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1. Предмет и основание на заданието 

В самото сърце на Пловдив има район, който очарова с отминалата си красота и 

миризмата на тютюн – така нареченият Тютюнев град. Уникалните тютюневи складове, 

издигнати през 20-те години на 20 век, сега са изоставени и много от тях са в 

изключително лошо състояние. Някои вече са разрушени, а други са възстановени без 

оглед на стандартите за реставрация, така че да се превърнат в луксозни офисни или 

жилищни сгради, макар  част от тях да са декларирани за паметници на културата и 

всички те да попадат в зоната на групов паметник на културата. Сградите уникати са 

частна собственост, което е и причината за неясното им бъдеще.  

Европейска столица на културата е уникален за България проект, който предоставя 

нови възможности за развитие на потенциала на града победител и нова международна 

видимост на българската култура като цяло. В програмата на Пловдив – Европейска 

столица на културата 2019 са включени дейности и събития касаещи „Тютюневия град‖ 

и се разработва проект, целящ съживяването на квартала, посредством мултижанрови 

артистични акции, инсталации, изложби и проучвания. Проектът търси артистични 

механизми не само да привлече вниманието към този конкретен проблем, но и да 

подчертае сблъсъка между архитектурното наследство и икономическите интереси в 

града – важна тема за много европейски градове. Целта е  намирането на артистичен 

механизъм, с който районът и сградите да се трансформират и върнат на града и 

неговите граждани. 

Част от този проект е и идеята да се реконструира прилежащата улична мрежа, 

която се явява предмет на настоящето задание. 

Улиците на територията на „Тютюнев град – Пловдив― са затворени в карето: ул. 

―Иван Вазов― – ул. ―Авксентий Велешки― – ул. ―Цанко Дюстабанов― – бул. ―Христо 

Ботев―. 

Към настоящия момент улиците са с паважна и асфалтова настилка, която е 

компрометирана и в лошо състояние. Тротоарите също са в не добро състояние, липсва  

достъпната среда за хора в неравностойно състояние. (виж приложение-

фотодокументация) 

Предвид историческата зона 

"Филипопол-Тримонциум-

Пловдив", съгласно протокол 5-

22.05.2000г., споменатите улици 

попадат в две гранични Групови  

паметници на културата: Улица 

„Иван Вазов― -ПК-ПГИ и улиците 

ул. ―Г.М. Димитров―, ул. ―Одрин―, 

ул. ―Кирил Христов― , ул. ―Екзарх 

Йосиф― и ул. ―Капитан Андреев―-   

ГПК-Д с охранителна зона ОЗ-ЕЗ, 

следователно и проектното 

решение за благоустрояването им  

да е съобразено и съответно 

разделено на две зони с различно 

концептуално третиране. 

 

 
Фиг.1 Извадка от историческата зона 

"Филипопол-Тримонциум-Пловдив" за 

територията на  „Тютюнев град‖ 
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2. Обхват на инвестиционния проект 
 

 
Фиг.2.  Улици в зелен контур-обхват на заданието  

 Да се разработи идеен и технически инвестиционен проект с обем и съдържание 

съгласно „Наредба №4/ 21.05.2001г за обема и съдържанието на инвестиционните 

проекти”, за реконструкция на следните улици и участъци от тях, със съответните две 

зони за благоустрояване: 

 
Зона1: 
- ул. ―Иван Вазов― в участъка от пл. Гаров до пл. Централен – дължина 800,00м и 

ширина 24, 00 (включваща платно за движение 2х6,00м и тротоари 2х6,00м) 

 

Зона2: 
- ул. ―Г.М. Димитров― в участъка от бул. ―Христо Ботев― до ул. ―Авксентий Велешки― 

– дължина 450,00м и ширина 12,00м (включваща платно за движение 2х3,75м и 

тротоари 2х2,50м) 

- ул. ―Одрин― в участъка от от ул. ―Иван Вазов― до ул. „Цанко Дюстабанов― -  

дължина 180,00м и ширина 11,00м (включваща платно за движение 2х3,50м и 

тротоари 2х2,50м) 

- ул. ―Кирил Христов― в участъка от ул. ―Иван Вазов― до ул. „Цанко Дюстабанов― -  

дължина 180,00м и ширина 10,00м (включваща платно за движение 2х3,00м и 

тротоари 2х2,50м) 

- ул. ―Екзарх Йосиф― в участъка от ул.―Иван Вазов― до ул. „Цанко Дюстабанов― -  

дължина 180,00м и ширина 11,00м (включваща платно за движение 2х3,50м и 

тротоари 2х2,00м) 

- ул. ―Капитан Андреев― в участъка от ул. ―Иван Вазов― до ул. ―Г.М. Димитров― -  

дължина 90,00м и ширина 10,50м (включваща платно за движение 2х3,25м и 

тротоари 2х2,00м) 

  Да се осигури оптимално използване на приложената регулация, без да се налагат 

отчуждителни процедури и оптимално запазване на съществуващите дървесни видове. 

