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VІ.ТЕХНИЧЕСКА           
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
 

КЪМ  
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

В 
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
 

„Упражняване на строителен надзор на „СМР във връзка с проект: 
„Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на 
културния туризъм”, по обособени позиции”:  

 
 
Позиция 1- ва „Упражняване на строителен надзор на обществена поръчка с 
предмет: „СМР във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна 
балканска столица на културния туризъм”, по обособени позиции” 
 
Об.Поз. 1 „Реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на парк „Света гора” 
на територията на град Велико Търново”  
Об.Поз. 2 „Изграждане на парк и детска площадка в кв. Чолаковци (кв. 7 УПИ II, V, кв. 
14 УПИ I)”  
Об.Поз. 3„Изграждане на Спортна площадка в кв. Чолаковци” 
 Об.Поз. 4„Изграждане на парк и детска площадка в кв. Зона В” 
 Об.Поз. 5„Довършване на тротоарна настилка около парк „Майка България” 
„Парк „Марно поле” - реконструкция на детска площадка и алейна мрежа. Изграждане 
на ограда и поливна система”  
Об.Поз. 6„Парк „Руски” - изграждане на улично осветление, поливна система и ограда” 
„Парк „Акация” - изграждане на поливна система”  

http://www.bgregio.eu/


„Довършителни работи по благоустрояване на кв. 231 (изграждане на ограда на 
съществуваща спортна площадка)”. 
 
Позиция 2-ра Упражняване на строителен надзор на обществена поръчка с 
предмет: „СМР на допълнителни обекти във връзка с проект: „Град Велико 
Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, които се 
възлагат само при подсигурено финансиране, по обособени позиции.  
Об.Поз. 1  
„Благоустрояване на парково пространство на ДКС „Васил Левски”  
Об.Поз. 2  
„Парк „Никола Габровски” -реконструкция на детска площадка, изграждане ограда и 
поливна система, ремонт на съществуваща тоалетна с външно ВиК”  
Об.Поз. 3 
„Парк „Бузлуджа” - реконструкция на алейна мрежа и изграждане на поливна система” 
Об.Поз. 4 
„Благоустрояване на междублоковото пространство в кв. Бузлуджа, кв.353-І, кв. 636-І, 
кв.637-V,VІ,VІІ” 
 Об.Поз. 5 
„Изграждане на баскетболно игрище и площадка за скейтборд на ул. „Илия Янулов” 

 
 

1. Предмет на поръчката 
 

Предмет на обществената поръчка е „Упражняване на строителен надзор на 
„СМР във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска 
столица на културния туризъм”, по обособени позиции” при условия, описани в 
указанията и документацията за участие в обществената поръчка. 

 
2. Общи данни за предмета на поръчката и прогнозна стойност  
 
Обществената поръчка включва две позиции:  
 
Позиция 1- ва „Упражняване на строителен надзор на обществена поръчка с 
предмет: „СМР във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна 
балканска столица на културния туризъм”, по обособени позиции”. Прогнозна 
стойност  за упражняване на  строителен надзор  за позиция 1-ва: 70 000 лева без 
ДДС.  
Ще бъде  упражняван строителен надзор на строително – монтажни работи на 
прогнозна стойност, както следва:  
Об.Поз. 1 „Реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на парк „Света гора” 
на територията на град Велико Търново”.Прогнозна стойност  на СМР без ДДС – 1 901 
848,86 лв. 
 Об.Поз. 2 „Изграждане на парк и детска площадка в кв. Чолаковци (кв. 7 УПИ II, V, кв. 
14 УПИ I)” Прогнозна стойност  на СМР без ДДС – 326 591,87 лв. 
Об.Поз. 3„Изграждане на Спортна площадка в кв. Чолаковци” Прогнозна стойност  на 
СМР без ДДС – 234 253,62 лв. 
Об.Поз. 4„Изграждане на парк и детска площадка в кв. Зона В” Прогнозна стойност  на 
СМР без ДДС – 444 341,44 лв. 
Об.Поз. 5„Довършване на тротоарна настилка около парк „Майка България” 
Прогнозна стойност  на СМР без ДДС – 49 512,64 лв. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Град Велико Търново- зелена и достъпна балканска столица  на 
културния туризъм”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално 
развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Управляващия орган. 
 
 



 „Парк „Марно поле” - реконструкция на детска площадка и алейна мрежа. Изграждане 
на ограда и поливна система” Прогнозна стойност  на СМР без ДДС – 489 700,40 лв. 
Об.Поз. 6„Парк „Руски” - изграждане на улично осветление, поливна система и ограда” 
Прогнозна стойност  на СМР без ДДС – 172 248,70 лв. 
 „Парк „Акация” - изграждане на поливна система” Прогнозна стойност  на СМР без 
ДДС – 32 711,47 лв. 
„Довършителни работи по благоустрояване на кв. 231 (изграждане на ограда на 
съществуваща спортна площадка)”. Прогнозна стойност  на СМР без ДДС – 19 695,15 
лв. 
Обща  прогнозна стойност на СМР– 3 670 904,15 лв. 
 
Позиция 2-ра Упражняване на строителен надзор на обществена поръчка с 
предмет: „СМР на допълнителни обекти във връзка с проект: „Град Велико 
Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, които се 
възлагат само при подсигурено финансиране, по обособени позиции. Прогнозна 
стойност  за упражняване на  строителен надзор  за 2-ра позиция: 26 137,49 лева 
без ДДС. 
Ще бъде  упражняван строителен надзор на строително – монтажни работи на 
прогнозна стойност, както следва:  
Об.Поз. 1 „Благоустрояване на парково пространство на ДКС „Васил Левски” 
Прогнозна стойност  на СМР без ДДС – 415 036,56 лв. 
Об.Поз. 2 „Парк „Никола Габровски” -реконструкция на детска площадка, изграждане 
ограда и поливна система, ремонт на съществуваща тоалетна с външно ВиК”  
Прогнозна стойност  на СМР без ДДС – 354 743,25 лв. 
Об.Поз. 3„Парк „Бузлуджа” - реконструкция на алейна мрежа и изграждане на поливна 
система” 
Прогнозна стойност  на СМР без ДДС – 397 675,41 лв. 
Об.Поз. 4„Благоустрояване на междублоковото пространство в кв. Бузлуджа, кв.353-І, 
кв. 636-І, кв.637-V,VІ,VІІ” Прогнозна стойност  на СМР без ДДС – 441 803,14 лв. 
Об.Поз. 5„Изграждане на баскетболно игрище и площадка за скейтборд на ул. „Илия 
Янулов”Прогнозна стойност  на СМР без ДДС – 324 873,36 лв. 
Обща  прогнозна стойност на СМР – 1 934 131,72 лв 
 
