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1. ОБЩИ ДАННИ. 
Обект на настоящия проект е благоустройството на озеленени 

площи в УПИ І-"за озеленяване", кв. 2а, м. „Изток-Изток-1част” по 
плана на гр. София (поземлен имот с идентификатор 68134.801.2030 по 
КК и КР, одобрени със заповед РД-18-95/18.12.2015г. на 
Изпълнителния директор на АГКК). 

За обекта е издадена Виза за проучване и проектиране – от 
09.09.2020 г., на основание ЗУТ и ПУП-ПРЗ на м. „Изток-Изток- I и II 
част“ по плана на гр. София. 

Съгласно одобрено изменение на ОУП с Решение № 
960/16.12.2009 г. на МС, УПИ І-"за озеленяване", кв. 2а, м. „Изток-
Изток-1част” по плана на гр. София попада в устройствена категория 
№33 – Тго, със следните устройствени параметри: макс П застр. =2%; 
макс Кинт =0,02; Оз мин.= 80%. 
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1.1. Нормативна база 
Основни нормативни документи, залегнали в основата на 

проектирането, са:  
-  Закон за устройство на територията; 
- Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони; 
- 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 хората с увреждания; 

-  всички останали съотносими нормативни документи в 
Р.България. 

 
1.2. Местоположение  
Озеленените площи, които са обект на настоящия проект, се 

намират в имот, който е публична общинска собственост. Те са в 
непосредствена близост до спирка на градски транспорт. Имотът 
граничи с бул. „Драган Цанков“. 

 
2. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕЛОЖЕНИЕ 
Проектът е разработен по задание на Възложителя. Предвижда се 

оформяне на площадка в озеленените площи. То ще бъде с правоъгълна 
форма с размери 10,7 м на 8,8 м. Проектното решение на площадката не 
предвижда преодоляване на различни височини, в. т. ч. оформяне на 
стъпала или друг вид препятствия по отношение на достъпността на 
архитектурната среда. Площадката е достъпна за хора с увреждания 
съгласно изискванията на Наредба № 4 /2009 г.  

В центъра на площадката ще бъде изграден архитектурен елемент 
на парковото обзавеждане. Последният ще се изпълни със 
стоманобетонна конструкция и представлява две концентрични рампи с 
наклон 15 %. Рампите завършват в хоризонтална площадка на кота 
+1,50. Архитектурният елемент ще се изпълни със следните финишни 
материали: стени: мазилка с антиграфитно покритие; под: декоративна 
настилка от епоксидна смола, противохлъзгаща. Парапетите на рампите 
и на хоризонаталната площадка ще бъдат стъклени, с метална 
ръкохватка, по детайл на производителя, с височина 0,9 м. 

В центъра на хоризонталната площадка на кота +1,50 се 
разполага цилиндрична стоманобетонна конструкция с височина 1,3 м, 
диаметър 1 м., стени и горна част: мазилка с антиграфитно покритие.  
Върху нея ще се монтиора художествен елемент от ажурна метална 
конструкция. Ще интегрира в своята структура съществуваща камбана. 
Предвижда се изграждане на художествено осветление по протежение 
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на рампите и насочено към камбаната. В допълнение, за площадката ще 
се монтират паркови осветителни тела на стълбове Н 4,5 м. 

 Предвижда се площадката да се изпълни с гранитна паважна 
настилка върху пясъчна възглавница 5 см и трошен камък 20 см. Ще се 
поставят 6 бр. пейки и 3 бр. кошчета за смет. Тревните площи, които 
граничат с площадното пространство, ще се шкарпират и ще се затрвят 
с тревна смеска. Проектните предвиждания не засягат съществуващите 
дървета. 
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№ по 
ред Описание на строително-монтажни работи Ед.мярка Количество

1 2 3 4

Паркова мебел и принадлежности
1 Доставка и монтаж на пейки бр. 6,00
2 Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци бр. 3,00

Архитектурен елемент с камбана-парково обзавеждане, в т.ч.: бр. 1
3 стъклен парапет м 26
4 декоративна настилка на архитектурен елемент m2 21
5 декоративна мазилка на архитектурен елемент m2 34
6 антиграфитно покритие m2 34

Настилки при оформяне на околно пространство
7 Извозване на земна маса и строителни отпадъци и заравняване на терен m3 40
8 Градински бетонови бордюри, легнал монтаж с бетонова основа m 37,00
9 Доставка и монтаж на гранитна паважна настилка 10х10х10 м2 60,00

10 Основа от уплътнен трошен камък 20 см и пясъчна възглавница 5 см под паважна 
наст. м2 60,00

10.2020 г.
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/ арх. Ч. Георгиев/


