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Предисловие
Настоящата разработка цели създаването на приет от Камарата на архитектите
ГРАФИЧЕН СТАНДАРТ, който ясно да определи необходимия минимум от обем и съдържание
на проектите по части "Архитектурно – строителна" и "Паркоустройство и благоустройство",
съответстващ на действащата нормативна уредба в Република България, като същевременно
установи основните технически характеристики на инвестиционните проекти по тези части в
техническа фаза (като най-разпространена в практиката, при еднофазно проектиране). Най
общо, целта на фаза "Технически проект" (ТП) като част от инвестиционния процес в
проектирането и строителството може да се определи като "Фаза на проектната разработка,
съдържаща информацията, необходима за събиране на оферти за изпълнение от
Възложителя, и достатъчна за последващо сключване на Договор за строителство между
Възложителя и Изпълнителя (строител)", за изпълнение на основните видове строителни и
монтажни работи.
Същевременно, практиката налага да се определи минимално необходимия обем
информация, която чертежите следва да съдържат, с оглед на приложимостта им при
изпълнение на работите по тези части. Ръководството отразява добрите практики в
проектирането, и цели определянето на оптимален стандарт за качество, с оглед на
установяването на единни за Камарата на архитектите в България правила, като основа при
разработката на бъдещи стандарти за техническите изисквания към изработката на
архитектурните проекти.
Към момента в нормативната ни база липсват ясни изисквания към обема и
съдържанието на проектната документация, както и към начина на графично оформление и
представяне. Това води до пропуски в изготвянето на проектите от страна на проектантите, и
липса на важна информация, или неправилното и формулиране и представяне. В този смисъл,
разработката допълва определените с Наредба № 4 за ОСИП изисквания, изхождайки от
установената практика за графично оформление на проектите.
Този СТАНДАРТ цели постигане на:
1.
Общи правила при изготвянето на проектната документация, което ще допринесе за
облекчаване работата на проектантите, одобряващите органи, възложителите и строителите,
както и за яснота в комуникациите помежду им.
Ръководството е предвидено да послужи като обща референтна база за взаимна
координация между лицата, имащи отношение към инвестиционното проектиране, в
следните случаи: 1.1. Обвързване на проектантските хонорари с обхвата и съдържанието на
проектите съгласно този стандарт.
1.2. Постепенно да определи "еталон за качество на услугата" по отношение на
възложителите, чрез залагането му като изискване към проекта в тръжните документации, и
прилагането му при сключване на договори за проектиране.
1.3. При изработка на инвестиционни проекти от навлизащите в професията архитекти. 1.4. За
самопроверка при подготовката и окомплектоването на проектната документация от
практикуващите архитекти и техните служители.
2.
Ясно и недвусмислено определяне на минимално необходимото, и задължителното
съдържание на проектната документация.
3.
Добра организация, прегледност и четимост в графичното представяне на проектите.
4.
Гарантирано общо ниво в определянето на проектната документация, като завършен
продукт.
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Съдържанието е групирано по отделните типове чертежи и техните атрибути,
съобразено със спецификата на разглежданите проектни части, за лесно проследяване при
ежедневна работа.
Част "Архитектурна – строителна" на инвестиционния проект в техническа фаза
представлява комплект от необходимите чертежи, разглеждани в съвкупност, и отразяващи
основните характеристики на обекта – предназначение, форма, функция, площ, обем,
височина, местоположение в имота, вътрешно устройство и външен вид, методи и начини на
изпълнение, както и спазване на основните изисквания към строежите - механично
съпротивление и устойчивост, безопасност в случай на пожар, грижа за хигиената, човешкото
здраве и околната среда, достъпност и безопасност при експлоатация, защита от шум,
икономия на енергия и топлосъхранение, устойчиво използване на природните ресурси. При
проектирането се спазват всички изисквания на действащите нормативи, като конкретните
средства и начини за това се отразяват в чертежите съгласно този СТАНДАРТ.
Част "Паркоустройство и Благоустройство" на техническия проект представлява
цялостно решение на прилежащата територия или на поземления имот, в който се разполага
обектът, с оглед формиране на екологически и естетически издържана среда. Тя се изработва
при съобразяване с функционалното предназначение на сградата (сградите), и със заданието
за проектиране (договора за проектиране),като при учебните, промишлените, здравните и
други обществени сгради и комплекси се спазват и специфичните паркоустройствени правила
и нормативи. При проектирането на детски площадки и зони за игра се съобразяват и
изискванията по отношение на декоративните растителни видове, които са токсични, или с
неблагоприятни за здравето морфологични белези.
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РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ФОРМАТ НА ЧЕРТОЖНИЯ ЛИСТ.
АТРИБУТИ НА ЧЕРТЕЖА

Чертеж. Основни характеристики на чертежа:
- Формат на листа - дефиниран по стандарт.
- Атрибути - определят съдържанието на чертожния лист.
1. ФОРМАТ НА ЧЕРТОЖНИЯ ЛИСТ
Форматите на чертожните листа се определят в съответствие с международния стандарт
ISO 216, серия А.
Форматите имат следните буквени означения и размери:

А0: 1189*841мм
А1: 841*594мм
А2: 594*420мм
А3: 420*297мм
А4: 297*210мм

Чертожният лист следва посочените размери, като ширината и височината на листа
могат да се сменят, в съответствие с ориентацията на чертежа (Landscape или Portrait).
По индивидуална преценка се допуска да се спази само единия размер по стандарт, за да се
избегнат празни пространства в листа и да се постигне оптимизиране при разполагането на
графичната информация и/или разпечатването.
5

В случаите, когато чертежът е създаден с помощта на CAD/CAM/BIM софтуер,
разпечатването се осъществява или от системата, или от външен файл (във формат PDF, PLT
или друг), генериран от съответната програма. Във всички случаи чертежите се сгъват по
начин, указан в стандарта DIN 824-A, до формат А4, така че Етикетът (Антетката) – ATR01 да е
видим изцяло в челната част на чертежа(видимото пространсво на формата). Целта е всички
чертежи в сгънато състояние да имат единен вид, представени чрез Етикета (Антетката) си,
където ясно са означени съдържанието на чертежа, заедно с необходимите данни,
представляващи основни характеристики на обекта – предмет на проекта.
В практиката, обаче, често се използва и Етикет (Антетка) с по-малки размери – А5, или
дори по-малки – особено за чертежи формат А3 или А2 – когато е функционално и естетически
неприемливо етикетът да заема половината от чертожния лист. За чертежи с формат А4
етикетът обикновено е с височина не повече от една четвърт от листа, и се разполага в долната
му част, заемайки я изцяло в широчина.

2. АТРИБУТИ
Атрибутите на чертожния лист са следните:
АTR01:
Етикет (Антетка)
АTR02:
Забележки
АTR03:
Легенда с графични означения
АTR04:
Таблица за довършителните материали по под, стени, тавани
(където и когато е приложимо)
АТR05:
Таблица с показатели, характеризиращи проекта (обекта, подобекта):
(площи, обеми, мощности, габарити, устойствени показатели и др.)
(където и когато е приложимо – за ситуационни и генерални планове
посочването на площни и устройствени показатели е задължително)
АTR06:
Чертожно пространство
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2.1. ЕТИКЕТ (АНТЕТКА) – атрибут с означение ATR01
Изпълнител
(Водещ проектант):
Възложител:

Проект:
Обект:

Име (наименование)
Фирмено лого
Адрес, телефон, мейл
Други данни
Име (наименование)
Фирмено лого
Адрес, телефон, мейл
Други данни

Схема на обекта (подобектите, частите, етапите)

А

В

Наименование на проекта
(в случай, че включва в себе си повече обекти)
Наименование на обекта

Подобект:

Наименование на подобекта
(в случай, че включва в себе си повече подобекти)

Местонахождение:

УПИ, квартал, местност, населено място, район, община, област

Административен
адрес:
Фаза:

ПК, населено място, квартал, блок, улица, номер

Чертеж:

Наименование на чертежа

Дата (ММ. ГГГГ)
Мащаб:

Ревизия RХХ

ТП (ИП)

Част:

АС (ПиБ)
Номер

ХХ/ХХ

лист/бр. листа

1:ХХХ

Проектантски екип:
Длъжност
Главен проектант
Проектант

Печат на проектанта:
Име
ХХХ
ХХХ

Подпис

Част
АС
ПиБ
СК
ВК
Е
ОВК, ЕЕ
други

Име
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ

Подпис

Съгласували специалисти:

рег. № ХХХХХ на КАБ за ППП

ЕТИКЕТЪТ (АНТЕТКАТА) СЪДЪРЖА СЛЕДНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ПОЛЕТА:
2.1.1.
Наименование на организацията, която изготвя проекта, и/или име на
физическото лице - проектант. При желание се посочват данни за контакт – адрес, телефон,
мейл, сайт. Обособява се място за печат и подпис на управител. На тази позиция се вписва
лицето, сключило Договора за проектиране – проектант по смисъла на чл. 162 (1) от ЗУТ.
2.1.2.
Наименование на организацията, която възлага проекта, и/или име на
физическото лице – собственик, лице, в чиято полза е учредено право на строеж, или лице,
което има правото да строи в имота по силата на закон. Срещу наименованието (името) се
обособява място за полагане на подпис на Възложител, или упълномощен представител на
юридическото (физическото) лице – в оригинал.
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2.1.3.
Наименование на обекта. В случаите, когато обектът включва и подобекти, на
отделен ред се посочват имената на подобектите.
2.1.4.
Местоположение на обекта – номер на урегулирания имот по устройствен план,
кадастрален идентификатор, населено място, община, област, район, местност.
2.1.5.
Административен адрес на обекта.
2.1.6.
Схема на обекта с подобектите, при необходимост.
2.1.7.
Схема с обозначение на етапите – в случай, че се предвижда етапно изпълнение
при условията на чл. 152 (2) от ЗУТ.
2.1.8.
Мащаб(и) на графичната част – посочват се мащаба(ите), в които е представена
графичната информация на чертежа. При желание, и/или необходимост, може да се добави
и линеен мащаб.
2.1.9.
Проектна фаза – посочва се една от проектните фази, съгласно действащата
нормативна уредба. Може да се използват абревиатури за фазите – ИП, ТП.
2.1.10.
Проектна част – посочва се проектната част, в случая - част "Архитектурно –
строителна", или "Паркоустройство и Благоустройство". Може да се използва абревиатурата
АС, или ПиБ.
2.1.11.
Дата на изготвяне на проекта – посочват се месецът и годината, в която проектът
е завършен, и предаден на Възложителя.
2.1.12.
При желание, в отделно поле се посочва Ревизия (означава се с латинската
буква R, последвана от означение с пореден номер, според поредността на ревизиите).
2.1.13.
Номер на чертежа във формат ХХ/ХХ – пореден номер на чертожния лист / общ
брой на чертожните листа в проекта.
2.1.14.
В табличен вид се посочват имената и квалификационните степени на
проектантите, имащи отношение към конкретната разработка:
2.1.14.1.
Водещ проектант по частта
2.1.14.2.
Лица, участващи в екипа на водещия проектант
2.1.14.3.
Съгласуващи проектанти по съответните проектни части, имащи отношение към
конкретната разработка. Името и квалификационната степен на всеки проектант се записва
срещу проектната част, която изготвя в проекта, с място за подпис.
2.1.15.
Проектантът, удостоверяващ проекта с личен печат за правоспособност, вписва
номера си от регистрите на КАБ.
2.1.16.
Място за личния печат на проектанта, отговорен за конкретната проектна
разработка, удостоверяващ проектантската му правоспособност.
2.1.17.
Място за печат(и) на съгласуващите и одобряващи органи - като опция, според
конкретния обект. Може да се предвидят няколко полета за поставяне на печат и подпис на
съгласуващи / одобряващи органи.
2.2.

ЗАБЕЛЕЖКИ - атрибут с означение ATR02

Забележките са задължителна част от чертожния лист и имат за цел да предоставят
общовалидна информация за чертежите, както и конкретни указания за принципни
положения при разглеждане и прилагане на проектната документация. Забележките важат за
конкретния чертеж, като според съдържанието му, те са различни.
2.3.

ЛЕГЕНДА С ГРАФИЧНИ ОЗНАЧЕНИЯ -атрибут с означение ATR03
(Приложение № 1)

Легендата включва извадка с обозначенията на характерни елементи от графичната част,
чието значение е пояснено. Легенда се съставя за:
2.3.1. Типове стени и прегради, обшивки, топлоизолационни материали и други елементи
(или части – слоеве от тях).
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2.3.2. Цветове на линии - в случай, че се ползват различни такива, за изобразяване на
различен тип информация.
2.3.3. Символи по чертежите – тяхното значение и значението на атрибутите към тях.
2.3.4. Щриховки и сигнатури – за графично разграничаване на части от проекта.
2.4.

ТАБЛИЦА ЗА ДОВЪРШИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ
ПО ПОДОВЕ, СТЕНИ И ТАВАНИ - атрибут с означение ATR04

В табличен вид се представят всички самостоятелни обекти в сградата (според ЗКИР и
подзаконовите нормативни актове по прилагането му), като се посочва тяхната застроена /
разгъната застроена площ. Под всяка позиция се описват с пореден номер помещенията, от
които се състои, като се описват със светлата си площ. Срещу всяко помещение се описва
материалът за довършителни работи, предвиден за изпълнение на съответната повърхност
(под, стени, таван). В случай, че към някои от тях има специфични противопожарни
изисквания, към материала се посочва съответния минимално допустим Клас по реакция на
огън, определен съгласно Наредба Iз-1971.
№

Помещение

А1
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
А2
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
02.07
02.08
03.09

Апартамент
Вход
Дневна
Кухня
Спалня
Баня
Балкон
Апартамент
Вход
Дневна
Кухня
Тоалетна
Спалня
Спалня
Баня
Тераса
Балкон

2.5.