 
Възлагането на работи  в обхвата на позиция 2-ра е само при   осигуряване на 
финансиране и  в съответствие с договор за безвъзмездна финансова помощ № 
BG161PO001/1.4-09/2012/014  от дата 20.05.2013г. по Оперативна програма 
"Регионално развитие 2007-2013г." За изграждането на обектите в обхвата на позицията 
не е осигурено финансиране по договора за безвъзмездна финансова помощ, както и за 
изпълнение на дейностите по упражняване на строителен надзор. Възлагането на 
работите е само при условие на подписване на  допълнително споразумение към 
договора за безвъзмездна финансова помощ. 
 
 
Допълнителна информация може да бъде получена  в административната сграда на 
Община Велико Търново от Мариела Велкова Цонева - Директор Дирекция „Общинско 
развитие”  или на тел. 062 619 301, както и от арх.Николай Малаков – ръководител на 
проекта – тел.062 619 519. 
 

 
3. Очаквани резултати 
Този документ е създаден в рамките на проект „Град Велико Търново- зелена и достъпна балканска столица  на 
културния туризъм”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално 
развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Управляващия орган. 
 
 



 
Очакваните резултати от изпълнението на настоящата поръчка са следните: 
 
 Изпълнени всички действия, касаещи строителния надзор, регламентирани в 
действащото законодателство – ЗУТ и подзаконовите актове към него, отнасящи се до 
строителния процес. 
 Управление и координация на строителния процес и упражняване на строителен 
надзор, съгласно изискванията на ЗУТ по време на строителните работи, така че да се 
гарантира изпълнението им в съответствие с одобрения инвестиционен проект, 
изискванията на българското законодателство и Възложителя. 
 Издаване на всички документи в съответствие с действащото българско 
законодателство по време на строителството и въвеждането в експлоатация. 
 Оформена и съгласувана техническа документация, вкл. издадени актове,  и др. за 
извършени работи, други свързани със строителния процес документи. 
 Издадени разрешения за ползване на обектите. 
 Разплащане на изпълненото от Строителя СМР при спазване на условията на 
договора, на законовите и нормативни изисквания, на указанията на ръководните органи 
на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. 
 
4. Обхват на работата 
 

 
 
С изпълнението на поръчката, се цели да се обезпечи законосъобразното изпълнение на 
строителството, чрез строителен надзор при реализацията на посочения по-горе 
инвестиционен проект. 
Изпълнителят на строителния надзор по обекта на поръчката ще има ангажименти, 
произтичащи от ЗУТ и в съответствие с всички други нормативни актове, 
регламентиращи особеностите и задълженията в дейността му с оглед спецификата на 
строителството при реализацията на проекта. 

 
 

Изисква се Изпълнителят да предостави услуги, които да осигурят пълното и надлежно 
изпълнение на задълженията му, в съответствие с действащото законодателство: 
 Законосъобразно започване на строежа. 
 Упражняване на непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на 
строителните и монтажни работи, в съответствие с нормативната уредба на Република 
България. 
 Упражняване на необходим контрол, който да съответства на изискванията и всички 
указания на ръководните органи на ОПРР. 
 Упражняване на непосредствен и ефективен контрол върху осигуряването на 
здравословни и безопасни условия на труд на обекта (съгласно изискванията на чл. 5 от 
Наредба 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи). 
 Опазване на околната среда по време на изпълнението на строителни и монтажни 
работи по обекта. 
 Контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти съгласно 
изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на 
съответствието на строителните продукти; 

Този документ е създаден в рамките на проект „Град Велико Търново- зелена и достъпна балканска столица  на 
културния туризъм”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално 
развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Управляващия орган. 
 
 



Даване на инструкции за точно и качествено изпълнение на строително- монтажните 
дейности и взимане на решения по технически въпроси, които не променят одобрените 
инвестиционни проекти, а само ги доуточняват и допълват. 
 Обсъждане с изпълнителите на проектирането и строително-монтажните дейности 
възникналите проблеми във връзка със СМР и информиране на Възложителя и ДНСК 
за всяко нарушение на строителните нормативни разпоредби, в тридневен срок след 
нарушението. 
 Защита на личността и имуществото на трети лица от щети, вследствие от 
изпълнението на строителните и монтажните работи по обекта. 
 Изготвяне и издаване на технически паспорт на обектите, съгласно Наредба No 5 от 
28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, ако е приложимо. 
 Изпълнителят следва да спазва реда и условията за съставяне на актове и протоколи 
за подготовка, откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и 
ниво и за приемане на завършени видове строителни и монтажни работи (работи) при 
изпълнението на строежите, на отделни етапи или части от тях, дадени в Наредба № 
3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 
 Поддържане на срок за обявяване на дефекти и постигане на нормативни и проектни 
показатели. 
 Подготовка на документация за окончателно приключване на проекта. 
 Координация на взаимоотношенията между участниците в инвестиционния процес 
– проектанти, изпълнители, представители на местната администрация, представители 
на държавните контролни органи. 
 
