
Приложение № 1 
 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 
 
I.Обект: Нов Учебно-изследователски комплекс , към РУ "Ангел Кънчев" в УПИ I-РУ 

"Ангел Кънчев", кв. 869, гр. Русе, Община Русе 
Фаза: Инвестиционен Технически Проект (ИТП) 
Възложител: Русенски Университет "Ангел Кънчев" 
 
Местоположение на обекта:УПИ I-РУ "Ангел Кънчев", кв. 869, гр. Русе, Община Русе 

Оглед на обекта 
Заинтересованите лица могат да извършат оглед на обекта в делничните работни дни, 

между 9:00 и 16:00 часа, до датата, определена като краен срок за получаване на оферти, след 
предварителна заявка и уговорен час на тел. 0888987565 или по ел. поща: gegov@uni-ruse.bg, 
контактно лицe за огледа – В. Гегов. 

 
ВАЖНО! Към техническото задание е приложено изготвено по задание на 

възложителя прединвестиционно проучване, което следва да бъде съобразено от 
участниците в процедурата.  

Участниците следва да не се отклоняват в своето идейно проектно предложение 
(и в крайния проект, за участника – избран за изпълнител) от ситуацията, разпределение 
частичен сутерен, разпределение първи етаж, разпределение втори етаж и подпокривно 
пространство, които са задължителни за участниците. 

Участниците, които не се съобразят с това изискване на възложителя, ще бъдат 
отстранени от участие.  

 
 
1. Обща информация: Русенският университет "Ангел Кънчев" има за свое призвание 

разпространяването на знания, извършването на фундаментални и приложни научни 
изследвания и внедряването на иновации в практиката, с което способства за изграждането на 
висококвалифицирани специалисти и за устойчивото развитие на региона и страната. 

В модерни учебни зали и изследователски лаборатории, разположени на обща площ от 
67 490 кв.м. (от които над 13000 кв.м. в новопостроения и въведен в експлоатация през 2010г. 
учебен корпус-2) се обучават около 10 000 студенти и докторанти. Обучението се провежда от 
висококвалифицирани преподаватели на основен трудов договор, професори, доценти, доктори 
и доктори на науката. В учебния процес са включени и много хонорувани признати специалисти 
в съответната област. На всички желаещи студенти е осигурено общежитие и прекрасна база за 
спорт и почивка. 

С настоящата обществена поръчка се цели проектирането  и изграждането на нов 
комплекс , който да се състои от двуетажна сграда с три тела в Г-образна конфигурация с 
обединяващо звено Тяло А фоайе с частична галерия и габарити 18/18м. и две тела с габарити 
27/18м - Тяло Б - учебен блок и 42/18м. - Тяло В - Лабораторен блок.Конструкцията да е скелетно-
безгредова. 

Отредената част от имота се намира в североизточния му ъгъл, където в момента се 
намират 3 групи метални гаражи, 2 броя халета тип Холандски и сграда (корпус 27 с идент. 
63427.1.232.2), до която е долепена пристройка с идентификатор 63427.1.232.10 в едно с 
обслужващи постройки към нея. За нуждите на изпълнение на настоящата разботка всички 
упоменати по-горе постройки следва да бъдат премахнати. 

 
2. Изходни данни за обекта: 
Със заповед №1385/24.07.1996г. на Кмета на Община Русе е одобрен Застроителен план 

на ВТУ "Ангел Кънчев". В североизточния ъгъл на имота е предвидена застройка с РЗП около 20 
000м2. За изготвянето на ИТП за обекта е необходимо издаване на Виза на Главния архитект на 
осн. чл. 140 от ЗУТ и чл. 134. ал.6. от ЗУТ с оглед промяна на застройката. 

Отредената част от имота се намира в североизточния му ъгъл, където в момента се 
намират 3 групи метални гаражи, 2 броя халета тип Холандски и сграда (корпус 27) с идент. 
63427.1.232.2, до която е долепена пристройка с идентификатор 63427.1.232.10 в едно с 



обслужващи постройки към нея. За нуждите на изпълнение на настоящата разботка всички 
упоменати по-горе постройки следва да бъдат премахнати. 

 
3. Цел: 

Проектът за Нов Учебно-изследователски комплекс има за своя основна цел 
проектирането и изграждането   на нова учебна и лабораторна база за нуждите на Факултет 
Обществено здраве и здравни грижи, Факултет Аграрно-индустриален, Факултет 
Електротехника, електроника и автоматика, Факултет Транспортен, като част от конкурентен и 
международно признат научно-изследователски комплекс, отговарящ на изискванията за 
модерна инфраструктура и високо ниво на научните изследвания.   

В рамките на развитие и модернизиране на Университета се предвижда изграждането 

на технологичен комплекс, в който ще се провеждат научни и приложни изследвания с високо 

качество по научно-изследователските и учебни дейности, комбинирани в три тела: галерия - 

тяло А, учебен блок - тяло Б и лабораторен блок - тяло В. 

 
4. Изисквания към проекта /Технически условия за изпълнението на поръчката/: 
Инвестиционният технически проект /ИТП/ следва да: 
- е разработен от правоспособни технически лица – проектанти; 
- е изготвен съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти и свързаната подзаконова нормативна уредба по приложимите 
проектни части; 

- е придружен с подробни количествена и количество-стойностна сметки; 
- изяснява конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно 

изпълнение на предвидените видове СМР; 
- осигурява възможност за ползването му като документация за договаряне изпълнението 

на строителството. 
- осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 

169 от ЗУТ; 
- предвижда прилагането на актуални конструктивни решения и строителни технологии в 

комбинация с висококачествени съвременни материали; 
В обяснителните записки, проектантите следва подробно да опишат необходимите 

изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за 
влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически 
изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, 
включително последователността на дейностите.  

