
 

 

Т О М ІІ 

 РАЗДЕЛ 2 

 
      Технически спецификации 

 
I. ОПИСАНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Техническата спецификация е неделима част от Документацията за участие в 

обществената поръчка за строителство, наред с договорните условия и количествените 

сметки. Спецификацията е предназначена да поясни и развие изискванията по 

изпълнение на строителните работи, които са предмет на договора за строителство. 

Предмет на настоящата обществена поръчка е: Избор на изпълнител за 

извършване на строително-монтажни работи (СМР) на: „Реконструкция на 

водопроводната мрежа на гр. Ботевград – 1 етап“. 

В предмета на поръчката са включени за изпълнение два подетапа – подетап 

1.1. и подетап 1.2. 

За строежа има влязло в сила Разрешение за строеж № 73/08.11.2016г., издадено 

от главния алхитект на община Ботевград на основание чл. 148, ал. 1, ал. 2, ал. 4, ал. 5, 

ал. 8 и ал.9 от ЗУТ. 

Одобреният проект за строежа е по части, както следва: Водоснабдяване, 

Конструкции, Геодезия, Пътна, ВОБД, ПБЗ и ПУСО. 

Настоящата обществена поръчка ще се финансира със средства, предоставени от 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). 

Изпълнението на настоящата обществена поръчка е под условие и зависи 

от получаването на целево финансиране от Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството. 

ЦЕЛИ 

Целите на инвестиционните мерки в областта на водоснабдяването са: 

 Да се осигури снабдяването на населението със задоволително по качество и 

количество питейна вода; 

 Да се ограничат загубите на вода във водопреносната мрежа; 

 да се гарантира сигурността на водоснабдителната система, рехабилитацията 

на подбрани главни водопроводи като спешни мерки с висок приоритет; 

 икономично изразходване на водния ресурс с проследяване на водните 

количества и напорите в определени точки от водопроводната мрежа в град Ботевград с 

цел – бързи мерки при отстраняване на евентуалните аварии. 

С реализацията на настоящия частичен работен проект 1 етап ще се даде началото 

на поетапна рехабилитация на цялата водоснабдителна система на гр. Ботевград, в 

съответствие с възможностите за ресурсно обезпечаване на СМР първоетапно, в 

следния обхват: 

Главен клон k- I с начална оразмерителна точка /О.Т/ 703, където се свързва с 

довеждащия водопровод от НВ Чеканица 1, на север следва ул. Раковски до о.т 104, 

където продължава по ул. Витоша до о.т. 109, пресича реката преди о.т. 112 , следва ул. 

Славейков до о.т. 113 и по ул. Цар Самуил до о.т. 135, където е връзката му с Главен 



 

 

клон k-II. В участъка от о.т. 114 до о.т. 135, главния клон k-I е дублиран в ул.цар 

Самуил във връзка с отделяне на зоната за редукция на напора след о.т.135. Главен 

клон k-I e с обща дължина 1804.4 метра. 

Главен клон k-II се отклонява от Главен клон k- I на изток по ул. Захари 

Стоянов до о.т. 531, прави отклонение на север по ул. Божко Божилов и ул. Александър 

Стамболийски до о.т. 119- кръстовището с ул. Цар Самуил и затваря главния пръстен с 

Гл. кл. I при о.т. 135 на ул. Цар Самуил. Главен клон k-II e с обща дължина 2355 метра. 

Във връзка със зонирането на мрежата по измерване на водите и редуциране на 

напорите, участъците в ул. Цар Самуил между о.т. 310-119-133-135 са дублирани. 

Освен двата главни водопровода които „захранват“ целия град, в настоящия 

проект са включени за рехабилитация още 6 второстепенни, със силно амортизирани 

АЦ тръбни участъка: 

k-I- 1Р по ул. Цар Самуил от о.т. 116 до о.т. 1114. с дължина 241 метра; 

k-II- 1Р по ул. Цар Самуил от о.т. 116 до о.т. 117. с дължина 168 метра; 

k-II- 2Р ул.княз Ал. Батенберг от о.т.116 до о.т.212 ул.Плиска с дължина 305 м; 

k-2 по ул. Дондуков от о.т.396 до о.т 240 на ул.Т.Каблешков с дължина 179 м; 

k- I- 4-Р по бул.България от о.т. 330 до о.т. 255 с дължина 552 метра; 

Kлон k-IV-1-Р по бул. Цар Освободител от о.т. 128 – отклонението от ул. Ал. 

Стамболийски в посока промишлената зона до последната о.т. 349. Kлон k-IV-1P e с 

обща дължина 1442 метра. 

Главен кл. k-IV по ул. Aл.Стамболийски о.т.1128 до о.т.132 и цар Самуил до о.т 

118 Главен клон k-IV e с обща дължина 533.33 метра. 

 

II. МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА; 

Мястото за изпълнение на поръчката е гр. Ботевград, община Ботевград. 

Срокът за изпълнение на поръчката e, както следва: 

Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е по предложение на участника, но 

не не повече от 150 (сто и петдесет) календарни дни за всеки един от подетапите, 

считано от датата на откриване на строителната площадка и определяне на 

строителната линия и ниво за всеки от подетапите. При изчисляване на месеците от 

срока за изпълнение в календарни дни следва да се вземе като константа брой дни в 

месеци - 30 (тридесет). 

Срокът за изпълнение на всеки от подетапите започва да тече от датата на 

откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво 

и завършва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за 

приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 

Юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

 ВАЖНО !!! Поради естеството на бъдещото финансиране (вероятност да 

бъде получено финансиране за двата подетапа едновременно или за единия, а на по-

късен етап за втория) участникът трябва да предвиди такава организация на 

изпълнение и ресурси, чрез които да е в състояние да обезпечи всеки един от 

възможните варианти на финансиране. 

 

III. ИНФОРМАЦИЯ И ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

1. Общи данни за местоположение, климат и население 



 

 

Град Ботевград е общински център. Общината включва още 12 села. Разположен е 

на 50 км от гр. София, по течението на р. Стара река в центъра на котловина, 

заобиколена от силно пресечена местност с планински хребети и множество речни 

долини, ливади и храстовидни формации. 

Градът попада в обхвата на континенталната климатична област, умерено 

континентална климатична подобласт, характерна с кратки топли лета и дълга, но мека 

зима. Общо взето, климатичните условия са под влиянието на специфичната 

орохидрография и надморската височина (пр. 560м). Годишните валежи са около 

830мм, следват континенталния модел и съобразно геоложките и хидрогеоложките 

дадености, наличието на повърхностни и подземни води в района е добро. 

Основен водоизточник за града и селата от общината е язовира на река Бебреш и 

нейните притоци, формирани в напукани и изветрели в различна степен 

среднозърнести гранодиорити от Старопланински гранодиоритов - гранитов комплекс, 

с добри колекторски свойства и водопропускливост. 

В дългосрочен план климатичните промени биха повлияли в прогнозите при 

планиране и проектиране на водоснабдителната система. В случая водоизточниците на 

гр. Ботевград са слабо уязвими и се налага резерв за сигурност в прогнозите за 

капацитета им. 

По данни на общинската администрация, броя на населението към 2016 год. е 

19024 човека. 

Като икономически център на Общината, в гр. Ботевград са концентрирани 

повече от промишлените и търговски дейности, включващи хранително-

преработвателната промишленост, електроника, производство на пластмасови изделия 

и др. Сектор услуги е също добре развит. При тези обстоятелства градът и Общината се 

характеризират със значително по-нисък ръст на безработицата в сравнение със 

средния ръст както в Софийска област, така и на национално ниво. 

 

2. Водоизточници 

Водоснабдителната система Ботевград включва гр. Ботевград и селата Литаково, 

Скравена и Врачеш. Град Ботевград ползва водите на реките Бебреш, Осеница и 

Чешковица. Язовир Бебреш отстои на 6.00 км. южно от гр. Ботевград и е основен 

водоизточник на града. 