Площ
(м2)
68,50
5,10
23,75
8,62
15,40
3,50
5,20
89,71
6,54
30,56
10,14
2,10
14,36
16,58
5,68
7,62
4,30

Довършителни материали
подове
КРО
стени

КРО

тавани

КРО

керамика
паркет
керамика
паркет
керамика
керамика

Cfl–s1

латекс
латекс
латекс
латекс
фаянс
фасада

Bs2d0

латекс
латекс
латекс
латекс
ГК - GKI
-

-

керамика
паркет
керамика
керамика
паркет
паркет
керамика
керамика
керамика

Cfl–s1
Cfl–s1

латекс
латекс
латекс
фаянс
латекс
латекс
фаянс
фасада
фасада

Bs2d0
Bs2d0

латекс
латекс
латекс
ГК - GKI
латекс
латекс
ГК - GKI
-

-

ТАБЛИЦА С ПОКАЗАТЕЛИ - атрибут с означение ATR05

Таблицата дава информация за референтните и постигнатите с проекта стойности на
определени нормативно показатели – за застрояване, озеленяване, осигуреност с места за
гариране / паркиране на МПС и велосипеди, и др. Съобразно функционалното
предназначение на обекта е възможно да се изисква предвиждане на места за паркиране на
електромобили (ЕПС), или паркинги за велосипеди от определен клас и вид. За целта се
прилага таблица, която пояснява спазването на норматива. При обекти със специфично
предназначение в някои случаи е необходимо с инвестиционния проект да се установят и
други параметри – брой едновременно пребиваващи лица общо в сградата и по сектори
(помещения), използваема търговска площ, и др., с цел нормиране на инсталации и
съоръжения, определяне на пътища за евакуация, и т. п.
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Таблицата с устройствените показатели за обекта и имота (УПИ) – площ на имота, плътност и
интензивност на застрояването, застроена и разгъната застроена площ в имота, свободната
дворна площ, озеленените площи, и пр. е задължителен атрибут за чертежи ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН
и СИТУАЦИЯ.

Технически показатели за застрояването
Параметър
Стойност
Застроена площ
84,99 м2
Обща разгъната застроена площ(вкл. подземен / полуподземен етаж)
452,66 м2
Разгъната застроена площ (§5, т.18 от ДР на ЗУТ)
337,67 м2
Устройствени показатели за терена (имота)
По норматив
По проект
Площ на имота
260 м2
Плътност на застрояване
40%
32,69%
Коефициент на интензивност
1,30
1,298
Озеленена площ
60%
56,00%
Висока дървесна растителност (ВДР)
50%
78,00%
Височина
10+4,50 м
9,95+3,40 м
Посочените по-горе технически и устройствени параметри, представени в табличен или
текстови формат, са неразделна част и от ОБЯСНИТЕЛНАТА ЗАПИСКА към проекта.
Нормативно осигуряване на места за гариране и паркиране на ППС
Гариране / паркиране на велосипеди
Вид на обекта
Клас на вело - паркинга По норматив
Общежитие
Клас 1
12
Клас 2
8
Велосипедна стойка
6
Гариране / паркиране на МПС
Гариране / Паркиране
Основни места
20
Резервиране
4
ЕПС
1

По проект
13
8
6

20
4
1

2.6. ЧЕРТОЖНО ПРОСТРАНСТВО - атрибут с означение ATR06
Чертожното пространство е същинската част на чертежа, в която чрез графика са представени
конкретните проектни решения.

3.

ВИДОВЕ И ДЕБЕЛИНИ НА ЛИНИИ
ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ЧЕРТЕЖА
ЧАСТ "АРХИТЕКТУРНА "

ЕЛЕМЕНТ НА ЧЕРТЕЖА
Имотни граници по кадастър (карта)
Регулационни линии
Контурни линии на застрояването
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ВИД ЛИНИЯ
непрекъсната
непрекъсната
непрекъсната

ДЕБЕЛИНА
1:50 1:100 1:200
0,35
0,35
0,25
0,25
0,25
0,18
0,80
0,70
0,50

Контурни линии на подземното застрояване
Ограничителни линии на застрояването
Осови линии
Разрезни линии през зидарии, плътни стени,
конструктивни елементи
Разрезни линии през леки преградни стени,
послойни стени, монтажни прегради, обшивки и
др. подобни
Разрезни линии през допълнителни слоеве на
стената и/или конструктивния елемент топлоизолация и др.
Разрезни линии през подови настилки
Разрезни линии през дървени и метални
конструкции
Разрезни линии през покривни слоеве
Разрезни линии през обзавеждане и оборудване
Изгледни линии на строителни елементи
Изгледни линии на обзавеждане и оборудване
Размерни линии (котировка)
Символи, надписи и други обозначения
Разрезни линии през дограма
Елементи от горно ниво, в проекция
Скрити елементи
Линии (маркери) на разрези
Линии (маркери) на фасади
Неподвижно обзавеждане и оборудване в изглед
Подвижно обзавеждане и оборудване в изглед
Допълнителни елементи с илюстративен характер
(детайли по обзавеждането, декорации,
растителност и др.)
Щриховки
Елементи за премахване

прекъсната
прекъсната
осова

0,5
1,00
0,25

0,35
0,80
0,25

0,35
0,60
0,25

непрекъсната

0,70

0,50

0,35

непрекъсната

0,50

0,35

0,25

непрекъсната

0,35

0,25

0,18

непрекъсната

0,35

0,25

0,18

непрекъсната

0,40

0,30

0,20

непрекъсната
непрекъсната
непрекъсната
непрекъсната
непрекъсната
непрекъсната
прекъсната
прекъсната
осова
непрекъсната
непрекъсната
непрекъсната

0,50
0,35
0,25
0,20
0,18
0,25
0,35
0,25
0,35
0,5
0,35
0,35
0,25

0,30
0,25
0,18
0,13
0,18
0,25
0,25
0,18
0,25
0,35
0,25
0,25
0,20

0,20
0,20
0,13
0,10
0,18
0,18
0,18
0,10
0,13
0,25
0,18
0,18
0,13

непрекъсната

0,18

0,10

-

прекъсната

0,18
0,15
0,10
според елемента

ЧАСТ "ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО"
ЕЛЕМЕНТ НА ЧЕРТЕЖА
Имотни граници по кадастър (карта)
Регулационни линии
Контурни линии на застрояването
Контурни линии на подземното застрояване
Широколистни дървета
Иглолистни дървета
Храстова растителност
Тревна настилка
Уличен бордюр
Градински бордюр
Подпорни стени, огради

ВИД ЛИНИЯ
непрекъсната
непрекъсната
непрекъсната
прекъсната
непрекъсната
непрекъсната
непрекъсната
непрекъсната
непрекъсната
непрекъсната
непрекъсната

ДЕБЕЛИНА
1:50 1:100 1:200
0,35
0,35
0,25
0,25
0,25
0,18
1,40
1,40
1,00
0,50
0,35
0,30
0,70
0,7
0,5
0,50
0,5
0,4
0,35
0,35
0,25
0,20
0,2
0,18
0,50
0,5
0,5
0,35
0,35
0,3
0,50
0,5
0,4
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Паркова мебел
Осови линии
Размерни линии (коти)
Символи, надписи и други обозначения
Линии на разрези
Щриховки
Елементи за премахване

непрекъсната
осова линия
непрекъсната
прекъсната
прекъсната

0,35
0,25
0,18
0,20
0,18
0,15
0,20
0,18
0,15
0,25
0,20
0,18
0,50
0,35
0,30
0,15
0,10
0,10
според елемента

4.

ЩРИХОВКИ НА МАТЕРИАЛИ
Примерни начини за изобразяване на отделните елементи чрез различни щриховки са
показани в Приложение № 2.

5.

АБРЕВИАТУРИ

В документа са използвани следните съкращения (абревиатури):
АРХ (АС) – част "Архитектурна"
ПиБ – част "Паркоустройство и Благоустройство"
СК – част "Строителни конструкции"
ПБ – част "Пожарна безопасност"
ЗП – застроена площ
РЗП – разгъната застроена площ
КК – кота на корниза
КБ – кота на билото
КГП – кота на готовия под
ПУП – подробен устройствен план
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КПТ – кота на прилежащия терен
СКПТ – средна кота на прилежащия терен
СМР – строителни и монтажи работи
ППС – пътно превозно средство
МПС – моторно превозно средство
ЕПС – електрическо превозно средство
ОП – отвор в пода
ОТ – отвор в тавана
ВДР – висока дървесна растителност
УПИ – урегулиран поземлен имот

РАЗДЕЛ ІІ
ЧАСТ "АРХИТЕКТУРНА"
ГРАФИЧНИ И ТЕКСТОВИ МАТЕРИАЛИ
1.

ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ.

№ Съдържание по елементи

Вид чертеж

Мерни единици - метри

СИТУАЦИЯ

Мащаб: 1:100,1:200,1:250,1:500

Мерни единици – метри,
сантиметри

ПЛАН НА ПЪРВИЯ
(ПРИЗЕМЕН) ЕТАЖ

В зависимост от спецификата на проекта е възможно ситуационният
план да бъде разработен в по-малък мащаб. В този случай на Плана на
първия (приземен) етаж се показва липсващата в чертеж „ситуация”
информация: връзката с прилежащия терен и част от вертикалната
планировка около сградата - рампи, стълби, подходи, площадки с
проектни вертикални коти и размерни линии,високи дървета и др.

Плана на първия
(приземен) етаж

Мащаб: 1:500,1:1000

Ситуация

ГЕНЕРАЛЕНПЛАН

Генерален план

Обща информация

Генералният план и ситуацията се изработват върху геодезично заснемане, комбинирана
скица (комбинираща кадастралната карта (кадастралния план) и действащия план за
регулация), или върху извадка от действащия ПУП - ПРЗ, в които се обозначава точното
местоположение на обекта.

1

Регулационните и кадастралните граници на имота, както и на съседните нему имоти

 



2

Ограничителните линии на застрояване (от ПУП, или в съответствие с чл. 31 и чл. 32 от ЗУТ)

 



3

Улиците около имота и съседните имоти, с осовите им линии и точки

 



4

Номер на УПИ, квартал, местност по регулация и/или кадастрален идентификатор. Същата
информация се посочва и за съседните имоти

 



5

Подход от уличната мрежа и към входовете на сградата – със символи се посочват
пешеходен и транспортен достъп

 



6

Размерни линии
- за габарити и основни чупки на сградата
- разстояния от най-изпъкналите части на сградата на първото надземно или полуподземно
ниво до регулационните линии (граници) на имота

 



7

Кота ±0,00 на сградата - равна на абсолютната кота спрямо морското равнище в метри

 



 



8

Отстояния до/ между
- отделните сгради в имота
- сградите в имота и сградите в съседни имоти
- уличната регулация
- страничните регулационни линии
- дъното на имота
- сградите през улицата
Сервитутни отстояния на сгради от въздушни, надземни или подземни проводи и
съоръжения
При нанасяне на отстоянията до сгради се вземат предвид само сградите, нанесени с
идентификатор в Кадастралната карта и регистри
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№ Съдържание по елементи

Вид чертеж

Мерни единици - метри

СИТУАЦИЯ

Мащаб: 1:100,1:200,1:250,1:500

Мерни единици – метри,
сантиметри

ПЛАН НА ПЪРВИЯ
(ПРИЗЕМЕН) ЕТАЖ

В зависимост от спецификата на проекта е възможно ситуационният
план да бъде разработен в по-малък мащаб. В този случай на Плана на
първия (приземен) етаж се показва липсващата в чертеж „ситуация”
информация: връзката с прилежащия терен и част от вертикалната
планировка около сградата - рампи, стълби, подходи, площадки с
проектни вертикални коти и размерни линии,високи дървета и др.

Плана на първия
(приземен) етаж

Мащаб: 1:500,1:1000

Ситуация

ГЕНЕРАЛЕНПЛАН

Генерален план

Обща информация

Генералният план и ситуацията се изработват върху геодезично заснемане, комбинирана
скица (комбинираща кадастралната карта (кадастралния план) и действащия план за
регулация), или върху извадка от действащия ПУП - ПРЗ, в които се обозначава точното
местоположение на обекта.

9

Постигнати (Проектни) показатели на застрояването

 



10

Инфраструктурни елементи
- водомерни шахти, изгребни ями, пречиствателни станции, газови връзки, пожарни хидранти
и други
- инсталационни трасета, заедно с отстоянията до регулационните и застроителните линии и
сградите(или части от тях)

 



11

Паркоместа на терен в рамките на имота и/или етажа/ нивото
- номерация и общ брой на паркоместата, включително за хора с увреждания и ЕПС с/без
зарядна станция
- Велостойки от съответния клас, с брой места

 



12

Проходи, навеси, контур на горни и долни нива

 



13

Вертикални проектни коти на терена при ъглите и чупките на сградата

 



14

Автомобилни рампи с обозначена посока и наклон в проценти

 



15

Рампи за осигуряване на достъпна среда към входове, включително посока и наклон в
проценти

 



16

Елементи на терена - стълби, пътеки, площадки, тераси

 



17

Бордове на подпорни стени, бордове около стълби и площадки, огради

 



18

Озеленяване, включително съществуваща и проектнависока дървесна растителност
(сопределена по норматив площ / процент от обща озеленена площ, отстояния до сгради и
имотни граници), съгласно проект по част ПиБ (в случай, че е изработен)

 



19

Указване на географските посоки (символ за посока Север)

 



14

1

Мерни единици – метри, сантиметри

Стени
Външни и вътрешни (ограждащи и преградни) стени, с отвори, врати и
прозорци, с указани посока и ход на отваряне

Фасади

Мащаб:
1:50,1:100

Разрези

ФАСАДИ

План ан покрива

Мерни единици - сантиметри, милиметри
(в милиметри е прието да се оразмеряват
сглобяеми конструкции, изискващи прецизна
изработка на отделните детайли)

План на подпокривния
(тавански) етаж

РАЗРЕЗИ

Мащаб:
1:50,1:100

План на надземните
(междинни) етажи

Мерни единици - сантиметри, милиметри
(в милиметри е прието да се оразмеряват
сглобяеми конструкции, изискващи прецизна
изработка на отделните детайли)

Плана на първия
(приземен) етаж

ПЛАНОВЕ

Мащаб:
1:50,
1:100

Вид чертеж

План на подземния
(полуподземния) етаж

Обща информация

№ Съдържание по елементи

      

Конструктивни елементи - вертикални, хоризонтални, диагонални (укрепващи връзки) и др.