Осъществяване на съответствието на проектните решения със съществените  изисквания към 

строежите по чл. 169 от ЗУТ. 

 

3. Концепция за развитие и цел 

Тютюневият град на Пловдив, изграден в началото на XX век, се намира в района 

между днешните улици „Иван Вазов―, „Авксентий Велешки―, бул. „Христо Ботев―, 
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Сточна гара и Централна гара. Теренът, на който е изграден кварталът, не е случаен. 

Избрано е именно това пространство поради близостта му с важните транспортни 

линии на града и възможността продукцията да бъде изнасяна зад граница. 

 „Градецът животуваше сънливо и тихо в дребни клюки и благоухание на 

съхнещ тютюн.“  Димитър Димов – „Тютюн“ 

Днес Тютюневият град се състои от около 30 склада, повечето от които се рушат 

и пустеят от години. 

Най -  емблематичната улица от този уникален квартал е ул. ―Иван Вазов―.  

В първия изработен план градът свършва до Централния площад. Планът на  арх. 

Йосиф Шнитер обединява булевардите ―В. Априлов‖, ―Руски‖, ―Ив. Вазов‖ , 

свързващи централна гара с центъра. За да изминат това разстояние пловдивчани 

взимали най-често файтон – за техните представи гарата била много, много далеч. 

Гарата дала и първото име на тази улица - ―Станционна‖ - от ―станция‖. 

Първата къща по улицата е вдигната към 1874 г. от италианския търговец Дамазо 

Такела. След него към това място се насочват и други заселници от Европа и света. 

По-късно в сгради по улицата и нейните пресечки се установяват консулствата на 

Холандия, Белгия, Испания, Великобритания и Франция. Строят Френския девически 

колеж „Св. Йосиф‖, Немското училище и Италианската кралска гимназия „Виторио 

Алфиери‖. През 1923 година Ан. Куцоглу построява модерен за времето си тютюнев 

склад при ъгъла на улиците ―Ив. Вазов‖ и „А. Велешки‖. От 1920 г. улицата носи 

името на народния поет Иван Вазов. 

В началото на ХХ век е обявена за паметник на градинско–парковото изкуство 

(ДВ, бр.41 от 19.05.1992 г.) и със заповед на НИПК № 37/12.11.1993 г. в режим на 

опазване на исторически зелени площи в ЦГЧ. Озеленяването й е дело на Станчо 

Станчев, който през 1901 г. е първият българин назначен на длъжността „Главен 

градинар‖. Улица „Иван Вазов‖ дължи уникалния си облик на осъщественото улично 

озеленяване само с един дървесен  вид – чинар. Всички дървета са на възраст над сто 

години.  

Предмет на настоящето задание е проучване на възможните технически решения 

за проектиране, реконструкцията  и благоустрояване на ул. ‖Ив. Вазов ‖, както и на 

прилежащите улици на „Тютюнев град―. Зонирането и класификацията им е според 

функционалното им предназначение, което се залага в настоящото задание, съгласно 

спецификата им да се проектират оптималните решения за визия, хармония и 

функционалност. 

 

Зона 1: ул. “Иван Вазов“ 

Улица с интензивна натовареност, както с автомобилно движение така и с 

пешеходно. Ориентацията на улицата е североизток-югозапад, съответно на тротоарите 

посоките са северозапад-югоизток. Теренът е със среден наклон за съответните участъци 

както следва: 2.5 %. 

Ширината на пътното платно е  12.0 м-двупосочно.  

Тротоари има от двете страни на улицата. Тяхната ширина е по 6м. 

Гранитни са уличните бордюри и паважна е настилката в цялата Зона 1  на 

споменатата улица. Тротоарите са с разнообразни по форма и размери тротоарни плочки, в 

не добро състояние, неотговарящи на нормативи, с неравности и с предпоставки за 

инциденти. Съществуващите елементи и съоръжения на техническата инфраструктура 

(шахти, решетки и др.) са  за подмяна, в доста участъци на Зоната. 