5. Задължения и отговорности на Консултанта. Предварителен 
строителен надзор 
 
С актовете и протоколите Изпълнителят удостоверява спазването на изискванията 
към строежите по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ: 
 Да извърши подробно и задълбочено проучване на проектната документация във 
всичките й части. 
 Да подготви и представи на Възложителя делегирането на права и отговорности на 
оправомощените специалисти, включени в изпълнението на строителния надзор. 
 Да изпълнява необходимите действия за откриване на строителната площадка и 
определяне на строителна линия и ниво на строежа, да удостоверява и съхранява 
Протокола по реда и в сроковете по чл. 158 от ЗУТ. 
 Да заверява в тридневен срок след съставяне на протокола по предходната точка 
Заповедната книга на строежа и уведомява заинтересованите органи и ведомства по 
реда и в сроковете по чл. 158, ал. 2 от ЗУТ. 
 Да информира Възложителя за всички недостатъци и потенциални проблеми, 
идентифицирани при изработването на документацията и мястото по проекта чрез 
писмен Встъпителен доклад. 
 Да провери и проконтролира всички договорни изисквания и условия за започване на 
изпълнението на договора от страна на изпълнителя  строител 
 Да съставя и подписва всички актове и протоколи, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 
г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството  
 Да отразява в писмени протоколи настъпили неблагоприятни или извънредни 
обстоятелства на обекта, като има задължението да изготви и съответната оценка на 
последствията, както и да издаде инструкции за отстраняване, доказване, или други 
действия. 
 Преди да одобри искането на Строителя да започне работа, да провери и потвърди на 
Възложителя съответствието на застраховките на Строителя. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Град Велико Търново- зелена и достъпна балканска столица  на 
културния туризъм”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално 
развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви 
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 Да координира дейността на останалите участници в реализацията на проекта за 
оформянето на строителната документация. 
 Да провери съответствието на искането за авансово плащане на Изпълнителя. 
 
6. Упражняване на строителен надзор в процеса на строителството 
 
 
 Изпълнителят следва да организира надзора, изпълнявайки изискванията за 
ефективен строителен надзор, т.е. контрол по качеството и количеството, мониторинг 
на прогреса и администриране на строителните работи. По време на този период 
услугите на Изпълнителя ще включват следните задължения, без да са ограничени до: 
 Съгласуване на работната програма на Строителя и методите за изпълнение на 
работите в съответствие с договорните условия. 
 Проверка и одобрение на плана за безопасност на Строителя, както и на ефективното 
му прилагане на обекта. 
 Инспектиране на строителните работи и постоянно контролиране и проверка дали 
изпълнението отговаря на спецификациите и проектната техническа документация по 
количество и качество и съответствието им на проектните и нормативни изисквания. 
 Мониторинг на прогреса на работите, чрез сравняване на актуалния прогрес с 
одобрената програма и ако работите изостават от програмата, да изисква от Строителя 
да предприеме съответните мерки за подобряване на работния прогрес. 
 Непрекъснато да проверява съответствието между физическите и финансови 
индикатори от работната програма и договорните условия. 
 Провеждане на срещи за напредъка на работите, като води и протоколи на 
обсъжданията. Изпълнителят трябва да представя на Възложителя протоколите от  
срещите. Да подготвя протоколи и от всички други официални срещи, в които участва. 
Документацията от срещите е неразделна част от официалната документация на обекта. 
 Одобрява работните планове на Строителя, включващи възможни промени, и дава 
инструкции на Строителя в това отношение. 
 Представя процедура за извършване на промените, както и формите за нея. 
 Контролира техническата целесъобразност на предлаганата промяна, процедирането 
й съгласно законовите и договорни изисквания, необходимостта от включване на други 
участници и допълнителни процедури, влияние върху стойността и срока за 
изпълнение 
 Предприема възможните действия за защита на интересите на Възложителя и в 
управлението на всички неблагоприятни събития или обстоятелства, които могат да 
възникнат, по такъв начин, че да сведе до минимум появата на непредвидени разходи, 
при спазване на законовите изисквания и условия и прекъсване или забавяне на 
напредъка на работите, в съответствие с разпоредбите на ЗОП и на договорните 
условия. 
 При промяна на напредъка на работите, който води до натрупване на закъснение, да 
изиска от Строителя да преработи работната програма и да обезпечи новата програма с 
необходимите ресурси, за да завърши работите в срока по Договора. 
 Поръчва тестове на материали и завършени работи, както и премахването на 
неправилни работи или такива, които не са извършени съгласно стандартите с писмена 
инструкция. 
 Провежда постоянен контрол и регулярни инспекции на мястото, за да провери 
качеството на изработките и материалите в съответствие с изискванията на 
спецификациите и добрите инженерни практики. 
 Да извърши необходимите дейности – технически контрол върху качеството, 
количествена оценка на изпълнението и ценова проверка на изпълненото и да подготви 
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сертификатите за изплащане на извършените СМР. Сертификатът следва да се 
окомплектова с вички изискуеми от разпоредбите на ЗУТ, Наредбите и на договорните 
условия документи - сертификати на материалите и изделията, вложени в 
изпълнението, декларации за съответствие, протоколи от допълнителни тестове и 
изпитания, дневници, заповеди от заповедната книга, протоколи по Наредба № 3, 
дневници и др. с цел подготовката на документацията за верификация на разходите. 
 Контролира процедурите по съставянето навреме и в достатъчен обем екзекутивна 
документация за обекта. 
 Подготвя цялостния комплект от строителна книжа, необходими за техническото и 
финансово досие на обекта за Възложителя и за целите на приемателния процес. 
 Съветва Възложителя за възможни фактори, които да доведат до забавяне на 
работите и отлагане на Датата на завършване. 
 Дава съвети при всякакви искове и избягва появата на искове, когато е възможно. 
Строителният надзор задължително дава писмено становище по всички възникнали 
искове на изпълнителя към Възложителя или обратно, както и съдейства за 
навременното им обезпечаване с необходимата документация. 
Строителният надзор защитава при необходимост своето становище пред съдебни или 
арбитражни институции. 
 Следи за изпълнението на изискванията в проекта за опазване на околната среда от 
страна на Изпълнителя. 
 Издава Съобщение за несъответствие, както и инструкции за отстраняване/поправка 
на всички работи, които не отговарят на изискванията на Договора за строителство. 
 