2

Колони, стени, шайби в разрез и/или изглед

      

Отвори в стени, подове, тавани

      

Контур и вертикални коти при разлики в нивата, в план и/или
разрез и/или фасада

      

Изгледни линии на бордове, обратни греди, външен контур на
канструктивни елементи

      

Осови линии с буквени / цифрови означения, размери - при разрез
се показват само осите на елементите, попадащи в разреза, при
фасади посочването на конструктивните оси е пожелателно, като е
допустимо да се изобразяват само крайните оси

      

Вертикална комуникация - елементи

3

Стълбища и стълби - обозначават се брой стъпала, височина и широчина на
стъпалото, пореден номер на всяко стъпало (не е задължително),
парапети. Оразмеряват се с размерни линии и вертикални коти
площадките, дължината и широчината на стълбищното рамо, широчината
и височината на парапетите)

      

Рампи – автомобилни, пешеходни (за осигуряване на достъпна на среда) –
обозначават се посоката и наклонът (в проценти),вертикални коти в
началото и в края на наклона, светла широчина и дължина, вътрешен и
външен радиус (при извити рампи или участъци)

      

Асансьори – обозначават се широчината и дълбочината на шахтата. При
избрана конкретна асансьорна уредба се посочват местоположение на
водачите, вид и посока на отваряне на вратите на шахтата и кабината,
товароносимост (брой пътници), скорост, международен символ за
достъпност (където е приложимо)

      

Ескалатори, подвижни пътеки – посочват се обща и светла широчина и
дължина,скорост, товароносимост и др.

      

15

Мерни единици – метри, сантиметри

Фасади

Мащаб:
1:50,1:100

Разрези

ФАСАДИ

План ан покрива

Мерни единици - сантиметри, милиметри
(в милиметри е прието да се оразмеряват
сглобяеми конструкции, изискващи прецизна
изработка на отделните детайли)

План на подпокривния
(тавански) етаж

РАЗРЕЗИ

Мащаб:
1:50,1:100

План на надземните
(междинни) етажи

Мерни единици - сантиметри, милиметри
(в милиметри е прието да се оразмеряват
сглобяеми конструкции, изискващи прецизна
изработка на отделните детайли)

Плана на първия
(приземен) етаж

ПЛАНОВЕ

Мащаб:
1:50,
1:100

Вид чертеж

План на подземния
(полуподземния) етаж

Обща информация

№ Съдържание по елементи

4

Топлоизолационни материали, облицовки и обшивки– обозначава
вида и конкретния тип материал (EPS,XPS, PU, PIR и т.н.), дебелина
на слоевете, физични и технически характеристики

      

5

Предпазни парапети на стълби,балкони и тераси – посочва се видът
на материалите, и светлата височина от нивото на пода (КГП)

      

6

Неподвижно и подвижнооборудване и обзавеждане
(може да се покаже в допълнителен чертеж, без вътрешни
размерни линиив помещенията)

      

7

Повдигнати (инсталационни) подове и окачени тавани

      

Инсталации и техните елементи
Местоположение на електрическите табла на всеки етаж, означени
със символ

      

Основни вертикални и хоризонтални инсталационни трасета,
включително комини и отдушници, отоплителни тела, климатични
инсталации

      

Инсталационни и вентилационни шахти, с ревизионни отвори и
решетки

      

Осветителни тела и модули за вграждане в под или таван (където е
приложимо)

      

Сифони, воронки и барбакани - минимални наклони към тях (в
проценти), и площ за отводняване

      

Пожарни табла, касети, кранове, хидранти и др.

      

9

Места за гариране / паркиране на автомобили - номерация на
гаражите и паркоместата, общ брой, включително за инвалиди и
електромобили (ЕПС) със/без зарядна станция

      

10

Места за паркиране на велосипеди - велостойки от съответния клас, с
брой места

      

8

16

Мерни единици – метри, сантиметри

Фасади

Мащаб:
1:50,1:100

Разрези

ФАСАДИ

План ан покрива

Мерни единици - сантиметри, милиметри
(в милиметри е прието да се оразмеряват
сглобяеми конструкции, изискващи прецизна
изработка на отделните детайли)

План на подпокривния
(тавански) етаж

РАЗРЕЗИ

Мащаб:
1:50,1:100

План на надземните
(междинни) етажи

Мерни единици - сантиметри, милиметри
(в милиметри е прието да се оразмеряват
сглобяеми конструкции, изискващи прецизна
изработка на отделните детайли)

Плана на първия
(приземен) етаж

ПЛАНОВЕ

Мащаб:
1:50,
1:100

Вид чертеж

План на подземния
(полуподземния) етаж

Обща информация

№ Съдържание по елементи

Самостоятелни обекти на
нивото /етажаномерация с пореден
номер, площ и означение
на функционалното
предназначение обекта

Под "самостоятелен обект" се
разбира обособена част от сградата
или съоръжението, която е обект на
собственост и има самостоятелно
функционално
предназначение.Самостоятелните
обекти в сгради (СОС) при въвеждане
на строежа в експлоатация се
отразяват в кадастралната карта
със собствен идентификатор

      

12

Вертикални коти на
нивата в плана на етажа

Мерни единици – метри, спрямо
определеното в проекта относително
ниво – кота ±0,00

      

13

Външни хоризонтални
коти(размерни линии)

Показват външните размери
(габаритни или зидарски) на всички
плътни части, отвори, чупки и др.

      

14

Вътрешни хоризонтални
коти (размерни линии)

Показват общите вътрешни (светли)
размери в отделните помещения,
чупки, ниши, прозорци, врати и др.

      

Подробни (работни)
хоризонтални коти
(размерни линии)

Дават информация за местата на
конструктивните елементи, точни
размери за изпълнение на зидориите,
включително инсталационните
отвори, кухини и пр., и привръзката на
зидовете / конструктивните
елементи към осите – тази информация

      

11

15

в чертежите е препоръчителна

16

Невидими части (елементи в проекция)– промяна на нивата в
таваните на помещенията, отвори, ниши, кухини, греди, щурцове и
пр. елементи, което се намират над, или под, пред, или зад
условната хоризонтална (вертикална) разрезна линия на плана
(разреза, фасадата), но трябва да бъдат обозначени поради някаква
причина – най-често с прекъсната (пунктирна) линия

      

17

Мерни единици – метри, сантиметри

Фасади

Мащаб:
1:50,1:100

Разрези

ФАСАДИ

План ан покрива

Мерни единици - сантиметри, милиметри
(в милиметри е прието да се оразмеряват
сглобяеми конструкции, изискващи прецизна
изработка на отделните детайли)

План на подпокривния
(тавански) етаж

РАЗРЕЗИ

Мащаб:
1:50,1:100

План на надземните
(междинни) етажи

Мерни единици - сантиметри, милиметри
(в милиметри е прието да се оразмеряват
сглобяеми конструкции, изискващи прецизна
изработка на отделните детайли)

Плана на първия
(приземен) етаж

ПЛАНОВЕ

Мащаб:
1:50,
1:100

Вид чертеж

План на подземния
(полуподземния) етаж

Обща информация

№ Съдържание по елементи

17

Маркери(етикети, тагове) – текстова информация за врати,
прозорци, димни клапи, люкове и приточни отвори, ревизионни
шахти и пр.Съдържа данни за широчина, височина, височина на
монтаж от КГП, височина на перваз или праг, степен на
огнеустойчивост (където е приложимо), аеродинамична площ, код
към спесификация

      

18

Kонтури (очертания)на проходи, навеси, еркери, стрехи и балкони,
конструктивни елементи, специфични обемни елементи
(разположените над условната разрезна линия на плана – с
прекъсната линия, под нея, видимите части – с непрекъсната линия,
невидимите – с прекъсната)

      

19

Площ на зони със светла височина под 1,50 м, които се изключват от
полезната площ на помещенията в подпокривното пространство

      

20

Бордове - на подпорни стени, около стълби и площадки, огради

      

21

Повърхностно отводняване - на стълби, пътеки, площадки и тераси
по терен с проектни нива, посока и наклон в проценти

      

22

Геометрия на покривните линии с отбелязан наклон (в градуси или
проценти) и посока на водоотвеждане

      

23

Средства за отводняване на покрива -воронки, барбакани, улуци,
водостоци, аварийно отводняване

      

24

Окомплектовка и завършващи елементи - улами, била,
снегозадържащи елементи, шапки на комини и инсталационни
шахти или вертикални инсталационни клонове, които излизат над
покривната равнина

      

25

Покривно остъкляване - капандури, табакери, отваряеми люкове
към системата за димоотвеждане (с посочени геометрична и
аеродинамична площ, включително означаване на позицията с код
към спесификация)
Фотволтаични и/или соларни панели, мълниезащита,
системи против обледеняване, другооборудване

      

18

Мерни единици – метри, сантиметри

Фасади

Мащаб:
1:50,1:100

Разрези

ФАСАДИ

План ан покрива

Мерни единици - сантиметри, милиметри
(в милиметри е прието да се оразмеряват
сглобяеми конструкции, изискващи прецизна
изработка на отделните детайли)

План на подпокривния
(тавански) етаж

РАЗРЕЗИ

Мащаб:
1:50,1:100

План на надземните
(междинни) етажи

Мерни единици - сантиметри, милиметри
(в милиметри е прието да се оразмеряват
сглобяеми конструкции, изискващи прецизна
изработка на отделните детайли)

Плана на първия
(приземен) етаж

ПЛАНОВЕ

Мащаб:
1:50,
1:100

Вид чертеж

План на подземния
(полуподземния) етаж

Обща информация

№ Съдържание по елементи

26

Изгледни линии на бордове и брандмауери - при калканни и
разделителни (пожарозащитни) стени, с указана вертикална кота и
превишение над покривната равнина

      

27

Зидове и/или конструктивни елементи на долните ниа – в пунктир
(при необходимост)

      

28

Пожарозащитни ивици материал с повишена огнеустойчивост,
съгласно изискванията, с хоризонтално и вертикално разположение

      

29

Вертикални проектни / теренни коти в план- при ъглите и чупки по
очертанията на сградата

      

30

Вертикални проектни коти - на цокъла (кота ±0,00), корниза
(пресечнта точка между фасадната и покривната равнини), билото
(най-високата точка на покрива) и пр. – относителни и абсолютни, в
метри

      

31

Контур и площ на елементи по чл.93 (2) от Наредба №7 (куполи,
кули и др.)

      

32

Маркери за обозначаване на разрезни линии и изгледи (фасади),
символ за географските посоки (север), символ за препратка към
други чертежи (детайли, фрагменти) – според спецификата на
чертежа

      

Пожарна и аварийна безопасност (специални изисквания)

33

Символ за антипаник брава за врата, когато се изисква

      

Означение на клас на огнеустойчивост за врати, прозорци, капаци и
пр.

      

Означение на клас на огнеустойчивост за стени и прегради

      

Посочване в помещенията на брой посетители / обитатели /
едновременно пребиваващи – чрез обозначаване на определен
брой места в обзавеждането, или посочване на конкретен брой (с
число)

      

Обозначаване на отделни ивици материал с клас по реакция на огън
спрямо изискванията

      
19

Мерни единици – метри, сантиметри

Обозначаване на брандмауери и пожарозащитни стени (прегради),
с посочване на отворите в тях, според изискванията

      

Обозначаване на отваряеми люкове, капаци и клапи към системата
за димоотвеждане, с посочени геометрична и аеродинамична
площ, включително означаване на позицията с код към
спесификация

      

Други елементи, според необходимостта и нормативните
изисквания

      

Елементи, специфични за разрези и фасади
34

Обозначаване на подовите конструкции, включително чупки, смяна на нивата и отвори –по
елементи и слоеве, с размери, котирани горни и долни ръбове на елемента и на външния
(завършващ) слой

35

Обозначаване на наклоните на покривните равнини (в проценти, градуси или съотношения –
дробни числа)

36

Височини на етажите и помещенията - светли, конструктивни, зони с окачени тавани и/или
повдигнати (двойни, инсталационни) подове

37

Височини на парапетите, подпрозоречните первази и щурцовете (от КГП). Посочват се котите
на долния ръб на щурца и горния ръб на прозоречния перваз. При окачени фасади се котира
първият хоризонтален профил

38

Вертикални коти по етажите и нивата – относителни коти на конструкцията и настилката. Кота
±0,00 се посочва и в абсолютни мерки, съгласувано с проекта за Вертикална планировка.
Посочват се котите, определящи конкретнта височина на сградата (кота на корниза), и
максималната височина (кота на билото) – в относителни и абсолютни мерки

39

Обозначаване наприлежащия терен –с вертикални коти, определяне на средната кота на
прилежащия терен. При необходимост, линията на съществуващия терен се посочва с
прекъсната линия (пунктир)

40

Текстови описания (етикети,тагове)на предвидените материали за отделните части на строежа

41

Слънцезащитни елементи – перголи, сенници, козирки, жалузи, външни щори, и др.

20

Фасади

Мащаб:
1:50,1:100

Разрези

ФАСАДИ

План ан покрива

Мерни единици - сантиметри, милиметри
(в милиметри е прието да се оразмеряват
сглобяеми конструкции, изискващи прецизна
изработка на отделните детайли)

План на подпокривния
(тавански) етаж

РАЗРЕЗИ

Мащаб:
1:50,1:100

План на надземните
(междинни) етажи

Мерни единици - сантиметри, милиметри
(в милиметри е прието да се оразмеряват
сглобяеми конструкции, изискващи прецизна
изработка на отделните детайли)

Плана на първия
(приземен) етаж

ПЛАНОВЕ

Мащаб:
1:50,
1:100

Вид чертеж

План на подземния
(полуподземния) етаж

Обща информация

№ Съдържание по елементи

Мерни единици – метри, сантиметри

42

Други коти и размерни линии - за височина на парапетите на тераси, балкони и лоджии (от
КГП), за наддаване на издатини, стрехи и др.

