
 

 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 
 

За „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза Технически проект и 

осъществяването на авторски надзор  

по проект: „Реконструкция на улична мрежа на гр. Малко Търново“ 

 

І. Обща информация 

 

Състоянието на уличната настилка в гр. Малко Търново е лошо. Голяма част от 

тях са с асфалтово бетоново покритие. Друга част в резултат на изграждане на 

канализация са останали без настилка. Тротоарите към улиците също са в лошо 

състояние. 

 Улици „Дунав“, „Тодор Бояджиев“, „Марица“ и между квартали 66 и 78 са без 

настилка, поради изградената преди няколко години канализация. 

 По останалите улици част от настилката липсва, има множество дупки, 

тротоарите са деформирани. 

 Необходими е да се изготви проект с цел осъществяване на основния ремонт на 

част от уличната мрежа и тротоарите към нея в гр. Малко Търново. 

 

II. Финансиране 

 

Проекта се подготвя за кандидатстване и финансиране по Мярка 322 

"Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 

 

 

ІІI. Данни за възложителя 

 

Община Малко Търново, гр. Малко Търново - 8162, област Бургас, ул. "Малкотърновска 

комуна" 3, ЕИК: 000057086,  представлявана от Илиян Костов Янчев - Кмет на Община 

Малко Търново, тел.: 00359 5952/ 30 21,  35 36;  факс: 00359 5952 / 31 28 

 

ІV. Цели на проекта: 

 

1. Обща цел: "Реконструкция на улична мрежа гр. Малко Търново" включва: 

Реконструкция и ремонт на улична мрежа - полагане на асфалтова настилка, 

ремонт на  тротоари по ул. „Дунав“, ул. „Тодор Бояджиев“, ул. „Марица“, ул. между 

кв.66 и кв.78,  ул. „Димитър Благоев“, улица „Зеленика„ от ОК 49 до ОК 50, улица 

„Трети март“, част от ул. „Христо Смирненски“/ОК 91-92-98/ и част от ул. 

„Славянска“/ ОК 127-128-195-213-212 - ОК 214/ по плана на гр. Малко Търново;” 

 Необходимо е да се изготви проект с цел осъществяване на основния ремонт на 

част от уличната мрежа и тротоарите към нея в гр. Малко Търново.  

 Проекта следва да обхване следните улици: ул. „Дунав“, ул. „Тодор Бояджиев“, 

ул. „Марица“, ул. между кв.66 и кв.78,  ул. „Димитър Благоев“, улица „Зеленика„ от ОК 

49 до ОК 50, улица „Трети март“, част от ул. „Христо Смирненски“/ОК 91-92-98/ и част 

от ул. „Славянска“/ ОК 127-128-195-213-212 - ОК 214/ по плана на гр. Малко Търново;”  



 

2. Специфични цели:  

  Проекта да се изготви върху актуализирана кадастрална основа, в четири 

екземпляра, да съдържа част геодезия, пътна част, план за безопасност и здраве, 

количествено и количествено-стойностна сметка,  ведомости. 

 

V. Изисквания към проекта: 

 

1. Общи изисквания към проекта: 

 Проекта да се формира съгласно изискванията на чл. 139 ал.3 от Закона за 

устройство на територията и Наредба № 4 от 21.05.2001г. за Обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти, както и всички други действащи законови и подзаконови 

нормативни актове в Р. България. 

 Проекта се предава в 4 оригинални екземпляра на хартиен носител и 2 екземпляра 

на електронен носител във формат Excel, Word, AutoCAD. 

 

2. Изисквания за обем и съдържание на проекта 

 В това задание са определени минималните изисквания за обхвата и съдържанието 

им, които проектантът задължително трябва да спази. Извън изброените по-долу 

изисквания проектантът може да приложи всякакви други графични и текстови 

материали, за които счита, че могат да бъдат полезни на Възложителят. 

 Проекта трябва да съдържа следните части: 

 

Част „Геодезия“  

Графични материали в подходящ мащаб – геодезическа /тахиметрична/ снимка, 

вертикална планировка, трасировъчен план. 

Текстови материали, оформени в обяснителна записка или по друг подходящ начин. 

 

 

Част „Пътна” 

- Ситуация и надлъжен профил. 

- Типови профили. 

- Обяснителна записка. 

- Ведомости 

- Количествени сметки. 

- Обобщена количествена сметка. 

 

Част „План за безопасност и здраве“ 

Да се изготви план за безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 / 22.03.2004 г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване 

на строителни и монтажни работи.   

Графични материали в подходящ мащаб, включващи: 

- строителен ситуационен план 

- схема на местата на строителната площадка, на които има специфични рискове 

- линеен график 

Текстови материали, оформени в обяснителна записка или по друг подходящ начин. 

 

Част „Проекто-сметна документация“ 

За всички части от проекта трябва да бъдат разработени детайлни количествени и 

количествено-стойностни сметки, включващи всички строително - монтажни работи, 

необходими за изпълнението на обекта, както и оборудване за поддържането им. 



 

 

Част „ВОБД” 

Временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни и 

монтажни работи по пътищата и улиците 

 

3. Авторски надзор 

Предвижда се осъществяването на авторският надзор при изпълнението на 

реконструкцията и ремонта на уличната мрежа да се извърши от изпълнителят, т. к. въз 

основа на чл. 162, ал.2 от Закона за устройство на територията, авторският надзор следва 

да се осъществява от проектанта изготвил проекта. 

 

VI. Срок и място на изпълнението: 

  

1. Срокът за изпълнение на поръчката е до 14 календарни дни. 

 

2. Място на изпълнение – гр. Малко Търново: Ремонт на улична мрежа - полагане на 

асфалтова настилка, ремонт на тротоари по ул. „Дунав“, ул. „Тодор Бояджиев“, ул. 

„Марица“, ул. между кв.66 и кв.78,  ул. „Димитър Благоев“, улица „Зеленика„ от ОК 49 

до ОК 50, улица „Трети март“, част от ул. „Христо Смирненски“/ОК 91-92-98/ и част от 

ул. „Славянска“/ ОК 127-128-195-213-212 - ОК 214/ по плана на гр. Малко Търново;” 

 

 VIІ.  ЦЕНИ  

 

 В офертата участникът задължително трябва да предложи единична цена за 

всяка една от проектните работи и дейности, посочени в Техническото задание, като 

посочените стойности включват всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката. 

 

 