7. Надзор по отношение завършването и предаването на договора 
 
 
Изпълнява отговорностите по чл. 168 от ЗУТ, включително уведомява ДНСК при 
нарушаване на техническите правила и нормативи по реда и в срока по ал. 5. 
 Отговаря за правилното, навременно организиране на изпитанията на обекта, като за 
целта издава писмени инструкции. 
 Проверява съответствието и подготовката на дейността в Системата за управление на 
качеството. 
 Контролира и подготвя цялата документация, която става неразделна част от 
документацията за приемателен процес. 
 Подготвя и организира за подписване Констативния акт (обр. 15) за изпълнения 
строеж по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, както и издаването на писмени становища от 
специализираните органи за Приемателна комисия за обекта. 
 Съвместно със Строителя, организира контролните замервания и тестове на 
независимите и оправомощени институции. 
 Подготвя Окончателен доклад при завършване изпълнението на договорените работи 
по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за представяне на Възложителя и съдействие при организиране 
на Държавна приемателна комисия за издаване на разрешение за ползване на обектите. 
 
 
 
 Съставя Технически паспорт на строежа, съгласно изискванията на Наредба № 5 от 
2006 г. за техническите паспорти на строежите, както   и да извършва проверка за 
съответствие, съгласно разпоредбите на Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и 
реда за устройството и безопасността на площадките за игра. 
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 Извършва всички други действия и дейности, които нормативните актове определят 
като задължения за лицата, извършващи строителен надзор или писмено поискани от 
Възложителя за конкретния обект. 
 Строителният надзор следи за процедурите и действията на участниците по време на 
периода за обявяване на дефектите. 
 

Предаването и приемането на извършените СМР ще се удостоверява със 
съставяне на Констативен протокол за установяване на действително извършени 
работи, подписан от представители на страните по Договора или от конкретно 
определените в него правоспособни лица. Всеки констативен протокол се придружава 
от необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи 
съставени по реда Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството, декларации за съответствие на вложените материали със съществените 
изисквания към строителните продукти.  

Гореизброените документи, се изготвят в три еднообразни екземпляра и преди да 
се представят на Ръководителя на проекта за одобряване се проверяват и подписват от 
упражняващия строителният надзор на строежа. 

Всички останали документи необходими за верифициране разходите по 
изпълнението на проекта, изискващи се от Сертифициращия орган, се представят на 
ръководителя на проекта за проверка и одобрение. 
Ръководителят на проекта проверява всички представени документи и след като се 
увери в съответствието им с действително извършеното на място, одобрява подписания 
констативен протокол.Одобреният от ръководителя на проекта Констативен протокол 
се счита за основание за искане на плащане по реда на договора между Общината и 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013.  

 
Участникът ще упражнява контрол по опазване на околната среда по време на 

изпълнение на строително-монтажните работи в съответствие със Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС), Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях. 

Участникът да осигури присъствие на свои представители на всеки от обектите. 
 
8. Ниво на качество 
 

Изпълнителят трябва да изпълни услугите по обекта на поръчката в обхват 
съгласно чл. 168 и чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания 
за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 
монтажни работи, в съответствие с изискванията на Възложителя и останалите 
нормативните правила за този вид услуги. 
 
9. Застраховка 

 
Застраховка на избраният за изпълнител на обществената поръчка и 

подизпълнителите му (ако има такива) по чл.171, ал.1 от ЗУТ 
Избраният за изпълнител и неговите подизпълнители(ако има такива) трябва 

преди да започнат изпълнение по договора да притежават валидни застрахователни 
полици по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор.В случай че 
срокът на валидност на застраховката изтича преди срока за изпълнение на договора, 
изпълнителят да поеме ангажимент, че ще я поднови до крайния срок за изпълнение на 
договора за строителен надзор. 
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Минималните застрахователни суми по застрахователните полици на избрания 
изпълнител за дейността, която извършва, трябва да бъдат съгласно Наредбата за 
условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

 
10.  Срок на изпълнение на поръчката  

 
Срокът за изпълнение ще бъде съобразен със срока на действие на договора на 

изпълнителя на строително-монтажните работи, определен чрез открита процедура по 
реда на Закона за обществените поръчки. 
 Изпълнителят ще упражнява функциите на строителен надзор в периода от 
подписването на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на 
строителна линия и ниво (акт обр.2), до подписването на Констативен акт обр. 15 (без 
забележки) и завършва с издаване на удостоверения за регистриране на въвеждането в 
експлоатация на всички обекти на възлагане (Констативен акт обр. 16). 

 
 
11. Специфични задължения, произтичащи от Оперативната  
програма 
 
Изпълнителят е длъжен да  

- спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, 
определени в договора за безвъзмездна помощ; описани в Насоките за публичност, 
публикувани на Интернет страницата на Управляващия орган на Оперативна програма 
„Регионално развитие” 2007 – 2013 - www.bgregio.eu. 
- да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити; 
- задължение да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от 
проверки на място; 
-  да докладва за възникнали нередности; 
-   да възстановяване на суми по нередности, заедно с дължимата лихва идруги 
неправомерно получени средства; 
-  да информира Бенефициента-Възложител за възникнали проблеми приизпълнението 
на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване; 
- да спазва изискванията за съхранение на документацията за проекта,определени в 
договора за безвъзмездна помощ. 
-  да съхранява всички документи по проект, финансиран чрез Оперативна програма 
„Регионално развитие” 2007 – 2013 г., в съответствие с чл. 90 от Регламент 
№1083/2006, както следва: 
- за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна 
програма „Регионално развитие”, т.е. поне до 31 август 2020 г.; 
- за период от 3 години след частичното приключване на съответния проект,съгласно 
чл. 88 от Регламент 1083/2006 г. Счетоводната и финансовата документация по проекта 
се съхраняват в сроковете, определени в чл.42 от Закона за счетоводството, но не по-
малко от 3 години след приключването на ОПРР. Документите се съхраняват и след 
изтичането на горните срокове, в случай, че има съдебни, административни или 
следствени производства, до приключването им или при надлежно обосновано искане 
на Европейската комисия. 
 