43

Пожарозащитни ивици по фасадите, съгласно изискванията за пожарна безопасност, с
посочване на вида материал и техническите му характеристики

44

Посочват се ограничителни линии на застрояване(по ПУП, или по норма) и отстояния до
регулационните граници, при спазване на чл. 24 (3) от ЗУТ , и допустимата височинапо чл.24
(1) от ЗУТ

45

Обозначават се архитектурните елементи, чиито размери и местоположение подлежат на
ограничение, с препратка към съответната норма (издатини пред линиите на застрояване,
елементи по чл. 93 (2) от Наредба № 7)

АРХИТЕКТУРНИ
ДЕТАЙЛИ

Мащаб:
1:20,
1:10,
1:5, 1:2,
1:1

Мерни единици –
сантиметри,
милиметри

Фасади

Мащаб:
1:50,1:100

Разрези

ФАСАДИ

План ан покрива

Мерни единици - сантиметри, милиметри
(в милиметри е прието да се оразмеряват
сглобяеми конструкции, изискващи прецизна
изработка на отделните детайли)

План на подпокривния
(тавански) етаж

РАЗРЕЗИ

Мащаб:
1:50,1:100

План на надземните
(междинни) етажи

Мерни единици - сантиметри, милиметри
(в милиметри е прието да се оразмеряват
сглобяеми конструкции, изискващи прецизна
изработка на отделните детайли)

Плана на първия
(приземен) етаж

ПЛАНОВЕ

Мащаб:
1:50,
1:100

Вид чертеж

План на подземния
(полуподземния) етаж

Обща информация

№ Съдържание по елементи

Архитектурните детайли решават
определени фрагменти и специфични
части от сградата при преминаването
от един строителен елемент към друг.
Описват се графично влаганите
материали, последователността на
изпълнението, наклоните, мерките за
хидро и топлоизолиране, проектни
коти и други.
Тяхната цел е координация между
отделните видове монтажи, а не
конкретното изпълнение на отделните
монтажни работи. Изпълнението на
отделните монтажи се описва в
работни/монтажни чертежи

Детайл за подземната част - показва изпълнението на подземната част – конструкция, хидроизолация,
46 топлоизолация, дренажи. В най-честия случай показва направата на прехода между фундамента,
настилката в подземния етаж и вертикалната подземна стена
47

Детайл за цокъла –показва зоната на контакт между фасадата на приземно ниво, околния терен и
подземната част на сградата.Включва подробна информация за предвидените материали, включително
хидро и топлоизолации, и взаимната им обвръзка

48

Детайл за подовата конструкция - вертикален разрез през подовата конструкция – плоча, подложни
слоеве, настилка. Включва подробна информация за предвидените материали, дебелини на слоевете и
наклони (където е приложимо).
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Мерни единици – метри, сантиметри

Фасади

Мащаб:
1:50,1:100

Разрези

ФАСАДИ

План ан покрива

Мерни единици - сантиметри, милиметри
(в милиметри е прието да се оразмеряват
сглобяеми конструкции, изискващи прецизна
изработка на отделните детайли)

План на подпокривния
(тавански) етаж

РАЗРЕЗИ

Мащаб:
1:50,1:100

План на надземните
(междинни) етажи

Мерни единици - сантиметри, милиметри
(в милиметри е прието да се оразмеряват
сглобяеми конструкции, изискващи прецизна
изработка на отделните детайли)

Плана на първия
(приземен) етаж

ПЛАНОВЕ

Мащаб:
1:50,
1:100

Вид чертеж

План на подземния
(полуподземния) етаж

Обща информация

№ Съдържание по елементи

49

Детайл за външната част на покрива - вертикален разрез през борда (стрехата).Включва подробна
информация за влаганите материали, включително хидро- и топлоизолиране.

50

Детайл за вътрешната част на покрива - вертикален разрез през билото.Включва подробна информация
за влаганите материали, включително хидро- и топлоизолиране.

51

Детайли за фасадите –при промени в геометрията и материалите на фасадите - връзка между плътни и
остъклени части, различни видове фасадни материали (например мазилка и облицовка). Включват
подробна информация за материалите и начина на полагане, включително субконструкции.
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ОПИСАНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЧЕРТЕЖИ
1.1.

СИТУАЦИОНЕН ПЛАН (СИТУАЦИЯ)

1.1.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
На този план се изобразява застрояването в имота обобщено, по външния контур на
ограждащите стени. Архитектурната ситуация се представя върху геодезическото заснемане,
или проекта за вертикална планировка. В ъглите (чупките) на застрояването се посочват
теренните коти, съобразно проекта за вертикална планировка, като може да се покажат и
котите от съществуващите теренни нива. В този случай проектната кота се изписва в числител,
а съществуващата – в знаменател. В контура на застрояването се посочва котата, приета за
"кота нула", както и други специфични коти, на места, видими в тази проекция (напр. коти на
външни тераси, начало и край на рампи, стълбища и пр.). По ясен и разбираем начин се
показва реалната височина на сградата, и нейната етажност (при повече от една височина и
етажност същите се разграничават, и се показват отделно). В случай, че за сградата не може
да се определи единна височина (напр. поради разлики в терена от различните страни),
различните височини се посочват на съответните места. В рамките на имота, по възможност
извън контура на застрояването, се посочват номерата и идентификаторите по плана за
регулация, и кадастралната карта (план).
На ситуационния план се указват географските посоки, чрез подходящ символ. Чертежът се
изработва в мащаб 1:200 (250), 1:500, или 1:1000 (за по-прости обекти, където от значение е
единствено разположението на постройката спрямо границите на имота, без подробности).
Изходните данни, на които се базира изработката на чертежа (геодезично заснемане, извадка
от действащ подробен устройствен план и/или кадастрална карта), се описват в забележки
към чертежа (ATR02). Условните обозначения се поясняват в легенда (ATR03). Задължителен
елемент от чертежа е таблицата с устройствените показатели (ATR05).
1.1.2. СЪДЪРЖАНИЕ И ЕЛЕМЕНТИ НА ЧЕРТЕЖА
Освен контура на застрояването, на ситуационния план се показват и различните видове
настилки (в легенда се поясняват условните обозначения и щриховки), стълби и рампи за
връзка между отделните нива, други елементи на вертикалната планировка (бордюри,
подпорни стени, площадки и пр.), както и елементите на озеленяването – включително
местоположението на високата дървесна растителност, с проекция на короните (в легенда
към чертежа може да се въведат поясняващи символи, щриховки и т. н.). Чрез подходящ
символ се посочват всички входове към отделните части на застрояването – главни,
спомагателни, стопански. Желателно, но не задължително, е показването на елементи от
техническата инфраструктура в имота – водомерни и канализационни шахти, резервоари,
външни осветителни тела, климатични инсталации, и др. подобни. Показването на ограда
около имота, със съответните входове, не е задължително – освен в случаите, когато оградата
е предмет на същия проект.
На ситуационния план задължително се показват линиите на застрояване (ограничителни, или
задължителни), при спазване на изискванията за отстояния от границите, разстояния между
сградите в съседните имоти и през улицата, ограниченията за дължина на съответната фасада
при минимално допустимо отстояние от границата в същата посока, и т. н.
Улицата(ите), към които имотът има лице, се изобразяват задължително – в обхват най-малко
до осовата им линия. В случаите, когато за улиците има изработен нивелетен план, и
вертикалната планировка е съобразена с него, се посочват пътните нивелети и регули по план.
В останалите случаи се показват хоризонтали от заснетия терен, и характерни точки в
непосредствена близост до имота.
Максимално допустимите устройствени параметри, определени с ОУП, ПУП или съгласно
Част втора от Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ, се изобразяват на чертежа в матрица (маркировка
на режима на застрояване) съгласно Приложение № 1 към чл. 68 (1) от Наредба № 8 за ОСУП.
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1.1.3. КОТИРОВКИ НА ЧЕРТЕЖА
Обичайно котировките за този чертеж са в метри, с точност до два знака след десетичната
запетая (точка). Котират се задължително всички отстояния от сградата(ите) до границите на
имота. В случай, че фасадите не са успоредни на границите, разстоянието се определя като
перпендикуляр, спуснат от дадена точка на сградата до съответната гранична линия. С оглед
спазване на нормативно определените разстояния между сградите в съседни имоти, се
котират разстоянията между тези сгради в зоната на най-голямото им сближаване. В общия
случай, разстоянието между сградата и осовата линия на улицата трябва да е по-голямо или
равно на половината от изискващото се разстояние между сградите през улица.
Котират се и разстоянията от съществуващата, или проектно предвидена висока дървесна
растителност, до границите на имота, като същите трябва да са съобразени с изискванията по
чл. 94 (2) от Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ.
1.1.4. ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН
Генералният план е вид ситуационна разработка, която се прилага в случаите на комплексно
застрояване – когато в имота се предвиждат две или повече самостоятелни сгради, или сгради
и съоръжения във взаимна функционална обвързаност. Обикновено се разработва в мащаб
1:200 (250), при спазване на препоръките за изработка на ситуационни планове.
1.2.

ПЛАН НА ПОДЗЕМНИЯ/ ПОЛУПОДЗЕМНИЯ ЕТАЖ

1.2.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
На този план се изобразява в хоризонтален разрез частта от сградата, разположена изцяло
или отчасти под повърхността на земята. Отделно от използваемите помещения на това ниво,
с подходяща щриховка се обозначават частите, които не са предвидени за ползване и
обитаване (понякога се обозначават и с условен надпис "не се копае"). В случай, че този етаж
има непосредствена връзка с околното пространство (напр. когато съдържа подземен гараж,
или друго помещение, достъпно отвън) се показва в условен разрез начинът на достъп –
стълба, рампа, асансьор или (платформа) подемник. Обичайно този чертеж се изработва в
мащаб 1:50 или 1:100. Специфичните предпоставки, и основните изисквания към
изпълнението, се описват в забележки (ATR02) към чертежа. Площите на отделните
самостоятелни обекти и помещенията в тях, заедно с необходимите довършителни работи, се
посочват в таблица към чертежа (ATR04). Условните обозначения се посочват в легенда
(ATR03).
1.2.2. СЪДЪРЖАНИЕ И ЕЛЕМЕНТИ НА ЧЕРТЕЖА
Показва се пълно и точно разпределение на помещенията на етажа, с обозначение на всички
врати, прозорци и отвори. С подходяща сигнатура се обозначават различните стени и опорни
елементи, в зависимост от материала (стоманобетон, зидария, монтажни прегради).
Обозначават се английски дворове, ако има. Нанасят се стълбища, асансьори, рампи – с
обозначение на посоката на движение нагоре, наклони, количесто и размери на стъпалата в
едно стълбищно рамо, и т. н. Всички помещения се обозначават със сигнатура за
функционално предназначение и принадлежност към самостоятелните обекти в сградата (ако
е предвидено в проекта). За всяко помещение се посочва светлата му площ в квадратни метри,
с точност до два знака след десетичната запетая (точка). Задължително се показва в цялост
неподвижното обзавеждане и оборудване, в това число санитарните прибори в съответните
помещения. Обозначават се разлики в нивата (прагове), ако има такива. Показват се
вертикалните клонове на инженерните мрежи, преминаващи през помещенията,
включително шахти и отвори в пода и тавана, както и начина на затварянето им (напр. с
гипсокартон върху щендерна конструкция, обзиждане с газобетонни блокчета, или друго).
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В санитарните помещения е желателно, но не задължително, показването на
местоположението на подовите сифони, със съответните линии за наклоните към тях.
Понякога е необходимо на този чертеж да се посочат и определени елементи от вътрешната
инженерна инфраструктура в план – хоризонтална разводка на канализацията (с шахтите, ако
има такива), както и проекцията на преминаващите по тавана елементи (тръби, въздуховоди,
кабелни скари). По преценка на проектанта може да се обозначат уредите за отопление
(охлаждане, климатизация) – радиатори, чилъри, климатици. Задължително се показват
комините. Обозначават се всички елементи, имащи отношение към пасивните мерки за
защита от пожар (вид врати и прозорци, капаци, вентилационни отвори), с техните
характеристики според изискванията. С прекъсната линия (пунктир) се обозначават
проекциите на всички елементи от сградата, излизащи извън разрезния контур. С подходяща
сигнатура се показва вида и дебелината на външната изолация по всички стени. В случаите на
свързано застрояване (на калкан със сграда в съседен имот) се обозначава контактната зона,
с надпис и/или сигнатура. В повечето случаи на чертежа се изобразяват и оситена
конструктивните елементи, които трябва да съвпадат (като местоположение и обозначения) с
чертежите по част "Строителни конструкции" (СК).
1.2.3. КОТИРОВКИ НА ЧЕРТЕЖА
Чертежът се оразмерява с хоризонтални и вертикални коти, като се спазва принципът за
външните котировки да се върви от общото към частното, а за вътрешните – обратно. Отвън
се посочват, последователно: общ габарит, чупки по фасадата, прозорци и отвори, балкони. В
случаите, когато са изобразени и конструктивните оси – най-удобно е първата (най-външната)
размерна линия да е за тях. По този начин, при работа с CAD/CAM софтуер, останалите
размери могат да се "скрият" (например, при обща презентация в по-малък мащаб), и да
останат само осовите размери – без да се нарушава графичните отстояния между маркерите
на осите и размерната линия.
Отвътре се котират широчини на прозорци и отвори и разстояния до напречните стени,
вътрешни чупки и надстърчащи в помещението елементи (напр. колони), и общ светъл
габарит. Прието е хоризонталната котировка на отвори да е по външните им ръбове (за
разлика от някои страни, където е прието да се котират отворите до оста им). Хоризонталната
котировка на отворите може да бъде зидарска (размера на дограмата + 2 см), или столарска
(котира се точния размер на отвора). Напоследък е възприет вторият начин, тъй като няма
задължителни стандартни размери за прозорци и врати, и изработката им е по мярка от място,
след снемане на размери.
С вертикални коти (за проектните нива спрямо възприетата "кота нула" на строежа) се
обозначават всички помещения (площи), проектирани на различно ниво. Когато повечето от
помещенията са на едно ниво, обикновено котата се поставя при входовете / изходите на
етажа – напр. около външни врати, стълбища и рампи. Желателно, но не задължително, е
указването на абсолютна кота на този план. По преценка на проектанта вертикалната
котировка може да включва както нивото на готовия под (КГП), така и нивото на
конструктивния елемент отдолу (плоча, настилка, гредоред). Когато има английски дворове,
се котира дъното на шахтата, спрямо проектната кота нула. Котировките са в сантиметри, с
точност до 0,5 см.
1.3.

