Обособена позиция № 3. Изработване на технически проект и авторски надзор
„Реконструкция и благоустройство на морската градина в град Царево – Етап I” –
обособена част с квадратура от 4 184 кв.м.
I.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Инвестиционният работен проект за реконструкция и благоустройство на морската
градина на гр. Царево – Етап I има за цел:
•
Задоволяване потребностите на жителите и гостите на гр. Царево чрез създаване
на благоприятна среда за обитаване и отдих;
•
Опазване и подобряване качеството на парковата среда и нейните компоненти
със средствата на паркоустрояването, благоустрояването и ефективното и устойчиво
използване на енергийните ресурси;
•
Оптимизиране на настилките от съществуващата алейна мрежа и създаване на
условия за велосипедно включване към съществуващата в града система от велоалеи и
осигуряване на достъп за лица с увреждания;
•
Оптимизиране на системата за осветление в морската градина в град Царево;
III.СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
Поземлен имот с идентификатор 48619.502.631 е публична общинска собственост, Акт
№ 642, с начин на трайно ползване – за обществен селищен парк, градина, трайно
предназначение – урбанизирана морска градина.
Имотът попада в зона за обществено обслужване и е с висока обществена значимост .
Морската градина е с обща площ 37 461 кв.м., включваща зелени площи,
обслужваща алейна мрежа, детски площадки, обслужващи сгради и съоръжения, а
обектът на реконструкцията и благоустрояването е с площ от 4184 кв.м.
Теренът е предимно хоризонтален, с леки наклони по границата с морския бряг,
със съществуваща растителност от смесен характер.
Съществуващата вътрешна алейна мрежа е изпълнена с асфалтобетонова
настилка, която на места е в много лошо състояние и се нуждае от цялостно
възстановяване.
В рамките на градината има детска игрова зона;
В имота има съществуващи масивни постройки, чиято функация е свързана с
пречистването на отпадните води, и преместваеми обекти в т.ч. и тоалетна;
В имота има изградени водопроводни и канализационни мрежи, както и алейно
осветление.
IV.ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА:
Да се изготвят детайлни проектни решения за територията на морската градина на гр.
Царево, попадаща в Етап I – обособена част от територията на цялата градина - в
следните части:

Част „Паркоустройство и благоустройство“

На база на геодезическото заснемане, предоставено от Възложителя да се изготви
работен проект за „Реконструкция и благоустройство на морската градина в град
Царево – Етап I” в т.ч.:
•
Да се предвиди обемно-пространствено оформление на обособената част от
територията на морската градина, в т.ч. формиране на добре мащабирани растителни
масиви, открити тревни площи и цветни фигури;
•
Проектиране на цветни композиции за всички сезони с цел обновяване на
съществуващите цветни партери, попадащи в зоната на възлагането, както и подробно
разработване на входната зоната на морската градина ;
•
Детайлно ситуиране и спецификация на парковото обзавеждане и малките
архитектурни форми и елементи на парковата среда – клоцове, пейки, кошчета,
перголи, паркинги за велосипеди и др.
•
Да се определи необходимостта от прочистване, резитби, подмяна и оформяне
на съществуващата растителност в обхвата на възлагането или прилагане на други
мерки за оздравяването и съхраняването й;
•
Осигуряване на достъпна среда за населението, включително за хора с
увреждания на територията на цялата морска градина;
•
Изготвяне на подробна количествено-стойностна сметка за частта;

Част “Електроснабдителна мрежа и осветление”
Въз основа на изходни данни, предоставени от възложителя да се изготви проект за
изграждане, рехабилитиране и реконструиране на електроснабдителна мрежа с цел
подмяна на парковото осветление, което да отговаря на характеристиките на средата –
морски климат с висока въздушна влажност и силен вятър.
С оглед икономичното и ефективно използване на енергийния ресурс осветлението
следва да бъде енергоспестяващо и устойчиво на морски климатични условия.
Част “Пътна”
Да бъде изготвено детайлно проектиране на всички видове настилки и техните
профили/наклони/, както и качествен избор на видове материали и настилки във връзка
с предназначението на зоната, определена за реконструкция и облагородяване и в
рамките на конкретното възлагане;
В проекта по част „Пътна” да бъде предложена цялостна рехабилитация на
съществуващите настилки.
Проектът трябва да бъде съобразен с 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 хора с увреждания.

Да се изготвят подробни количествени и стойностни сметки/в Ексел таблици/ по всички
части на проекта.
Проектите да се представят на електронен и хартиен носител в 4 /четири/ екземпляра.
Изготвените инвестиционни проекти да бъдат в работна фаза по реда на чл.151, ал.1.

V. НОРМАТИВНА БАЗА
•
Закона за устройство на територията;
•
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
(обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107
от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30,
34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69,
98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г.,
бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24,
27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г. и бр. 35, 61, 62 и 79 от 2015 г.) ;
•
Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти;
•
Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройството на отделните
видове територии и устройствени зони;
Наредба №1/12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на
площадките за игра (Обн., ДВ, бр. 10 от 2009 г.; изм., бр. 27 от 2013 г.; изм. и доп., бр.
69 от 2015 г.);
•
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 №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажните работи;
•
Наредба №Iз-2377/15.09.2011г. за строително-технически правила и норми за
осигуряване на безопасност при пожар;
•
ЗАКОН за техническите изисквания към продуктите и Наредба за съществените
изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти;
•
Наредба №3 от 09.06.2009 г. за устройство на електрически уредби и ел.
проводни линии;
•
Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на
ел.съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
(ДВ бр.62/2001 г.);
•
Наредба №4 за техническа експлоатация на електрообзавеждането (ДВ
бр.62/2001 г.);
При разработване на проектите да бъдат спазени, както гореспоменатите, така и всички
други нормативни уредби, действащи на територията на Република България, касаещи
обекта на интервенция.