 
- част Архитектурна: 
Новият комплекс да се състои от двуетажна сградатела в Г-образна конфигурация с 

обединяващо звено Тяло А фоайе с частична галерия и две тела с габарити 27/18м - Тяло Б - 
учебен блок и 42/18м. - Тяло В - Лабораторен блок.Над телата Би В покривът да бъде двускатен 
от метална конструкция с покритие от покривни термопанели с надзид 1,00м. и плосък покрив 
над Тяло А с горно осветление над галерията. Да се предвиди частичен сутерен за инсталации 
в Тяло Б. Конструкцията да е скелетно-безгредова, а за тяло А се допуска да бъде и метална. 

Галерия - Тяло А 
Тяло А да е със светла височинаприблизително 8 метра и горно осветление, като на второ 

ниво да се предвиди функционална галерия с ширина минимум 2,00м за връзка между вторите 
етажи на Тяло Б и Тяло В, както и подходи към санитарните възли. Фасадното решение да е  с 
преобладаваща стъклена окачена фасада със слънцезащитни системи. Обемът да може да 
бъде използван като изложбена/експозиционна площ, без това да възпрепятства основната 
функция на сградата.Подово покритие на тялото с гранит. Покривът да бъде устроен като  
хоризонтален покрив с достъп от Тяло Б и Тяло В. 

 
Учебен блок - Тяло Б 
Тяло Б да е с габарити 27/18м на два етажа с достъпно подпокривно пространство и 

частичен сутерен за инсталации - ОВК Абонатно, п-е Асансьор, Инсталационно. На първо ниво 
да се предвидят помещения за главно Ел. табло, Санитарен възел, п-е Чистачка, 5бр. учебни 
зали за нуждите на Факултет Обществено здраве и здравни грижи: Кинезитерапевтичен салон и 
Заседателна зала. На второто ниво на да се предвидят две учебни зали, Масажен кабинет, 



Масажен салон, 5бр. кабинет за преподаватели, две съблекални с прилежащи душове, 
санитарни възли и Офис-кафе. 

 
Лабораторен блок - Тяло В 
 Тяло В да е с габарити 42/18м на два етажа с достъпно подпокривно пространство. 

На двете нива да се предвидят общо шест лаборатории с възможност за развиване на 
индивидуални, необвързани помежду си научно-изследователски дейности, където на първо 
ниво са: 

 Лаборатория 1: Да се състои от 4 помещения, две по две имащи междинен достъп, 
а именно: "Интелигентни системи за анализ и управление на техн. в земеделието", имаща 
достъп до "Дигитални системи за хиперспектрален анализ и компютърно зрение", както и "Лаб. 
за биологични анализи" имаща достъп до "Лаб. за химични анализи", като за последните две да 
се предвиди складово пространство за съхранение на технически газове за нуждите на 
упражняване на дейностите в тях. И в четирите лаборатории да са предвидени централно 
разположени работни площи с мивка тип "остров", компютърни работни места и обезпечаване 
на специфичното оборудване със съответните ел. мощности, мрежов достъп и вентилации. 

 Лаборатория 2: Да се състои от 5 помещения. Фото и Видео заснемане, кабинет 
преподаватели с поне 3 работни места, зала за 3D прототипизиране и репликиране на обекти 
със склад за 3D материали към нея, и основна зала за 3D проектиране и моделиране на обекти, 
в която да са обособени зона с поне 9 работни места, зона за провеждане на заседания и кът за 
отдих. Към Фото и видео заснемането да се предвиди директен достъп от паркинга на комплекса, 
а към нея и залата за проектиране и залата за прототипизиране да се осигури възможност за 
внасяне на едрогабаритно оборудване. 

 Лаборатория 3: Да се състои от 5 помещения. Зала за проектиране с поне 4 
работни места, склад, Основна зала за асемблиране и провеждане на конференции с 
възможност за преграждане с ПВЦ ленти за редуциране разпространението на прахови частици 
и обособяване на обем в който да бъде монтирано съоръжение за изпичане на детайли, п-е за 
изработка на детайли и п-е за изработка на детайли с робот. Последните две да са обезпечени 
с инсталации за въздух под налягане и вакуум и локални аспиратори, както и да се предвиди 
отделен обем, в който да се монтират съоръженията за обезпечаване на инсталациите. С оглед 
спецификата на развиваната дейност, да са осигурени широки ходови зони и врати, както и 
индивидуален достъп от северозападната фасада. 

 На второ ниво в Лабораторният блок (Тяло В) да се предвидят три лаборатории 
(от 4 до 6). 

 Лаборатория 4:  По същество компютърен кабинет, с безжична свързаност и 
възможност за работа на до 40бр. преносими компютъра, както и 2бр. стационарни. 5бр. 
презентационни екрана и възможност за разделяне на две самостоятелни зали при 
необходимост, чрез подвижна звукоизолираща преграда. Към лабораторията да се предвиди 
кабинет за преподаватели с възможност за 4бр. работни места. 

 Лаборатория 5: "Цифрови Енергийни системи". Да се състои от 3 помещения - 
Обща лекционно-изпитателна зала, офис/кабинет за преподаватели и Акумулатпрно. В офиса 
да се предвиди възмоцност за 3бр. работни места и конферентна маса с презентационен екран. 
В акумулаторното да се предвидят работни маси със съответното ел. захранване и вентилация. 
В лекционната зала да има възможност за монтаж на модулно обзавеждане, 2бр. работни места 
и презентационен екран. Достъпът до лабораторията да позволява внасянето на едрогабаритно 
оборудване. 

 Лаборатория 6:  Да се състои от 3 функционални зони. 1. Офис зона, със 2бр. 
работни места, самостоятелен санитарен възел и коридор. 2. Зона "леглова база" с помещение 
симулативна леглова база с възможност за поставяне на 6 легла със шкафчета и съответното 
обзавеждане. Към нея да има коридори, Съблекалня, Складова част и санитарен възел. 3. 
Лекционна/изпитна зона. Съставляваща се от Лекционна зала с 2бр. работни места и 
заседателна маса от която има достъп и визуален контрол към манипулационна зала за 
изпитване с 2бр. легла, обзавеждане, работно място, и прилежащи съблекалня и склад. 

