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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
„Изработване на инвестиционен проект във фаза „технически проект“
и осъществяване на авторски надзор на обект:
„Музеен комплекс Правец - ремонт на сграда и благоустрояване на
прилежащото пространство“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ПРАВЕЦ
ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
Настоящото задание за изготвяне на инвестиционен проект за обект „Музеен комплекс
Правец - ремонт на сграда и благоустрояване на прилежащото пространство“ е изготвено
съгласно чл. 13 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, във
връзка с инвестиционно намерение на Община Правец.
I. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ОБЕМА НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ
ПРОЕКТ:
Инвестиционният проект ще бъде възложен и изработен еднофазно във фаза
„технически проект“, като в бъдеще остава възможността Възложителят да възложи
преработката на техническия в работен проект, в случай че сложността във функционално,
технологично и/или инсталационно отношение го налага.
II. ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОЕКТ ПО ПРОЕКТНИ
ЧАСТИ:
1. Геодезическа снимка.
2. Част „Архитектурна” –
2.1. Като част от основното застрояване при входа на дворното пространство на
Музейния комплекс, на уличната регулационна линия, да се проектира монолитна сграда, със
ЗП до 50 м със следните функции:
- Помещение- каса за продажба на входни билети;
- Малък магазин за сувенири и картички;
- Санитарен възел (една клетка) за посетителите с възможност да бъде ползван от хора
с увреждания.
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Сградата да е ситуирана спрямо съседните имоти при спазване изискванията на ЗУТ.
2.2. Да се проектира нова ограда по уличната регулация и на дъното на имота – западна
граница.
2.3. Ремонт на основната сграда на Музейния комплекс да включва:
 Ремонт на покрив, като новите материали са от същия вид
 Да се проектира нова окачена фасада в подходящ цвят от HPL - панели
 Да се проектира ремонт на външна тераса и стълбище, като се прецени
необходимостта от нова конструкция и се използва за настилка плочи от горен
гранит.
 Да се предвиди монтаж на асансьор за инвалиди (панорамен).
3. Част „Конструктивна” – да бъде разработена в необходимия обхват съобразно
разработките по част „Архитектурна”;
4. Част „Електро”- дворно алейно осветление.
5. Част „ВиК” : Да се изготви проект по част ВиК за захранване на сградата с питейна
вода и отвеждане на отпадните води в градската канализация
6. Част „План за безопасност и здраве”
7. Част „Пожарна безопасност
8. Част „Вертикална планировка и Озеленяване”. Да се изготви ландшафтен проект за
оформяне околното пространство на сградата, като се предвиди възможност за
разполагане на експозиция на открито.
9. КСС
Техническият проект следва да бъде изготвен в съответствие с изискванията на:
а) Закона за устройство на територията
б) Наредба № 4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
в) Наредба №2 за здравословни и безопасни условия на труд.
г) Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни
материали
д) НАРЕДБА № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за
осигуряване на бeзопасност при пожар
Всички действащи правила касаещи дейностите по проекта.
Количествените сметки да бъдат разработени към всяка част, подписани и
подпечатани от проектанта по съответната част.
Да се изготви Количествено- стойностна сметка (обща за всички части). При
определяне стойността на позицията за транспортиране на строителните отпадъци да се
проучи възможността за транспортиране на регламентирано депо и да се остойности
съответното разстояние до него.
ВАЖНО! Възложителят си запазва правото при кандидатстване за финансиране
да изиска от проектанта изготвяне на обща Количествено-стойностна сметка в
зависимост от условията на финансиращата програма
Всички документи- графични и текстови, по всички части на инвестиционния
проект да се съгласуват от водещия проектант, съгласно изискванията на ЗУТ.
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В съответствие с изискванията на чл.162 (7) от ЗУТ Възложителят определя за
„Водещ проектант“ проектанта по част „Архитектура“.
Забележка: Проектните решения и предвидените за влагане материали да запазят
уникалността на сградата и пространството около нея.
Техническият проект да се предаде в 4 (четири) екземпляра в графичен вид и на
електронен носител и да съдържа описаните по-горе проектни части.
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