 

3. Съществуваща водоснабдителна система 

3.1. Съществуващо състояние на уличната водопроводна мрежа 

Сега функциониращата разпределителна мрежа на територията на гр. Ботевград в 

преобладаващата си част е изпълнявана от азбестоциментови тръби в ранните години 

на тяхното производство у нас, с отдавна изтекъл срок на годност и доказано негодни 

за експлоатация по няколко причини: 

- изтекъл амортизационен период; 

- дългогодишна експлоатация при принудителен режим на водоподаване; честото 

залпово изпразване при тежките аварии - особено при по-големите диаметри, създава 

предпоставка за работа на мрежата в условията на вакуум, при който гумените 

уплатнения на симплекс-муфите лесно излизат от леглата си и предизвикват течове. 

Формираните големи скорости на изтичане изнасят части от азбестоцимента при 

шийките на муфите. Често тези течове инфилтрират в почвата или канализацията и 

такива аварии остават скрити за дълъг период; 



 

 

- Най-често авариращите азбестоциментови тръби са реконструирани със 

стоманени тръби при значително завишени диаметри, съвместявани със 

съществуващите АЦ участъци, които също създават големи проблеми при 

експлоатацията: авариите са чести, загубите варират около 63,5% от доставената вода, а 

и азбестоцимента носи здравословен риск; 

- В сегашния си вид уличната мрежа функционира при липса на условия за 

почистване и изпразване /при необходимост/ съобразно нормативните изисквания. 

От програмно извършената хидравлична проверка на цялата съществуваща 

улична мрежа с Qор 77,5 л/сек. е видно, че тя функционира със скорост под 0,10м/сек, а 

на много участъци скоростта е 0, което за главните клонове с диаметри над 100мм, или 

тези, осигуряващи двустранно захранване в съответствие с нормативните изисквания за 

непрекъснатост на водоподаването са недопустими; това води до отлагане и 

необходимост от чести промивки, особено важно за ползването на повърхностни 

водоизточници. Освен това липсват или са под асфалта пожарни хидранти или 

директни връзки с най-ниските точки от водопровода с най-близко разположена 

канализационна шахта. 

Съгласно изготвения от проектанския колектив хидравличен модел е 50 158м, 

разпределена по материал, дължини и диаметри, съгласно следващата таблица 1: 

No Диаметър М а т е р и а л 

  

 
Манесман Стомана Азбестоцимент Полиетилен Общо 

1 630  1091.4   1091.4 

2 400  410.9   410.9 

3 377  811.8   811.8 

4 219  773.5   773.5 

5 159  843.3   843.3 

6 150 966.9    966.9 

7 131  276.5   276.5 

8 130  381.8   381.8 

9 109  106.2   106.2 

10 108  1532   1532 

11 100 220.9 511.1 14117.3  14849 

12 89  519.9   519.9 

13 200   1350 1068.2 2418 

14 140    1001.5 1002 

15 110    2209,6 2210 

16 90    1532 1532 

17 80 828.2  9551.5  10380 

18 75    131.6 132 

19 63    250.1 250 

20 60   328.9  328.9 



 

 

21 50    182.5 183 

22 300   3544.3  3544 

23 250   671.7  672 

 

3.2. Външни довеждащи водопроводи и водоеми 

Водопроводите от водоизточниците – язовир Бебреш и речно водохващане на 

р.Чешковица нямат присъствие в обема и съдържанието на разработения работен 

проект; тяхното състояние също изисква рехабилитация, която ще намали значително 

загубите, формирани при честите аварии и трудно откриваеми малки течове, но тя ще 

бъде извършена след техническо решение на цялата водоснабдителна система – 

довеждащи водопроводи, съоръжения и хидравличен модел на уличната водопроводна 

мрежа, след съответно ресурсно обезпечаване. 

С настоящия частитен работен проект за около 7,60 км от уличната водопроводна 

мрежа не се решават всички елементи на водоснабдителната система на града, 

съществуващите напорни водоеми са проучени във връзка със ситуационното им 

разположение, характерни коти, разстояние, материал и диаметри на довеждащите 

водопроводи до регулираната част на града и са включени в хидравличния модел на 

целия град. 

Съществуващите обеми са достатъчни за съхранение на пожарен запас и резерв за 

часовете с максимална часова консумация. Разположени са непосредствено след двете 

пречиствателни станции - Чеканица 1 и Чеканица 2, с обеми съответно 6500 куб. метра 

и 3240 куб.м.; резервоарът за водите от градската чешма е с обем 240 куб.м.- трите са 

на коти 405,00м. 

Високо разположената вилна зона Зелин се водоснабдява от собствен 

водоизточник с резервоар с обем от 150 куб.м. на кота 490,00м. 

 

3.3. Разход на вода за пожарогасене 

Броят на жителите в урбанизираната територия е 19024 човека към 2020 год. и 17 

122 към 2038г. 

Съгласно чл.171, Наредба № Із-1971/29.10.2009г. табл.15, разходът на вода за 

пожарогасене и броят на едновременните пожари е, както следва: 

Едновременните пожари при селище от 10 000 до 30 000 жители - 2бр.; с разход 

на вода за един пожар - 10л/с или общ разход за вода - 20л/с. 

Разходът на вода за главни водопроводи: 

- При един главен водопровод - 20л/с; 

- При повече от един главен водопровод - по 15л/с за всеки от тях. 

Общият разход на вода за второстепенните водопроводи е 5л/с. 

При гореизложените нормативни изисквания е направено хидравлично 

обследване на водоразпределителната мрежа за двата етапа в условия на пожар в 

различни точки от града. Резултатите осигуряват гравитачно пожарогасене на 8 етажно 

застрояване. 

 

4. Технологична-конструктивна част 

А) Конструиране на водопроводната мрежа – схема етап 1. 



 

 

Уличната водопроводна мрежа се захранва основно от двата водоема, 

разположени на площадките на двете пречиствателни станции „Чеканица 1” с обем 

6500 м3 и „Чеканица 2“ с обем 3000 м3. Ползват се още два водоема – „градска чешма“ 

на площадката на „Чеканица 2“ с теренни коти 405.00 м и „Меча Долина“ с обем 150 м3 

на кота 595,0 м; кв.„Зелин“ се водоснабдява самастоятелно от НВ с обем 150 м3 на кота 

490,0м. 

В сегашния си вид конструкцията на уличната водопроводна мрежа, заедно с 

експертно становище за нейното функциониране, е представено от оператора и 

обследвана теоретично от проектанта с помощта на програмен продукт WS 2008год. С 

незначителни изключения мрежата обхваща всички улици от регулираната част на 

града и промишлената зона – изградена и добре поддържана в това си състояние не 

осигурява непрекъснатост на водоподаването и нормално функциониране в отделни 

части на града, въпреки изводът че териотично няма предпоставки за това, извън 

работата в авариен режим. 

Със заложената в настоящия инвестиционен проект първоначална рехабилитация 

на уличната мрежа – изграждане на включените в техническото задание улични 

водопороводи съвместени със съществуващите АЦ, стоманени, ПЕВП тръби и 

съоръжения е изготвена схемата на цялата улична мрежа и обследвана 4-вариантно за 

избор на оптимално технико-икономическо решение едновременно за етап 1 и за етап 

2, когато ще бъде завършена рехабилитацията на цялата територия на града. 

Параметрите на тръбните участъци, заложени за изпълнение първоетапно по 

настоящия проект също са съвместени с конструкцията и параметрите на останалата 

част от мрежата, която ще бъде рехабилитирана поетапно в зависимост от ресурсното ѝ 

обезпечаване. 

Параметрите на новопроектираите улични водопроводи по настоящия проект – 

етап 1 са разработени и са представени работни чертежи с надлъжни профили, 

ситуации и монтажни възли, и количества на СМР. 

