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Обект:   Реконструкция, паркоустрояване и благоустрояване на градски 

парк в гр. Левски, находящ се в п.и. с идентиф.  №43236.401.3447 по КК, парцел I, 

кв.130, по плана на гр. Левски, Община Левски 

 

Фаза:   Технически инвестиционен проект 

Част:   Архитектура 

         

 

Настоящият технически инвестиционен проект е изготвен въз основа на: 

- Виза за проектиране, издадена от главния архитект на Община Левски; 

- Техническо задание от Възложителя; 

- Договор за проектиране между Възложителя  и Изпълнителя; 

- Геодезично заснемане;  

- Изходни данни за проектиране от експлоатационните дружества - ЧЕЗ и 

ВиК; 

 

 

1. Описание и местоположение на обекта 

Градският парк в Левски се намира в западната част на гр. Левски в п.и. с 

идентификатор № 43236.401.3447 по КК, парцел I, кв. 130, по плана на града. 

Площта на парка е 56 732 кв. м. на територията му се намират: зала за борба, 

плувни басейни за деца и възрастни, цветни алей, зелени площи с богата 

растителност и обществена тоалетна предвидена за премахване. Западно парка 

граничи с футболно игрище, северно с ул. „Васил Априлов“, източно с ул. „Никола 

Вапцаров“, а южно с ул. „Васил Левски“. 

Паркът е изграден в периода 1970-1972 година, заедно с прилежащата зала за 

борба и футболно игрище.  

 

2. Текущо състояние 

След направения оглед на място и подробно заснемане от проектантите, 

включително геодезична снимка, бе установено че: 

 По-голямата част от асфалтовата настилка по пешеходните алей е в 

лошо състояние – напукана и компрометирана; 

 Бордюрите са потънали и разчупени; 

 Пейките са амортизирани или счупени; 

 Липсват уютни места за отдих; 

 Парковото осветление е недостатъчно; 

 Средата не е достъпна за хора с двигателни увреждания; 

 Зелените пространства са занемарени и неподдържани; 



 Паркът не се отводнява добре на места, което е предпоставка за бързото 

компрометиране на настилката. 

 Парковото осветление е амортизирано, слабо и не изпълнява функцията 

си ефективно.  

 Изградените детски съоръжения не съответства на необходимите 

нужди, както и на съвременните изисквания за хигиена и безопасност. 

 Дървесната растителност е гъста и голяма част с изсъхнали и наклонени 

клони създаващи опасност за посетителите.  

 Съществуващите санитарни възли на територията са полуразрушени и 

недостъпни. 

 

 

3. Проект 

 

За подобряване на качествата на парковата среда и за отстраняване на 

гореописаните проблеми са предвидени следните дейности: 

 Цялостна подмяна на асфалтовата настилка и изграждане на нови 

пешеходни пътеки в това число и нови. 

 Проектирани са изцяло нови бордюри към зелените площи и цветните 

алей. 

 Осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания до сгради, 

съоръжения и места за отдих. 

 Изграждане на нови санитарни възли на територията на парка.  

 Реконструкция на зелените площи: подравняване на терена между 

дърветата, затревяване и заравняване с цел лесна поддръжка чрез съществуващата 

техника за косене собственост на общината. 

 Изграждане на детски площадки за игра на територията на парка, като 

са обособени за две възрастови групи: от 0 до 3 год. и от 3 до 12 год. 

 Изграждане на фитнес площадка на открито в близост до басейна. 

 Проектиране на ново енергоспестяващо парково осветление. 

 Изграждане на цветни поливни площи които ще се захранват  от 

съществуващ кладенец на територията на парка. 

 Изграждане на нови фонтанки за питейна вода към новопроектираните 

фитнес и детски площадки. 

 Премахване на старите санитарни възли. 

 

 

Зелени площи 

Целта на проекта е подобряване състоянието на насажденията и 

ландшафтните пространства, запазване на генетичните ресурси, създаване на 

условия за лесно поддържане и възстановяване на биологичното разнообразие. 

