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I. Описание на видовете работи, предмет на процедурата: 

Предмет на процедурата е обновяването и модернизирането на централна 

пешеходна зона на гр.Враца и рехабилитация и реконструкция на прилежащи улични 

мрежи в близост до нея. Обновяването и модернизирането на централна пешеходна 

зона обхваща участъка от ул.”Поп Сава Катрафилов” до ул.”Кръстьо Българията” или 

зони 3,4,5 и 6, съгласно одобрения проект. Същата е публична общинска собственост и 

обхваща поземлени имоти с идентификатори 12259.1019.126, 12259.1019.293; 

12259.1020.317; 12259.1020.334 и 12259.1020.198 по КК на гр. Враца.  

Улиците, предмет на рехабилитацията са също публична общинска собственост, 

с идентификатори съответно: „Стоян Кялъчев”- 12259.1019.126 , 12259.1020.348, 

12259.1013.375;”Иванка Ботева”- 12259.1020.320, 12259.1019.286 ;”Алеко 

Константинов”- 12259.1017.219 , ”Мито Цветков”- 12259.1019.148,”Никола Симов-

Куруто”- 12259.1020.344 , ”Журналист”- 12259.1017.241 , ”Найден Геров” - 

12259.1017.240,”Найден Геров” №10 до  „Екзарх Йосиф” – локално -

12259.1017.242,”Св.Климент Охридски”- 12259.1017.220; ”Юри Венелин”- 

12259.1017.245, ул.”Поп Богомил”- 12259.1017.246 и бул.”Васил Кънчов”- локално 

платно до автогара- 12259.1022.3, 12259.1022.251; 

Съществуващото положение  е проект от преди по-малко от 30 години и засяга 

предимно трактовката и решението на настилките на зони 3,4 и 5 в градския център. В 

следващите години централна пешеходна зона, градският площад и търговските улици 

се дообогатяват с елементи на градския дизайн, синтез, водни площи, зелена система и 

решения за поемане на децентрализираната обществена дейност. 

Настилките са от керамични плочи и са изпълнявани през 80-те и 90-те години,а 

площадното пространство е реконструирано след 2000-та година с настилки от обрязан 

гнайс и гранитни павета на пясък. 

Проектът за обновяването и модернизирането на централна пешеходна зона на 

гр.Враца и рехабилитация и реконструкция на прилежащи улични мрежи се съобразява 

и е обвързан със спецификата на града и неговия център.  

Изцяло се запазват културно - историческите и архитектурно - естетическите 

репери на средата. Проектът цели създаване на обновена единна градска среда, 

подобряване и увеличаване на зелената система,осигуряване на достъпна среда за 

хората с увреждания и социализирането им. Икономия на енергия от въвеждането на 

енергоспестяващо улично осветление. 

Предвидената настилка е от екструдирани керамични плочи (клинкер) в 

натурална бежово – сиво - кафявата гама.. В сведените до минимум пресичания на 

пешеходните потоци с автомобилни улици и в зоните на паркингите са предвидени 

усилени настилки с павета и тактилни ивици. 

С цел подобряването на микроклимата на ЦГЧ е предвидено уплътняване на 

съществуващото и ново озеленяване с подходящи разнообразни растителни видове. 

Проектът предвижда въвеждането на единна система от елементи на градското 

обзавеждане (пейки, чешми, осветителни тела, системи за разделно събиране на 
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различните видове отпадъци, спортни съоръжения, детски площадки, велосипедни 

стойки и др.) 

Присъствието на водата е запазено и подсилено с предложението за реализиране 

на нови водни площи. Увеличен е броя на чешмите в резултат на покриване на 

оптимални разстояния помежду им. Съществуващите фонтани запазват своите места, 

но са реконструирани с нови материали и в синтез с модерно пластично изкуство. 

 

II. Организация на строителството 

По време на изпълнение на СМР, Изпълнителя на строежа следва да спазва 

изискванията на следните нормативни документи: 

- Наредба № 3/2010 г. за временна организация на движението при извършване на 

строителство и ремонт на пътищата и улиците. (Обн. ДВ. бр. 74/2010 г.); 

- Наредба за безопасност и охрана на труда при изпълнение на СМР; 

- Изискванията на нормативните документи за извършване и приемане на СМР; 

- Нормативни документи за опазване на комуникации на външни инвеститори, 

при извършване на СМР. 

 

III. Изисквания за качеството на предвидените работи. 

Основните материали, които ще се използват по време на строителството трябва 

да отговарят на стандарти за качество, съгласно действащата нормативна уредба на 

РБългария и ЕС. 

Всички използвани в проекта материали да отговарят на следните 

изисквания: 

 Да са устойчиви на атмосферни условия 

 Да са устойчиви на вандализъм 

 Да не променят външните си характеристики (форма и цвят) 

 Да не променят техническите си характеристики 

 Да не са вредни за здравето 

 Металните елементи да са горещо поцинковани 

 За дървените елементи да се използва термодървесина 

 Видимите бетонни елементи да са гладки и без шупли  

Екструдирани керамични плочи и павета. 