В настоящото задание за зоната, предвид сложността на задачата, за оптимално 

решение при проектирането й, се предлагат два варианта за функционално  разпределение 

и композиционно решение на улицата. 
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ВАРИАНТ 1 
Обектът представлява част от функционална система  на транспортната  

инфраструктура. За целите на функционалното разпределение обектът може да се раздели 

условно на две части:  

 тротоарна ивица 

 пътно платно 

В този вариант се разглежда възможността за обединяване на нивата на улицата, да се 

повдигне уличното платно, със съответните наклони за отводняване, с нивото на тротоарите. 

Предложението е за поставяне на нова паважна настилка по тротоарите, с ново линейно-

шлицово отводняване и пренареждане на паважа на вече задигнатото пътно платно. 

 

 

ВАРИАНТ 2 
Запазване на съществуващите нива на тротоарите и уличното платно. Паважната 

настилка на улицата се пренарежда, след изграждането и подмяната на техническата 

инфраструктура, запазване на гранитни бордюри и настилката по тротоарите се 

подменя с бетоновите вибропресовани плочки с големина и шарки  хармонизиращи с 

визията на целия ансамбъл от сгради и улица. Проектното решение за цветовата гама и 

шарки да се съгласува с НИНКН на фаза технически проект. 
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След избор на вариант от НИНКН и издаване на становище, за подход и 

конфигурация на улицата, важни елементи задължително трябва да се вземат предвид 

при проектирането. Проектът за Зона 1 да предвижда:  

• При разработваната зона съществуващите дървета-Чинари паметник на 

градинско–парковото изкуство, да се оградят с елементи за сядане, които да подчертаят 

важността на  културното наследството, освен функционално и естетически.   

• ремонт на съществуващите улични гранитни бордюри - нова нивелация и 

предложение за метален елемент за вграждане към гранитни бордюри, с информация за 

емблематични сгради по улицата.  Десетки са сградите паметници на културата по ул. 

―Иван Вазов―, дори повечето в неугледен вид е важно да бъдат „маркирани― с 

информация и разкажат за живота от тяхното величие, назад във времето.            

Предложението за монтаж, на такъв вид елемент, дълготрайно ще носи съответната 

информация  за емблематичните сгради, образователно за всеки гост и гражданин на 

града. 

  

Фиг.3  Предложение за 
метален елемент за вграждане 
към гранитни бордюри, с 
информация за емблематична 
сграда по улицата 

Фиг.4  Предложение за метален елемент за 
вграждане в настилка, с текстове на поета Иван 
Вазов 

 Подобни метални елементи за вграждане в новата настилката по тротоарите с 

текстове от фрази или строфи от поемите на Иван Вазов биха акцентирали върху 

важността и уникалността на улицата, метоположението им, ще се уточни при 
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проектирането. 

Предложение за елементи или характерни шарки, вградени в настилката може да 

акцентират една от характерните сгради по улицата: Национално училище за 

музикално и танцово изкуство „Добрин Петков" в град Пловдив, ул. „Иван Вазов" №23. 

 

Фиг.5  Предложение за характерни шарки за 
емблематична сграда по улицата 

 

• ремонт и поставяне на нови елементи на съоръжения на техническата 

инфраструктура (шахти, решетки и др.);  

• поставяне на нови стълбове за улично осветление- Конфигурацията и избора на 

улични стълбове са важни елементи допринасящи за цялостната визия на улицата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проекто-предложение за примерни улични стълбове, след подмяна на сега 

съществуващите, близки  по визия на осветители,  взети от архивните снимки в 

началото на XX век от улици в Пловдив. 

Ново осветление с масивни високи 9 метра стълбове и допълнителни осветители на 

по-ниско ниво за пешеходците. Между стълбовете ще има стоманени въжета за монтаж 

 

Фиг.6  Архивни снимки на осветителни тела  от началото 
на XX век на централна улица в Пловдив 
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на допълнително осветително тяло в средата на пътното платно и възможност за 

окачване на украса. 

 
Фиг.7  Предложение за нови стълбове за улично 

осветление 
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Фиг.8 Нови премерни осветителни тела  и обтегач с тяло за осветление над пътно 

платно 
 

 

 

 

  
Фиг.9  Нови примерни рогатки за осветителни тела 
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Тротоарите се оформят по стандартния начин, при спазване на установените правила 

и нормативи; участъци от тротоара, които изискват скосяване и осигуряване на достъпност 

за пешеходци – при кръстовищата и за автомобили – при подходите към паркингите и 

гаражите. В проектът  да са съобразени всички тези изисквания, които са регламентирани от 

Наредба № 6 от 26 ноември 2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните 

територии. 