 Подвижното и техническото обзавеждане да са посочени след съгласуване с 
възложителя, но не са елемент ИТП и финансирането им. 

 Подпокривното пространсто над Блок Б и Блок В да бъде разпределено така, че 
да осигури добра пасивна пожарна безопасност, като същевременно дава възможност за 
реализация на бъдещи инветиционни намерения. Покривът над двете тела да бъде двускатен с 



метална конструкция и покритие от термоизолационни панели с горно осветление, а над 
участъците на вертикалните комуникации и санитарните възли, да бъде плосък. 

 Подовата настилка на комплекса в Блок А гранит ,Блок Б и Блок B гранитогрес с 
клас PEI 4 и съгласувана с Възложителя. 

 Таваните на комплекса растерен тип съгласувани с Възложителя. 
Фасадата на тяло Б и В тип вентилируена съобразена с облика на 

съседните сгради.  
Благоустрояване на обекта да предвиди възможност обособяване на наземен открит паркинг за 
135 паркоместа за леки автомобили, като мин. 7 от тях да бъдат за хора с увреждания. В рамките 
на паркинга следва да бъдат монтирани 2 бр. зарядни точки за ЕПС. По договаряне с 
възложителя да се предвиди соларно захранване. 

 
С проекта да се спазят изискванията на: 
 Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар  
НАРЕДБА № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.  
НАРЕДБА № 4 от 27 декември 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез 

шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при 
изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството 

Да се осигури достъпна среда в съответствие с Наредба № 4 от 01.07.2009г. за 
проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за 
достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. 

 
- част Конструктивна:  
Проектът по част Конструктивна да се изработи в съответствие с архитектурно - 

композиционното решение на сградата. Конструктивното решение да бъде икономически 
целесъобразно. 

Част Конструктивна да определя: 
- строителната система, изчислителните схеми, конструктивните решения, отделните 

състояния на натоварванията и строително-технологичните решения; 
- начина на фундиране и мероприятията за заздравяване на земната основа; 
- конкретните размери на конструктивните елементи, съгласувано с архитектурните 

решения, както и разположението на носещите и поемащите сеизмичните натоварвания 
конструктивни елементи. 

Чертежите на част конструктивна на техническия проект да са изработени с подробност 
и конкретност, които следва да осигурят изпълнението на СМР. 

Част конструктивна на техническия проект да се представи с чертежи, които отразяват 
нормативните техническите изисквания и специфичните особености на избраната строителна 
система и да включват минимум: 

- план на основите с привързване към съществуващия терен; 
- кофражни планове при монолитни стоманобетонни конструкции с означени отвори за 

преминаване на елементите на сградните инсталации и за монтажа на машините и 
съоръженията, както и означени места на всички закладни части; 

- армировъчни планове за изпълнението на монолитните стоманобетонни конструкции; 
- монтажни планове - за сглобяеми конструктивни елементи с пълна спецификация на 

монтажните елементи; 
- конструктивно-монтажни чертежи - за металните конструкции; 
- монтажни планове на окачени фасади; 
- други планове и чертежи, свързани със строително-технологичните решения; 
- спецификации на материалите, изделията и др. 
 
Обяснителната записка на част конструктивна на техническия проект следва да съдържа: 
- необходимите изходни данни, документи и изисквания на заданието за проектиране към 

част конструктивна; 
- специфичните изисквания на архитектурното решение, меродавни за определяне вида 

на носещата конструкция; 
- данните за геоложките, хидрогеоложките и други проучвания и за сеизмичността на 

района на обекта; 



- допълнителните специфични изисквания към конструктивните елементи, подложени на 
динамични въздействия; 

- съображения и обосновка на приетото решение за фундиране в съответствие с 
конкретните геоложки, хидрогеоложки и други условия; 

- описание на допълнителните мероприятия, които се налагат от конкретните теренни и 
хидрогеоложки условия при необходимост; 

- обосновка и описание на приетата строителна система и конструктивни решения; 
- предложения за прилагане на нови строителни технологии, когато такива се 

предвиждат; 
- специфични изисквания към другите части на проекта, произтичащи от особеностите на 

възприетите конструктивни решения. 
- описание на характерни елементи и детайли на конструкцията; 
- данни за техническите характеристики на използваните материали; 
- описание на техническите условия за монтажа на сглобяемите строителни конструкции. 
 
Изчисленията към част конструктивна на техническия проект да включват статически и 

динамически изчисления по приетите схеми за всички конструктивни елементи. 
Към част конструктивна на техническия проект да се изработят количествени сметки за 

СМР. 
Техническият проект по част конструктивна, следва да съдържа спецификация на 

предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи), с 
технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти. 

Да се приложи стойностна сметка на СМР. 
Проектирането да се извърши съгласно Наредба № РД-02-20-19 от 29.12.2011г. за 

проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската 
система за проектиране на строителни конструкции. 