Проекта не предвижда засаждането на нови дървесни видове, тъй като 

съществуващата растителността в него е твърде гъста.  Във връзка с поддържането 



на дърветата ще се извърши кастрене в зависимост от състоянието на дървото 

(оформяне, повдигане, просветление на короната и премахване на сухи клони). 

   В зависимост от състоянието на дървото може да се извърши кастрене на 

клони с цел олекотяване на дървото и премахване на сухи и болни клони. Метода се 

използва когато короната на дървото не се е развила равномерно, какъвто е случаят 

при голяма част от дърветата поради голямата гъстота на засаждане. Целта е да се 

промени центъра на тежестта, а именно да се приближи и разпредели максимално 

равномерно спрямо ствола на дървото. Олекотяване на дървото се налага в случаи, 

в които има проблеми със ствола, за да не се стигне до счупване. Отново се кастрят 

клони, като се цели олекотяване на дървото и намаляване на опасността от 

счупване при силен вятър или снегонатрупване. Сухите клони представляват 

опасност за преминаващите под дърветата хора, както и за намиращите се под тях 

обекти. Клоните  с нарушена цялост или повредена кора е добре да се кастрят 

своевременно. Освен това те са в тежест на самото дърво. 

Кастренето на дърветата е хубаво да се извърши през пролетта или късно 

есента, когато вегетацията по дърветата е спряла. Прави се с цел да се подобри 

развитието на растението. Дейностите свързани с кастрене на дървета трябва да се 

извършват от квалифицирани специалисти, тъй като правилното кастрене на 

дървета е важна задача с оглед  доброто последващо развитие на дадения дървесен 

вид. 

След извършването на кастренето и изнасянето на отрязаните клони се 

пристъпва към подравняване на терена и изпълнение на вертикалната планировка. 

Целта на подравняването на зелените площи е създаване на условия за лесно 

поддържане (косене) на тревната растителност между дърветата. Подравняването 

ще се осъществи с механизирана техника чрез отнемане на земна маса от по-

високите места и прехвърляне на ниските участъци и подравняване. След 

извършване на подравняването ще се достави и насипе нов хумусен пласт с деб. 5 

см. без уплътняване. Повърхността на горният хумусен пласт да бъде по-ниска най-

малко с 2 см. от бордюра. Всички зелени площи ще бъдат отново затревени, като за 

затревяване на площите да се използват почвени смески от минимум 5 тревни вида 

за сянка и понасящи утъпкване. 

Проекта предвижда засаждане на цветни растения и храсти по централната 

зелена алея преминаваща през средата на парка водеща до футболното игрище. В 

зелените площи ще се сформират композиции от цветни фигури. Предвидена е 

поливна система за двете последователни цветни алеи в централната част 

разположени по дължината на парка. Напояването ще се осъществи от 

съществуващият кладенец в близост до басейна. За кладенеца има издадено 

Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни 

съоръжения № 11590819 от 16.10.2012г от Басейнова дирекция за управление на 

водите в Дунавски район с център Плевен. 

Алейна мрежа 

Съществуващата алейна мрежа се запазва изцяло и се развиват нови 

необходими връзки. Тя се рехабилитира и реконструира чрез геометрична 



корекция спрямо трасировъчния план, като на места ще се разширят или изградят 

нови алей за осигуряване на максимално удобни и свързани маршрути.  

Асфалтовата настилка и ограждащите бетонови бордюри по алеите ще се 

демонтират.  

Проектът предвижда минимално ситуационно и нивелетно коригиране на 

трасето, полагане на направляващи бетонови градински бордюри 50/16/10 см 

върху бетонова основа 15 см. от бетон В 12,5 или С 10/12. Бордюрите се предвижда 

да бъдат поставени легнали като горният ръб да се изравни с новата асфалтова 

настилка. Асфалтовата настилка ще се изпълни с по-висока средна част (тип 

бомбе). Така изпълнени елементите на пешеходните алей ще спомагат за 

безпрепятственото оттичане на дъждовните води в зелените площи на парка.  