 
 

Зона 2: ул.“Г. М. Димитров“, ул. “Одрин“, ул. “Кирил Христов“, ул. 

“Екзарх Йосиф“ и ул. “Капитан Андреев“ 

 

 
Фиг.10  Улици в зелен контур-обхват на Зона2 

 

Улиците не са с интензивна натовареност, както с автомобилно движение така и с 

пешеходно. Характерно е еднопосочност на автомобилното движение съгласно Генерален 

план за организация на движението (ГПОД) на община Пловдив.  

Ширина на пътно платно - 6 m с двустранен наклон ≈2%.  

Тротоари има от двете страни на улиците. Тяхната ширина варира от 1,5 m до 2,8 m, 

наклон 1,5%÷2% –обща площ 9995 m². 

Пътната настилка е паважна и асфалтова в не добро състояние в почти цялата зона. 

Уличните бордюри са гранитни на места бетонови. Тротоарите са с разнообразни по форма и 

размери тротоарни плочи, в не добро състояние, неотговарящи на нормативи, с неравности и 

създаващи предпоставки за инциденти. Пред всяка сграда се наблюдава индивидуално 

решение за оформяне на тротоарното пространство. Липсва обединяващ елемент в изгледа на 

улиците. В цялата зона съществуващите елементи и съоръжения на техническата 

инфраструктура (шахти, решетки и др.) ще се подменят, както и стълбовете за уличното 

осветление. (приложение фотодокументация) 
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Проекто-предложението за Зона 2 е благоустрояването да се извърши  с идея в целия 

й обхват да се превърне в пешеходно пространство. За целта е необходимо повдигане на 

уличните платна на ниво тротоари. 

 

 
Фиг.11 Предложение за повдигане на улично платно с ниво тротоари 

 

Настилката от сиенитни павета, след изравняването на нивата по цялата площ на 

интервенция, би хармонизирала визията и естетиката на квартала (зона 2). Нивелирането на 

гранитните бордюри ще даде възможност за поставяне на щлицово –линейно отводняване. От 

зададените улици за проектиране единствено ул. ―Екзарх Йосиф― е със специфични 

правоъгълни павета по пътното платно, които след демонтаж, поставяне на подземната 

инфраструктура и повдигане на нивото, отново ще се възстановят, като пътна настилка на 

улицата, за останалите улици ще бъдат използвани квадратните сиенитни пловдивски павета. 



 ПЛОВДИВ – ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА - 2019  12 
 

 

Тротоарите се оформят по стандартния начин, при спазване на установените правила 

и нормативи; участъци от тротоара, които изискват скосяване и осигуряване на достъпност 

за пешеходци – при кръстовищата и за автомобили – при подходите към паркингите и 

гаражите. В проектът  да са съобразени всички тези изисквания, които са регламентирани от 

Наредба № 6 от 26 ноември 2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните 

територии. 

Тютюневите складове в Пловдив са зона, която съхранява специфична история и 

потенциал. Макар и в по-голямата си част те да са излезли от употреба, сградите не са 

забравени, а районът очарова със своя дух и архитектура. Възможностите за частично 

запазване, реставриране и превръщане на района в културно място са важни за града.    

Цел на настоящото задание за проектиране е подобряването на пътната 

инфраструктура в квартала, която ще даде тласък за мероприятия, целящи съживяването на 

квартала, посредством мултижанрови артистични акции, инсталации, изложби и 

проучвания. Да се пригодят тези  улични пространства за изкуство и култура, да се възвърне 

духовния подем на нашия град, град Пловдив, така както в миналото е вдъхновъвал редица 

интелектуалци. 

 

„......и чини ми се, че тоя духовен подем най-много, ако не всецяло, се дължи именно 

на Пловдив, на неговото просветно общество, на пловдивската великолепна природа, на 

пловдивското синьо небе и на пловдивския въздух...“ Иван Вазов. 

 

4. Съдържание  

- фаза „Идеен проект"  

 Част: Геодезия 

 Част: Пътна 

 Част:Електро 

 Част: ВиК 

 Част: Паркоустройство и  благоустрояване  

Съгласуване на вариантите с всички засегнати от реализацията на проекта 

ведомства, дружества, общински структури и др. 

  
Фиг.12  Паважна пешеходна улица в 

Пловдив с изравнени нива 
Фиг.13   Гранитните бордюри с щлицово –линейно 

отводняване. 
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- фаза „Технически проект"  

 Част:Пътна 

 Част: Вертикална планировка и трасировъчен план 

 Част: Електро 

 Част: ВиК  

 Част: Паркоустройство и  благоустрояване  

Съгласуване с всички засегнати от реализацията на проекта ведомства, дружества, 

общински структури и др. 

