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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЕКТ:

Реконструкция и модернизация на дворно пространство на ДГ „Здравец“,
ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

I. СИТУИРАНЕ

Обектът се намира в гр. Правец и представлява прилежащо дворно пространство към ДГ
„Здравец“, разположена в УПИ I. Площта на настоящата част от разработката е 2749 кв.м.

II. СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ

След извършения оглед на място и направеното геодезическо заснемане на терена,
растителността и съществуващите сгради и детски съоръжения, бе направена оценка на
моментното състояние и нуждите на обекта, като се установи:

• съществуващата растителност, съставена от широколистни дървесни видове /бреза/ е в
отлично състояние с малки изключения- следва максимално да бъде запазена

• настилките от асфалт и каменни плочи са в не добро състояние и не отговарят на
изискванията на действащата нормативна уредба, следователно се нуждаят от цялостна
подмяна

• съществуващите подпорни стени са в не добро състояние и с лош външен вид  и се
нуждаят от репариране

• съществуващите детски съоръжения /с малки изключения/ не отговарят на изискванията
на действащата нормативна уредба, при което следва да се подменят с нови

• липсват осветителни тела
• парковото обзавеждане /пейки/ се нуждае от подмяна
• не е решено отводняването на терена
• дворното пространство не отговаря на изискванията за достъпна среда

III. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

Направените заключения и  желанията на инвеститора доведоха до следните решения:

• Подмяна на съществуващи и полагане на нови настилки
Извършва се подмяна на съществуващите пешеходни настилки /каменни плочи/ с
настилка отцветни бетонови павета, като алейната мрежа се запазва максимално и
доразвива с цел по-добър достъп до площадките за игра. На места в тревните площи е
предвидена плочопътека от бетонови плочи.
Площадките за игра се изграждат с ударопоглъщаща цветна каучукова настилка в зоната
за безопасно ползване на съоръженията. Начинът на полагане и поддръжката на
ударопоглъщащата настилка се изпълняват в съответствие с инструкцията на
производителя на продукта за настилката.
На площадката за деца от 0 до 3 год. е предвиден пясъчник, обкантен с каучуковбордюр,
върху които може да се сяда.

• Проектиране на площадки за игра и монтаж на нови детски съоръжения
Проектирани са три площадки за игра,съобразени с действащата Наредба № 1 от 12
януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за
игра. Две от площадките за игра са проектирани на мястото на съществуващи такива в
лошо състояние. Третата площадка е добавена към новото композиционно решение.
Предвидено е пространство, което да служи за спортно игрище върху тревна настилка.
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Площадките и детските съоръжения са съобразени с възрастовите групи и нуждите на
децата, които посещават детската градина. Съоръженията са подбрани така, че да бъдат
добре обезопасени и изработени от материали и елементи незастрашаващи здравето на
ползвателите им, като едновременно с това са забавни и образователни.  На подходящи
места по площадките са предвидени места за отдих /дървени пейки/.
Частично по съществуващите подпорни стени е предвидена ограда с цел безопасно
ползване на площадките за игра.
Площадка за игра за деца от 0г. до 3г./Детска площадка 1/ – Проектирана е
непосредствено до единия от изходите на детската градина, на мястото на съществуваща
площадка. Съществуващата асфалтова настилка е подменена изцяло с ударопоглъщаща
каучукова настилка в различни цветове.Проектът предвижда изграждането на пясъчник с
масички за игра и правене на пясъчни форми. Поставени са комбинирани детски
съоръжения, предвидени за катерене, експериментиране, общуване, пързаляне,
клатушкане, игри със сюжети и роли и др.

Площадка за игра за деца над 3г./Детска площадка 2/ – Проектирана е на мястото на
съществуваща площадка. Съществуващата асфалтова настилка е подменена с бетонови
павета, а в зоната за безопасно ползване на съоръженията - с ударопоглъщаща каучукова
настилка в различни цветове.Поставени са комбинирани детски съоръжения, които
включват следните занимания: пазене на равновесие, клатушкане, експериментиране,
въртене, общуване, игри със сюжети и роли.

Площадка за игра за деца над 3г./Детска площадка 3/ – Подходяща е за деца над 3г.
Поставено е едно комбинирано детско съоръжение, което включва следните занимания:
игри със сюжети и роли, катерене, пързаляне, общуване, експериментиране.

Всички детски площадки /нови и съществуващи/, с изключение на Детска площадка 1, са
комбинирани и позволяват да се използват на ротационен принцип от различните групи
деца.
По съществуващите подпорни стени, граничещи с площадките за игра се предвижда
монтирането на ограда за предотвратяване на падане и наранявания.