 
12. Обхват на строително-монтажните работи, спрямо които следва да 
бъде упражнен строителен надзор 
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ОСНОВЕН ОБЕКТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ 
 
 

*ОСНОВЕН ОБЕКТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ 1: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 
ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПАРК „СВЕТА ГОРА” 
Описание и обосновка: Обектът е публична общинска собственост (Акт № 5542; 5543; 
5562; 4705), разположен в непосредствена близост до Великотърновския университет. 
Паркът обхваща територия от 537 дка и представлява идеално място за отдих на 
жителите на града. Основните пешеходни връзки са две – от центъра на града през 
Стамболовия мост до централното стълбище и от Велико Търновския университет, 
студентски общежития и кв. Света гора. Автомобилната достъпност е осъществена от 
източната точка на обекта по съществуваща асфалтова алея. Съществува една главна 
алея, включваща централното стълбище, която стига до най-високата част са хълма. 
Настилката на главната алея е от плочи естествен камък. Всички останали алеи са 
трасирани, но без настилка. Независимо от липсата или състоянието на настилката 
голямата част от алеите се използват. Необходимо е да се ремонтира съществуващата 
алейна настилка и да се предвиди полагането на нова. 
Формирани са две функционални зони: зона за отдих и зона комуникации. 
Предвиждат се следните дейности: 
Алейна мрежа и настилки: Предвиден е ремонт на съществуващите настилки от 
естествен камък. Ремонтът обхваща почистване повърхността на плочите и подмяна 
или пренареждане на 20% от тях (изместени, отлепени, липсващи). За подмяната се 
използват павета гранит. 
Кътове да отдих: Предвижда се изграждането и възстановяването на редица кътове за 
отдих – изгледни площадки, места за пикник с пейки с маси. Изгледната площадка в 
Парк „Св. Гора” е разположена на място с прекрасен изглед към хълмовете Царевец и 
Трапезица. Конструкцията е комбинация от стоманобетонни подпорни стени и метална 
подова конструкция. Фундирането се извършва в здрава почва с изключително почвено 
натоварване. Носещата армировка се залага предварително в кофража. Навсякъде е 
предвиден метален ажурен парапет. 
Възстановяват се съществуващите  в момента две чешми. В парка има изградени две 
чешми в недобро състояние (те са захранени, има изградена водопроводна инсталация в 
добро състояние). Предвидено е да се изградят наново чешмите, а отводняването е 
предвидено с дренажни ями. 
Детски площадки – 3 бр.: За деца на възраст до 3 години: 4 броя детски съоръжения за 
игра; изграждане на пясъчник; ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи; За деца 
на възраст до 12 години: 6 броя детски съоръжения за игра; ударопоглъщаща настилка 
от каучукови плочи; За деца на възраст от 12 до 18 години: 4 броя детски съоръжения 
за игра; ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи. 
Спортни и атракционни съоръжения – 8 бр.: площадка с уреди за гимнастика; 
мултифункционален улей; маунтинбайк площадка; площадка за домашни любимци; 
площадки за скейтборд и ролери; площадка за фитнес уреди; площадка със стени за 
катерене; футболно игрище. 
Парково оборудване: На детските площадки ще бъдат  разположени информационни 
табели с информация за безопасната експлоатация на площадката за игра. Ще бъдат 
монтирани беседки, пейки с облегалки, пейки с маси, кошове за отпадъци, велостоянки 
и др. В центъра на парка се предвижда изграждането на табло алейно осветление. 
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Водопроводна и канализационна мрежа: Предвижда се изграждане на водопроводна 
мрежа (доставка на тръби, спирателни кранове, възвратни вентили,  шахти с водомерен 
възел и др.) и канализационна мрежа (Доставка и монтаж кръгли канали от PVC тръби 
ф50мм). 
Озеленителни мероприятия: Предвижда се частичен ремонт на тревните площи.  
Осветление: За осветление на вътрешното пространство на парка са предвидени 
осветители за външно осветление с енергоспестяващи лампи с мощност 25 вт, 
монтирани на височина 4 м от терена, на железен стълб с дължина 6 м (5 м над терена). 
На всеки стълб се монтират по 2 броя осветителни тела. 
Извън обхвата на настоящия проект са обособени самостоятелни петна, които не 
подлежат на интервенция към момент. Алеята ще бъде изградена на следващ етап и 
може да се разглежда като надграждаща инвестиция настоящия проект. С оглед на 
бъдещите интервенции е осигурена самостоятелността на петната и бъдеща 
интервенция няма да попречи на устойчивостта и резултатите от изпълнените по този 
проект дейности.   
 
Очаквани продукти/резултати: подобрена паркова среда, озеленени площи, детски 
площадки -  26 000 кв.м в т.ч. озеленени площи (10 000 кв.м); тротоари – 1223 кв.м; 
детски площадки (3 бр.); спортни и атракционни съоръжени ( 8); беседки (7 бр.);  
пейка с маса (15);  пейка с облегалка (60);  кош за отпадъци (20);  чешми (2);  
осветителни тела (140 ); 
 
*ОСНОВЕН ОБЕКТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ 2. ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК И 
ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В КВ. „ЧОЛАКОВЦИ” (КВ.7 УПИ ІІ, V, КВ.14, УПИ І). 
Описание и обосновка: Обектът е публична общинска собственост (декларация). 
Проектът включва благоустрояване на междублоково пространство. Съществува добър 
парков комфорт.  
Предвидено е залесяване с иглолистни и широколистни видове; саниране на 
съществуващото улично осветление. Ново парково осветление ще бъде изградено на 
новите детски площадки, изградени по проекта. Ще се изградят две нови детски 
площадки: за деца от 0 до 3 години, включваща двайна люлка, комбинирано 
съоръжение за игра и пясъчник, до който са ситуирани пейки и клатушка на пружини и 
от 3 до 12 години, оборудвана с една двойна люлка, комбинирано детско съоръжение за 
игра, съоръжение за баланс, клатушки и катерушки, детска беседка и пейки за 
посетители. 50% от съоръженията са достъпни за деца в затруднено положение. Всяка 
детска площадка е обезопасена с ограда с височина 100 см, като са осигурени два 
подхода.  
В процеса на разработване на проектното предложение са идентифицирани сериозни 
проблеми в обслужващата инфраструктура: липса на автомобилен достъп за 
обслужване до всеки вход на жилищните блокове; безразборно паркиране из 
територията на имота. В рамките на настоящото проектно предложение няма да бъде 
търсено финансиране за решаване на идентифицираните проблеми, а през следващия 
програмен период, защото кв. „Чолаковци” е включен в обхвата на Зоната с 
преобладаващ социален характер, определена в Интегрирания план за градско 
възстановяване и развитие на град Велико Търново.  
Очаквани продукти/резултати: подобрена паркова среда, озеленени площи, детски 
площадки (6609 кв.м) в т.ч.: детски площадки (282 кв.м); затревяване: (6327 км.м); 
осветителни тела (11); детски площадки (2); дървени пейки с облегалки (45); 
квадратни беседки с пейка и маса (6); шестоъгълна беседка (1); дървета (111), храсти 
(1711). 
 