Цялостната документация в двете проектни фази да бъде разработена в 

необходимия обем и съдържание и да отговаря на изискванията според част II, глава 

осма от ЗУТ за съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти. 

 

5. Конкретни изисквания към отделните части  

ЧАСТ: ПЪТНА 

 ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ  

 ИДЕЕН ПРОЕКТ  

- Текстова част - обяснителна записка и приложения 

- Графична част - Ситуации на всички улици; Надлъжни профили; Типови 

напречни профили в характерни сечения с необходите към тях детайли; Организация 

на движението, като при промяна режима на някоя от улиците да се представи  схема 

на целия квартал, който ще бъде засегнат 

 

 ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ 

- Текстова част - Обяснителна записка; Подробни и обобщени количествено-

стойностни сметки; Всички необходими приложения 

- Графична част - Ситуации на всички улици; Надлъжни профили; Типови напречни 

профили в характерни сечения с необходите към тях детайли; Подробни напречни 

профили; Организация на движението, като при промяна режима на някоя от улиците 

да се представи  схема на целия квартал, който ще бъде засегнат 

 

Проектите да съдържат всички необходими за СМР работни чертежи, детайли и 

приложения. 

 

 МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ: 

 Пикетажът и нивелетата да се водят в проектните оси, а точките в ръбовете на 

настилката да се намират в сечения, перпендикулярни на оста 

 Нивелетното решение на настилката да осигури постигане на правилна геометрична 

форма на пътната повърхност и добро отводняване на пътното платно с минимално 

количество земни работи, като нивелета бъде проектирана с прави и криви съгласно 

действащите нормативни уредби 

 Да се дадат геометрични решения и вид на прилежащите пътните кръстовища  

 Проектното решение да се обвърже ситуационно и нивелетно с изградените улици, 

входове и съществуващи обекти 

 Конструкцията на пътната и тротоарната настилка да отговарят на Техническите 

изисквания за изпълнение на строителни работи на техническата инфраструктура на 

територията на Община Пловдив. 

 Да се осигури достъпна среда за движение на хора в неравностойно положение 
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ЧАСТ: ГЕОДЕЗИЯ 

 

 ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ 

 Опорен полигон 

За нужтитe на геодезическото заснемане и бъдещото строителство  на обекта да се 

създаде трайно стабилизиран опорен полигон /координатна система 1970г., пълни 

координати, височинна система – Балтийска/.  Местоположението на точките от 

опорния полигон трябва да е избрано на подходящо място извън обхвата на пътното 

платно, с оглед запазването им при строителството и бъдещата експлоатация на обекта. 

Минималният брой точки от опорният полигон да е 3 бр. точки на километър.  

Да се създаде височинна основа от трайно стабилизирани нивелачни репери, които 

да бъдат минимум 3 броя на километър на стабилна съществуваща основа - 

съоръжения, сгради, масивни скали и други. В зависимост от конкретните теренни 

условия, те могат да съвпадат с точките от опорния полигон. 

Стабилизирането на точките от опорния полигон да се направи със стоманени 

болтове или метални тръби 3/4'' при налична стабилна основа. В противен случай 

точките да се стабилизират с метални тръби 3/4'' с дължина 40 см в центъра на бетонов 

блок 30/30/30 см. Върху блока да се изпише трайно номера на полигоновата точка и 

годината. Полигоновите точки да бъдат реперирани до три съществуващи трайни 

дадености. 

Всички геодезически работи трябва да отговарят на изискванията на 

"Инструкцияза създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно значение", 

издание на ГУГКК от 1986 год., като се спазват специфичните изисквания указани в 

техническото задание. 

Допустимите стойности на средните квадратни грешки в положението на точките 

от   геодезическия   полигон,   след изравнението не трябва да надвишават +/-0.05м. 

Допустимите стойности на средните квадратни грешки в надморската височина на 

точките от   геодезическия   полигон,   след изравнението не трябва да надвишават +/-

0.02м. 

 Подробно заснемане 

За нуждите на проектирането да се извърши подробно геодезическо заснемане на 

съществуващия терен и на ситуационните елементи в обхвата на обекта (съществуващи 

шахти, спирателни кранове, стълбове, входове и кота нула на имоти и сгради в 

непосредствена близост до обекта.  