 
- част Електрозахранване и електрически инсталации: 
Проектът по част „Електро” да се изготви съгласно изискванията на Наредба № 4 от 

21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 
При проектирането да се спазват изискванията на: 
- Наредба № 1 от 27.05.2010г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически 

уредби за ниско напрежение в сгради; 
- Наредба № 3 от 09.06.2004г. за устройство на електрически уредби и 

електропроводните линии; 
- Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар; 
- Наредба № 8 – Правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения 

в населени места- 1999г. 
- Наредба № 16 от 9.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти. 
- БДС EN  12 464-1 Светлина и осветление 
 
 
I.Силнотокови електрически инсталации -Нов Учебно-изследователски 

комплекс , към РУ "Ангел Кънчев" 
Да се проектират: 
I.1.Ел.захранване 
Да се направят  разчети на  необходимата електрическа мощност. 
 На база тези разчети да се проектира и изгради  ел. захранване на обекта от два 

източника  с ръчно превключване: 
-нормално  захранване - от  табло ниско напрежение на съществуващ трансформаторен 

пост №6 ,изграден на територията на Русенски университет /РУ/. 
-аварийно  захранване - от  табло ниско напрежение на съществуващ трансформаторен 

пост №7 ,изграден на територията на Русенски университет /РУ/.         
          На територията на университета има изградена собствена ел.подстанция и 

трансформаторни постове №6 и №7 са захранени от нея. 
         Сключване на  допълнителен договор за присъединяване не е необходимо, тъй като 

с ел.захранване  на Нов Учебно-изследователски корпус, към РУ "Ангел Кънчев" устроеното 



ел.захранване и измерване на консумираната ел.енергия общо за Русенски университет се 
запазват непроменени. 

        Трасето на захранващите кабели да бъде  изцяло на територията на РУ“А.Кънчев“. 
          Сеченията на  захранващите кабели ниско напрежение да се  определят  по 

допустимо токово захранване и проверят  по допустим пад на напрежение. 
В тротоари и зелени площи полагането на  захранващите кабели ниско напрежение да 

стане в изкопи на дълбочина 0.8м.   
         За пресичане на съществуващите  обслужващи улични платна  за  изтегляне на  

кабелите да се  предвиди  полагане на PVC тръби  ф 110мм,положени чрез разкопаване. 
 
 
    I.2.  За  Нов Учебно-изследователски комплекс, към РУ "Ангел Кънчев" " да се 

проектират  вътрешни  електрически инсталации: 
-захранващи линии и ел.табла 
-осветителна инсталация 
-контактна и двигателна инсталации 
-заземителна и мълниезащитна инсталации 
          I.2.1.Захранващи линии и електрически табла   
          За захранване на електрическите инсталации на сградата на Нов Учебно-

изследователски корпус, към РУ "Ангел Кънчев"  в самостоятелно помещение   да  се монтира 
главно разпределително  електрическо  табло , от което  ще се захранят разпределителните табла 
по етажите, разпределителни табла лаборатории , абонатна станция , асансьор  и др.  

        За всяка лаборатория да се предвиди самостоятелно разпределително табло. 
        От главното разпределително табло да се предвидят захранващи линии до   

разпределителните табла , изтеглени на кабелни лавици в пространството над растерен таван. 
  
                 I.2. 2. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ 
Да се проектира евакуационно осветление: 
         По пътищата на евакуация от  сградата , на изходите  за създаване необходимата 

видимост за безопасно напускане на обекта  да се монтират осветителни тела за евакуационно 
осветление  . 

Да се проектира работно осветление: 
     Съобразно предназначенията на помещенията и изискванията БДС EN  12 464-1 Светлина 

и осветление  за необходимите  количествени и качествени показатели на осветителните уредби да 
се предвиди електрическо осветление на всички помещения в Нов корпус. 

       Да се монтират осветителни тела с LED лампи и необходимата степен на защита 
съобразно предназначенията на помещенията. 

      Броят на осветителните тела да се определи чрез светлотехнически изчисления, като се 
спазват изискванията на БДС EN  12 464-1. 

Да се проектира външно фасадно  осветление: 
По фасадата на сградата да  се монтират прожектори  LED- степен на защита IP 65. 
 

I.2.3.КОНТАКТНА  и  ДВИГАТЕЛНА ИНСТАЛАЦИИ  
 В  Нов Учебно-изследователски корпус    контактната и двигателна   инсталации   да 

се проектират         за захранване на електрическите консуматори,  технологичното оборудване , 
отоплителните, климатични    и вентилационни съоръжения  . 

Да се предвидят  контакти за захранване на консуматори за общи нужди и за захранване на 
ел.консуматори от технологичното обзавеждане. 

          За захранване на компютърното оборудване  да се предвидят самостоятелни токови 
кръгове от разпределителните табла до контактите ,вградени в инсталационните  панели. 

В ел.таблата на токовите кръгове  за  захранване на нестационарни електрически 
потребители да се  предвидят  дефектно-токови защити съгласно изискванията на Наредба за 
устройство на електрическите уредби и електропроводните линии. 

Всички захранващи линии за монофазни консуматори да се предвидят   трипроводни, а за 
трифазни-петпроводни. 

          За захранване на бариерата и   зарядни станции на  открития  паркинг от главното 
разпределително табло на  новия корпус да се положат  кабели ниско напрежение.За зарядните 
станции  да се предвиди по възможност соларно захранване. 



 
 

 I.2.4.ЗАЗЕМИТЕЛНА И МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИИ 
            Главното разпределително    ел.табло на  Нов учебно-изследователски корпус     да  

се свърже към външно заземление и за сградата да се проектират мълниезащитна и заземителна 
инсталации съгласно действуващите правилници.  

 
            I.3. Електрическо осветление паркинг 
         Да се проектира и изгарди  електрическо осветление на открит паркинг. Захранването 

на осветлението да бъде предвидено  от главното разпределитебно  ел.табло на корпуса.  
          Разпределението на стълбовете да се  съобрази с  конфигурацията от паркоместа  и 

зелени площи . 
         Да се предвидят    стълбове за осветление  с височина 3 м  и осветителни тела  -степен 

на защита ІР65- с LED лампи  . 
 