Този документ е създаден в рамките на проект „Град Велико Търново- зелена и достъпна балканска столица  на 
културния туризъм”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално 
развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Управляващия орган. 
 
 



*ОСНОВЕН ОБЕКТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ 3. "ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА 
ПЛОЩАДКА В КВ. „ЧОЛАКОВЦИ” 
Описание и обосновка: Обектът е публична общинска собственост (Акт № 4683). 
Имотът е отреден за обществено обслужване, граничещ с квартални улици. В 
непосредствена близост на изток е квартал с жилищни блокове, а на запад граничи със 
складова база за строителни материали, отделена с плътна монолитна ограда. 
Предвидено е изграждане на спортна площадка. С оглед на теренната денивелация е 
предложено решение на нивата чрез подпорни стени в зоната на оградата на спортното 
игрище и зоната за фитнес на открито, с което се осигурява безпроблемен достъп на 
посетителите. Ще бъде поставено комбинирано спортно игрище за баскетбол, волейбол 
и мини футбол. Предвидена е поцинкована телена ограда с височина 2 метра. В 
рамките на имота няма съществуващи дървесни видове, затова е предвидено залесяване 
с широколистни дървета за сенчест комфорт на посетителите, а входът на игрището е 
подчертан допълнително с кашпи за ниска и средна растителност.  
Очаквани продукти/резултати: озеленени площи (70 кв.м), паркова настилка от 
формовани вибропресовани елементи (80 кв.м); тротоари (96 кв.м); комбинирано 
спортно игрище (357 кв.м); спортна площадка (1); парков осветител (8);  
 
*ОСНОВЕН ОБЕКТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ 4. ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК И 
ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В КВ. „ЗОНА В” 
Обектът е публична общинска собственост (Акт № 3483). Имотът отреден за 
озеленяване е с лице към квартална улица като това е най-ниската му част. Със своето 
южно изложение теренът е с естествена денивелация от близо шест метра. С 
планираните дейности се осигурява максимално къс и бърз достъп до парка и на хората 
в затруднено положение. Предвидени са места - паркови "тераси" за рекреация. 
Детската площадка за деца от 0 до 3 години се предвижда да бъде оборудвана с една 
двойна люлка, комбинирано съоръжение за игра и пясъчник, до който има подсигурени 
пейки. Зоната за деца от 12 до 18 години е оборудвана с три фитнес уреда. 
Алтернативна алея с рампи от 5% следваща оптимално естествения наклон на терена 
дава допълнителен достъп до тази зона, както на хората в затруднено положение, така и 
на тези с детски колички. На тази кота в източната част, непосредствено до развитата 
алея с рампи е оформена детската площадка за деца от 3 до 12 години, на която са 
осигурени нормативно два подхода и също е обезопасена с предпазни огради. Детската 
площадка за деца от 3 до 12 години се предвижда да бъде оборудвана с една двойна 
люлка, комбинирано съоръжение за игра, съоръжение за баланс, клатушка и катерушка, 
а също са подсигурени детска беседка и пейки за посетителите. По западната си 
граница, където теренът граничи с инфраструктурен колектор, е развита обходна алея 
даваща отново връзка на отделните кътове. По протежение на алеите е допълнено 
озеленяването с нови широколистни видове, целящо композиционно подчертаване на 
ходовите линии и зоните за рекреация, а също осигуряването на сенчест комфорт от 
короните им. Ще бъде изградена поливна система. 
Очаквани продукти/резултати: подобрена паркова среда, озеленени площи, детски 
площадки (2458 кв.м), в която  паркова настилка (548 кв.м); панирана настилка (63 
кв.м); тротоари (18 кв.м); детски площадки (3); пейки с облегалки (9); кошче за 
отпадъци (5); осветителни тела (21); поливна система (1); 
 
*ОСНОВЕН ОБЕКТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ 5. ДОВЪРШВАНЕ НА ТРОТОАРНА 
НАСТИЛКА, ОКОЛО ПАРК „МАЙКА БЪЛГАРИЯ” 
Описание и обосновка: Обектът е публична общинска собственост (Акт № 4963). 
Районът е блогоустроен с изградена мрежа на техническата инфраструктура – с пътища 
с трайна настилка и уличен водопровод с пожарни хидранти. Извършена е 
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реконструкция на градината с паметника „Майка България”. Подновена е алейната 
мрежа, извършена е реконструкция на осветлението, изтрадена е поливна система. 
Подменена е градската мебел и е започнато обновяването на лаейната площ. С 
настоящия проект се предвижда завършване на подмяната на тротоарните площи около 
градината с паметника на „Майка България” с вибропресовани бетонни павета, в цвят и 
композиция, подхождаща на останалата настилка.  
Очаквани продукти/резултати: рехабилитирана тротоарна настилка (511 кв.м) 
 
Парк „Марно поле” - реконструкция на детска площадка и алейна мрежа. 
Изграждане на ограда и поливна система. 
Описание и обосновка: Обектът е публична общинска собственост (Акт № 5078). 
Районът е благоустроен с изградена мрежа на техническата инфраструктура – с пътища 
с трайна настилка и уличен водопровод с противопожарни хидранти. Предвижда се 
ремонт на част от алейната мрежа и подновяването на съществуващата асфалтова 
настилка с вибропресовани бетонни павета. Ще се наредят градински бетонни 
бордюри. Ще се изгради поливна система. 
Очаквани продукти/резултати: рехабилитирана алейна мрежа (5970 кв.м); колчета 
против паркиране (42); изградена поливна система (1 бр.)  
 
