека в Саудитска арабия.  

Да се спазят изискванията за достъпна архитектурна среда;  

В проекта да се уточнят габарити и настилки на алейната мрежа, кътове с места 
за сядане;  

Да се проектират санитарни помещения отговарящи на действащите хигиенни 
норми и стандарти.

Да се проектират урнови стени.

5. Част „Строителни конструкции" 
Да се представи технически проект, съответстващ на изискванията на 

„НАРЕДБА № 4“ от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 
проекти за всички необходими новопроектирани конструктивни елементи:  

Да се представи конструктивно становище и решение за съществуващите 
зидове и подпорни стени в имота 

Проектът да бъде оценен за съответствие от лице, упражняващо технически 
контрол по част „Конструктивна“, включено в списък, изготвен и актуализиран от 
Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.  

6. Част „ВиК" 
 Да се изготви ситуация, обхващата района на гробищния парк и района, от 

който той ще се захрани с питейна вода;  

 Да се изискат от „ВиК” ЕООД – гр. Пловдив следните документи:  
- писмо, че районът не попада в санитарно-охранителни пояси на съществуващ 

водоизточник;  
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- предварителен договор за присъединяване към съществуващи ВиК мрежи;  
 Изготвяне на ВиК схема за присъединяване на площадката на гробищния 

парк към съществуващи ВиК мрежи;  

 Изготвяне на технически проект в част „ВиК”, включващ:  
- външен захранващ питеен водопровод;  
- отводняване на алейната мрежа;  
- захранване на поливната система 
- площадков водопровод, захранващ питейни фонтанки, чешми, фонтани;  
- площадкова канализация за оттичане на битово-фекални води от сградите; 

както и за водата от питейни фонтанки, чешми, фонтани;  
- сградни ВиК мрежи на сградите, намиращи се в гробищния парк;   
 При проектирането да се спазват нормативните изисквания на 

противопожарните норми

7. Част „Електрическа" 
 Да се изготви ситуация, която да обхваща района на гробищния парк  

 Да се изготви проучване на условията за присъединяване към 
инфраструктурата на Енерго-разпределителното предприятие  

 Да се изготви ел. схема за присъединяване на обектите в гробищния парк към 
довеждащата инфраструктура на ЕВН, която да послужи и за съставяне на парцеларен 
план.  

 Изготвяне на технически проект за външно ел. захранване.  

 Изготвяне на технически проект в част електро, включващо: 

-  Външно ел. захранване на сградните обекти на територията на гробищния парк 
след електромерното табло на ЕВН.  

- Вътрешни ел. инсталации на сградите, на територията на обекта, включващи 
също така заземителните и мълниеотводните инсталации.  

- вътрешно алейно осветление на територията на парка, което да бъде изпълнено 
в един от двата варианта: 

- Централни алеи на парка с осветление захранвано от електроразпределителната 
мрежа и странични алеи със соларно осветление или  

- Осветление захранвано от електроразпределителната мрежа, разположено по 
краищата на терена, което да осигурява осветеност на територията на целия парк и 
соларно осветление разположено по вътрешните алеи в парка. 

- да се изготви проект за видеонаблюдение и пожароизвестяване /автоматична 
система за пожарогасене/ за обекта, като СМР за тях се отделят в отделни количествени 
сметки. 

При проектиране да се спазва Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройство на 
електрически уредби и електропроводни линии, и се предвиди лесно обслужване с 
възможност за надграждане на ел. съоръжения. 

8. Част „Паркоустройство и благоустройство“ 
  Да се изготви схема, която да обхваща района на гробищния парк за  

обособяване на зони за озеленяване и зони за отдих 
 За обособените зони за озеленяване да се проектира поливна система  
 Да се изготви дендрологична ведомост на дървесните и храстови видове. 

9. Част „Пожарна безопасност“ 
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Да се изготви според спецификата на обекта, при спазване на нормативните 
изисквания на „Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за 
пожарна безопасност при експлоатация на обектите“. 