За подробно описване на терена подробните точки да се заснемат: 

- през 20 м и в характерни точки на терена по нов терен; 

- през 20 м и в характерни точки на терена при съществуващи пътища; 

Заснемането при съществуващи пътища да се прави на профили в които е заснет 

оста на пътя, края на асфалта, бордюр- горе и край на тророара или банкети, канали, 

изкопи, насипи, съоръжения на разстояние 20м от края на асфалта. Всички точки да се 

заснемат тригонометрично. 

Геодезическото заснемане да се представи в подходящ мащаб върху съвместена 

извадка от Кадастралната карта на гр. Пловдив и нанесени всички влезнали в сила ПУП 

и действащ регулационен план. 

Графичните материали да се предадат на хартиен носител и в цифров вид в пълни 

координати 1970г. - CAD формат и DWG за AutoCAD2004  

 ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА 

Вертикалната планировка в обхвата на обекта да отразява проектното решение, 

отложено върху съществуващия терен. Да показва връзката със съществуващи входове на 

имоти, входове на сгради, гаражи, рампи на подземни гаражи и др. 

 ТРАСИРОВЪЧЕН ПЛАН 

Трасировъчния план да се представи в координатна система БГС-2005г. в графичен и 
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цифров вид на магнитен носител. Да се дадат трасировъчни данни за всички точки, 

определящи геометрията на пътя и за характерни точки от оста на пътното платно. 

Да се дадат трасировъчни данни за всички точки, определящи трасетата на цялата 

инраструктура, засягаща се от проекта./водопроводи, канализация, канални мрежи, кабелни 

мрежи, улично осветление, топлопроводи, газопровиди и т.н./ 

 
ЧАСТ:  ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 

 

 Водоснабдяване 

1. Да се подмени съществуващите водороводи в участъците с диаметри недопустими по 

нормите с необходимите такива. 

2. Да предвидят всички необходими дейности по изместване на новоизградени 

съоръжения , като елемент от водоснабдителната система ( пожарни хидранти, гърнета на 

спирателни кранове, тротоарни спирателни кранове и др.) , които са в конфликт с 

предвиденото решение в ситуационно и нивелетно отношение. 

3. Да се подменят или да се предвидят нови водопроводни отклонения за всеки имот с 

ТСК  според бъдещата застройка в УПИ в участъците на новопроектиран водопровод. 

Подмяната на сградните отклонения да се извърши до регулационната линия на имотите. 

4. Да изготви проектно сметна документация за двата етапа при съблюдяване на 

изискването да не се допуска оставяне в експлоатационно състояние на „стари‖ водопроводи 

и арматури в обсега на новопроектирания участък. 

 

 Канализация 

1. Да се предвиди отводняване на пътните платна и тротоарите в съществуващата 

канализация. 

2. Да се подмени съществуващата канализация в участъците с диаметри недопустими по 

нормите с необходимите такива. 

3. Да се извършат хидравлични изчисления и ако е необходимо в някои участъци да се 

подмени съществуващата канализация с по-голям диаметър.  

4. Да се предвиди подмяна на съществуващите капаци на ревизионни шахти и решетки 

на улични оттоци  с чугунени самонивелиращи се капаци и  чугунени заключващи се 

решетки. 

5. Да се подменят или да се предвидят нови отклонения за всеки имот според бъдещата 

застройка в УПИ в участъците на новопроектирана канализация. Подмяната на сградните 

отклонения да се извърши до регулационната линия на улицата. 

 

ЧАСТ: ЕЛЕКТРО  

 ИЗМЕСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 

Да се направи анализ на съществуваща инфраструктура, т.е. наличие на канални 

мрежи, кабели 20кV, 1кV, телефонни кабели и др. и съществуващото им местоположение.  

 При наличие на изградени и действащи кабели средно напрежение, ниско 

напрежение, съобщителни кабели и тръбни канални мрежи в обхвата на улиците е 

необходимо да се изготвят проекти за изместването/укрепването им. 

 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ 

 Да се изготви проект за ново улично осветление в тротоарите, като визията им е в 

съответствие с визията на новопроектираните улици 

 Да се предвиди демонтаж на налични съществуващи стоманотръбни стълбове в 

обхвата на обекта. 