*ОСНОВЕН ОБЕКТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ 6. ПАРК „РУСКИ” - ИЗГРАЖДАНЕ 
НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ, ПОЛИВНА СИСТЕМА И ОГРАДА; 
Описание и обосновка: Обектът е публична общинска собственост (Акт № 4683). 
Извършена е реконструкция на парка. Подновена е алейната мрежа с нова настилка от 
вибропресовани бетонни павета. Изградени са детски съоръжения за различни 
възрастови граници, като са спазени условията и реда за устройството и безопасността 
на площадките за игра. Районът е благоустроен с изградена мрежа на техническата 
инфраструктура – с пътища с трайна настилка и уличен водопровод с противопожарни 
хидранти. С настоящият проект се предвижда доизграждане на дървена ограда около 
площадките и монтиране на врати в двата изхода. Предвижда се изграждане на два вида 
ограда около част от парка. Ниска предпазна ограда от дървени елементи с височина до 
110 см, монтирани директно по терена, около изградената вече детска площадка със 
съоръжения за игра. Висока ограда, която ще се разположи по контура на двора на 
новопостроената църква в кв. 339. Оградата на църквата ще е съставена от метални 
ажурни пана. Оградата ще е с обща височина до 280 см от прилежащия терен 30 см, 
плътна бетонова част и 250 см оградни елементи. Ще се изгради поливна система, 
която ще обхване 6 800 кв.м от зелените площи, които ще се напояват със системи за 
стационарно дъждуване с дефлекторни или роторни потъващи разпръсквачи.  
Очаквани продукти/резултати: изградена висока ограда (257 м); изградена 
предпазна ограда (78 м); изградена поливна система (1) 
 
ПАРК „АКАЦИЯ” - ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЛИВНА СИСТЕМА; 
Описание и обосновка: Обектът е публична общинска собственост (Акт № 5116). 
Районът е благоустроен с изградена мрежа на техническата инфраструктура – с пътища 
с трайна настилка и уличен водопровод с противопожарни хидранти. Извършена е 
реконструкция на парка. Подновена е алейната мрежа с нова настилка от 
вибропресовани бетонни павета. Поставено е парково осветление по продължението на 
пешеходните зони и в обособените за отдих места. Изградени са детски съоръжения за 
различни възрастови граници, като са спазени условията и реда за устройството и 
безопасността на площадките за игра. Изградени са беседки за отдих.  Ще се изгради 
поливна система, която ще обхване 13 700 кв.м от зелените площи, които ще се 
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напояват със системи за стационарно дъждуване с дефлекторни или роторни потъващи 
разпръсквачи.  
Очаквани продукти/резултати: изградена поливна система (1)  
 
ДОВЪРШИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА КВ.231 
(ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СПОРТНА ПЛОЩАДКА). 
Описание и обосновка: Обектът е частна общинска собственост (Акт № 4592). Теренът 
се намира в ж.к. „Колю Фичето” между улиците „Полтава” и „Симеон Велики”. На 
мястото има изградена детска спортна площадка, която в южната си част завършва със 
стръмен откос. Предвижда се изграждане на нова метална ограда, съставена от метални 
ажурни пана по границите на площадката, като се остави вход с ширина от 1,5 м в 
северната част и авариен изход от юг със същата ширина.  Поради специфични условия 
и изискванията за монтаж на оградните елементи, се налага изпълнение на ивичен 
бетонов фундамент на дълбочина 0,80 м от прилежащия терен и на широчина 0,35 м. 
Оградата ще е с обща височина до 280 см от прилежащия терен 30 см, плътна бетонова 
част и 250 см оградни елементи за спортни съоръжения. 
Очаквани продукти/резултати: изградена ограда 52 м 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБЕКТИ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ: 
 
 
 

*ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОБЕКТ 1. БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПАРКОВО 
ПРОСТРАНСТВО НА ДКС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 
Описание и обосновка: 
Обектът е частна общинска собственост (Акт № 687). С настоящия проект се 
предвижна ремонт на алейна мрежа в  пространството пред ДКС «Васил Левски». 
Предвижда се демонтаж и нареждане на каменни блокове с които са изпълнени 
стъпалата пред спортната зала. Ще се демонтират и пренаредят всички настилки по 
алеите, които са изпълнени с плочи и павета. На някой места се предвижда подмяната  
им с нови. Ще се извърши ревизия на отводнителната система на площадното 
пространство. Ще се извърши ремонт и реконструкция на същата. Тъй като 
стоманобетоновата конструкция под съществуващите стъпала, както и  повечето 
подпорни стени са компрометирани, се предвижда изграждането на нови 
стоманобетонови елементи. С проекта се предвижда и подмяна на част от бордюрите на 
алейната мрежа. 
Очаквани продукти/резултати: пешеходна мрежа (2154 кв.м); отводнителни 
решетки (92 м);  
 
*ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОБЕКТ 2. ПАРК „НИКОЛА ГАБРОВСКИ” - 
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКА И СПОРТНА ПЛОЩАДКА, ИЗГРАЖДАНЕ НА 
ОГРАДА И ПОЛИВНА СИСТЕМА, РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА 
ТОАЛЕТНА С ВЪНШНО ВИК 
Описание и обосновка: Обектът е публична общинска собственост (Акт № 3015). 
Районът е благоустроен с изградена мрежа на техническата инфраструктура – с пътища 
с трайна настилка и уличен водопровод с противопожарни хидранти. С настоящият 
проект се предвижда доизграждане на ограда на парка и монтирането на врата на 
южния вход. Ще се създадат нови алеи с каменни плочи, в съответствие със 
съществуващата каменна настилка. Ще се изгради спортна площадка с покритие от 
изкуствена трева. Зоната на игрището ще се огради с метална ажурена ограда за 
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спортни съоръжения. Оградата ще е с обща височина до 280 см от прилежащия терен 
30 см, плътна бетонова част и 250 см оградни елементи за спортни съоръжения. Ще се 
поставят метални седалки на скамейките до игрището. Предвижда се да се монтира 
фитнес на открито и детски съоръжения за деца от 0-3 год. и от 3-12 год. Детските 
съоръжения са модулни и представляват комплекс от три пързалки и две или три 
люлки. Терените на детските площадки ще бъдат изпълнени с гумена, ударопоглъщаща 
настилка с дебелина 4 см, съгласно изискванията за безопасност и Наредба №1 за 
условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.  Ще се 
изгради поливна система. Ще бъде извършен ремонт на съществуваща тоалетна. 
Очаквани продукти/резултати: изградена спортни площадки (800 кв.м);  
рехабилитирана алейна мрежа (458 кв.м), реконструирана детски площадки (290 
кв.м), изградена поливна система (1); ремонтирана тоалетна (1 бр.); кошчета за 
отпадъци (22); седалки с облегалка (116); ограда (60 м). 
 
*ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОБЕКТ 3. ПАРК „БУЗЛУДЖА” - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 
АЛЕЙНА МРЕЖА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЛИВНА СИСТЕМА 
Описание и обосновка: Обектът е публична общинска собственост (Акт № 1140). 
Районът е благоустроен с изградена мрежа на техническата инфраструктура – с пътища 
с трайна настилка и уличен водопровод с противопожарни хидранти. С настоящият 
проект се предвижда разширение на част от съществуващата алейна мрежа с цел 
преминаване на механизация и по – лесно обслужване на парка. Останалата част от 
алейната мрежа е обект на основен ремонт, подмяна на съществуващите плочи с 
настилка от вибропресовани бетонни павета с минимална дебелина 5,5 см - 90% сиви и 
10% червени павета и довършване на алейната мрежа с цел осигуряване достъп от 
околните улици. Ще бъде изградена поливна система. Ще се изгради поливна система, 
която ще обхване 23 090 кв.м от зелените площи, които ще се напояват със системи за 
стационарно дъждуване с дефлекторни или роторни потъващи разпръсквачи.  
Очаквани продукти/резултати: подобрена паркова среда, озеленени площи, детски 
площадки в т.ч. рехабилитирана алейна мрежа (3 929 кв.м), изградена поливна 
система (1 бр.) 
 
*ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОБЕКТ 4. БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВО 
ПРОСТРАНСТВО В КВ. „БУЗЛУДЖА”, КВ.353 – І, КВ. 6361, КВ.637 V, VІ, VІІ. 
Описание и обосновка: Обектът е публична общинска собственост (Акт № 1140; 
№3040; 4589; 4591; 4588; 4593). 
Територията, обхващаща обектите е с площ около 10 дка и обхваща строителни 
квартали 353, 636, 637. Изграждането на жилищния комплекс е започнало през 1970-
1980г. В сравнително добро състояние. Недостатъчни са наличните паркоместа. В 
сегашната ситуация хаотично разположени и нерегламентирани спрямо 
междублоковите пространства. Не балансирано е разполагането на контейнерите за 
смет, които в повечето случаи са поставени на пътното платно и създават конфликтни 
ситуации при паркиране. Недостатъчно, в повечето случаи хаотично разположено. 
Тревните площи се нуждаят от обновяване. Проектът решава в голяма част и пълнота 
проблемите с благоустрояването и паркирането. Обособени са регламентирани 
паркоместа /открити паркинги/ за около 100 автомобила. Покритието е с бетонови 
паркотела. Предвидена е подмяна на бордюрите. Предложени са пешеходни връзки до 
всички обекти в жилищната територия, предмет на обхвата на разработката. 
Пешеходните връзки и обслужващи такива са с ширина 1,5 и 3,0 м пресичат 
териториите на характерни места и около изградените жилищни блокове. Покритието 
им е с вибропресовани бетонови павета. Ще се изгради поливна система. 
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Очаквани продукти/резултати: Осигурени паркоместа (100 бр.); пешеходни алеи 
(2980 кв.м); тротоарна настилка от бетонови плочи (110 кв.м); изградена поливна 
система (1); 
 
*ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОБЕКТ 5. ИЗГРАЖДАНЕ НА БАСКЕТБОЛНО ИГРИЩЕ И 
ПЛОЩАДКА ЗА СКЕЙТБОРД НА УЛ. „ИЛИЯ ЯНУЛОВ” 
Описание и обосновка: Обектът е частна общинска собственост (Акт № 5540). Теренът 
се намира в урбанизираната част на гр.Велико Търново в ж.к. „Колю Фичето”. 
Представлява междублоково пространство заградено от улиците „Проф. И.Янулов”, 
„Г.Бакалов” и „М.Габровска”. В източната част на терена има изградена детска 
площадка, а останалата част от терена е необлагородена. Районът е блогустроен с 
изградена мрежа на техническата инфраструктура – с пътища с трайна настилка и 
уличен водопровод с пожарни хидранти.  
Предвижда се изграждане на спортна площадка за баскетболно игрище и съоръжения за 
скейтборд и колела. Към баскетболното игрище ще се влиза от запад от ул. „Г.Бакалов” 
от там по алея с ширина 1,9 м ще се минава в източна и южна посока. От север на 
алеята поради денивелация и проектното моделиране на терена ще се изгради подпорна 
стена. В северната част ще се намира трибуна със седалки. Баскетболният терен ще 
бъде заграден с метална ограда.  Предвижда се изграждане на лека ограда, съставена от 
метални ажурни пана. Оградата ще е с обща височина до 280 см от прилежащия терен 
30 см, плътна бетонова част и 250 см оградни елементи за спортни съоръжения. 
Източно от игрището ще се изгради асфалтова площадка с рампа за скейтборд. Ще се 
монтират скейтборд рампи със специално покритие, съобразени с изискванията на 
Световната скейтборд федерация. Новоизградение алеи ще се свързват със сега 
съществуващата детска площадка.  
Очаквани продукти/резултати: изградено баскетболното игрище с площ 504 кв.м; 
Площадка за скейтборд с площ 350 кв.м; рехабилитирана алейна мрежа – 527 кв.м; 
кошчета за отпадъци (12); дървена предпазна ограда (169м); предпазна ограда от 
метални пана (136м); седлаки с облегалка (116); 
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