Б) Конструкцията на водоразпределителната мрежа до края на експлоатационния 

период е предопределена от сегашното ѝ състояние и от възможностите за поетапно 

ресурсно обезпечаване на рехабилитацията ѝ. Котите на уличната регулация по 

нивелетния план характеризират урбанизираната територия като равнинна, а 

местоположението на съществуващите резервоари предопределя схемата с двустранно 

захранване, гравитачно довеждане на водите до всички потребители. Целта на 

настоящата обществена поръчка е рехабилитация на една част от съществуващата 

мрежа, която обаче обхваща главните разпределителни водопроводи и част от силно 

амартизирания участък по ул. „Княз Батенберг“, както и бул. „България“, бул. „Цар 

Освободител“ и ул. „Дондуков“ при съвместяване на всички съществуващи и 

новопроектирани водопроводи и съоръжения - напорни водоеми, оттоци, въздушници, 

ПХ, СК и др. на сегашния етап. 

Хидравличното обследване на цялата урбанизирана територия е извършено като 

една водоснабдителна зона със захранване от двата съществуващи резервоара. 

Конструкцията на уличната водопроводна мрежа удовлетворява нормативните 

изисквания за снабдяване с вода на потребителите при нормална работа, както и при 

ремонт или отстраняване на аварии по най-подходящия технико-икономически 

вариант, включващ СМР и експлоатация като сключена система. Разклонени участъци 

са допуснати при подаване на вода до незначителен брой потребители, при които се 

допуска прекъсване на водоподаването за 8 часа за доставка на питейна вода към 

промишлени предприятия или по границите на водомерните зони. 

Във връзка с непрекъснатото проследяване на подаваното водно количество и 

налягане в системата с цел бърза реакция при евентуална авария или нерегламентирано 

ползване, урбанизираната територия е разделена на пет самостоятелни зони с 



 

 

водомерни възли за подаване на сигнали при резки колебания на наляганията и водните 

количества, както следва: 

Измерване на подаваните водни количества за питейно-битови нужди на целия 

град се извършва на двата съществуващи водоема. 

ВВ-1 се предвижда по гл.кл.І-между о.т.703 и о.т.1608 и обхваща територията 

между ул. „Раковски“, ул. „Захари Стоянов“, ул. „Ал. Стамболийски“ до ул. „Цар 

Освободител“ до о.т.1128. 

ВВ-2-между о.т.330 и 103 на ул. „Г.С.Раковски“ и обхваща територията източно 

от ул. „Ген.Гурко“, ул. „Цар Освободител“, ул. „Цар Самуил“ и ул. „Патриарх 

Евтимий“. 

ВВ-3-на кръстовището ва ул. „Захари Стоянов“ и ул. „Ал.Стамболийски“, между 

о.т.531 и о.т.182 – западна граница на зоната по ул. „Стара планина“ и ул. „Патриарх 

Евтимий“ до ул. „Цар Освободител“. 

ВВ-4 се предвижда на ул. „Ал. Стамболийски“ между т. 1128 и т. 310 и оформя 

зоната северно от ул. „Цар Освободител“, ул. „Самуил“ и ул. „Патриарх Евтимий“ – 

които са източна граница на зона 2. При решение за оформянето на зона 4 като подзона 

на зона 3, се налага водомерно устройство при същия възел, между т. 1128 и т. 128., с 

което ще се получават бързи сигнали в най-отдалечените и крайни квартали на града, 

където нерегламентирани ползвания са най-вероятни, а оформянето ѝ може да се 

направи с прекъсване на връзки по ул. „Цар Освободител“. 

ВВ-5 е разположена на довеждащия водопровод от НВ Чеканица-2 между о.т.903- 

1103 и ще измерва водните количества и хидродинамичните напори на територията на 

жилищния квартал източно от компактната част на града и промишлената зона - изток. 

Хидростатичните напори северно от главния водоразпределителен пръстен, 

(който е обект на настоящия проект) надвишава нормативните 6,0атм. на територия с 

теренни коти под 340,0м. 

Надвишенията са незначителни-3-5м, от разликите в коти терен и още около 4-5м, 

колебания на водните нива във водоемите, общо редукцията на напорите с 

предвидените регулатори ще бъде около 10м-12м. 

Изграждането на шахта – RV-1-регулатор на налягане - ситуирана на ул. 

„Ал.Батенберг“ и ул. „Цар Самуил“, между о.т.1135 и116 ще стане едновременно с 

реконструкцията на водопроводите от главния пръстен по ул. „Цар Самуил“ и 

включения за първоетапно изпълнение участък от водопровода по ул. „Ал.Батенберг“ 

от о.т.1135 до о.т.212. Действието на регулатора на налягане ще бъде ограничено със 

затапване на съществуващия участък- АС от.о.т.387 до о.т.396 след приключване на 

всички СВО към реконструираните и включени в експоатация водопроводи по 

работния проект, в следващите етапи цитираната водопорводна връзка между т.387 и 

т.396 ще отпадне. 

Шахта – RV-2-регулатор на налягане се предвижда на кръстовището на ул. 

„св.св.Кирил и Методий“ и ул. „Алексанадър Стамболийски“, преди о.т.132. За 

ограничаване влиянието на редукцията на налягането се налага прекъсване на връзката 

в участъка от 153 -405 - т.е.участъкът остава тупик до о.т.1405. 

Шахта – RV-3- се предвежда след т. 418 – ул. „Цар Освободител“ за снижение на 

напорите на територията на източна промишлена зона също с 10 – 12 м. 

Изпълнителя на настоящия проект за изпълнението на СМР трябва да се 

ограничава в обхвата на уличните платна включени в строителния поцес – безизкопно-

по метода Pipebursting тръба в тръба с разрушаване на старата - до окончателното 

завършване със съответните засипки и пътни настилки в работните шурфове за 

монтажа на оборудването и местата за вкарване при обратен заход на оборудването на 



 

 

тръбите PE 100-RC. Препоръчва се едновременно изпълнение на всички отклонения от 

предвидените за рехабилитация по настоящия проект улични водопроводи и изнасянето 

им на т.н. чакащи връзки със съществуващите АЦ и стоманени тръби по страничните 

улици, без повторно разкопаване и разваляне на настилките. 

Оформянето на зоните по измерване на водните количества в окончателен вид ще 

бъде решено в следващите етапи в зависимост от поетапната смяна на съществуващите 

АЦ и стоманени водопроводи. При решение да бъдат сляти зони 3 и 4 ВВ4 ще се 

изпълни между т. 1128- и т.310 и заедно с ВВ 2 ще отчитат водите подадени на зона 2 – 

Алтернатива 1 - четири водомерни възела в централната част на града и един в 

югоизточната територия съгласно схемата за жилищния квартал и промишлената зона. 

Във връзка със снижение на напорите до нормативните – хидростатични 60 м са 

предвидени три регулатора на налягане., които при едновременно действие, с 

настройка за едно и също снижение зоната на понижено налягане, която обхваща 

крайните северни територии на града, части от зони 2, 3 /или 4/ ще функционира в 

синхрон до окончателното приключване на рехабилитацията на цялата съществуваща 

мрежа и оформяне на границата по ул. „Патриарх Евтимий“ между зона 2 и 3 по 

измерване на водните количества. 

Трябва да се има в предвид че съществуващите улични водопроводи оформящи 

главните пръстени, като сключена система са със завишени диаметри и със 

съществуващи връзки с второстепенните клонове, за двустранно захранване. 

При оформяне на самостоятелна зона 4 във ВВ4 ще бъдат монтирани две 

водомерни устройства, (алт. 2) водите на четирите зони ще се измерват в съответните 

ВВ, а връзките по ул. „Патриарх Евтимий“ северно от ул. „Цар Самуил“ между 

съществуващите сега два водопровода АЦ 100 и HDPE 140 трябва да се прекъснат със 

СК, каквито вероятно съществуват и трябва да бъдат открити или прекъсването ще се 

изпълни едновременно със смяната на АЦ участъците по ул. „Патриарх Евтимий“ с 

тръби PE 100- RC. - алт.2 по измерване на подадените водни количества. 