Продуктите да отговарят на изискванията съгласно стандарт БДС EN1344 или 

еквивалент за: 

 Мразоустойчивост 

 Напречно разрушаващо натоварване 

 Устойчивост на изтриване 

 Устойчивост на хлъзгане 

 Водо поглъщаемост 

 Якост на разцепване и огъване 
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 Отлагане на соли върху повърхността на настилката 

С цел постигане на гладки и еднородни повърхности с високи стойности на 

носеща способност и кратки срокове да се приложат механизирани методи за полагане:  

- Машинно изтегляне на циментовата замазка 

- Машинно полагане на плочи по вибро метод 

- Машинно фугиране с флекс фуга 8мм 

Фугиращата маса да е еластична, за да поема линейните разширения на 

материала. 

Да се спазва посоката на редене, обозначена на гърба на продукт. 

За строителните конструкции ще се използват материали съгласно проекта,а 

именно: 

Подложен бетон  клас В 12,50 по БДС 7268 или еквивалент. 

Бетон в основи, дъно и стени водни съоръжения В30 (С25/30) клас по 

водопропускливост W 0,6; клас по мразоустойчивост F 100 по БДС 7268 или 

еквивалент. 

Бетон клас В35(С30/37): Група IV – бетони,които имат пряк допир с вода 

(подложени са на променливо намокряне и изсушаване) и са изложени на прякото 

въздействие на атмосферните условия.  

Армировъчна стомана Ст А I и Ст А III по БДС 4758 (БДС EN10080;2007) или 

еквивалент. 

Контролът на бетона и армировъчните изделия да се изпълнява съгласно 

Наредба за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции / ДВ бр.53 - 

1999г./ 

Проектът предвижда пешеходната зона да преминава през улиците без скосяване 

към асф.настилка, а над нея. Преминаването през улиците е предвидено като върху 

съществуваща асфалтова настилка ще се положат випропресовани павета  15/15 /4см. 

върху трамбована основа от пясък.Надвишението ще се преодолява с две рампи от 

двете страни  с наклон 7,5% и с дължина 2м. Предвиденият материал за рампите е 

плътен асфалтобетон тип “А” марка II по БДС 4132-90 или еквивалент,  с дебелина  от 4 

см. с Е=1200 Мра. 

Ел.захранването на уличното и парково осветление ще се изпълни  от 

съществуващи касети за улично осветление (КУО), в които има монтирани трифазни 

предпазители 32 А,  контактори и контролери . Местоположението и номерацията на 

касетите се предоставят от Възложителя. Не се предвиждат нови табла. 

Уличното осветление ще се изпълни с осветителни тела LED 60W, a парковото – с 

LED 30W. 

За осветяване на храстите и паметниците са предвидени прожектори за терен и 

луни за вграждане в терен със захранване на 220V. В настилката е предвидено линейно 

осветление със светодиодни ленти  със захранване 24 V. 

Магистралните кабели за една част от клоновете са СВТ 5 х 6 мм2, а за другата – 
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СВТ 5 х 10 мм2. Сеченията на кабелите са оразмерени с известен резерв за бъдещо 

разширение на уличната мрежа.  

Магистралните кабели ще бъдат положени в тръбна система, която ще се 

изгради от  HDPE гофрирани двупластови тръби за кабелна защита ф 110 мм положени 

в земен изкоп. 

При обновяването и модернизирането на централна пешеходна зона на гр.Враца 

и рехабилитацията и реконструкция на прилежащи улични мрежи в близост до нея ще 

бъдат изпълнени водопровод за питейно-битови нужди и фонтаните,отводнителни улеи 

и съоръжения, канализация и поливна система. 

 Съгласно проекта за обекта са предвидени: 

 6бр. питейни фонтанки 

 Водни огледала – 5бр..  Ще бъдат изградени нови технчески помещения. 

Технологията на водните огледала  и шадравани ще бъде комплексна 

доставка на производителя. 

 Автоматична поливна система, като за поливната система е предвидена 

възможност да бъде захранена от сондажен кладенец за част от 

пешеходната зона. 

 Площадковата водопроводна мрежа е проектирана да се изпълни от ПЕВП ф 20, 

ф32, ф40, ф50 и ф63. Всички диаметри на тръбите са външни. 

 Основната канализация ще е за отвеждане на дъждовни и повърхностни води ще 

бъде изпълнена от РVС тръби ф200, ф110, ф50. 

При настоящата реконструкция на централната пешеходна зона на гр. Враца не 

се засягат съществуващите в обхвата на проекта пожарни хидранти. Местоположенията 

и видът им се запазват, като се възстановяват необходимите указателно-маркировъчни 

табели, монтирани на подходящо място. 

 

 

IV. Изисквания за опазване на околната среда. 

По време на Изпълнението на СМР, няма да има отделяне на вредни вещества 

замърсяващи околната среда и въздуха. Отпадъците ще се изхвърлят на определените 

от Община Враца места. 

 

V. Изисквания на Управляващия орган на ОПРР. 

Замяна(промяна) на определен вид материал в конкретна позиция на КСС е 

допустима,само в случай,че качеството и техническите характеристики на новия вид 

матерал са по-добри,а единичната цена е същата или по-ниска от съответната цена по 

договора за изпълнение. 

 