 При недостатъчна инсталирана мощност в съществуващите КУО, да се вземат 

становища/предварителни договори от електроразпределителното дружество за 

обезпечаване с необходимите мощности. 
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 ТРЪБНА КАНАЛНА МРЕЖА С ШАХТИ 

 Да се проектира тръбна канална мрежа за изтегляне на кабели в тротоарите по 

протежение на улицата. Тръбната канална мрежа да се изпълни при възможност с  2 /два/ 

броя PVC тръби Ø160 и 6 /шест/ броя PVC тръби Ø110. Да се предвидят необходимия брой 

напречни връзки между тръбната канална мрежа по двата тротоара /пакет 2 броя PVC тръби 

Ø160 и 6 /шест/ броя PVC тръби Ø110/ на разстояние до 50 м, като задължително да се 

проектират пресичания около кръстовищата. Тръбите на каналните мрежи да започват и 

завършват в кабелни шахти с капаци с възможност за вграждане на настилката. Напречните 

пресичания на каналната мрежа да са в бетонов кожух. При наличие на 

съществуващи/новопроектирани, съгласно други проекти/ канални мрежи на граничещите 

улици, новопроектираната канална мрежа да се свърже с тях. 

 Минималното земно покритие над напречните пресичания от каналните мрежи да се 

съобрази с дебелината на пътната конструкция. 

  

ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ  

 ОБЩИ ДАННИ: 

Изисквания към съдържанието на проекта по благоустрояване: 

В проектната документация да се опишат подробно текущото състояние на 

улиците, да се отбележат мерките, предприети за реконструкция им, които  да бъдат 

подробно отразени и детайлизирани в графичната част на проекта, както и решенията  

за благоустрояване, съобразени със съгласуваното задание от НИНКН. 

1. Обяснителни записки със съдържание съгласно чл.56 от Наредба № 4 за обема 

и съдържанието на инвестиционните проекти от 2001 г., изм. ДВ бр.13 от 17.02.2015г. 

на МРРБ. 

2. Ситуациони планове. 

3. Заснемане и подробна фотодокументация. 

4. Разработване на детайли в необходимия обем. 

5. Подробни количествени сметки и количествено- стойностни сметки. 

 

Ул. „Иван Вазов‖ дължи уникалния си облик на осъщественото улично 

озеленяване само с един дървесен  вид – чинар. Всички дървета са на възраст над сто 

години. 

Климатът е преходно-континентален, типичен за доста средноюжни части на 

Европа. Средната годишна температура е 12,3°С. Средната максимална температура 

през юли е 30.3°С, а абсолютният максимум е измерен на 5 юли 2000 г. +45,0°С. 

Средната годишна минимална температура е 6.5°С, а абсолютният минимум — минус 

31,5°С е измерен в утрото на 24.януари 1942 г. в състояние на температурна инверсия. 

Средната годишна относителна влажност на въздуха е 73%, като най-висока е през 

декември – 86%, а най-ниска през месец август – 62%. Средната годишна сума на 

валежите е 540 мм, с максимум през май-юни – 69,2 мм и минимум през септември – 

31 мм. Средният годишен брой дни със снежна покривка в Пловдив е 33 дни. 

Средната височина на снежната покривка е между 2 и 4 см, а максималната между 6 и 

13 см. В Пловдив преобладават слаби ветрове (0-5м/сек), като ветровете със скорост 

до 1 м/сек са до 95% в годината. Мъглите са чести през по-хладните месеци, като 

дните с мъгли за една година са 33 средно. 

Почви: Почвената покривка е представена предимно от антропогенни почви, които 

притежават редица неблагопричтни химични и физико-механични  свойства. 
 

 ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ: 

 При проектирането на  трябва да бъдат спазени  следните изисквания: 

1.Решаването на вертикалната планировка на зелените площи и тротоари да бъде 

съобразено с: 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
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- естествения наклон на терена,  

- изискванията за наклона на  тротоарите 

- минимални изкопни и насипни работи 

- достъпност за деца и хора с увреждания 

- решаване на отводняване на обекта, да не е в зелените площи 

2. Да се предвидят кътове за краткотрайна почивка и  да се изготвят детайли на     

пейки и кошчета за боклук. 

3. Нововнесената растителност да си хармонизира със съществуващата в 

предхождащия участък на улицата и да съответства на климатичните условия на гр. 

Пловдив. 

4. Да се осигури засенчване по пешеходните зони, като растителността се 

разполага в достатъчно големи зелени площи, ивици, вази, саксии и пр., като се 

съобрази както с пешеходното, така и с автомобилното движение  и  не пречи на 

видимостта. 

5. Да се предвидят подходящи настилки, съответстващи с изискванията от 

съгласувателно становище от НИНКН.  