ПЛАН НА ПРИЗЕМНИЯ (ПЪРВИ) ЕТАЖ

1.3.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Това е един от най-важните чертежи в комплекта. Обикновено показва по-голямата част, или,
при необходимост – цялата площ на имота, в който се проектира сградата. В по-големи
подробности се показва обвръзката на сградата с терена, като елементите от вертикалната
планировка (стълби, подпорни стени, тераси, рампи) се показват по-детайлно (с парапети,
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бордюри, пътни ивици и т. н.). За тези елементи се посочва височината им над проектния
терен, като, освен в ъглите и чупките на сградата, котировките за проектен и съществуващ
терен се изобразяват и в характерни точки от цялостното решение на свободното дворно
пространство. Обичайният мащаб за този чертеж е 1:50 или 1:100. Към чертежа се прилагат
атрибутите ATR02, ATR03 и ATR04, както е описано по-горе.
1.3.2. СЪДЪРЖАНИЕ И ЕЛЕМЕНТИ НА ЧЕРТЕЖА
Както и на всички етажни разпределения, и тук се показват всички стени, елементи от
носещата конструкция, отвори, врати, прозорци и витрини – по начина, описан по-горе.
Стените се показват с характерните им обозначения, пояснени в легенда към чертежа – в
зависимост от материала и повърхностната обработка. Конструктивните елементи, попадащи
в разрезната равнина на чертежа, се изобразяват с плътен контур и подходяща щриховка, а
тези над тази равнина – в хоризонталната им проекция, с прекъсната (пунктирана) линия.
Задължително се посочват всички входове / изходи в сградата, както и комуникационните
елементи – стълбища, рампи, асансьори, ескалатори – с обозначение на наклони, брой и
размери на стъпалата, посоки нагоре и надолу. На чертежа се изобразяват всички елементи
от неподвижното обзавеждане и оборудване, включително санитарни прибори, фиксирани
кухненски мебели, вградени гардероби и шкафове, и пр. По желание се показват и посъществените елементи от подвижното обзавеждане – корпусни мебели, дивани, бюра, маси
и столове, и т. н. Както и на всички планове, се показват символите (маркерите), указващи
място и посока на разрезите, и обозначение и посока на фасадите. В повечето случаи се
показват и конструктивните оси. Не е прието да се обозначават оси на конструктивните
елементи в случаите, когато става въпрос за преустройство на заснет съществуващ обект, и не
може да се установят с точност местоположението и габаритите на всички конструктивни
елементи в обхвата на чертежа.
1.3.3. КОТИРОВКИ НА ЧЕРТЕЖА
Спазват се принципите на оразмеряване, посочени по-горе. На този чертеж задължително се
обозначава вертикална "кота нула", в относителни и абсолютни мерки. Котировките са в
сантиметри, с точност до 0,5 см.
1.4.

ПЛАН НА ТИПОВИЯ ЕТАЖ

1.4.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
При този чертеж става въпрос за план на етажи, разположени междинно спрямо приземното
и подпокривното ниво на сградата. В повечето случаи етажите са еднакви (типови), или с
незначителни разлики (в разположението на прозорците и витрините, мястото на издатините
(еркери или балкони), направени с цел постигане на по-изразителна или оригинална
архитектура. В този случай е допустимо общото разпределение да се покаже на един план,
като се обозначи за кои нива е приложим (с обозначение на етажите и вертикалните им коти).
Разликите могат да бъдат показани на допълнителен фрагмент от чертежа, в същия мащаб,
обхващащ само мястото, където има различия. Приложими са всички указания и препоръки,
посочени по-горе. Обичайният мащаб за този чертеж е 1:50 или 1:100. Към чертежа се
прилагат атрибутите ATR02, ATR03 и ATR04, както е описано по-горе.
1.4.2. СЪДЪРЖАНИЕ И ЕЛЕМЕНТИ НА ЧЕРТЕЖА
Този чертеж не се отличава съществено от описаните по-горе. Спецификата при него се състои
в необходимостта да се обозначават елементи, които имат незначителни разлики един
спрямо друг на съответните нива – например, комини, които започват от конкретен етаж в
рамките на типовите, отвори, които променят размерите си на съответните етажи, и т. н. Тези
елементи се обозначават с етикети, указващи естеството на промяната, и за кой етаж (ниво)
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се отнася. При промени в разпределението на стените и отворите (вътре или отвън)
промененият участък може да се изобрази като фрагмент – на същия или на друг лист, с
препратка към него.
1.4.3. КОТИРОВКИ НА ЧЕРТЕЖА
Спазват се принципите на оразмеряване, посочени дотук. Когато междинните (типови) етажи
са повече от един, с еднакво или подобно разпределение – така, че да не се налага
изработването на самостоятелен чертеж, с вертикални коти се посочва за кои етажи (нива) на
сградата се отнася чертежът. Котировките са в сантиметри, с точност до 0,5 см.
1.5.

ПЛАН НА ТАВАНСКИЯ (ПОДПОКРИВЕН) ЕТАЖ

1.5.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Това е чертеж на етажа, попадащ (изцяло или отчасти) под покривните равнини – без значение
дали покривът е плосък, или скатен. Този чертеж е характерен с необходимостта на него да се
показват допълнителни елементи – напр. покривните равнини под наклон (в разрез), или
покриви в изглед. Също в изглед, на него се показват всички видими части от сградата,
разположени на по-долни нива. Спазват се общите препоръки за изработка на планове
(разпределения) на етажите. Обичайният мащаб за този чертеж е 1:50 или 1:100. Към чертежа
се прилагат атрибутите ATR02, ATR03 и ATR04, както е описано по-горе.
1.5.2. СЪДЪРЖАНИЕ И ЕЛЕМЕНТИ НА ЧЕРТЕЖА
На този план, освен разпределението на помещенията, както е описано по-горе, се показват
и видимите в изглед и проекция покривни линии – с непрекъснати, или прекъснати
(пунктирни) лини. Изобразяват се и характерни елементи – покривни прозорци (капандури,
табакери), елементи на водоотвеждането (сифони, воронки, барбакани), както и ревизионни
отвори, обзиждане на комини и щрангове, и др. подобни. Прозорците в равнината на
покривните скатове могат да се показват с маркери за размери и сигнатура, или без тях (в този
случай размерите им се посочват в плана на покрива). При помещенията, разположени изцяло
или отчасти под скатен покрив, се обозначава с прекъсната линия пространството със светла
височина по-голяма от 1,50 м, което образува светлата площ на помещението Останалата
площ се посочва отделно, като стопанска (складова).
При изобразяване на плоски покриви и покривни тераси се обозначават бордовете и
парапетите, като се отбелязват горните ръбове на масивните им части и височините им над
покривното покритие. Показват се вида на покритието, вида и местата на водоприемниците и
наклоните и посоките на водотвеждане.
1.5.3. КОТИРОВКИ НА ЧЕРТЕЖА
Отново, спазват се принципите на оразмеряване, посочени дотук. Допълнително се посочват
вертикалните коти на всички характерни елементи от покривната конструкция – ръба на
скатовете, бордовете и парапетите. Обозначават се всички прагове, както и вертикалните коти
на повърхностите с различни нива на разполагане. Котировките са в сантиметри, с точност до
0,5 см.
1.6.

ПЛАН НА ПОКРИВА

1.6.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Този план се нарича още "План на покривните линии", и на него се обозначава в изглед
пълната геометрия на покривите – плоски участъци, скатове, била, майи и улами. Показват се
в хоризонтална проекция всички видими елементи на сградата от по-долните нива. Когато
покривите се застъпват в проекция, видимите части се показват с непрекъсната линия, а
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невидимите – с прекъсната (пунктир), така, че да се представи ясно геометрията на
покривните елементи и взаимното им разположение. Обичайният мащаб за този чертеж е
1:50 или 1:100, като по-често, при по-прости като геометрия покривни решения, се прилага помалкият мащаб. Основните изисквания към изпълнението се описват в забележки (ATR02) към
чертежа.
1.6.2. СЪДЪРЖАНИЕ И ЕЛЕМЕНТИ НА ЧЕРТЕЖА
Планът на покрива съдържа, освен геометрично изображение на покривните линии, и всички
елементи, разположени над покривните равнини – комини (същинската им част, и
необходимото обзиждане), покривни прозорци, други елементи (включително техническа
инфраструктура), предвидени за разполагане на и над покрива (соларни панели,
фотоволтаици, външни тела на климатици и пр. Показват се начините за отвеждане на
дъждовните води (вътрешно или периферно), заедно с всички елементи –сифони, воронки,
барбакани, олуци, водосточни тръби и т. н. За по-голяма яснота, с прекъсната линия с поголяма дебелина, се показват външните очертания на стените и опорните елементи,
разположени на нивото непосредствено под покрива.
1.6.3. КОТИРОВКИ НА ЧЕРТЕЖА
Спазват се общите правила за котиране на чертежи в план, като се отбелязват, освен външните
размери на елементите, и характерните размери на стрехи, била, майи, улами, бордове и
парапети.
С вертикална котировка се посочват (в относителни мерки) нивата на отделните равнини и
точки от покривните повърхнини. Желателно е котите на стрехите и билата да се посочат и в
абсолютни мерки. Хоризонталните котировки са в сантиметри, с точност до 0,5 см, а
вертикалните – в метри, с точност до два или три знака след десетичната запетая (точка).
1.7.

ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ

1.7.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Този чертеж има за цел да илюстрира проектното решение на сградата във вертикално
отношение. За всеки обект е необходим поне един вертикален разрез, обикновено през
стълбището. По преценка на проектанта може да се представят и други разрези през
характерни места на сградата – изцяло, или фрагментарно, ако това е необходимо за
изясняване на съществени моменти от проектното решение. Поне един от разрезите трябва
да обхваща цялата височина на сградата – от фундаментите до покрива включително. Добра
проектантска практика е конструктивните елементи, попадащи в разреза, да се представят
коректно, в съответствие с кофражните планове – включително фундаментите, които често
биват изобразявани в архитектурните чертежи условно. Обичайният мащаб за този чертеж е
1:50. Основните изисквания към изпълнението се описват в забележки (ATR02) към чертежа,
а условните обозначения се посочват в легенда (ATR03).
1.7.2. СЪДЪРЖАНИЕ И ЕЛЕМЕНТИ НА ЧЕРТЕЖА
С този чертеж се изясняват параметрите на проектираните пространства във вертикално
отношение – светли и конструктивни височини, дебелини на междуетажните плочи
(конструкции), настилките, предвидените за изпълнение слоеве от различни материали за
подове над земната основа, над отопляеми или неотопляеми помещения, за покриви,
външните части на еркери и балкони, тераси, и т. н. Предвидените материали се описват
послойно, чрез т. нар. Етикети – "флагчета", с последователно изписване на материалите
отгоре надолу, или отвън навътре, и с линия, указваща за коя разрезна позиция се отнасят.
При липса на място в рамките на чертежа, описанието може да се изнесе встрани, като се
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обозначи по подходящ начин на самия чертеж. За изобразяване на отделните материали се
използват различни дебелини на линиите и щриховки, пояснени в легендата.
На чертежа се показват конструктивните оси, имащи отношение към конкретния участък от
сградата.
1.7.3. КОТИРОВКИ НА ЧЕРТЕЖА
Освен котировките, указващи линейните размери по вертикала (построени на принципа,
описан по-горе) – светли височини, вертикални размери на отвори, разстояние от готовия под,
височини на бордове и парапети, в разреза се показват и вертикални коти с характерна
сигнатура – за нива на готовия под на отделните етажи, нива на конструктивните елементи
(плочи, гредореди), височини на бордове, парапети, стрехи, била и др. Желателно е котиране
на височината на сградата, определена според условията по чл. 24 (1) от ЗУТ – от определеното
според вертикалната планировка средно ниво на прилежащия терен за съответната
ограждаща стена: до котата на пресечната линия на фасадната равнина с покривната равнина
- при сгради със стрехи; до котата на горната повърхност на корниза - при сгради с корнизи;
до котата на най-високата точка на ограждащите стени - при сгради без корнизи и без стрехи.
При възможност, в разреза се посочват ограничителните лини на застрояването по смисъла
чл. 24 (3) от ЗУТ, както и ограничителните линии за издатини по смисъла на чл. 86 и сл. от
Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ, включително и над условната покривна равнина, построена по
правилата на чл. 24 (2) от ЗУТ. Линейните котировки са в сантиметри, с точност до 0,5 см, а
вертикалните – в метри, с точност до два или три знака след десетичната запетая (точка).
1.8.