Новата асфалтова настилка ще се изпълни върху подложка от несортиран трошен 

камък 0,40 см. с дебелина на слоя 10 см. Пешеходните алей ще се коригират 

геометрично спрямо трасировъчния план, като на места ще се разширят или 

изградят нови. Трошеният камък ще се уплътни и нивелира спрямо вертикалната 

планировка, след което ще се положи битумен разлив и изцяло нов пласт асфалт Е 

800 МPa с дебелина на пласта 4 см. 

Асфалтобетонната смес трябва да отговаря на следните показатели: 

- плътен асфалтобетон – 4 см Е=800 МРа 

- несортиран трошен камък – 10см Е= 250 МРа 

- земна основа Ео= 30 МРа 

Преди полагане на пластовете асфалтова смес, осигуряващи 

носимоспособността и равността, е необходимо подготовка на основата. 

Всички материали трябва да бъдат изпитани и одобрени преди използването 

им за производство на асфалтови смеси. Доставката на материали трябва да бъде 

придружена с декларация за съответствие от производителя и с протокол от 

изпитване в акредитирана строителна лаборатория.  

Няма да се допуска започване на асфалтовите работи преди Изпълнителя да 

получи писмено одобрение на материалите (Суровините), които ще се вложат в 

строителството. 

Производство и полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на 

околната среда по-ниска от 5ºС, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други 

неподходящи условия. 

Асфалтовите смеси за дрениращи пътни покрития не трябва да се полагат при 

температура на въздуха по–ниска от 10ºС. Износващи пластове не трябва да се 

полагат при температура на въздуха по-висока от 35ºС. 

 

Предвижда се оформяне на места за сядане около централните цветни алей, 

които да оживят обширното пространство и да насочат вниманието към 

централната цветна алея. 

 

Детски площадки 

Инвестиционният проект предвижда изграждане на две нови детска площадка 

разделени по възрастови групи за деца от 0 до 3 год. и от 3 до 12 год.  

Те ще са оборудвани със съвременни детски съоръжения, разположени върху 

обезопасяваща, разливна ударопоглъщаща настилка в различни цветове.  



Новите съоръжения ще бъдат комбинация от дървени елементи, обработени 

по съвременни технологии и метални детайли, защитени и тонирани с 

електростатично прахово полиестерно покритие. При доставката на съоръженията 

да се следи за сертифицирани продукти. 

Съоръженията са разположени, като са спазени нормативните отстояния 

съгласно Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и 

безопасността на площадките за игра. 

Детската площадка за деца от 0-3 години е разположена в северната част на 

парка. За забавлението на децата са предвидени следните съоръжения: детско 

влакче с локомотив и вагон, двойна люлка, къщичка за тематични игри достъпна 

за деца с ограничени двигателни функции и пясъчник с маста за сядане. 

Съоръженията са разположени върху цветна разливна ударопоглъщаща настилка с 

дебелина на слоя 3 см. или 5 см. при местата с по-голяма височина на падане. 

Ударопоглъщащата настилка ще се изпълни след изграждането на стоманобетонна 

армирана настилка с дебелина 10 см. върху подравнена и трамбована земна основа. 

Полагането на каучуковата настилка се извършва в два етапа. Върху бетоновата 

повърхност се полага грунд от ароматен биндер. След изсъхването му се пристъпва 

към първия етап, който е свързан с полагането на черен слой от SBR гранули за 

основа, които са предварително смесени със специални смоли. Дебелината на този 

пласт е минимум 10 мм. (при този пласт се регулира дебелината на настилката) 

След това се полага свързващо вещество между пластовете и се пристъпва към 

полагането на втория пласт, чиято дебелина е максимум 1 см. Този пласт се с 

оцветени SBR гранули смесени със съответния за определения вид гранула биндер. 

На територията на площадката има пет пейки с облегалка и две кошчета в 

близост до входовете. Площадката ще бъде оградена с дървена ограда с височина 

1,00м. Монтирането на оградата ще стане чрез анкериране на стоманените колони 

на оградното пъно в асфалтовата или бетонна настилка (при местата с 

ударопоглъщаща). Предвидени са два срещоположни вход/изхода с дървени 

порти, боядисани в контрастен жълт цвят.  