По границите между зоните по измерване първоетапно следва да се открият 

всички съществуващи СК, а при рехабилитацията в зависимост от стъпките на 

изграждане, в някои участъци ще се монтират аварийни СК или затапване и 

съоръжения за обезвъздушаване или изпразване на тръбите. 

По границата между зони 1 и 2 ще се наложат два дублиращи участъка - участък 

355-231 ул. „Цар Освободтел“ преди пл. „Освобождение“, участък 280-269 ген. 

„Гурко“, или прекъсване на връзките преди цитираните точки с аварийни СК и 

съответни мерки цитирани по-горе. За изолиране на зони1 и 3 се предвижда авариен СК 

или прекъсване на връзките между т.147 и т.148 ул. „Цар Иван Шишман“. 

Важно условие на настоящия етап 1 е да бъдат свързани новополаганите главни 

водопроводи к-І, к-ІІ, частта от k-ІV и дублиращите второстепенни водопроводи по 

проектния пръстен, съгласно приложената схема и приемане на една от предложените 

алтернативи за оформяне на зоните по мерене на водните количества и тези – за 

снижение на напорите. 

 

5. Хидравлично оразмеряване на водопроводите. 

Съществуващата улична водопроводна мрежа на гр. Ботевград е елемент на 

водоснабдителната система, състояща се от водоизточник – яз. Бебреш, довеждащи 

водопроводи, водоеми, пречествателни станции, улична мрежа, вкл.съоръженията към 

нея и следва да се разглежда в общата си взаимно-свързаност и функционалност в 

експлоатационни условия, при спазване на нормативните изисквания. 

Настоящият работен проект е конкретизиран до определени улици от централната 

градска част, които също не могат да се разглеждат изолирано поне от пунктовете на 



 

 

захранване - изградените водоеми, довеждащите водопроводи и цялата 

разпределителна мрежа, проектирана като сключена система, която да осигурява 

подаване на вода както при нормална работа, така и при повреда и ремонт на отделни 

водопроводни участъци, при спазване изискванията за довеждане на водите до 

потребителите технико-икономически най-изгодно. 

По данни на ВиК Бебреш, с реализираното на настоящия проект ще продължи 

реконструкцията на силно амортизираните азбестоциментови и стоманени тръби, с 

което очевидно ще се подобри водоподаването. Проблем е фактът, че подмяната на 

определени участъци в зависимост от възможността за ресурсно обезпечаване и 

осигуряваната проводимост - т.е. приетите диаметри не е довела до сериозни 

подобрения при функционирането на мрежата като цяло; не е технико-икономически 

изгодно проектиране и строителство на части на улична мрежа, „на парче“. На тази база 

е направено известно преустройство на конструкцията – главни и второстепенни 

клонове при съвместяване на всички водопроводни участъци от РЕ изградени в 

последните години и е извършено няколкократно хидравлично обследване на цялата 

улична мрежа, при два етапа на функциониране: 

Първи етап - Оразмеряване на водопроводните клонове по настоящия проект при 

запазване на всички съществуващи улични водопроводи и проверка на хидравличните 

параметри на цялата мрежа - нова по проект и стара - съществуваща. 

Втори етап - Преустройство на уличната мрежа до краен етап, когато ще бъдат 

подменени всички съществуващи улични водопроводи от стоманени, АЦ, поцинковани 

и манесманови тръби. Втори етап не е предмет на настоящия работен проект и 

настоящата обществена поръчка. 

Оптималните оразмерителни параметри на двата етапа са обследвани 6- 

вариантно, при максимално възможно съблюдаване на наличните обеми на резерва за 

часовете на максимална консумация - ПСПВ „Чеканица“ 1 и „Чеканица“ 2. 

5.1. Резултати и анализ на хидравличните параметри 

Резултата от хидравличното оразмеряване са параметрите на всеки водопороводен 

участък - дължина, коти терен, посока на движение и големина на водното количество, 

проектен диаметър, скорост на движение на водата, хидравлични загуби, налягане в 

тръбния участък във всяка точка от мрежата. На практика цялостното оразмеряване на 

водопроводната мрежа решава проблемите при етапно изграждане и реконструкция в 

съответствие с ресурсното обезпечаване. 

Липсата на дългосрочна прогноза за развитието на промишлеността и бизнеса на 

територията на гр.Ботевград не позволява прецизиране на водопроводите, захранващи 

промишлената зона с питейна вода, но приетите диаметри ще удовлетворяват 

евентуално завишение на питейното и пожарното водни количества в района. 

Анализът на резултатите от хидравличното обследване показва, че освен технико-

икономически съображения при конструирането на уличната мрежа на гр. Ботевград са 

съблюдавани и изискванията за функциониране на реконструираните участъци с тръби 

от PE 100-RC в бъдеще при оптимално използване на капацитета им. Мрежата е 

обследвана при променени диаметри и по отношение на оформените „пръстени“ за 

осигуряване на непрекъснатост на водоподаването при ремонти, авария или режим; в 

някои участъци диаметрите са завишени по конструктивни съображения. 

В съответствие с регулационно–застроителния план на града, територията е 

равнина с незначително колебание на котите в осовите кръстовища и уличните платна. 

Съгласно изискванията на Наредба №2 за проектиране, изграждане и въвеждане в 

експлоатация на водоснабдителни системи, допустимите максимални и минимални 

хидростатични и хидродинамични напори са както следва: 



 

 

Чл.22/1/ Минималният свободен напор над повърхността на терена в критична 

точка от водопроводната мрежа да е не по-малко от 0,1МРа при едноетажно 

застрояване, а при по-голяма етажност за всеки етаж се добавя по 0,04МРа. Това 

изискване е спазено при етажност на застрояване над 8 етажа в най-високите точки от 

регулацията. 

Проблем са недопустимите хидростатични напори над 60м на територията на 

северната част на града с терени коти под 340м. Независимо че надвишенията са 

незначителни – от порядъка 5 до 10,0м наложително е редукция на напорите до 

оптимелните стойности - 40-45м, което може да се осъществи със снижение от 

порядъка на 10 (в зависимост от етажността). Това ще даде положителен резултат за 

намаляване на загубите на вода. 

5.2 Проверка на уличните водопроводни мрежи в условията на пожар 

Съгласно изискванията на Наредба №2 за противопожарни строително 

технически норми по отношение на водните количества за пожарогасене и 

съобразявайки се с всички негативни процеси, които могат да настъпят в 

експлоатационни условия – авария в близко разположен до евентуалния пожар пункт, 

режимно водоподаване, затворени спирателни кранове по някои улични клонове и.т.н., 

проверката за пожар е направена при най-неблагоприятните условия. 

Натоварване на всеки участък с Qмакс.часово и Qпожар - 15 л/сек за главните и 5 

л/сек за второстепенните клонове, а показаните на ситуацията и разпечатките напори 

във възлите, са минимално възможните – т.е състояние, при което водата за 

пожарогасене ще достигне до определения пункт при най-неблагоприятните условия по 

отношение на диаметри и натоварване. 

Направените проверки при тестването на мрежата показват, че тези разлики са 

минимални и решението гарантира водоподаването при пожар на цялата територия на 

града. 

 

6. Технологични показатели на тръбите за обекта 

6.1. Технологични показатели на тръби РЕ 100-RC 

Проекта е разработен и трябва да бъде изпълнен за рехабилитацията на 

съществуващите АЦ тръбопроводи с използване на технологията „монтаж на нови 

тръби PE 100-RC с напъхване и разцепване на старите тръби“ <PIPE BURSTING>. Тази 

система представлява пневматична режеща глава, разчупваща съществуващите стари 

тръби и изтегля новите PE 100-RC. 

Тръбите от PE 100-RC може да са еднослойни компактни тръби. 