II.Слаботокови електрически инсталации - Нов Учебно-изследователски комплекс, 

към РУ "Ангел Кънчев" 
 
Да се проектират: 
 
 
II.1.Полагане на оптичен кабел между Учебен корпус №3 и Нов Учебно-изследователски 

корпус  
II.2. Структурна кабелна система (СКС) 
 
II.3.Система видеонаблюдение 
 
II.4.Система контрол на достъп 
 
II.5.Автоматична пожароизвестителна инсталация 
 
II.1.Да се проектира полагане на оптичен кабел между Учебен корпус №3 и   Нов 

Учебно-изследователски комплекс - РУ "Ангел Кънчев 
 
Компютърният център на Университета е разположен в сутерена на 

сградата на Ректората. С оптичен кабел са свързани корпус № 3 и корпус № 6/7 в кампуса на 
Русенския университет. Предвидено е учебно-изследователският комплекс (УИК) да се 
свърже по две независими оптични трасета със скорост 10 гигабита. Едно от трасетата да се 
положи подземно от корпус №2 до комуникационен шкаф в сървърно помещение намиращо 
се в подпокривното пространство на УИК. За второто трасе, да се използва наличното трасе 
от корпус №3 до корпус №27. Свързването да бъде направено във външен шкаф монтиран 
върху подземна сервизна шахта. Позицията е надлъжно на корпус №3 и се намира между 
корпус №3 и студентския стол. От този комуникационен възел ще бъде положено второто 
оптично трасе към комуникационен шкаф в сървърното помещение на УИК. Комуникационните 
шкафове за свързването на съществуващият оптичен кабел от корпус №3 към УИК и този за 
бариерата да са единични за външен монтаж и да отговарят на следните изисквания: 

 защита срещу корозия; 

 защита от ванадлизъм и механично въздействие, удар и опити за счупване; 

 защита срещу проникване на прах и вода IP65; 

  19" монтажни шини за монтиране на комуникационно оборудване, които могат да се 
местят по цялата дълбочина на шкафа; 

 Да има секретна ключалка; 

 Термозащитен; 



Към шкафовете следва да се пусне захранващ кабел за монтираното в тях активно оборудване. 
Изтеглянето на оптичните кабели да стане в PVC тръби, положени в изкопи  и  новопроектни  
кабелни слаботокови шахти. За оптична свързаност  на новия корпус да се изтеглят  кабели тип 
single mode - 24 оптични влакна. Същият съгласно производителя е с изолация, изискваща се за 
изтегляне в  тръби. Същият е с температурен обхват на работа от -40 до +60градуса. 

Да се спазват изискванията на чл.52, ал.1 от Наредба №17 за правилата за изграждане на 
кабелни далекосъобщителни мрежи и съоръженията към тях: „При изтеглянето на съобщителен 
кабел през шахти не се допуска пресичане с други кабели и препречване на свободните отвори 
на тръбната мрежа. 

         В сградата  оптичният кабел  ще се изтегли в PVC тръби над окачените тавани.Да се 
монтира и един брой допълнителна тръба  паралелно  с тръбата за проектния оптичен кабел. 
        При изпълнение на проекта  да се спазват изискванията на упоменатите правилници и 
инструкция “ Общи изисквания при полагане на кабели”.       
        Всички монтажни и експлоатационно поддържащи  дейности по кабелните линии  
задължително се извършват от правоспособни обучени технически лица. 

 
                II. 2.   Да се проектира: Структурна кабелна система (СКС) 
В УИК да се изгради кабелна компютърна мрежа по стандарт T568A поддържаща скорости 

до 10 гигабита (10GBASE-T), която да се свърже към комуникационнa рамкa, монтиранa в 
определеното за корпуса комуникационно помещение. Помещението да се намира в 
подпокривното пространство на тяло В, да е с размер минимум 12 м2 и да бъде климатизирано 
с климатик поне 18 000 BTU. В помещението да бъде топло изолирано с цел да бъде поддържана 
постоянна максимална температура 20-22°C. Да бъде монтирано електрическо табло, от което 
да бъдат захранени бъдещото активно мрежово оборудване и сървърите заедно с UPS-ите и 
климатика. Да се доставят два броя 19” двойни рамки (42U) за монтаж на комуникационното и 
сървърното оборудване. Рамките  да бъдат от типа Open frame за монтаж на комуникационно 
оборудване и сървърно оборудване с дълбочина минимум 800 мм. В комуникационната рамка 
да бъдат монтирани пач панели Cat. 6А поне 24 порта, от които радиално към всяка розетка в 
кутиите за открит монтаж в съответните помещения да бъде изтеглен инсталационен мрежов 
кабел Cat.6А S/FTP. Под всеки от пач панелите да се монтира 1U кабелен аранжор. Розетките 
да са съвместими с категорията на кабела. Кабелите да се изтеглят върху метални скари 
монтирани по стените над окачените тавани в коридорите, а в лабораториите, кабинетите и 
лекционните зали - в PVC канали окачени по стената стигащи до всяка модулна кутия за открит 
монтаж, монтирана на стената. Розетките да бъдат монтирани една до друга или една под друга 
в зависимост от конфигурацията на модулната кутия за открит монтаж. За всяко работно място 
да се монтира кутия за открит монтаж включваща 4 броя розетки и 4 захранващи контакта тип 
шуко. Позициите на модулните кутии за стенен монтаж с розетките и захранващите 
контакти да се определят по задания на отговорниците за всяка лаборатория/лекционна 
зала/кабинет.  

Изградената мрежа трябва да бъде тествана и сертифицирана съгласно 
изискванията за стандарт ISO 11801. 

 
За бъдеща реализация на безжична мрежа на територията на УИК да бъдат положени 

мрежови кабели от пач панелите в сървърното помещение до следните позиции: 

 До фоайето на тяло А да бъдат положени 4 кабела, на всяка стена по 1. 

 До коридора на тяло Б, 1-ви етаж да бъдат положени 2 кабела, един до средата и втори 
до края на коридора. 

 До коридора на тяло В, 1-ви етаж да бъдат положени 2 кабела, един до средата и втори 
до края на коридора. 

 До лаборатория № 2, тяло В на 1-ви етаж, да бъде положен 1 кабел по окачения таван, 
до средата на лабораторията. 

 До коридора на тяло Б, 2-ри етаж да бъдат положени 2 кабела, един до средата и втори 
до края на коридора. 