Комбинирано спортно игрище – Съществува възможност на бъдещ етап да бъде
изградено комбинирано спортно игрище за деца над 3 год. възраст в югозападния ъгъл на
имота. Местоположението му е маркирано в графичната част на проекта.Предназначено е
за спорт на открито. Игрището е многофункционално и на него могат да се играят
баскетбол, футбол, волейбол, игри с ракета и др. Проектът предвижда маркирането му с
подхидяща маркировка и тревна настилка.

• Достъпност на средата
Съществуващото състояние на дворното пространство на детската градина не позволява
достъп за хора с увреждания. За да приведе това пространство в съответствие с
изискванията на действащата 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, проектът предвижда изграждане на
рампа с максимален наклон от 5%.От двете страни на рампата се предвижда изграждането
на  двоен парапет, като височината на ръкохватките е между 75 cm - за ползване от деца и
от малки хора, и 100 cm - за общо ползване. Детайли и монтажни работи да се изработят в
сътрудничествосфирмапроизводител.Рампата е разположена до средният изход на
детската градина от южната страна на сградата и е проектирана със система за топене на
лед и сняг за външни площи посредством нагревателни кабели.
Подробено решение за изграждане на рампата е представено в проекта по част
Конструкции. Проектирана е нова пешеходна алея, която е моделирана с минимален
наклон, за да осигурява движение на хора с увреждания. По този начин повече от
половината занимания и съоръжения са достъпни за деца с увреждания.
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• Отводняване на терена
С цел защита от проникване на води в основите на съществуващата сграда, проектът
предвижда изграждането на дренажна система, изобразена подробно в проекта по част
ВиК.

• Осветление
Проектът предвижда монтирането на паркови осветителни стълбове на територията на
дворното пространство с цел да се осигури равномерно осветление.

• Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща ажурна ограда по границите
на имота
Проектът предвижда изграждане на нова ажурна ограда по източната и южната  граница
на имота, както и реконструкция на съществуваща ажурна ограда по западната граница на
имота. Подробно решение е представено в проекта по част Конструкции.

IV.КАТЕГОРИЯ НА СТРОЕЖА

Строежът е четвърта категория, съгласно категорията на сградата, към която е прилежаща
част:
чл. 137, ал.(1), т.4, буква „б“ от ЗУТ;
чл. 8, ал.(2), т.3 от НАРЕДБА № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

1. Категория на електрозахранване
Съгласно ПУЕУ обекта е трета категория.
2. Главни табла, електрозахранване и мерене на ел. Енергията
Обекта представлява: „Реконструкция и модернизация на дворно пространство към ЦДГ
„Здравец”.
За нуждите на проекта се предвижда да се изгради ново разпределително табло Тдвор. То ще
се монтира до и захрани от съществуващо ел. табло в сутерена на сградата с кабел тип
СВТ/5х6/мм².
В проекта не се предвижда увеличаване на инсталираната мощността  за обекта.
3. Осветителна инсталация
Парковото осветление е предвидено да се изпълни, с парков алуминиев стълб, с височина
H=2400mm, с осветителни тяло тип "Фенер" със защита IP44, цокъл и енергоспестяваща
светодиодна LED лампа с мощност 15W, 1200lm, дневна светлина 4000K.
Инсталацията е предвидено да се изпълни:
• Парковите осветителни стълбове да се захранят от Тдвор с кабел тип СВТ/3х2,5/мм²,
изтеглен в гофрирана тръба ф29мм и положен в кабелен изкоп с размери 0,4х0,8м.
• Осветителните тела на самите стълбове се захранват с кабел тип СВТ/3х1,5/мм²,
изтеглен в гофрирана тръба ф16мм.
• Всички осветителни тела са в противовлажно изпълнение минимум IP44.
• Управлението на парковото осветление ще се извършва посредством фотореле
монтирано на фасадата на сградата.
• Да се заземят всеки 1, 5, последен и разклонителен стълб с поцинк. шина 40/4 и зазем.
кол 63/63/6мм.
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4. Инсталация за отопление на рампа
Системата да се изпълни с двупроводен нагревателен кабел с метална екранировка за
мон¬таж в бетонни подове. Характеризира се с висока мощност 30 W/m и изолация с висока
механична устойчивост. Захранване в единия край.
Отопляемата площ на рампата е 15м²:
Необхдимата мошност е:
Pheat=qheat.A , W
qheat,W/m²; A, m²
Pheat=300*15≈4500W
Дължина на нагревателен кабел:
Lcable=Pheat/qcable=4500/30=150m
Разстоянието между кабелните линии СС:
СС=А*100/Lcable=15*100/150=10см
• В табло Тдвор да се монтира електронен терморегулатор, в комплект с комбиниран
сензор за влага и темперaтура. Товар: 16А, 230V.
• Комбинираният сензор да се положи в центъра на пощадката, под замазка и да се
захрани от терморегулатора с кабел СВТ/4х1.5/мм², като той да бъде защитен в гофр. тръба
ф16.
• Нагревателният кабел, да се положи под настилка/замазка и да се захрани от
терморегулатора с кабел СВТ/3х6/мм2 в гофр. тръба ф29.
• Всички кабели да се изтеглят в гофр. тръби и да се положат в изкоп 0,8/0,4м.
5. Нова ажурна ограда по южна и източна граница на имота и реконструк-ция на
съществуваща ограда по западна и североизточна страна на имот. Предвижда се ограждане на
недвижимия имот по източна и южна граница с нова ограда – лек тип “ажурен”, съответно  с
дължина 41,5м и 58.2м. Височината на оградата от нивото на терена е максимум 220см., като
първите 20-40см над терена е стоманобетонова част а останалите 180см се изпълняват от
вертикални  метални стълбове, горещопоцинковани + полиестврно покритие, зелен цвят (RAL
6005) през максимално разстояние от 2,52м и оградни пана от горещопоцинкована мрежа и
удароустойчиво PVC  покритие, зелени (RAL 6005) с размери 1730/2500мм и дебелина на тела
ф5мм, закачени към стълбовете. Дълбочината на фундиране на основите на оградата е от 60см
до 80см от ниво терен. Оградата е фундирана на ивични фундаменти с размери 20/100 (h)см,
разположени изцяло в имота, aрмирани с 3N8 долна и горна армировка, 3х2N8 междинна
армировка и стремена ф8/20см. Вертикалите на оградата са захванати с анкерни болтове към
стоманобетоновия фундамент. Натоварването  върху основите на оградата е около 0,50кг/см2,
което е значително по-малко от предполагаемото допустимо 2,5 кг/см2. Елемнтите на
оградата са проверени за постоянно натоварване от собствено тегло и от кратковременен
хоризонтален товар, като концентрирана сила върху металната част 0,3 kN при коефицент за
натоварване 1,3 съгласно наредба № 3/21.07.2004 за основните положения за проектиране на
конструкциите на строежите и за въздействията върху тях (Обн. ДВ бр.92/2004г.)