Водопроводните тръби трябва да отговарят на изискванията на EN 12201 и EN 

10204, а също така да имат сертификати за произведената партида с-но изискванията на 

съъщите. Сертификат  за качество и хигиенен сертификат също задължително се 

представят от изпълнителя. 

PE 100-RC представлява усъвършенствана разработка на доказания първичен 

материал PE 100. Тръбопроводите от този нов материал притежават същите 

предимства, но PE 100-RC предоставя изключително висока устойчивост на високо 

концентрирано натоварване и бавно разрастване на пукнатини, отразено в 

наименованието PE 100-RC (resistance to cracking = устойчивост на пукнатини). С 

доказаната си висока устойчивост на пукнатини при удар, тръбите от PE 100-RC са 

специално пригодени към засилените изисквания на полагане и тестване на 

полимерните тръбопроводни системи. Те са дори по-устойчиви на външни удари като 

драскотини, издълбаване, концентрирано натоварване и деформация, като при това не 

губят изискванията за напорни тръбопроводни системи. 



 

 

Безизкопният метод има и ефект върху околната среда. Чрез него бързо се 

възстановяват следите от полагането, не се налага извозването на земни маси на 

строително депо, липсва отводняване и задържане на подпочвените води, не се променя 

терена в градски условия и не се създават неудобствата на населението от разкопани 

улични настилки в сравнение с траншейното полагане. 

 

6.2. Тръби от РЕ 100-RC със защитно покритие от РР 

Tръбите от PE 100 RC със защитен слой от РР са еднослойни компактни тръби от 

PE100RC с допълнителен защитен слой от полипропилен (PP), с интегрирана 

детекторна лента. Стандарта по който се произвеждат и трябва да имат сертификат е  

EN 12201, както и EN 10204.  

Tръбите от PE 100 RC със защитен слой от РР са  напорни тръби от полиетилен за 

подземен монтаж без пясъчна подложка и засипка в зоната около тръбата. 

- Pipe Bursting  - Полагане на нови тръби в стари тръ¬би, посредством разбиване 

на съществуващите тръби.   

Документите и сертификатите за доставените тръби, както и протоколи  от 

лабораторни изпитвания на произведените тръби  по EN10204,трябва да се представят 

на инвеститора при всяка доставка на обекта. По време на изпълнение на СМР 

строителние материали ще се правят допълнителни тестове в лаборатории  за  

доказване на качествата на материалите по искане на надзорните фирми. Материалите 

за СМР трябва да бъдат одобрени преди доставките на обекта. 

Сертификат  за качество и хигиенен сертификат също задължително се представят 

от изпълнителя. 

Важно условие е суровината използвана за изработката на продукта да е 

първична, сертифицирана от независима инстанция, предварително оцветена в син или 

черен цвят, като това дава гаранция, че крайният продукт ще отговаря на изискванията 

на производствения стандарт. Съгласно БДС EN 12201-1, гранулатът, от който се 

произвеждат полиетиленовите водопроводни тръби, трябва да е предварително оцветен 

в цвета на крайното изделие. Ако тръбите трябва да са черни, гранулатът е черен, ако 

трябва да са сини, гранулатът е син и т.н.      Стандарт БДС EN 12201-1 не допуска 

използването на безцветен (натурален) PE гранулат при производството на 

полиетиленови водопроводни тръби. Само предварително оцветеният гранулат 

гарантира хомогенна структура на произведените тръби, добра дългосрочна 

устойчивост на налягане и добра еластичност на материала. 

При използването на безцветен полиетилен и последващото му оцветяване по 

време на производството се получава лоша хомогенизация на материала, която е 

видима само под микроскоп. В следствие на това се влошават качествата на тръбата, 

което довежда до съществено намаляване на живота и, както и потенциална 

възможност от бавно пълзене на пукнатини и спукването на тръбите. Също така, такива 

тръби не могат да издържат лабораторните тестове за вътрешно хидростатично 

налягане и опън, които зависят най вече от използвания материал за производството на 

тръбата. 

В някои по-редки случаи, смесването на оцветителя и гранулата по време на 

екструзията е толкова лошо, че при напречен разрез на произведената тръба се 

забелязват разслоявания на материала. 

Когато суровината е рециклат, получен от рециклирането на изделия нямащи 

нищо общо с тръби от съответната пластмаса, тогава този рециклат е с нееднородна 

втечливост от където следва, че той не може да бъде гаранция за качество на крайното 

изделие, което само по себе си няма да има еднородни физико-механични качества и 



 

 

структура. на при производството на пластмасови (полиетиленови) тръби, 

контролиращите органи на СМР. 

 

6. Технически спецификации за безизкопна технология на полагане на 

тръбите 

Работният проект за реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Ботевград 1 

етап е разработен при безизкопна технология на полагане на тръбите по метода «тръба 

в тръба с разрушаване на старата тръба» при използване на машина «Пайп- 

бърстинг». 

6.1. Изпитване на положените водопроводи 

Изпитването на монтираните водопроводи ще се извършва по хидравличен начин. 

С него ще се установи съответствието на изпълнението на водопровода - полагане, 

връзки, укрепвания и др, със съответните проекти и строителни книжа и годността му 

за бъдеща експлоатация. 

Изпитването да се извършва след като се направи проверка за спазване на 

нормативите за безопасни и здравословни условия на труд - укрепват се глухите 

фланци.и другите временно монтирани фасонни, части на тръбопровода, проверяват се 

монтираните опори и укрепване в краищата на изпитвания участък, които не се 

отстраняват преди окончателното спадане на налягането. 

Изпитването трябва да се направи веднага след монтажа на тръбите, СВО и 

съоръженията. Самостоятелен участък се задънва с фланшово парче, съоръжено с 

кранчета за пълнене с вода и изпускане на въздуха. След това двата края на участъка се 

укрепват срещу изтръгване на крайните задънващи парчета. 

Изпитваният участък се пълни бавно с вода, по възможност откъм по-ниската 

страна. Манометърът трябва да се инсталира в пункта на задънването при по-високия 

край на участъка. Особено важно е да се отстрани въздуха от високите части на 

участъка преди започване на изпитването. Това може да стане посредством 

противопожарните хидранти и кранчетата при задънванията. След напълване на 

изпитвания участък, налягането се увеличава постепенно с помпа за водните проби. 

Скоростта на повишаване на налягането в хода на изпитването трябва да не надвишава 

1кгс/см2 на минута, за да може в случай на забелязана авария изпитването 

своевременно да се преустанови. 

Водопроводите трябва да се изпитват на спадане на налягането при затворени 

устройства за обезвъздушаване и отворени арматури в междинните участъци. 

Изпитателното налягане се определя въз основа на максималното оразмерително 

налягане съгл.чл162 (2) от Наредба №2 за Проектиране, изграждане и експлоатация на 

водоснабдителните системи по следните зависимости: 

STP= MD Pa x1.5 или STP = MD Pa +500 kPa, където: 

MD Pa е стойноста на макс.оразмерително налягане при установена допустима 

стойност на хидравличния удар не по-малка от 200 kPa. 

При тези условия пробното налягане ще бъде със следните стойности: 

STP = (600kPa + 200kPa)x 1,5 = 12000 kPa = 12 atm или 

STP = 600kPa + 200kPa+500kРа = 13000 kPa = 13 atm 

Предложението на проектанта е изпитването да се извърши с пробно налягане 

STP= 11 bar достигнато в най-ниската точка на изпитвания участък. 

В най-високите точки на участъка да бъде достигнато налягане най-малко 

съответстващо на приетото оразмерително за тръбопроводите 10 bar. 



 

 

Съгласно чл.164(1) от Наредба № 2 при извършване на предварителното изпитане 

на водопровода се подържа максимално допустимото работно налягане, без да се 

превишава налягането на изпитване в продължение на 1 час. С него се доказват 

изискванията за якостта на положения водопровод. При поява на спадане на налягането 

се преустановява изпитването и се повтаря след отстраняване на причините за 

дефектите. 