Втората площадка е за деца от 3-12год. Тя също е оградена от дървена ограда, 

изработена по детайл и разполага с два входа/изхода. В нея са разположени пет 

броя пейки с облегалка и две кошчета. Съоръженията са комбинирани, като едното 

е достъпно за деца с ограничени двигателни функции. Разположена е и петоъгълна 

дървена беседка.  

Предложеното решение на детските площадки осигурява забавление и 

безопасна игра на децата в естетически издържана урбанизирана среда. За 

площадките e предвидено монтиране на информационни табели, оцветена с ярки и 

контрастни цветове, разположена  до входовете/изходите на площадките.  

 

Информационната табела съдържа следната информация за: 

- стопанина на площадката, като се посочват и данни за контакт; 

- възрастовите групи на ползвателите, за които е предназначена 

площадката; 

- забрана за разходка на домашни любимци на територията на 

площадката, с изключение на кучета - водачи на хора с увредено зрение; 

- забрана или ограничение за движение с велосипеди, мотопеди и др.  



- забрана за ползване на площадката от деца под 3 години без придружител 

- в случаите, когато площадката за игра или зоната от нея е предназначена за 

тази възрастова група; 

- забрана за навлизане на моторни превозни средства на територията на 

площадката за игра; 

- телефонните номера на бърза помощ, пожарна, полиция 

 

Фитнес площадка 

В непосредствена близост до басейна ще се изгради фитнес площадка на 

открито за по- голямата възрастова група. Площадката ще разполага с четири 

съоръжения за фитнес тренировка включващи максимална комбинация от 

физически упражнения: степер, кростренажор, комбинирано съоръжение –

лежанка и велоергометър, комбинирано съоръжение- успоредка, лост и уред за 

крака. Те са поставени върху ударопоглъщаща настилка с декоративен рисунък. В 

съседство на тях са разположени бетонови пейки с облегалка и четири бетонови 

маси с пейки. На две от тях има изрисуван шах и табла, предвидена е и фонтанка за 

питейна вода.   

 

Достъпност на средата 

Проектът е изготвен в съответствие с Наредбата № 4 от 1 юли 2009 г. за 

проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 

изискванията за достъпна среда за населението. 

Осигурени са транспортни пространства (коридори и площадки за минаване) с 

необходимите ширини 2,50м. В новопроектираните санитарни възли е осигурен 

санитарен възел за хора с увреждания с размери 170/200 см. Предвиден е монтаж 

на помощни ръкохватки, моноблок, санитарна мивка със смесителна батерия за 

хора с двигателни увреждания. 

 

  Пейки, чешми и кошчета за отпадъци. 

 Съществуващите  пейки се демонтират. Монтират се нови пейки от 

фибробетон с дървени дъски при местата за сядане и облегалката. Всички пейки ще 

се анкерират към асфалтовата настилка.   

Старите кошчета, който са монтирани на бетонен фундамент в зелените 

площи в близост до алейте ще се демонтиран. За парка е предвиден монтаж на 

нови кошове за отпадъци от фибробетон с отваряем капак с пепелник – 

поцинкован и праховобоядисан и поцинкована кофа за смет. 

Към всяка детска площадка включително и към фитнес площадката ще се 

монтират фонтанки за питейна вода. Фонтанката ще е от фибробетон с възможност 

за ползване на две нива за различните възрастови групи, а също така и за хора с 

увреждания. 

Местоположението на всички уреди е показано в ситуационните архитектурни 

планове на парка. 

 

Премахване на стари санитарни възли и изграждане на нови. 

В северната централна част на парка в близост до ул.“Васил Априлов“ се 

намират полуразрушените стари тоалетни за парка. Постройката е полувкопана в 



терена с унищожени инсталации прогнили и разрушени зидове. Покрива е изцяло 

обзет от зеленината. Сградата е с нестабилна опасна конструкция. Съставено е 

конструктивно становище в което е констатирано състоянието й и е разработен 

плана за безопасност и здраве за премахване на сградата.  

Новите санитарни възли ще бъдат изградени северно в съседство до 

санитарните възли обслужващи басейна. Сградата е с размери 7,35 м/3,50 м. 