6.Да се запази максимално съществуващата растителност/да се премахнат само 

индивидите в много лошо състояние, като се предвиди компесаторно озеленяване с 

едроразмерни фиданки/, да се заснеме геодезически (с 3 точки) и дендрологично и да 

се направи фитосанитарна оценка по изискванията на НАРЕДБА ЗА РАЗВИТИЕ, 

ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ОБЩИНА 

ПЛОВДИВ, да се предвидят мерки за подобряване на състоянието. Да се изготви 

графично с различни цветове според оценката и да се отбележат предвидените за 

премахване видове в подходящ мащаб.  

7. Да се създаде ритмичност при поставянето на нова растителност  и да се 

обедини със съществуващата.  

8.Да се използват същите видове или при нецелесъобразност да се подберат 

подходящи за улично озеленяване, утвърдили се като устойчиви в гр.Пловдив. 

9. Високата растителност да се комбинира с храстовидна и при необходимост с 

цветна, но видовете да са с интензивна поддръжка. 

10. Да се предвиди напояване 

11. Да се спазват необходимите отстояния от съоражения /подземни и наземни/ 

Част: „Паркоустройство и благоустрояване ‖, да се съгласува в НИНКН по реда на чл. 

84, ал. 1 и 2 от ЗКН на фаза идеен и технически проект. 

Проектите за консервация, реставрация и адаптация на единични или групови 

архитектурни обекти- Недвижими културни ценности, се изготвят от проектанти по 

чл. 230, ал. 1 от Закона за устройство на територията. 

6.  Изходни данни за проучване и проектиране 

 Общ устройствен план на град Пловдив, влезнал в сила с решение № 375, 

протокол№16/05.09.2007г. на Общински съвет Пловдив. 

 Извадка от предварителен проект за ЦГЧ в обхвата на разработката 

 Генерален план за организация на движение на град Пловдив, влезнал в сила с 

заповед 13ОА284/04.02.2013г на кмета на Община Пловдив 

 Извадка от Кадастралната Карта на град Пловдив в cad формат 

 Копия от улична и дворищна регулация  

 Копия от скица с нанесени само изяснените подземни проводи 

 Становища от всички експлоатационни дружества относно състоянието на мрежата 

им и инвестиционните им намерения 

 Община Пловдив има сключен договор с предмет: „Изпълнение на инженеринг 

(проектиране, авторски надзор и СМР) за обект: „Предгаров площад― и булевард 

„Христо Ботев― по Проект „Подобряване на градска среда в община Пловдив― и 

част от ул. „Иван Вазов― попада в него. На изпълнителя ще бъде предаден 
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одобреният проект, с оглед да си кореспондират и хармонизират двата проекта. 

 

7.  Оформяне и представяне на проектните материали 

 чертежите да бъдат представени в подходящ формат и мащаб. Всички текстове и 

цифри върху чертежите да бъдат изписани с подходяща големина, така че при 

привеждането им към необходимия формат да бъдат ясни и четливи. 

 текстовата част на проекта да бъде изработена на български и да бъде 

окомплектована в отделни папки, които да съдържат:  обяснителна записка; 

съгласувателни писма; всички таблици; количествени сметки и ведомости /подробни 

и обобщени за отделните участъци/; 

 проектната документация да се представи в 5 /пет/ екземпляра, съгласувани със 

съответните инстанции и ведомства. 

 Да се представи и магнитен носител - запис на проекта на „CD" - 2 бр. Чертежите да 

бъдат представени на формат dwg. Текстовите части да бъдат на „WORD" и 

„EXCEL". Част Трасирочъчен план, част Геодезия - в Mcad формат. 

 При изработването на инвестиционния проект следва да бъдат спазени разпоредбите 

на всички действащи необходими за съответните части нормативни уредби и други 

документи, отразяващи добрите практики в проучването и проектирането. 

 При настъпване на промени в нормативната уредба по време на изпълнение на 

задачата - предмет на настоящото задание, същите следва своевременно да бъдат 

съобразени и отразени в разработките, след предварително съгласуване и одобрение 

от Възложителя, като се иска неговото писмено съгласуване. 

 

 

Съгласувал: ……………………….. 

  инж.Йордан Калев 

  Директор Дирекция СМСТИ 

 

 

Съставили: 

Част: Пътна ……………………..   ……………………………….. 

  инж.Диана Танева    инж.Тодор Манолов 

 

 

Част: Геодезия, ТП; ВП ………………………… 

    инж.Елисавета Никова 

 

 

Част: Електро…………………….. 

  инж.Велина Енчева 

 

 

Част: ВиК …………………….. 

  инж.Живка Гонзалес 

 

 

Част: Паркоустройство и благоустрояване ……………………….. 

       арх.Соня Андонова 

 