Предварителното изпитване е успешно ако няма дефекти или течове. 

Не е разрешено основно изпитване без да е проведено предварителното. 

Основното изпитване се провежда в съответствие с Приложение 7 към чл.165(3), 

166(3), 299(2) и 300 (3). 

Измерените загуби на вода в края на първия час от изпитването не може да 

надвишават стойността: 

ΔVmax.=1.2xVx ΔP(1/Ew +D/ex ER), където: 

ΔVmax.- допустими загуби вода л. 

ΔP – допустими загуби на налягане кРа 

Ew - модул на еластичност на водата кРа 

D - вътрешен диаметър на тръбите м 

е - дебенина на стените на тръбите м 

1.2 коеф. на допустимо отклонение 

Предвид големите отклонения на някои от стойностите на Ew и ER в зависимост 

от материала на тръбите, t° и др. се препоръчва допустимите стойности на загубите да 

се определят по следната зависимост: 

W доп.= 0.125х Lx Pизп./3xD вътр./ 25 - l 

L дължина на изпитвания у-к 

Pизп. - изпитателно налягане (STP) 

Oкончателната 12 часова проба ще се провежда само след успешна предварителна 

проба с положителен резултат. 

Участъкът се оставя при изпитателното налягане в продължение на 12 часа. 

След този час ако има спад на налягането количеството вода което трябва да се 

нагнети допълнително, за да достигне отново изпитателното налягане не трябва да 

надвишава изчисленото по формулата, умножено по 12. 

За резултатите от проведеното изпитване се съставя протоколи, които са 

неразделна част от строителните книжа. 

Необходимо е персонала изпълняващ монтажните и заваръчни работи, по 

отношение на здравината и водоплътността на изгражданите тръбопроводи, да е високо 

квалифициран и с опит при изпълнението на заваръчните дейности на тръби и фасонни 

части – от една страна, и от друга упражняване на контрол от страна на строителен 

надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол. 

Надеждността на връзките между полиетиленовите тръби и фитингите зависи 

както от качеството на използваните материали така също и от квалификацията на 

изпълнителя. Изискванията към използваната апаратура, трябва да гарантира 

минимални грешки. Заварките трябва да се изпълнят само от правоспособни 

специалисти, преминали специален курс на обучение, специализиран институт или при 

производителя на машини за заваряване. 



 

 

Тези оборудвания за заварки трябва да разполагат с устройство за автоматичен 

контрол и запис на заварките. 

6.2. Дезинфекция на водопровода. 

След провеждане на едночасовата предварителна проба и последвалата 12-часова 

окончателна проверка за здравина и водоплътност на изградения водопровод с 

положителни резултати, следва да се направи дезинфекцията. В направените препоръки 

за ефективно провеждане на процедурата се препоръчва да се използват дизефектанти, 

които не съдържат хлор, в основата на които има водороден прекис и не изисква 

допълнително третиране преди изхвърляне в канализацията на дизенфектираните 

разтвори. Обикновенно се използват преносими дозиращи станции, които се включват 

към водопровода. 

Съгласно изискванията на „санитарно – техническите норми за строителство и 

експлоатация на съоръжения за водоснабдяване на населените места и промишлеността 

с питейна вода“ и възприетата практика у нас, за дезинфекция на изпълнените 

водопроводи, преди включването им в експлоатация се използват хлорни съединения 

във висока концентрация. Тези дезинфектанти изискват третирането им преди 

изхвърленя в канализацията. 

Чл. 305, ал. 2 от Наредба № 2/22.03.2005г. за проектиране, изграждане и 

експлоатация на водоснабдителни системи гласи: „Видът на дезинфектанта и начинът 

на дезинфекция на водопроводните системи се определя от проекта.“. 

Дозирането трябва да се извърши стриктно, едновременно с пълненето на 

определения водопроводен участък. По време на дезинфекцията също се вземат проби 

от водопровода за микробиологичен контрол, които да се изследват и анализират в 

лабораторни условия и при необходимост се прави изменение на съдържанието на 

дезинфектанта. 

Провеждането на дезинфекцията трябва да се извършва в присъствие на 

квалифицирани лица за осъществяване на строг контрол при приготвяне и дозиране на 

дезинфекциращия разтвор и по време на провеждането на цялата процедура – пълнене, 

времепрестой и изпразване на водопровода. 

Участъкът остава пълен с хлорния разтвор от 6 до 24 часа. След това разтворът се 

изхвърля, а тръбите се промиват. След дезинфекцията и промивката водопроводът се 

пълни с питейна вода, от която се вземат проби за химичен и микробиологичен анализи 

в присъствието на представител на РИОКОЗ. 

Измерването на съдържанието на остатъчния хлор преди изпразването на 

водопровода е много важно условие определящо скоростта на изпускането на разтвора 

и евентуалната необходимост от дехлориране. 

Проектът не предвижда неутрализиране на остатъчен хлор с други реагенти – 

натриев тиосолфат, серен диоксид или амоняк, тъй като има условия за отвеждане на 

отпадните води от дезинфекцията да се извършва посредством канализационните 

шахти, при съблюдаване скоростта на изпускане в зависимост от възможностите за 

разреждане на приемника до концентрация 1mg Cl/l. 

За проведената дезинфекция и промивка на водопровода се съставят констативни 

протоколи и актове, които са неразделна част от документацията за приемане и 

въвеждането му в експлоатация. 

При извършване на дезинфекцията на водопровода да се следват изискванията на 

чл.чл. 304 до 309 към Наредба №2 за проектиране изграждане и експлоатация на 

водоснабдителни системи. 

 

7.Арматури и съоръжения. 



 

 

7.1. Редуциране на напорите 

Цялата водоразпределителна мрежа на гр.Ботевград се захранва от 

съществуващите напорни водоеми с коти на хранителни системи - 400,0м. Завишението 

на хидростатичните напори- ще се появи на най-северните територии на зони 2 

ограничени във връзка с измерването на водите. 

 Постоянно действащ регулатор на налягане на територията на водоснабдителна 

зона 2 се предвижда на отклонението на гл.кл.ІІ при о.т.1135- кръстовището на ул. 

„Ал. Батенберг“ и ул. „Цар Самуил“. Монтираният регулатор на налягане ще 

въздейства на динамичните параметри на мрежата в този пункт, което понижава 

входното налягане до предварително зададеното постоянно налягане на изхода и 

осигурява изискванията за максимално допустимо налягане на териториите преди 

него. 

Параметрите на редукцията са: 

Входно налягане-хидродинамично- 53.9 м. 

Входно налягане- хидростатично- 69.00 м. 

Изходното налягане за захранване 8-10 етажно застрояване приемаме-42,00 м 

редукция на напора – 10 -12 м. 

Диаметър на уличния водопровод -140 мм. 

Водно количество- 3.86 л/сек. 

 Редукцията на напора към подзоната на водоснабдителна зона 3 се предвижда 

преди о.т.132- кръстовището на ул. Св.св. „Кирил и Методий“ и ул. 

„Ал.Стамболийски“, след о.т. 1119 при следните параметри: 

Входно налягане –хидродинамични 55.20 м над терена; 

Хидростатично 69.00 м. 

Изходно налягане 45.20 м; редукция 10-12 м. 

Диаметър на водопровода – 140 мм. 

Водно количество – 3.86 л/сек. 

 Трето намаление на напора на водоснабдителна зона 3 се предвижда преди след 

о.т.418 - кръстовището на ул. „Цар Освободител“ на главен водопровод k-IV-1P 

при следните параметри: 

Входно налягане –хидродинамични 50.0 м над терена; 

Хидростатично 51.2.00 м. 

Изходно налягане 40.0 м ;редукция 10м. 

Диаметър на водопровода – 140 мм. 

Водно количество – 9.98 л/сек. 