ФАСАДИ

1.8.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Това е чертежът, който в най-голяма степен допринася за изясняване на основната идея и
визуалната концепция на проектирания обект. Поради това начинът на представяне –цветно
или черно-бяло, по-графично, или по-илюстративно, със засенчване или без, с елементи от
околната среда, или без тях – е изцяло по избор на проектанта. Обичайният мащаб за тези
чертежи е 1:100, но нерядко, ако разработката е по-детайлна, се прилага и мащаб 1:50.
Основните изисквания към изпълнението се описват в забележки (ATR02) към чертежа, а
условните обозначения се посочват в легенда (ATR03).
1.8.2. СЪДЪРЖАНИЕ И ЕЛЕМЕНТИ НА ЧЕРТЕЖА
Фасадите се изобразяват в избрана от проектанта ортогонална проекция, най-често показваща
във фронтален изглед основната част от съответното лице на сградата. С плътна непрекъсната
линия, и подходяща щриховка, се посочва прилежащият терен, и сградата се изобразява с
изгледни линии от тази линия нагоре. Допустимо е подземни части на сградата да се
изобразят в тази проекция с по-тънка прекъсната (пунктирна) линия.
Показват се всички видими отвън елементи на сградата – фасадни и покривни равнини, врати,
прозорци, витрини, козирки, парапети и др. Желателно, но не задължително, е посочването
на отваряемост на дограмите в изглед. Същото се отнася и до съответните маркери (сигнатури)
на дограмата. На фасадите се показват по подходящ начин различните материали,
предвидени за екстериорна обработка на повърхностите, като описанието може да бъде
дадено в самия чертеж, или отстрани, с подходяща сигнатура и препратка. Обикновено на
чертежа се обозначават осите на конструктивните елементи, намиращи се по периферията на
съответната фасадна стена(и). Отделните фасади се обозначават на чертежа според
географската им ориентация.
На тези чертежи е най-подходящо да се изобразят по контрастен начин ограничителните
линии на застрояването и допустимите височини, за да се докаже с графични средства
спазването на нормативите за отстояния, височини и издатини пред линиите на застрояване.
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Също, тук се обозначават и елементите (куполи, кули и др.) по чл. 93 (2) от Наредба № 7 за
ПНУОВТУЗ, с описание на параметрите им, и съответствие на нормативните ограничения.
1.8.3. КОТИРОВКИ НА ЧЕРТЕЖА
Обикновено линейните размери на тези чертежи се свеждат до общ габарит, и осови размери
между видимите оси. Вертикалните размери се посочват на всички характерни нива, като найважни са котите на прилежащия терен, котите на долните ръбове на еркери и балкони,
условната "кота корниз" и котите на покривните елементи (стрехи, била, бордове и др.
Задължително се посочва височина на балконските парапети спрямо съответната кота на
готовия под. В ъглите и чупките на сградата се указват в абсолютни мерки котите съобразно
вертикалната планировка, като в знаменател може да се покаже и теренната кота по
заснемане. Всички контролирани нива ("кота нула", "кота корниз" и "кота било") се посочват,
освен в относителни, и в абсолютни мерки. Ако прилежащият към съответната фасада терен
е с наклони, за нея се определя средно ниво, и се посочва височина от него до точката,
определяща максимално допустимата височина за сградата. Линейните котировки са в
сантиметри, с точност до 0,5 см, а вертикалните – в метри, с точност до два или три знака след
десетичната запетая (точка).
1.9.

ДЕТАЙЛИ

1.9.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Целта на този тип чертежи е да конкретизира определени проектни решения, като уточни
материалите по специфични характеристики, начин и последователност на монтажа,
изисквания за полагане и укрепване, и др. Посочват се конкретни допълнителни елементи,
чието изобразяване изисква по-крупен мащаб. Обикновено се изработват в мащаб 1:20 (25),
1:10, 1:5 или дори 1:1.Основните изисквания към изпълнението се описват в забележки
(ATR02) към чертежа, а условните обозначения се посочват в легенда (ATR03).
1.9.2. СЪДЪРЖАНИЕ И ЕЛЕМЕНТИ НА ЧЕРТЕЖА
На чертежите се изобразяват, с подробности, строително – конструктивните и архитектурни
елементи, като видът и характеристиките им се изписват подробно, с графични указания към
елемента, за който се отнасят. Тези чертежи следва да определят ясно и изчерпателно начина
на изпълнение, оценка и приемане на съответните видове СМР.
1.9.3. КОТИРОВКИ НА ЧЕРТЕЖА
Обичайно работните детайли се котират в милиметри, или сантиметри, с точност до един знак
след десетичната запетая. Посочват се размерите на всички елементи, като е допустимо някои
от тях с по-малка дебелина да не се отразяват в размерните линии, а посочването им да става
само в описанието (напр. хидроизолационни и лепилни слоеве с незначителна дебелина).
2.

ТЕКСТОВИ МАТЕРИАЛИ

2.1. ЗАБЕЛЕЖКИ
2.1.1. ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ към всички чертежи
01. Изпълнението на всички строителнии монтажни работи следва да бъде съобразено с
изискванията на Наредба № Із-1971 за СТПНОБП, Наредба № 2 за проектиране, изпълнение,
контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и
съоръжения, Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на
енергия в сградите и Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Всички строителни и
монтажни работи следва да се изпълняват съгласно предвижданията на проектната
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документация, действащата към момента нормативна уредба по отношение на
изпълнението, освидетелстването и приемането на СМР, и техническите и технологичните
изисквания.
02. При изменения в проекта и/или техническо несъответствие между отделните проектни
части по време на строителство следва своевременно да бъде уведомен Водещият проектант,
за получаване на задължителни инструкции към Изпълнителя.
03. Всички производствени и монтажни чертежи по време на строителство следва да бъдат
изготвени от изпълнителя и/или доставчика на конкретните СМР и/или оборудване, и да
бъдат представени за съгласуване от Водещия проектант. При нужда може да бъде изискано
уточняващо задание и/или инструкции от Водещия проектант.
04. Проверката на всички монтажни размери и действително изпълнени работи на строежа се
извършва от Изпълнителя на конкретните СМР на негова отговорност. При констатирано
несъответствие с предвижданията на проекта следва своевременно да бъде уведомен
Водещият проектант за получаване на задължителни инструкции към Изпълнителя.
2.1.2. СПЕЦИФИЧНИ ЗАБЕЛЕЖКИ към чертежи, представляващи ситуационни планове
(ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН, СИТУАЦИЯ)
Обичайно към този тип чертежи се адресират забележки, имащи отношение към изходните
данни за проектиране – подробен устройствен план, виза, геодезично заснемане, регулация
в цифров вид, устройствени показатели и др., например:
01. Сградата (постройката, съоръжението) е разположена в урегулирания (поземления) имот
в съответствие с предвижданията на ... (напр. Подробен устройствен план - ПРЗ, одобрен със
Заповед № .../... г. на ...);
02. Устройствените показатели са в съответствие с предвижданията на ... (напр. ОУП / ПУП на
Община / местност ... за устройствена зона ...);
03. Ситуационният план е изработен по данни от геодезическо заснемане, с нанесени
кадастрални данни и регулация от цифровия модел.
2.1.3. СПЕЦИФИЧНИ ЗАБЕЛЕЖКИ към чертежи, представляващи хоризонтални и/или
вертикални сечения (РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ, РАЗРЕЗИ)
01. Всички размери са зидарски, в сантиметри (или друго, според конкретния обект, и
предпочитанията на проектанта).
02. Всички елементи от носещата конструкция (посочват се видът и материалите – напр.
стоманобетонни елементи), включително местоположението им, габаритните им размери и
отворите в тях, се изпълняват съгласно проекта по част "Строителни конструкции" (СК).
03. Вертикалните котировки са в метри (или друго, според конкретния обект, и
предпочитанията на проектанта), от нивото на готовия под.
04. Размерите на дограмата са столарски, в метри (или друго, според конкретния обект, и
предпочитанията на проектанта).
05. Външните ограждащи стени ще се изпълнят от ... (посочва се конкретният материал, напр.
керамични блокове Wienerberger Porotherm 25 N+F Light, с дебелина 25 см); Вътрешните
преградни стени ще се изпълнят от ... (посочва се конкретният материал, напр. керамични
блокове с дебелина 25 (12) см).
06. Предвижда се изпълнението на топлоизолация по всички външни повърхности, вкл.
еркерите, от ... (посочва се конкретният материал, напр. експандиран / екструдиран
полистирен (EPS /XPS) с дебелина 5 / 10 см), с фасадна обработка от ... (напр. двукратно
полагане на лепилен слой върху стъклофибърна мрежа, с финишна мазилка на силикатна
основа);
07. Покривната конструкция (посочва се видът – напр. стоманобетонна плоча) ще се
топлоизолира отгоре с ... (посочва се материалът, напр. минерална вата с дебелина 15 см, и
начинът на изпълнение – напр. положена между дървени ребра, над пародифузна мембрана),
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и ще се хидроизолира с ... (посочва се материалът, напр. рулонен материал на битумна основа
върху обшивка от OSB 3), с покритие от ... (посочва се материалът, напр. битумни шиндли).
08. По подовете над земята, както и по таваните на неотопляемите помещения, ще се положи
изолация ... (описва се видът и начинът на изпълнение, напр. с плочи от екструдиран
полистирен (XPS) с дебелина 10 см).
09. Дограмите ще са от ... (посочва се видът и материалите, напр. петкамерни PVC профили,
остъклени със стъклопакет с външно нискоемисионно стъкло). Всички врати, витрини и
прозорци се изработват по мярка от място, след завършване на зидарията.
10. Подземните части на сградата ще се хидроизолират с ... (посочват се материалите и
начинът на изпълнение, напр. изолация на битумна основа, положена върху битумна обмазка,
със защита от HDPE фолио отвън).
11. Всички елементи на сградата с клас по реакция на огън по-нисък от А2 (напр. дървени
части) ще отстоят най - малко на 10 см от комините.
12. Всички парапети са с височина 105 (120 – за етажите над 20 м височина) см от котата на
готовия под в съответните помещения (пространства).
13. Във всички санитарни помещения да се изпълни система за хидроизолация под подовата
настилка.
14. Всички инсталационни клонове да се изпълняват задължително съобразно проектите по
съответните части, съгласувано с проекта по част АС. Затварянето им с обшивки, шахтови стени
и окачени тавани се извършва след изпробването им в експлоатационни условия, и
приемането им. При несъответствие между отделните проектни части по отношение на
инсталациите следва своевременно да се уведоми водещият проектант. Ревизионните отвори
да се оформят с материали и по детайли, одобрени от проектанта.
15. Светлите площи на помещенията са изчислени по вътрешния контур на ограждащите /
преградните стени, и предстенните обшивки.
16. Монтажните планове на трайни настилки, окачени тавани и вътрешни стенни облицовки
са предмет на отделна разработка (интериорен проект).
17. Всички СМР, включително демонтажни и разрушителни работи, да се изпълняват съгласно
изискванията на Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
18. Всички хидроизолационни работи да се изпълняват съгласно Наредба № 2 за
проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни
системи на сгради и съоръжения.
19. Всички вложени материали и строителни продукти следва да отговарят на изискванията
по чл.169 (1) и (3) от ЗУТ.
2.1.4. СПЕЦИФИЧНИ ЗАБЕЛЕЖКИ към чертежи, представляващи изгледи (ФАСАДИ)
Освен горните забележки, които са приложими към чертежите на фасадите (изцяло, или
отчасти), към тях могат да се добавят и следните, специфични за изгледите, текстове:
20. По фасадите се предвиждат ивици от изолационен материал с клас на реакция на огън А1
(напр. минерална вата по БДС EN 13162) - с височина 20 см, разположени по схема, и по 20 см
над, и 35 см встрани от отворите за прозорци и врати (отгоре) - за етажите над третия.
21. Всички видове облицовъчни материали, обработка на повърхности и избор на цветове да
се съгласуват с проектанта, след избор на доставчик и предоставяне на съответните каталози
за цветове и мостри.
2.1.5. СПЕЦИФИЧНИ ЗАБЕЛЕЖКИ към чертежи, представляващи частични хоризонтални
и/или вертикални сечения или изгледи (ДЕТАЙЛИ)
Освен горните забележки (където е приложимо), може да се добавят и други текстове,
характеризиращи начина на изпълнение, монтаж, крепежни елементи, описание на шаблони,
технически спецификации, технологични карти и др.
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2.1.6. ЗАБЕЛЕЖКИ към СПЕСИФИКАЦИИ
Към спесификациите на дограма, окачени фасади, парапети, интериорни и екстериорни
стъклени прегради и пр. могат да се добавят следните специфични забележки:
22. Типът на стъклата, стъклопакетите, и изборът на система за фасадни профили е съгалсно
архитектурните изисквания на проектанта. Основните им характеристики са посочени в
текстовата част към Спесификациите.
23. Изчисленията за статика и условия на безопасност са отговорност на съответния
изпълнител / производител / доставчик на крайния продукт.
24. Монтаж съгласно БДС EN 12488:2016.
25. Стъклопакети съгласно БДС EN 1279-5:2005+A2:2011.
26. При установяване на несъответствие следва своевременно да бъде уведомен Водещият
проектант за получаване на инструкции.
2.2. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА – СЪДЪРЖАНИЕ И СТРУКТУРА
Обяснителната записка е задължителна част от проектната документация. В записката се
посочват точното местонахождение на имота (строежа) с точни данни по кадастрална карта
(кадастрален план) и действащ план за регулация, административен адрес (ако има такъв),
изходните данни, основанията за проектиране, условията, осигуряващи спазване на
изискванията на действащата нормативна уредба, основните обемно – пространствени и
функционални характеристики, мерките и начините, осигуряващи съответствието със
съществените изисквания към строежите. Обяснителната записка може да има следната
примерна структура:
2.2.1. Собственост върху земята и право на строеж. Възложител по смисъла на чл. 161 (1) от
ЗУТ. Местонахождение и ситуационно разположение на строежа.
2.2.2. Устройствени предпоставки за проектиране. Действащ подробен устройствен план,
показатели по общ или подробен план, виза за проектиране.
2.2.3. Изходни данни за проектиране. Предпроектни проучвания и обосновки. Геодезично
заснемане, изходни данни за наличие на техническа инфраструктура, геоложки проучвания.
2.2.4. Разполагане на сградата(ите) в урегулирания имот. Начин на застрояване.
2.2.5. Височина на сградата. Характер на застрояването.
2.2.6. Издатини пред линиите на застрояване. Спазване на нормативните изисквания.
2.2.7. Спазване на изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ.
2.2.7.1. Решение по достъпност
2.2.7.2. Общи характеристики по пожарна безопасност
2.2.7.3. Зашита от шум
2.2.7.4. Хидроизолации
2.2.7.5. Обосновка на други приложими нормативни изисквания съобразно вида на
обекта
2.2.8. Съответствие с основните архитектурно-планировъчни и строително-технически
изисквания. Обща инфраструктурна осигуреност.
2.2.9. Обемно – пространствени и функционални характеристики на строежа.
2.2.10. Описание на проектното решение, строителните технологии и материали.
2.2.11. Технически показатели за сградата и устройствени показатели за терена (имота).
2.3. КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ И СПЕСИФИКАЦИИ
2.3.1. Изготвянето на количествени сметки има за цел да послужи на Възложителя и
Изпълнителя за съставяне на количествено- стойностни сметки и оферти, като основа за
сключване на Договор за изпълнение на СМР. Количествените сметки по частта обхващат
всички видове работи, материали и изделия, предвидени за влагане в строежа, с изключение
на конструкциите, изкопните и инсталационните работи.
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В количествената сметка се залагат стойности, които са геометрично изчислени на база на
архитектурните чертежи, без да се залагат количества за фира, пера за доставка, монаж и
непредвидени разходи. В стойностите не се залагат количества за временна организация на
строителството, както и изготвяне на проби, мостри и съпътстващи дейности, които имат
отношение към крайния резултат. Количествените сметки във фаза Технически проект (ТП) не
са изчерпателни, и не обхващат съвсем точно целия обем на видовете работа и влаганите
материали, поради необходимостта от разработване на пълния набор от детайли – предмет
на проектиране във фаза Работен проект (РП).
2.3.2. Спесификации се разработват за някои от предвидените за влагане материали,
детайли и изделия (напр. дограма, окачени фасади, панели, монтажни елементи, неподвижно
обзавеждане и друго специфично оборудване), за които в проекта се поставят конкретни
изисквания за качество, дизайн, стандарт и други критерии. Спесификациите могат да
съдържат описание на важни технически характеристики на материалите и изделията, имащи
отношение към конкретното функционално приложение, както и изисквания за
дълготрайност, функционална пригодност и устойчивост към определени напрежения и
въздействия, на които ще бъде подложен материалът или изделието.
Към всеки вложен материал се посочва Стандарт по Регламент 305.