Конструкцията е масивна с ивични основи, носещи стоманобетонни колони, греди 

и покривна плоча с лек наклон. Зидовете ще са тухлени без топлоизолация. 

Дограмата ще е от алуминий с термопанел при плътната част и двоен стъклопакет 

за остъклените части. Проектирани са с по две клетки за мъже и две за жени с 

отделни входове и умивални помещения и самостоятелен санитарен възел за хора с 

двигателни увреждания.  Всички подови и стенни облицовки са показани на 

чертежите. 

 

Изборът на цветове, материали, детайли, готови строителни 

продукти, съоръжения и системи задължително да се съгласуват с 

проектанта и се удостоверяват в писмена форма! 

 

 

4. Категория на строежа 

Съгласно чл. 137, ал.1 т.3 буква е) и ж) от ЗУТ и чл. 7, ал. 6 от НАРЕДБА № 1 от 

30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (Обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; 

изм. и доп., бр.23 от 2011 г.) обектът е от ТРЕТА КАТЕГОРИЯ. 

 

5. Технически показатели: 

1. зелени площи      38456 m² 

2. пешеходни алей - асфалт     8480 m² 

3. ударопоглъщаща, обезопасяваща настилка     414 m² 

Обща разработвана територия         47 350 m² 

 

6. Нормативно осигуряване 

 

 Спазени са нормативните отстояния съгласно Наредба No. 7.  

 По изискване на противопожарните строително технически норми  за етапа 

се предвиждат необходимите ПХ. 

 При изготвянето на проекта са спазени действащите в страната стандарти и 

разпоредби, а именно: 

 - Закон за устройство на територията 

 - Наредба No. 4/ 01.07.2009 за проектиране, изпълнение и поддържане 

на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда, включително за 

хора с увреждания; 

 - Наредба No. Iз-1971 за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар; 

 - Наредба No. 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти; 



 - Наредба No. 7 за правила и нормативи за устройство на отделните 

видове територии и устройствени зони. 

-  Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и 

безопасността на площадките за игра 

 

Представени  са  проекти  по  част архитектура, конструкции, електро, вик, 

геодезия  с  вер-тикална  планировка, озеленяване с напоителна система, 

количествено-стойностна  сметка, Пожарна безопасност, ПБЗ и ПУСО.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 
 
 

1. Челен лист. 
2. Съдържание. 
3. Копие от скица с виза за обекта. 
4. Копие от акт за собственост. 
5. Копие от техническо задание. 
6. Обяснителна записка. 
7. Количествена сметка. 
8. Техническа спецификация на основните материали. 
9. Опорен план; М1:500 
10. Архитектурно строителна част - Ситуация на целия парк; М1:250 
11. Архитектурно строителна част – Фрагмент -1; М1:250 
12. Архитектурно строителна част – Фрагмент -2; М1:250 
13. Архитектурно строителна част – Фрагмент -3; М1:250 
14. Архитектурно строителна част – Фрагмент -4; М1:250 
15. Архитектурно строителна част – Фрагмент -5; М1:250 
16. Архитектурно строителна част – Фрагмент -6; М1:250 
17. Архитектурно строителна част – Фрагмент -7; М1:250 
18. Архитектурно строителна част – Фрагмент -8; М1:250 
19. Архитектурно строителна част – Фрагмент -9; М1:250 
20. Архитектурно строителна част – Фитнес площадка на открито; М1:100 
21. Вертикални разрези на пака А-А и Б-Б; М1:100 
22. Архитектурно строителна част – Площадка за игра за деца от 0 до 3 год-; М1:100 
23. Архитектурно строителна част – Площадка за игра за деца от 3 до 12 год-; М1:100 
24. Архитектурно строителна част – Разпределение на санитарни възли; М1:50 
25. Архитектурно строителна част – План покрив на санитарни възли; М1:50 
26. Оборудване на санитарни възли; М1:50 
27. Архитектурно строителна част – Вертикален разрез А-А и Фасади; М1:50 
28. Спецификация на дограмата – санитарни възли. 
29. Детайли. 

 


