Задание за проектиране

Обект:

Оводняване на поддържан резерват „Долна Топчия“ по проект №

BG16M1OP002‐3.007‐0010‐С01 „Подобряване природозащитното състояние на
природни местообитания 91F0 и 92А0 в поддържани резервати ПР „ДОЛНА
ТОПЧИЯ“ И ПР „БАЛАБАНА” по оперативна програма „Околна среда 2014‐2020 г.“
Фаза: Технически проект
Възловител: Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора

1. Основни изисквания.
Целта на техническия проект е да се осигури оводняване и да се увеличи
влажността на почвата на Поддържан резерват „Долна Топчия“. Местоположението
на ПР „Долна Топчия“ е в землище гр. Елхово поземлен имот 27382.82.48, площ
3265214 м2, вид собственост Изключителна държавна и в землище на с. Трънково,
община Елхово поземлен имот 73328.106.1, площ 1409119 м2, вид собственост
Изключителна държавна, собственик Държавата.
Предвижда се оводняването да се осъществи от дейставащият към настоящия
момент стар речен ръкав Малка Тунджа, който минава през резервата. За увеличаване
влажността на почвата се предвижда изпълнението на необлицовани земни
оводнителни канали: „Дипсиза 1“ с дължина 400 м, с откоси дължина:височина от 1:1
до 1:1.5 и широчина на дъното 1 м, „Дипсиза 2“ с дължина 420 м, с откоси
дължина:височина от 1:1 до 1:1.5 и широчина на дъното 1 м и „Дипсиза 3“ с дължина
427 м, с откоси дължина:височина от 1:1 до 1:1.5 и широчина на дъното 1 м.
Всички участници в изпълнението на проекта трябва да притежават
изискваната квалификация и необходимите за това документи, които трябва да бъдат
приложени към съответната част на проекта.

2. Фаза на проектиране.
Проектът да се разработи във фаза Технически, при спазване на изискванията
на действащите норми за проектиране, българско законодателство в тази област и
изискванията посочени от съответните инстанции. Изпълнява се в съответствие с
„Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти“
Техническият проект трябва да е бъде годен за съгласуване и одобряване от
необходимите инстанции и е основание за издаване на разрешение за строеж,
възлагане и изпълнение на строителството.
3. Необходими проектни части.
Техническият проект трябва да съдържа следните проектни части:
Част Геодезия
Част Хидротехническа
Част Строително – конструктивна
Част План за безопасност и здраве
Част Пожарна безопасност
Част План за управление на строителните отпадъци
Част ПСД
4. Изисквания при разработването на проекта.
Проектните части да се окомплектоват с необходимите изчисления,
обяснителни записки и чертежи, според нормативните изисквания. Всяка част на
проекта трябва да съдържа подробна количествена сметка, подписана от проектанта
на съответната част. Да се изготви обобщена количествено-стойностна сметка.
Единичните цени на предвидените СМР да се определят по осреднени разходни норми
и пазарни цени в строителството към момента на изготвянето им.
При изработването на проекта да се спазват следните нормативни документи:
Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните

проекти, Закон за устройство на територията, Норми за проектиране на
хидротехнически съоръжения. Основни положения - БСА, 12/1980 г., Норми за
проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции за хидротехнически
съоръжения – 1989, изм. БСА, 8/1991 г., Наредба No3 за натоварванията и
въздействията върху сгради и съоръжения, Наредба N2 от 22.03.2004 г. за
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при
извършване на строителни и монтажни работи, Наредба № Із 1971 от 29.10.2009 г. за
строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар,
Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани
строителни материали приета с ПМС № 267 от 05.12.2017 г. обн. дв. бр.98 от
8.12.2017г., БДС и EN стандарти. При проектирането да се спазва актуалната
нормативна уредба, както и други специфични за съответната проектна част
нормативи.