 До коридора на тяло В, 2-ри етаж да бъдат положени 2 кабела, един до средата и втори 
до края на коридора. 



 До лаборатория № 5, тяло В на 2-ри етаж да бъде положен 1 кабел по окачения таван 
до средата на лабораторията. 

 

Допълнителнода  бъдат положени 14 кабела към позициите на камерите за бъдещата система 
за видеонаблюдение. 

Крайната точка на положените кабели ще се определи от служител на възложителя (ЦИКО). 
 
 

 
II.3. Да се проектира:  Система за видеонаблюдение  
   За видеонаблюдение   по фасадите на сградата , в коридорите и фоайетата в сградата  да 

бъде изпълнена система за видеонаблюдение. 
        Системата за видеонаблюдение да бъде изградена на базата на IPвидеонаблюдение : 

IPкамери с PoEзахранване, записващо устройство и активно оборудване – PoEswitch. 
Камерите са бъдат два вида : 

 Корпусна камера с варифокален обектив за външен монтаж – монтирани на фасадата 
за наблюдение на зоната около сградата и външните входове; 

Камерите издържат на външни условия и имат собствено IRосветление, което да осигурява 
наблюдение през тъмната част на денонощието. 

 Куполна камера с фиксиран обектив за вътрешен монтаж – монтират се на окачения 
таван за наблюдение на входните врати и коридори ; 

 Записващото устройство  да бъде монтирано в сървърното помещение в 
комуникационен шкаф .  

 Switch-а  да има 16 PoEпорта за захранване и комуникация с камерите , както и 3 
Uplinkпорт за комуникация с рекордер и LANмрежа. 

           За  система  видеонаблюдение  да  се предвидят кабели тип FTP над окачени тавани. 
II.4. Да се проектира  : Контрол на достъпа 

          Контрол на достъп ще се изпълни на вратите на специализираните лаборатории и на  
външните  входове  на сградата. 

Основните елементи са : 

 Контролер за една врата – монтира се в зоната на контролираната врата. 
Осигурява възможност вратата да бъде контролирана с четец или клавиатура; 

 Четец с вградена клавиатура – осигурява верификация на потребителя с код или 
карта ; 

 Електромагнитен насрещник – заключва вратата и се отключва само при 
валиден достъп до четеца/клавиатурата. 

От главния контролер до всеки контролер на входно-изходна точка се полага 
силнотоков кабел 2х1.5кв.мм и SOT 8x0.22. 

Достъпа до паркинга да  се осъществява чрез  системата за разпознаване на 
регистрационни номера (LPR) 

II.5. Да се проектира и изгради :Автоматична пожароизвестителна система  
 Автоматична пожароизвестителна инсталация за цялата сграда на корпуса 
         с автоматични  оптично-димни    пожароизвестители и  ръчни пожароизвестители.  
         На  местта да се монтира звукова и светлинна сигнализация .       

Да се предвиди интерактивна адресируема пожароизвестителна централа ,която ще се 
монтира до входа на  корпуса. Пожароизвестителната централа ще се захрани с трипроводна 
линия от ел.табло Т главно разпр. от първа шинна система. До пожароизвестителната станция 
да  се монтира звукова и светлинна сигнализация. В станцията да има вградена акумулаторни 
батерии. 

Датчиците да се монтират на разстояние 1м от осв.тела и вентилационни съоръжения. 
 Свързването на датчиците към пожароизвестителната централа (ПИЦ) да се извърши 

посредством кабели J-Y/ L / Y 2х1 кв.мм DIN VDE 0815 , положени  над окачените тавани .  
                Пожароизвестителната централа  да позволява при възникване на пожар да се 
задеиства телефонен дайлер за дистанционно сигнализиране 



           В проекта да  са заложени  съоръжения, които следва да  съответстват на 
изискванията на европейски норми  EN 54: 
 

- част Водоснабдяване и канализация: 
Да се захрани новата сграда с вода, чрез нов участък от площадков водопровод, като 

водовземането да се предвиди да е от съществуващата арматурна шахта по съществуващата 
площадкова водопроводна мрежа на имота.  

Да се проектира нов участък от нов площадков водопровод от тръби HDPE100-ø 90- PN10. 
Да се предвиди ново СВО от тръби HDPE100-ø 63- PN10 за захранването на сградата, 

захранено от новия участък площадков водопровод. 
По новия площадков водопровод да се проектират необходимия брой ПХ 80/70 с ТСК ø80.  
Новите  ПХ 80/70 да се предвидят така че да покриват необходимостта от външно 

пожарогасене, както за новопроектираната сграда, така и за паркингите около нея. 
В сградата да се проектира водопроводна инсталация, която да е за студена, топла и 

циркулационна вода, защото сградата ще се разработва със сградна АС.  
В сградата да се предвиди сградно противопожарно водоснабдяване, с един 

едновременно действащ пожар с дебит 2,50 l/s. За целта да се предвидят необходимия брой 
сградни ПХ за всяко ниво от сградата. 

Да се предвиди нов площадков канал за отводняването на сградата и паркингите около 
нея. 

Новият площадков канал да се проектира от тръби PVC ø 500-SN10 и да се отводни в 
съществуваща РШ от съществуващата площадкова канализация на имота.  

Да се проектира ново СКО за отводняване на сградата, което да се заусти в новия участък 
от площадков канал. 

Новото СКО да се проектира от тръби PVC ø 200-SN10- бетонирани и да се отводни в 
нова РШ от новия площадков канал. 

Да се проектира сградната канализация от канални щрангове, които започват с 
противовакуумна клапа на най-високото ниво на което има включване на санитарни прибори, 
която да се обединени от вкопана канализация на първо ниво.  

Да се проектира отводняване на паркингите около сградата, чрез монтирането на точкови 
оттоци- еденични или групирани по два или по три в една точка.  