РАЗДЕЛ ІІІ
ЧАСТ "ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО"
ГРАФИЧНИ И ТЕКСТОВИ МАТЕРИАЛИ
1. ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ДЪРВЕСНА РАСТИТЕЛНОСТ
Изработването на част Паркоустройство и Благоустройство (ПиБ) на инвестиционния проект
се предхожда от проучвания на изходните данни и оглед на терена. В зависимост от това дали
в границите на разработката има дървесна растителност, се изготвя Експертна оценка на
съществуващата растителност, или Декларация за липса на растителност съгласно чл. 19 от
„Закон за устройството и застрояването на Столичната община“. Дърветата под пет годишна
възраст и дебелина на стъблото по-малко от 8 см. не подлежат на геодезическо заснемане и
картотекиране. Експертната оценка се изработва на базата на актуално геодезическо
заснемане, на което е нанесена съществуващата растителност, бъдещото надземно и
подземно застрояване, регулационните и кадастралните граници на имота, както и номера на
урегулирания имот, квартал, местност, и кадастралния идентификатор на поземления имот.
Експертната оценка има следната структура:
I.

Челен лист

II.

Съдържание

III.

Удостоверение за проектантска правоспособност

IV.

Текстова част
1. Обяснителна записка
2. Описание в табличен вид

V.

Графична част
1. Експертна оценка на съществуваща растителност /М 1:500; 1:250; 1:200;
1:100/
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В текстовата част (Обяснителна записка) се описва подробно фитосанитарното състояние на
заснетите дървета, обосновка за тяхното запазване или премахване в зависимост от това дали
попадат в границите на бъдещото застрояване или са застрашени при бъдещите строителни
дейности. Подлежащи на премахване са и напълно изсъхнали или силно увредени от патогени
индивиди.

5

6

7

8

9

Диаметър на
стъблото на
Н=1,3 м (см)

Състояние

Растителност в
границите на
застрояванато

Застрашена
растителност

1

Круша

Pyrus
communis

2

Планински
ясен

Fraxinus
excelsior

11

35

26

добро

не

да

3

Череша

Prunus
avium

6

32

26

незадоволителн
о

да

да

7

38

28

задоволително

не

не

10
Забележка

4

Възраст
(години)

№

3
Латинско
наименование

2
Българско
наименовани
е

1

Височина (м)

Описание в табличен вид: Номерираните на чертежа заснети дървета се описват в таблица:

Наличие на
Eriophyes pyri,
запазва се
На
регулационнат
а линия, за
отстраняване
Суховършия, за
отстраняване

...

Резултатите от оценката се представят в текстова и таблична форма, както е показано подолу:
1. Номер на растителния екземпляр, съгласно геодезическото заснемане
2. Българско наименование на растителния вид
3. Латинско наименование на растителния вид
4. Височина на растението
5. Възраст на растението
6. Диаметър на стъблото (измерен на височина 1,30 м)
7. Състояние на растителния вид:
- съхнещо или напълно изсъхнало дърво (над 96%)
- лошо (67-95%)
- незадоволително - налични суховършия, заболявания, пречупвания на стъблото (26-66%)
- задоволително - физиологично здрави, с недостатъци в естетичния вид (11-25%)
- добро – напълно здраво дърво с добър естетичен вид (0-10%)
8. Растителност, попадаща в границите на конкретното застрояване (по архитектурен проект)
9. Растителност, застрашена от бъдещо застрояване (в границите на ограничителните линии на
застрояване)
10. Особености на растителността - засадена вследствие на организирано благоустрояване
(озеленително мероприятие), издънкова, самонастанена и др.
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2.

ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ. ОПИСАНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЧЕРТЕЖИ

2.1.

ДЕНДРОЛОГИЧЕН ПЛАН

2.1.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Дендрологичният план представлява ситуационна разработка, съдържаща всички елементи
на озеленяването – съществуващи и проектно предвидени. Този план определя видовия
състав и местоположението на растенията – единично, алейно или в групи. Планът също така
показва взаимната връзка между застрояването и озеленяването, както и между отделните
елементи на зелената система за обекта. Условните обозначения се поясняват в легенда
(ATR03). Задължителен елемент от чертежа е таблицата с устройствените показатели, ако
няма чертеж Ситуация (ATR05). Чертежът се изработва в мащаб 1:100, или 1:200 (за по-големи
площи).
2.1.2. СЪДЪРЖАНИЕ И ЕЛЕМЕНТИ НА ЧЕРТЕЖА
Чертежът се изработва на базата на ситуационния план по част АС, геодезическото заснемане
и/или проекта за вертикална планировка. На чертежа се нанасят кадастралните и
регулационните граници на имота, както и елементите от заснемането (топографския план),
имащи отношение към предвижданията на проекта. Посочва се застрояването от
архитектурния проект – надземно и подземно. В съответствие с архитектурния проект се
указват местата за гариране и паркиране на превозните средства на ниво терен – включително
велосипедните паркинги и стойките за велосипеди. В текстови или табличен вид се посочва
видовият състав на предвидената за засаждане растителност, както и необходимият брой от
конкретните растителни видове – поотделно, или в групи (в този случай се посочва броят
растения във всяка група.
2.1.3. КОТИРОВКИ НА ЧЕРТЕЖА
Обичайно елементите на този чертеж не се котират. Възможно е посочването на вертикални
коти на отделните нива, ако озеленителните и благоустройствени мероприятия се изпълняват
на терасиран терен.
2.2.

ПЛАН НА АЛЕЙНАТА МРЕЖА

2.2.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Този чертеж има отношение към благоустройството на околното пространство, и
представлява план на комуникационните площи в границите на свободното от застрояване
дворно пространство. Алейната мрежа е система от настилки с предназначение за
автомобилно и/или пешеходно движение, заедно с необходимите елементи за вертикална
комуникация – стълби и рампи. Планът се изработва в подходящ мащаб – най-често 1:100.
Конкретни изисквания към отделните видове настилки могат да бъдат посочени в забележки
към чертежа (ATR02). Условните обозначения се поясняват в легенда (ATR03). В случай на
необходимост, алейната мрежа може да се ограничи от задължителната по норматив
озеленена площ чрез посочване в таблицата с устройствените показатели (ATR05).
2.2.2. СЪДЪРЖАНИЕ И ЕЛЕМЕНТИ НА ЧЕРТЕЖА
С този план се определят отделните елементи на вътрешното транспортно – комуникационно
решение на прилежащите към застрояването площи, в единство с предвиденото озеленяване.
Предвиждат се различни по вид и предназначение настилки или плочници, със съответните
бордюри, стълби, рампи, бордове и парапети. В текстови или табличен вид се посочва
квадратурата на съответните видове настилки, както и изискванията към нейната
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носимоспособност и здравина – за пешеходен, тежък или лек автомобилен трафик. Посочва
се начинът на отводняване, и елементите на водоотвеждане – шахти, сифони, воронки,
водоприемници, барбакани и пр.
2.2.3. КОТИРОВКИ НА ЧЕРТЕЖА
В план се котират всички елементи на чертежа – широчина на пътеките и алеите, радиуси на
завиване и закръгление, размери на пътни ивици и бордюри. С вертикални коти се посочват
отделните нива на проектния терен, височините на бордюрите, бордовете и парапетите.
Указват се посоките и размерите на проектните наклони, в проценти. Размерите са в метри, с
точност до втория знак след десетичната запетая (точка).
2.3. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЧЕРТЕЖИ и ДОКУМЕНТИ
Когато се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране), към част
"Паркоустройство и Благоустройство" на техническия проект се изработват допълнително:
- Проект за водоснабдяване и канализация на поземления имот, с оглед осигуряване на
поливането и поддържането на водните площи.
- Проект за електроснабдяване и външно художествено осветление.
- Стойностна сметка.
- Фрагменти от решението в по-едър мащаб.
Примерен детайл за настилки:

- Eкзекутиви - чертежи за действително извършените работи. Предполага се, че в процеса на
изпълнението може по някакви причини да са настъпили наложителни промени и се налага
тези промени да бъдат отразени в изпълнителни (екзекутивни) чертежи. Екзекутивната
документация съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и
монтажни работи.
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3.

ТЕКСТОВИ МАТЕРИАЛИ

3.1. ЗАБЕЛЕЖКИ
Забележките са пожелателна част от чертежа, и имат за цел да пояснят приетите принципи
при разработване на проектната документация. Забележките важат за конкретния чертеж,
като според съдържанието му, те могат да бъдат различни:
Най-общо, забележките могат да бъдат:
01.
Всички строителни и монтажни работи следва да се изпълняват съгласно
предвижданията на проектната документация, действащата към момента нормативна уредба
и изискванията за въвеждане на обекта в експлоатация. При промяна на проекта по време на
строителството, и/или установено техническо несъответствие между отделните проектни
части, следва своевременно да бъде уведомен Водещият проектант за получаване на
инструкции към Изпълнителя.
02.
Всички производствени и монтажни чертежи, необходимостта от които възникне по
време на изпълнение на строителството, следва да бъдат изготвени от изпълнителя и/или
доставчика на конкретните работи или изделия, и да бъдат представени за съгласуване от
Водещия проектант. При нужда може да бъде изискано уточняващо задание и/или
инструкции.
03.
Проверката на всички монтажни размери и действително изпълнени работи на обекта
е отговорност на Изпълнителя на конкретните СМР. При несъответствие следва своевременно
да бъде уведомен Водещият проектант за получаване на инструкции.
04.
Всички строителни и монтажни работи по премахване и разрушаване следва да се
изпълняват при спазване на Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
05.
Всички хидроизолационни работи да се изпълняват съгласно Наредба № 2 за
проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни
системи на сгради и съоръжения.
06.
Всички вложени материали, елементи и системи следва да отговарят на изискванията
на чл. 169 (1) и (3) от Закона за устройство на територията, и Наредба Iз-1971 за СТПНОБП.
3.2. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
Обяснителната записка е задължителна част от проектната документация. Тя има следната
структура:
3.2.1. Общи пояснения - наименование и местоположение на обекта.
3.2.2. Основания за разработване на проектната документация: договор за проектиране,
задание за проектиране, виза за проектиране (действащ подробен устройствен план).
3.2.3. Изходни данни. Тук се посочват всички предоставени изходни данни, на база на които
се разработва проектът в съответната фаза. Посочва се и видът на строежа – ново
строителство, разширение на съществуващ обект (пристройка и/или надстройка),
реконструкция или рехабилитация, етапност (ако е предвидена).
3.2.4. Категория на строежа, съгласно Наредба № 1 за номенклатурата на видовете
строежи.
3.2.5. Градоустройствено решение и подходи - ситуирането на сградата(ите) и организацията
на основните пешеходни и транспортни подходи, особеностите на околната среда, релефа,
наличните в и около имота сгради и съоръжения.
3.2.6. Обемно-пространствено и функционално решение.
3.2.7. Баланс на озеленяването, в който се описва подробно калкулацията на зелените площи
на ниво терен, вертикално озеленяване (включващо вертикални стени и перголи), покривно
озеленяване и такова в кашпи, както и постигнатият процент висока дървесна растителност
(ВДР).
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3.2.8. Дендрологична ведомост. Тя следва видовия състав от Дендрологичния проект,
определяйки брой и размер на избраните растения.
3.2.9. Предвидени за влагане материали – описание на материалите, пешеходни настилки,
системи и решения, които са обосновали прилагането им.
3.2.10. Достъпност на средата
3.2.11. Технико-икономически показатели - площи, обеми, брой паркоместа и др.,
параметрите на застрояването и съответствието им с подробния устройствен план.
3.3. КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ И СПЕСИФИКАЦИИ
Изготвянето на Количествените сметки има за цел да послужи на Изпълнителя на обекта за
съставяне на количествено - стойностна сметка. Количествената сметка обхваща всички
видове залесителни работи, материали, които се влагат при подготовка на терена, засаждане
на растителността, затревяването. Избраните пешеходни настилки се описват по вид и
количество.
Примерна количествена сметка:
1.
№
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕНА
ВИД РАБОТА
Насипване с почвен субстрат
Декоративен дренаж фракция 20-60мм.
Геодренажна мембрана 200 гр/м²
Ограничителна PVC лайсна
Пешеходна настилка
Дървени обтяжки с ремък
Засаждане на иглолистни дървета с бала в дупки 50хh50
Засаждане на широколистни дървета с бала в дупки 70х h70

2.
№

2.4.1

ЗАСАЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ
Латинско наименование
Българско наименование
Иглолистни дървета
Abies nordmanniana
Кавказка ела
Широколистни дървета
Acer platanoides 'Globosum'
Шестил кълбовидна
форма
Иглолистни храсти
Juniperus horizontalis 'Golden Хоризонтална смрика
Carpet'
златиста
Широколистни храсти
Spiraea japonica 'Little
Princess'
Японска спирея

3.
№
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

ЗАТРЕВЯВАНЕ
Вид
Затревяване с тревна смеска, в това число фрезоване, заравняване
Затревяване с чимове
ТРУД И ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
Доставка на почвен субстрат камион машиносмяна
Доставка на растителност
Засаждане на иглолистно дърво
Засаждане на широколистно дърво
Засаждане на иглолистни храсти
Засаждане на широколистни храсти
Полагане на декоративна настилка
Полагана на градински бордюр

2.1
2.1.1
2.2
2.2.1
2.3
2.3.1
2.4

МЯРКА
м³
м³
м²
м
м²
бр.
бр.
бр.