10. План за безопасност и здраве 
 Да се изготви план за всички предвидени в останалите проектни части видове 

СМР и за конкретната специфика на обекта и местоположението му.  
 Да се спазват изискванията на „Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 
строителни и монтажни работи“, както и на всички останали относими нормативни 
актове, който да бъде представен на строителя преди откриване на строителната 
площадка. 

 Съгласно чл. 156б, ал. 5 от ЗУТ, ПБЗ трябва да бъде одобрен не по-рано от 6 
месеца при откриване на строителната площадка. 

11. План за управление на строителните отпадъци 
Да се изготви съгласно изискванията на „Наредба за управление на строителните 

отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали приета с ПМС № 277 от 
05.11.2012 г., обн. ДВ. бр. 89 от 13.11.2012 г.“. 

12. Количествени и количествено-стойностни сметки към проекта 
 Да се изготвят подробни количествени и количествено-стойностни сметки, 

както по отделно за всяка от проектните части, които предвиждат изпълнение на СМР 
така и обобщена за обекта като цяло. 

  В КС и КСС да бъдат подробно и ясно описани всички видове СМР с 
техните точни количества, както и единичните цени за всеки вид СМР по средни 
пазарни цени за района и периода на проектиране. 

 Изготвените подробни количествени и количествено-стойностни сметки да 
бъдат подписани от проектант с пълна проектантска правоспособност.

13. Съгласуване на комплексния проект за инвестиционна инициатива  
 Да се извършат необходимите действия за съгласуване на комплексния 

проект с Министерство на околната среда и водите съгласно изискванията на Закона за 
опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. 

 Да се извърши съгласуване на проекта по чл. 128, ал. 6 във връзка с чл. 127, 
ал. 2 от ЗУТ.  

 Съдържание на проектната документация 
o ПУП-ПРЗ 
o Парцеларни планове 
o Технически проект със следните проектни части: 
o Геодезия  
o Геоложки и Хидрогеоложки доклад  
o Пътна с организация на движението 
o Архитектурна 
o Конструктивна 
o Електрическа 
o ВиК 
o Паркоустройство и благоустройство 
o Пожарна безопасност 
o План за безопасност и здраве 
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o План за управление на строителните отпадъци 
o Проектно-сметна документация – подробни количествени сметки. 

 Проектите да бъдат изготвени в 5 екземпляра на хартия и във формат 

*.pdf. Обяснителните записки към съответните части да бъдат във формат MS 

Word и  качени на диск.

 Срок за изпълнение на поръчката 

Максималния срок за изпълнение на дейностите, предвидени за изпълнение в 
настоящото задание не може да бъде по-дълъг от 120 календарни дни.  

        Срокът за изпълнение на поръчката се определя от участника и се посочва в 

Техническото му предложение за изпълнение на поръчката. Срокът започва да тече от 

датата на получаване на възлагателно писмо от страна на Възложителя, в едно с 

необходимата изходна информация за изработването на проекта и приключва с 

подписването на Констативен приемо-предавателен протокол, без забележки от 

страна на Възложителя. 

 Проектът следва да бъде изготвен  в съответствие с изискванията на: 
- Закона за устройство на територията;  
- Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти;  
- Наредба № 4/01.07.2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на 

строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 
включително за хора с увреждания; 

- Наредба № 4 от 17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 
сградни водопроводни и канализационни инсталации; 

- Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна 
безопасност при експлоатация на обектите;  

- Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопастност при пожар;   

- Наредба № РД-02-20-19/29.12.2011 г. за проектиране на строителните 
конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на 
строителни конструкции; 

- Наредба  № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни 
паркове/гробища/ и погребването и пренасянето на покойници на МЗ. 

- Съответните нормативни уредби по части касаещи настоящото проектиране. 
- Приложимата нормативна уредба регулираща инвестиционните дейности 

извършвани в защитени зони от мрежата „Натура 2000“ /Закон за биологичното 
разнообразие и Закон за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни 
актове към тях/. 