Оразмеряването на повърхностните води да се направи за оразмерителен дъжд с пет 
минутна продължителност и период на повтаряемост от 5 години.  

Разработката по част ВиК да се съобрази със следните нормативни документи : 

 Наредба № 4 от 17.06.2005 год. на МРРБ за проектиране, изграждане и 

експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации; 

 Наредба № 2 от 19.04.2005 год. на МРРБ за проектиране, изграждане и 

експлоатация на водоснабдителни системи; 

 Наредба № РД-02-20-8 от 17.05.2013 год. на МРРБ за проектиране, изграждане и 

експлоатация на канализационни системи; 

 „Наредба Iз-1971“ застроително-технически правила и норми за осигуряване на 

безопастност при пожари; 

 Наредба № 8 от 28.07.1999 год. на МРРБ за правила и норми за разполагане на 

технически проводи и съоръжения в населени места; 

 Наредба № 4 от 21.05.2001 год. на МРРБ за обхват и съдържание на 

инвестиционните проекти. 

 
- част Отопление, вентилация и климатизация: 
Точката на присъединяване на сградата да е избрана така, че да се осъществи свързване 

към съществуващия тръбопровод с диаметър DN200. Тъй като е нужно да се запази неговата 
конфигурация /с местоположенията на неподвижните опори и чупките по трасето/, за начална 
точка на топлопровода да е избрана камерата, от която понастоящем става захранването на 
„Лаборатория и производствена работилница към катедра ММЕ“. За целта е необходимо да се 
преработи съществуващата камера, да се демонтират коритообразните елементи и се подменят 
с нови и да се изгради нова разпределителна камера, от която да се отклони участък към новия 



корпус. Крайната точка да е новопроектирана индивидуална абонатна станция, разположена в 
сутерена на блок „Б“ на обекта. 

Температурните графици на топлоносителя да са: 
Зимен режим – 110/70 гр. С; 
Летен режим – 65/45 гр. С. 
Мощността на абонатната станция да е: 
Отопление – 400 kW; 
Вентилация – 200 kW; 
Битово горещо водоснабдяване – 100 kW. 
Трасето да премине по уличното платно, както е показано в прил.1. 
Подобект: Вътрешна отоплителна, вентилационна и климатична системи 
Част: ОВК 
Отопление. 
От абонатната станция да се подава топлоносител 60 гр. С, а връщащият топлопровод 

да е с 50 гр. С, съгласно новите изисквания на Наредба №15.  
Отоплителната система да е с хоризонтално разположение, като тръбопроводите в пода 

да са от полиетиленови тръби, а вертикалните щрангове да са стоманени. Разпределителните 
касети, с колекторите, да са разположени в залите. Главните разпределителни линии да са под 
тавана на първи етаж. 

За отоплителни тела да се предвидят панелни радиатори. 
Вентилация. 
В залите и лабораториите да се предвидят общообменни вентилации с рекуперативни 

блокове. Пресният въздух да се засмуква директно от фасадите, а отработеният да се изхвърля 
над покрива на сградата.  

Климатизация 
Да се предвидят климатици „сплит“ система за всяко помещение като, за монтаж на да се 

използавт покривното простронстов но секциа А,фасада североизток и фасада югоизток. 
 
- част Енергийна ефективност: 
Проектите по част енергийна ефективност да са разработени в съответствие с 

изискванията на наредба №7 за енергийна ефективност на сгради за категория сграда 
университети, клас на енергопотребление „В“ и на изискванията на наредба Iз-1971 за 
строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожари да съдържа 
- обяснителна част; изчислителна част; технически чертежи на архитектурно-строителни 
детайли и елементи с детайлно описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните 
и оптичните характеристики на продуктите, въз основа на които са разработени детайлите, 
приложения - технически спецификации и характеристики на вложените в строежа строителни и 
енергоефективни продукти. 

Изпълнинето на СМР трябва да отговаря на предвидените системи и материали 
заложени в проекта за постигане на показателите. 

 
 
- част Геодезия:  
Да се изработи теренно-ситуационна снимка, вкл. заснемане на съществуващата 

дървесна растителност. Проектът да се разработи върху извадка от кадастрална карта с 
нанесена регулация. Да даде решение за околното пространство на двора, заедно с 
предложение за подходящи настилки на двора.  

Чертежите на част геодезическа на техническия проект да включват: чертежи за 
вертикално планиране, изработени върху кадастрална основа от геодезическото заснемане, с 
височинно обвързване на сградите, съоръженията и обектите на техническата инфраструктура, 
с означения на теренни и проектни коти; трасировъчен план с подробен координатен регистър, 
разработен в съответствие с нормативните актове и инструкциите по геодезия и в степен на 
подробност, необходима за трасирането на обекта и др. при необходимост. 

 
- част План безопасност и здраве: 
Мероприятията по част ПБЗ да са разработени в съответствие с изискванията на 

действащите нормативни документи: Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания 
за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 



работи; Наредба № 3 – Правилник за устройство на електрическите уредби; Наредба № Iз-1971 
от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при 
пожар; Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана 
и др. приложими. 

 
- част Противопожарна и аварийна безопасност: 
Да се изготви в обхват и съдържание, определени съгласно приложение № 3 от Наредба 

№ Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар и др. приложими. 

В част Пожарна безопасност да се включват пасивните и активните мерки за защита и 
приетите технически решения за осигуряване на пожаробезопасната експлоатация на обекта. 
Да се предвидят противопожарни хидранти в прилежащото дворно пространство на училището 
при необходимост. 

 
- част План за Управление на строителните отпадъци (ПУСО):  
Да се предвидят конкретни мерки и мероприятия за минимизиране на строителните 

отпадъци, генерирани в процеса на СМР, същите следва да се събират разделно и 
възможностите за тяхното повторно влагане, съгласно изискванията на Наредба за управление 
на строителните отпадъци и влагане на рециклирани стр. материали, приета с ПМС от 
13.11.2012г. 