КОЛИЧЕСТВО

РАЗМЕР

МЯРКА

КОЛИЧЕСТВО

200-225

бр.

10-12
Cо 3l;
30-40
Co 3l;
20-30

бр.

бр.
бр.

МЯРКА
м²
м²

КОЛИЧЕСТВО

м³
бр.
бр.
бр.
бр.
м²
м
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Графични спесификации се разработват за готовите елементи, предвидени за монтаж:
огради, детски и спортни съоръжения, градински елементи и др.
Текстови спесификации се разработват за материали или цели елементи, когато има нужда
от конкретизация на изискванията. Текстовите спесификации могат да бъдат част от чертежа
или отделен текстови документ.
Спесификации се разработват за предвидените за влагане в строежа конкретни строителни
материали и системни решения. Всички останали материали и елементи, към които
проектантът има конкретни изисквания за качество, за дизайн, стандарт и други критерии, се
описват като състав и важни технически характеристики, имащи отношение към конкретното
функционално приложение, дълготрайност и устойчивост на определени напрежения, на
които материалът / елементът се предвижда да бъде подложен.
ТАБЛИЦА 3 - таблица с отделните елементи и отбелязването им в съответните чертежи
Вид
чертеж

Съдържание по елементи

Мерни единици - метри,
сантиметри

ДЕНДРОЛОГИЧЕН
ПЛАН

Мащаб: 1:100, 1:200, 1:250, 1:500

Мерни единици – метри,
сантиметри

ПРОЕКТ НА
АЛЕЙНАТА МРЕЖА

Мащаб: 1:100, 1:200, 1:250, 1:500

Мерни единици – метри,
сантиметри

СИТУАЦИЯ

1

Регулационните и кадастралните граници на имота, както и на съседните нему имоти 

 

2

Ограничителните линии на застрояване (от ПУП, или в съответствие с чл. 31 и чл. 32

от ЗУТ)

 

3

Улиците около имота и съседните имоти, с осовите им линии и точки



 

4

Номер на УПИ, квартал, местност по регулация и/или кадастрален идентификатор.

Същата информация се посочва и за съседните имоти

 

5

Подход от уличната мрежа и към входовете на сградата – със символи се посочват

пешеходен и транспортен достъп

 

6

Кота ±0,00 на сградата - равна на абсолютната кота спрямо морското равнище в

метри

 

7

Отстояния до / между ;
- отделните сгради в имота
- сградите в имота и сградите в съседни имоти
- уличната регулация
- страничните регулационни линии
- дъното на имота
- сградите през улицата
Сервитутни отстояния на сгради от въздушни,
надземни или подземни проводи и съоръжения
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Ситуация

Обща информация

Мащаб: 1:100, 1:200, 1:250, 1:500

Дендрологичен план

Ситуационният план се изработва върху геодезично заснемане, комбинирана скица
(комбинираща кадастралната карта (кадастралния план) и действащия план за
регулация), или върху извадка от действащия ПУП - ПРЗ, в които се обозначава
точното местоположение на обекта.

Проект на алейната мрежа

№

При
нанасяне
на
отстоянията до сгради
се вземат предвид само
сградите, нанесени с
идентификатор
в 
Кадастралната карта и
регистри

8

Постигнати (Проектни) показатели на застрояването /озеленяването



 

9

Инфраструктурни елементи
- водомерни шахти, изгребни ями, пречиствателни станции, газови връзки, пожарни

хидранти и други
- инсталационни трасета, заедно с отстоянията до регулационните и застроителните
линии и сградите (или части от тях)

 

10

Паркоместа на терен в рамките на имота и/или етажа / нивото
- номерация и общ брой на паркоместата, включително за хора с увреждания и ЕПС

с/без зарядна станция
- Велостойки от съответния клас, с брой места

 

11

Проходи, навеси, контур на горни и долни нива. Контури на:
- проходи, навеси,

- еркери ,стрехи и балкони, конструктивни елементи, специфични обемни
елементи

 

12

Вертикални проектни коти на терена при ъглите и чупките на сградата



 

13

Автомобилни рампи с обозначена посока и наклон в проценти



 

14

Рампи за осигуряване на достъпна среда към входове, включително посока и наклон

в проценти

 

15

Елементи на терена - стълби, пътеки, площадки, тераси

 

16

Повърхностно отводняване на стълби, пътеки, площадки и тераси по терен с посока 
и наклон в проценти нива на основни площадки.

17

Бордове на подпорни стени, бордове около стълби и площадки, огради



 

18

Алейна мрежа и разпределение на зелените площи с определена по норматив площ 

 

19

Озеленяване, включително съществуваща и проектна висока дървесна растителност
(с определена по норматив площ / процент от обща озеленена площ, отстояния до 
сгради и имотни граници)

 

20

Указване на географските посоки (символ за посока Север)
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ЛЕГЕНДА ОЗНАЧЕНИЯ
Регулационна линия
Линия подземно застрояване
Застроена площ
Пешеходна настилка гранитни плочи
Външни рампи
Иглолистни дървета
Широколистни дървета
Солитер
Жив плет
Иглолистни храсти
Широколистни храсти
Катерлива растителност
Декоративни треви
Тревни площи
Декоративен дренаж

Приложение № 1
ЛЕГЕНДА - ГРАФИЧНИ ОЗНАЧЕНИЯ
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СИМВОЛ ЗА КОНСТРУКТИВНИ ОСИ

1

ЗАСТРОЯВАНЕ В ИМОТА

S-1

(ДОПУСТИМО Е ЗАПЪЛВАНЕ
С ФОНОВ РАСТЕР)

1

2 СИМВОЛ

D-01

ПАВАЖИ / ПЛОЧНИЦИ
РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ

02

3

1

1. НОМЕР НА ПОМЕЩЕНИЕ
2. РЕФЕРЕНТЕН ЧЕРТЕЖ
3. НОМЕР НА РАЗГЪВКАТА (ИЗГЛЕДА)

2
3

А.01.02 ПЛАН НА ПЪРВИЯ ЕТАЖ
МАЩАБ 1:50 @ 841*420 mm

4

3

ШИРОКОЛИСТНИ ХРАСТИ

5%

КАТЕРЛИВА
РАСТИТЕЛНОСТ

1. ИНДЕКС НА ЧЕРТЕЖА В СТРУКТУРАТА НА ФАЙЛА
2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ЧЕРТЕЖА
3. МАЩАБ ПРИ РАЗМЕР НА ЛИСТА
4. НОМЕР НА ЧЕРТЕЖА

В ЧИСЛИТЕЛ - КОТА НА ГОТОВИЯ ПОД (КГП)
В ЗНАМЕНАТЕЛ - КОТА НА ПОДОВАТА КОНСТРУКЦИЯ (КПК)

ТЕРЕННА КОТА НА ТОЧКА
(В ПЛАН ИЛИ ИЗГЛЕД)

694,30
693,90

ИГЛОЛИСТНИ ХРАСТИ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ЧЕРТЕЖ

КОТИРОВКА В ПЛАН НА ПРОЕКТНИ
НИВА (ОТНОСИТЕЛНИ И АБСОЛЮТНИ)

±0,00=694,70
-0,20=694,50

ЖИВ ПЛЕТ

В ЧИСЛИТЕЛ - КОТА ПРОЕКТНИЯ ТЕРЕН (КПТ)
В ЗНАМЕНАТЕЛ - КОТА НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ ТЕРЕН (КСТ)

СИМВОЛ ЗА ПОСОКА И ГОЛЕМИНА
НА НАКЛОН

220

(В ПРОЦЕНТИ ИЛИ ГРАДУСИ)

ТРЕВНИ ПЛОЩИ

150

0
25

ДЕКОРАТИВНИ ТРЕВИ

ГРАФИЧЕН ШАБЛОН ЗА НАКЛОН
(ПОКАЗВА НАЧИНА НА ПОСТРОЯВАНЕ НА НАКЛОН
В РАЗРЕЗ / ФАСАДА / ДЕТАЙЛ)

200

НА ПРОЕКТНИ НИВА
±0,00=694,70 КОТИРОВКА
(В РАЗРЕЗ, ФАСАДА)
-0,20
УКАЗВА ОТНОСИТЕЛНОТО / АБСОЛЮТНОТО ПРОЕКТНО НИВО,

ДЕКОРАТИВЕН ДРЕНАЖ

КАТО КОНТУРНИЯТ МАРКЕР СЕ ОТНАСЯ ЗА ГОТОВИЯ ПОД (КГП),
А ЗАПЪЛНЕНИЯТ - ЗА КОНСТРУКЦИЯТА (КПК)

ОП 160/60

3

1

EI90

D01
Л

4

5 2

С ВЪНШНА ИЗОЛАЦИЯ

ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ
ОТ ЕДИНИЧНИ ТУХЛИ
АРМИРАНА БЕТОНОВА
НАСТИЛКА, С ГОТОВ ПОД

3
W01

ПОДЛОЖЕН БЕТОН
ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ

ОТ 160/60

В ПОДА (ОП) ИЛИ ТАВАНА (ОТ),
С РАЗМЕРИ В ПЛАН

1. ШИРОЧИНА (в м/см)
2. ВИСОЧИНА (в м/см)
3. ВИД НА ВРАТАТА (СИГНАТУРА ПО СПЕСИФИКАЦИЯ)
4. ЛЯВА - ДЯСНА, СПОРЕД РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА ПАНТИТЕ
5. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ:
- АП - АНТИ-ПАНИК БРАВА
- СЗДУ - САМОЗАТВАРЯЩА СЕ, ДИМОУПЛЪТНЕНА
- АВТОМАТИЧНА, С ОТВАРЯНЕ ПО СИГНАЛ
- EI ХХ - ГРАНИЦА НА ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ, мин.

0,90
2,00

4

1

0,90
1,35
2

СИМВОЛ ЗА ОТВОР В ПЛАН
УСЛОВНИ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗА ВРАТИ

h= 0,90

КОНСТРУКТИВНИ
ЕЛЕМЕНТИ

(БЕЗ / С ИЗОЛАЦИЯ)

2

3

2

СИМВОЛ (МАРКЕР) ЗА ИНТЕРИОРНИ
РАЗГЪВКИ (ИЗГЛЕДИ) В ПЛАН

1

1
A-01

4

1

02

ЗА ФРАГМЕНТ (ДЕТАЙЛ)

1. НОМЕР НА ФРАГМЕНТА (ДЕТАЙЛА)
2. МЯСТО, ЗА КОЕТО СЕ ОТНАСЯ
3. НОМЕР НА ЧЕРТЕЖА

ДЕКОРАТИВНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ,
ВКЛ. ВИСОКА ДЪРВЕСНА
РАСТИТЕЛНОСТ

ТУХЛЕНА ШАЙБА, БРАНДМАУЕР

СИМВОЛ (МАРКЕР) ЗА ФАСАДА (В ПЛАН)
УКАЗВА ИЗЛОЖЕНИЕ И ПОСОКА

NW

(ДОПУСТИМО Е ЗАПЪЛВАНЕ
С ФОНОВ РАСТЕР)

ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ

СИМВОЛ (МАРКЕР) ЗА РАЗРЕЗ (В ПЛАН)

S-1 УКАЗВА НОМЕР И ПОСОКА

ПЪТИЩА / АЛЕИ
С ТРАЙНА НАСТИЛКА

(КОЛОНИ, ШАЙБИ, ГРЕДИ)

СИМВОЛИ ЗА ПОСОКА "СЕВЕР"
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ОГРАНИЧИТЕЛНИ ЛИНИИ
НА ЗАСТРОЯВАНЕТО
(НАДЗЕМНО / ПОДЗЕМНО)

ИГЛОЛИСТНИ
ДЪРВЕТА
ШИРОКОЛИСТНИ
ДЪРВЕТА
СОЛИТЕР

N

15
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5

0

N

N

W

РЕГУЛАЦИОННИ И
КАДАСТРАЛНИ
ГРАНИЦИ НА ИМОТА

5

УСЛОВНИ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗА ДОГРАМА
(ПРОЗОРЦИ И ВИТРИНИ)

1. ШИРОЧИНА (в м/см)
2. ВИСОЧИНА (в м/см)
3. ВИД НА ДОГРАМАТА (ПРОЗОРЕЦ, ВИТРИНА, ПРЕГРАДА)
4. ВИСОЧИНА НА ПЕРВАЗА - ОТВЪТРЕ, НАД КГП
5. ПОСОКА НА ОТВАРЯНЕ В ПЛАН

СИМВОЛ ЗА ВХОД / ИЗХОД

Приложение № 2