Реконструкцията на съществуващата ограда по западна и североизточна страна на имота се
състой в следното:
-демонтаж на метални пана на съществуваща ограда.
-разбиване на съществуваща бетонова шапка над бетонова основа .
-изграждане на нова бетонова шапка.
-монтаж на нова ажурна част от ограда от вертикални  метални стълбове, горещопоцинковани
+ полиестврно покритие, зелен цвят (RAL 6005) през максимално разстояние от 2,52м и
оградни пана от горещопоцинкована мрежа и удароустойчиво PVC  покритие, зелени (RAL
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6005) с размери 1030/2500мм и дебелина на тела ф5мм, закачени към стълбовете. Вертикалите
на оградата са захванати с анкерни болтове.
Така ажурната част на реконструираната ограда е с височина 110см над бетоновата щапка.
Предвижда се смяна на метална входна врата от североизточна част на имота с еднокрила
оградна врата с размери 1.00 / 2.03м включително 2 броя метални стълба ф60 за монтаж.
От западна страна се сменя съществуваща портална, метална врата с двукрила оградна врата с
размери 1.73 / 5.00м включително 2 броя метални стълба 100/100/3мм за монтаж.
6. Нова стоманобетонова рампа
Съществуващото състояние на дворното пространство на детската градина не позволява
достъп за хора с увреждания. За да приведе това пространство в съответствие с изискванията
на действащата 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, проектът предвижда изграждане на рампа с максимален наклон от 5%.
Рампата е разположена до средният изход на детската градина от южната страна на сградата и
е проектирана със система за топене на лед и сняг за външни площи посредством
нагревателни кабели. Проектирана е нова пешеходна алея, която е моделирана с минимален
наклон, за да осигурява движение на хора с увреждания. По този начин повече от половината
занимания и съоръжения са достъпни за деца с увреждания.
Pампата ще бъде изпълнена като стоманобетонова плоча с дебелина 18см, стъпила на 3
междинни, единични фундамента. Ширината на рампата е 150см. Единичните фундаменти са
с ширина 40см, дължина 150см и височина съответно-160см, 180см и 200см в най-високата
част на рампата. Изпълняват се върху подложен бетон В10.
7. Материали
За подложен бетон – клас B10 с Rb=6MPa;
За носещи конструкции- клас B25 с Rb=14,5MPa и клас B20 с Rb=11,5MPa;
Армировъчна стомана е А-I (ф) с Rs=225MPa и A-III (N) с Rs=375MPa;
Стомана S235JR;
Фундирането да се извърши на здрава почва! Приетите данни за изчисление на земната
основа да се докажат от инженер геолог след изпълнение на изкопните работи и преди
изпълнение на фундаментите!
Да се изпълнят всички изисквания за безопасност и хигиена на труда при строителните работи
указани в Плана за безопасност и здраве!
Всички промени по конструктивната част да се съгласуват с проектанта!
При възникнали неясноти по конструкцията да се търси проектанта!