Местоположението на трите шахти –RV- ще се уточни след отреждане на площадки 

с размери на застроената площ 3,00/2.00м. и 3.00/3.50м. 

 

7.2. Спирателни кранове 

Предвиждат се на всички отклонения от главните и на определени места на 

второстепенните клонове, с оглед осигуряване водоподаването на по-голяма част от 

града при принудително спиране на водата в даден район поради авария, планов ремонт 

или режим. 



 

 

Всички спирателни кранове са с охранителна гарнитура, на която се предвижда 

специално укрепване. Преходът от полиетиленовата тръба за осъществяване връзката с 

крана ще се изпълнява със заваряем фланцов адаптор (накрайник), на който се нанизва 

свободния фланец с диаметър съответен на вътрешния диаметър на полиетиленовата 

тръба, за връзка с фланеца на крана. 

Всички СК са тип с клин от ковък чугун, изцяло гумиран, с вулканизиран 

еластомер, корпус, клин и капак – чугун – EN 1563 за работно налягане P = 1,0 МРа. 

7.3. Противопожарните хидранти са фиксирани на приложените – ситуация, 

монтажен план и надлъжни профили. Местоположението им е съобразено с 

изискванията на „Противопожарни строително технически норми“, като разстоянието 

между съседните кранове е около 150 м. 

Пожарните хидранти са надземни, съгласно БДС EN 14384 „надземен хидрант 

клинов тип“, с номинален диаметър 80 мм. Ще се монтират на обозначени и защитени 

места, които ще се прецизират по време на изпълнението. 

7.4. Сградни отклонения 

Всички съществуващи водопроводи – обект на настоящия проект са от 

азбестоциментови тръби, изграждани в периода 1957 – 1970 год. Съществуващите 

сградни отклонения са със съответния на уличния водопровод експлоатационен период. 

Много голяма част от загубите се формират от течове, поради корозия на 

поцинкованите тръби при сградните отклонения. 

Едновременно с изграждане на уличните водопроводи ще бъдат подменени и 

сградните отклонения до водомерния възел – на 2,0 м от линията на имота при 

водомерната шахта или 5,0 м при водомер в сградата. 

Броят на отклоненията е фиксиран на приложената ситуация в резултат на 

извършените проучвания и регулационно застроителния план. Местоположението им 

подлежи на прецизиране след разкриване на съществуващите водопроводи. 

Диаметрите на тръбните връзки за сградните отклонения (посочени на 

приложената ситуация) и съответните арматури и фитинги са приети в съответствие със 

застройките – респ – живущите в парцелите. 

При изграждане но СВО е абсолютно задължително пълното изолиране на 

съществуващите такива, като това не се налага при препоръчаната технология за 

безизкопно изпълнение с разбиване на старите тръби за СВО. 

Сградните отклонения ще бъдат изпълнявани от PE100-RC с диаметри 25 мм. до 

50мм. 

7.5. Въздушници 

Обезвъздушаването на уличната мрежа ще се осъществява посредством 

автоматични въздушници с охранителна гарнитура и дънна клапа за монтаж и 

демонтаж. Предвидени са във високите точки на водопровода, при смяна на наклоните. 

Въздушниците са двойно действащи, с диаметър 50 мм., пригодени за монтаж без 

изграждане на шахти, за работно налягане Р=1,0МРа, които се поместват във фабрично 

изготвени охранителни гарнитури от неръждаема стомана. За предпазване от дъждовни 

води, в най-горния участък около обсадната тръба се предвижда изграждане на 

дренажна призма от чакъл и едър пясък. Модела въздушници с охранителна тръба са с 

вградена клапа за монтаж и демонтаж по време на експлоатация. Над въздушника се 

монтира охранително чугунено гърне, както въздушника така и чугуненото гърне се 

укрепват с бетонови блокчета. 

7.6. Оттоци 



 

 

Проектът предвижда изграждането на шахти - отток с обратна клапа и 

хидравличен затвор за изпразване и промиване на водопроводите и заустване в 

близкостоящи ревизионни шахти от канализационната система. 

Тяхното местоположение е определено и фиксирано на приложените ситуация и 

надлъжни профили. 

7.7. Дедекторни кабели 

Дедекторните кабели са предназначени за прецизиране местоположението на 

положените тръби. Тези кабели са едно- или дву- жилни медни със сечение 2.8 мм2 и 

защитно покритие от HDPE. 

Краищата на дедекторните кабели трябва да бъдат изведени в охранителни 

чугунени гърнета на спирателни кранове или противопожарни хидранти. 

7.8. Пресичане на кабели 

Местоположението на подземните комуникации при пресичанията с 

новопроектираните улични водопроводи и сградни отклонения ще се маркират от 

експлоатиращите ги дружества и фирми. 

 

8. Приемане и въвеждане в експлоатация. 

Преди предаване на водопровода за експлоатация да се направи проверка на 

цялата документация, състояща се в: 

- Констативен акт за установяване годността на водопровода 

- Актовете за скрити работи 

- Заповедната книга 

- Съответствие на всички арматури, СК, ПК, редуцир – вентили, оттоци и 

въздушници с проекта и съответните строителни документи 

- Протоколите от изпитванията на водопровода 

- Констативните актове за дезинфекция и промивка на водопровода 

- Документи и сертификати за съответствие на всички вложени продукти със 

съществените изисквания към тях 

- Документ от агенция по кадастъра за геодизично заснет и нанесен в подземния 

кадастър водопровод 

Предавателно – приемателната документация, която се съхранява от лицето, което 

отговаря за техническата експлоатация на водопровода, трябва да съдържа: 

- Екзекутивна документация 

- Разрешение за ползване 

- Всички актове, съставени по време на строителството 

- Протоколи от предварителното и окончателното изпитване на водопровода 

- Констативните актове от промивките и дезинфекцията на водопровода и 

протоколите от химичните и микробиологични анализи на водата 

- Документи за удостоверено съответствие на вложените продукти 

- Документ от експлоатиращото дружество, че разполага с необходимото 

оборудване и персонал за техническа експлоатация на водопровода 

- Указания за техническото и ремонтно обслужване на водопровода. 

 



 

 

9. Временно водоподаване 

Изпълнителят е длъжен да осигури непрекъснато водоснабдяване на абонатите на 

ВиК „Бебреш“ в обхвата на технологичните участъци на изпълнение на поръчката. 

Прекъсване на водоснабдяването е допустимо само в обявените часове за превключване 

в предложения и съгласуван с оператора Календарен график. 

Необходимоста от временно водоподаване при изпълнение на СМР по 

реконструкцията на уличната водопроводна мрежа е свързана с организацията на 

строителството, оборудването на Изпълнителя и специализираната работна ръка от 

която зависи времетраенето и свързаните с него икономически съображения. 

Последователността на изпълнението на СМР трябва да бъде заложена в 

организацията на СМР, а временното водоподаване трябва да бъде съобразено с 

близоста на функциониращите улични водопроводи от съседните включени в 

строителния участък. 

Тръбите на тези инсталации и съответните фитинги и арматури до водомерните 

шахти и арматури не са специфицирани самостоятелно, като разходите им трябва да се 

включат в тези за СМР. 

 

10. Транспортиране на тръбите 

Тръбите могат да се транспортират с всички видове транспортни средства без 

особени затруднения, но трябва да се спазва следното: 

- при транспорта на тръбите плоскостите, върху които те се разполагат 

(каросерии на камиони, вагони и др.) не трябва да имат грапавини и остри 

издатини. Тръбите трябва да се разполагат така, че да не увисват извън плоскостта 

на товарната платформа. За предпочитане е разполагането на рулоните в 

хоризонтална посока. 

- при транспорта и товарно-разтоварните работи на отделни тръби, връзки 

(снопове) или рулони от тръби да не се използват вериги, стоманени въжета, остри 

стоманени куки и метални ленти без средства за предотвратяване на прекия допир 

между тях и тръбите. Желателно е укрепването на товара с тръбите да става с 

въжета от естествени или изкуствени влакна, а под тръбите и отстрани да се 

подложат подходящи материали, за да се избегнат повреди от триене. 