 
- част Пътна:  
Съгласно инвестиционните намерения на Възложителя за застрояване на имота да се 

предвиди изграждане на открит паркинг за леки коли.  

Проектното решение на паркинга да е изготвено съгласно изискванията на Наредба № 

РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-

транспортната система на урбанизираните територии”. 

Проектът има за цел да осигури: 

- Проектно решение осигуряващо транспортното обслужване и паркиране в имота при 
спазване на нормативната база 
- Разработването на постоянна организация на движението, съобразена с  характера на 
паркирането. 
 Проектът да предвижда изграждане на обособен,наземен открит паркинг с 135 

паркоместа за леки коли. 

 Местата за паркиране и гариране на нови обекти се осигуряват съгласно чл. 43 ЗУТ. 
 Необходимият брой на местата за паркиране и гариране на МПС, в т.ч. на ЕПС, се 

определя в зависимост от функционалното предназначение на съответния обект съгласно 
приложение № 5-1 паркомясто на 15 студента и преподавателя. 
 Да се предвиди е изграждането на 2 зарядни точки за ЕПС.При възможност е добре да се 

предвиди соларно захранване. 

Да се предвидят поне 7 паркоместа за хора с увреждания. 

 За обекта не е необходимо да се прави транспортно проучване за влиянието на 

допълнителното натоварване на уличната мрежа. 

 При проектирането да се спазват изискванията на Наредба № РД-02-20-2/ 2017 г. за 
планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните 
територии”, Наредба № 2/17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, 
Наредба № 18 oт 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци” 

 
 
- част БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ 
 

 Прилежащото на сградата пространство да се оформи с необходимите до всички 
входове подходи - пешеходни, товарни и др., както и достъп до паркинга. Подходите да се 
оформят със съответните настилки. Да се предвиди необходимото озеленяване с цел създаване 
на приятна среда. Да се предвидят достъп до сградата и достъпни места за паркиране на 
автомобили на хора с увреждания съгласно изискваниятана Наредба № 4 от 1 юли 2009 година 



за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изисквания за 
достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. Да се предивиди 
подходяща ограда, осигуряваща едновременно контрол на пещеходния достъп и съвременна 
визия на сградата откъм ул. "Студентска". Контролоран автомобилен достъп да бъде осигурен с 
бариери с дистанционно управление. 

 
 
- Част Проекто-сметна документация / КС и КСС/: 
Част сметна документация следва да съдържа обяснителна записка, количествени 

сметки по частите на проекта за видовете СМР и друга информация в зависимост от вида и 
спецификата на обекта. 

Към част сметна документация да се включи обобщена /генерална/ стойностна сметка на 
обекта. 

В техническата документация да се предписват само качествени материали, заложени в  
техническите спесификации и отговарящи на действащите към момента в РБ стандарти – 
български - БДС и въведения като български, съответен европейски стандарт - БДС EN, без 
посочване на марки, модели и др.. 

Проектите по всички части, включително обяснителните записки и количествено - 
стойностните сметки, да се представят в 4 екземпляра на хартиен носител, 2 сканирани копия 
на електронен носител и 2 дигитални копия в съответния графичен формат за чертежите и във 
формат *.doc (или еквивалент) и *.xls (или еквивалент) за текстовите документи.  

Да се извърши съгласуване с необходимите експлоатационните дружества. Всички такси за 
съгласуване на инвестиционните проекти са за сметка на Русенски Университет "Ангел Кънчев". 

 
5. Необходими проектни части: Инвестиционният проект да се представи в обхват и 

съдържание, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти. Минимален обхват на проекта: 

- част архитектурна;  
- част конструктивна; 
- част електрозахранване и електрически инсталации; 
- част водоснабдяване и канализация; 
- част топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация; 
- част топлотехническа ефективност 
- част геодезия - вертикална планировка и трасировъчен план; 
- част пожарна безопасност ; 
- част план безопасност и здраве; 
- част ПУСО 
- част пътна 
- част благоустрояване и озеленяване 
- част сметна документация, 
 
6. Действащи нормативни актове:  
- Закон за устройство на територията; 
- Наредба № 4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; 
- Наредба № РД-02-20-19 от 29.12.2011г. за проектиране на строителните конструкции на 

строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции. 
- Наредба № 4 от 2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в 

съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с 
увреждания; 

- Наредба № 4 от 14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите 
и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи; 

- Наредба № 7 от 2004г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на 
енергия в сгради; 

- Наредба № 15 от 28.07.2005г. за технически правила и норми за проектиране, 
изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и 
разпределение на топлинна енергия и всички действащи нормативни актове и изисквания за 
обекти от такъв характер; 



- Наредба № 8 от 28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи 
и съоръжения в населени места;  

- Наредба № 1 от 13.06.1991г. за екологичните изисквания към териториално-
устройствените планове и инвестиционните проекти;  

- Наредба № 1 от 27.05.2010г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически 
уредби за ниско напрежение в сгради; 

- Наредба №3 от 16.08.2010г. за временната организация и безопасността на движението 
при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците; 

- Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар, Указания за прилагане на Наредбата от 2010г. и 
следващи допълнения и изменения; 

- Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 

-Други нормативни актове: приложими закони и подзаконови нормативни актове, 
уреждащи специфични отношения и изисквания. 

 
Строителството, след одобряване на съответния проект, ще бъде изпълнено съгласно 

същия, настоящата документация и проекто – договора. 
 

Към всяка употреба в текста (заедно с всички форми на членуване, в единствено или 
множествено число) на стандарт, спецификация, техническо одобрение или друга 
техническа референция, както и на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, 
патент, тип, произход или производство по смисъла на чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 от ЗОП, 
ако изрично не е указано друго, следва автоматично да се счита за добавено „или 
еквивалент“. 

 
Приложение: прединвестиционно проучване. 

 
 
 
 
 
  
 


















































