- ако товаро-разтоварните операции се извършват ръчно, да не се допуска 

надраскване на тръбите или прегазването им от транспортни средства. Тръбите да 

не се поставят върху остри и твърди предмети. В никакъв случай да не се допуска 

търкаляне или влачене на тръбите по земята. 

- при складиране на тръбите, площадката върху която ще се сложат тръбите 

трябва да е добре нивелирана и без неравности - например остри камъни. 

- фасонните парчета обикновено се доставят опаковани. Ако са доставени в 

насипно състояние да се внимава да не се повредят от удари или да се деформират, 

вследствие на неправилно съхранение. 

- не е желателно преди монтажа им, тръбите и фасонните парчета да престояват 

дълго време на обекта преди монтажа, изложени на атмосферните влияния и пряка 

слънчева светлина. 

- допуска се тръбите и фасонните парчета от ПЕ да бъдат под въздействие на 

преки атмосферни влияния и слънчева светлина в рамките само на няколко дни. 

Товаренето и разтоварването от транспортни средства могат да се извършват с 

кран или багер. Ако товарно-разтоварните работи се извършват ръчно, да се избягва 

надраскването на тръбите и те не трябва да се поставят върху остри предмети. 



 

 

 

11. Възстановяване на уличната настилка 
Изпълнителят е необходимо след извършване на строително-монтажните работи 

върху ВиК мрежата да възстанови разрушената пътна настилка съгласно проектното 

решение, дадено в одобрения работен проект. 

 

12. Технически условия за изпълнение на строително-монтажните работи 

При изграждането на настоящия обект има пресичания на различни видове 

съществуващи подземни комуникации, които трябва да се запазят или възстановят, ако 

се разрушат по време на строителството. При пресичане на ВиК мрежата с елементи на 

техническата линейна инфраструктура като слаботокови, силнотокови, оптични и други 

кабели и проводи, своевременно трябва да бъдат информирани собственици или 

представители на съответните експлоатационни дружества, като строителството трябва 

да продължи след съгласувателни процедури, а при необходимост и в присъствието на 

представител на такова дружество. При пресичане на кабели трябва да се предвиди 

укрепване на кабелите по време на строителство. 

Изкопните работи се прекратяват при откриване на неотразени върху работния 

проект подземни проводи и съоръжения до изясняване на ситуацията с представител на 

съответното експлоатационно предприятие. 

Монтажът на тръбите и фасонните части трябва да се извърши според 

предписанията и схемите, дадени в каталозите на фирмите-производителки и според 

указанията на специалистите от съответните фирми. 

Свързването на тръба с тръба, тръба с фитинги или арматури да се извършва в 

зависимост от материала на отделните фасонни части или тръби; при връзки между 

полиетиленови парчета, свързването да се изпълнява на заварка, с подходяща 

апаратура, която може да гарантира минимална възможност за грешки в температурата, 

както и да има автоматичн запис на заварките, наляганията и времето и която е 

защитена от запрашване, вятър, валежи. Препоръчва се използване на автоматизирани 

заваръчни машини с регистрация на параметрите на заварките. Качеството на заварките 

се гарантира при условие, че заваръчните повърхности са абсолютно чисти, сухи и 

обезмаслени. Съединенията между тръба и фасонни части от различен материал да се 

изпълняват със свободен фланец и опорен щуцер. За целта да се ползват плъзгащи 

фланци, които се нанизват върху щуцера. При свързването на тръби от полиетилен с 

тръби от друг материал е забранено използване на циментови разтвори. Строителният 

надзор трябва да изисква спазване на условията и реда за придобиване правоспособност 

по заваряване съгласно Наредба №7/11.10.2002 г. от участващите в изпълнението на 

заварките. 

Спирателните кранове са на фланшови съединения и монтажа им при 

водопроводи от полиетилен ще се извършва с по два фланшови накрайника (адаптора). 

 

IV. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

1. Предвидените за изпълнение СМР са съгласно изискванията на чл. 169, ал. 1 от 

ЗУТ и на работния проект. 

2. Документирането се осъществява съгласно Наредба 3/31.07.2003г., за съставяне 

на актове и протоколи по време на строителството и чрез протоколи за 

извършени СМР, в които се отразяват видовете работи, количества и единични 

цени. 



 

 

3. Преди да започне строителството техническият персонал и работниците трябва 

да бъдат запознати с приложимите правила и норми на работи при извършване 

на различните строително-монтажни дейности. 

4. В строежите да се влагат само строителни продукти в съответствие на 

съществените изисквания към строежите и да имат оценка на съответствието 

съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбата за 

съществени изисквания и оценяване на продуктите. Влаганите материали и 

изделия трябва да отговорят по вид, тип и качество на изискванията на проекта 

и на съответните стандартизационни документи. 

5. Не се допуска използването на материали и изделия без сертификат за качество 

и с неизвестна технология за приложението им. 

6. Проектираният водопровод трябва да се изгради в съответствие с одобрения 

проект, нормативните актове и документи в строителството. Всяко намерение за 

промяна на проекта трябва да се съгласува с проектанта по надлежния ред. 

7. Изпълнителят е длъжен преди започване на строителството и по време на 

извършаване на строителството да вземе необходимите мерки за осигуряване на 

безопасността, хигиена на труда и пожарната безопасност при извършване на 

всички СМР. 

 

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ 

1. Доставените материали, необходими за изпълнение на обекта трябва: 

– да отговарят на всички изисквания на работния проект; 

– да отговарят на нормативните изисквания и стандарти; 

– Заверено копие от сертификат за съответствие на строителните продукти, 

издадено от оторизирано лице по смисъла на Наредбата за съществените 

изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните 

продукти. 

2. Всички материали, които ще се влагат в строителството трябва да са нови, със 

съответното качество, подходящи за изпълнение на дейностите и не трябва да 

имат дефекти. 

3. Снабдяването с материалите трябва да е планирано съобразно сроковете и 

дейностите в линейния график за изпълнение. Заедно с посоченото, следва да се 

осигури поддръжка и управление на складови бази. 

4. Изпълнителят по договора носи цялата отговорност по охрана на строителния 

обект и материалите, съоръженията и оборудването, които са вложени или 

съхранявани от него до получаване на Разрешение за ползване. 

 

VI. ТРАНСПОРТ, НАТОВАРВАНЕ, РАЗТОВАРВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА 

ОБОРУДВАНЕ И МАТЕРИАЛИ 

При товарене, разтоварване и пренасяне на оборудване и материали се спазват 

следните общи изисквания: 

– Операциите се извършват под ръководството на ръководителя на съответната 

дейност; 

– Работещите стоят на разстояние не по-малко от 1 m от края на платформата 

на возилото; 

– Операцията се изпълнява при спряно и осигурено против самопридвижване 

транспортно средство; 



 

 

– Преди започване на операцията ръководителят на работата и водачът на 

превозното средство/строителната техника задължително проверяват 

изправността на повдигателните механизми и стационирането на превозните 

средства; 

– Преди повдигането на оборудването всички работници се отстраняват на 

безопасно разстояние, а самата операция повдигане и хоризонтално 

преместване се извършва под ръководство на лицето, назначено да 

организира тези дейности на строителната площадка. 

 

Строителната фирма - изпълнител е длъжна да осигури безопасно изпълнение на 

работите по работните места, които трябва да бъдат обезопасени с необходимите 

предпазни устройства и приспособления. 

Строителните машини, механизация, инструменти и инвентар трябва да 

съответстват на характера на извършваната работа и да се пускат за работа само, когато 

са приведени в пълна изправност от правоспособни лица. 

– товаренето, транспортирането, разтоварването, монтажът и демонтажът на 

строителните машини се извършват под ръководството на определено от 

строителя лице при взети мерки за безопасност; 

– опасните зони около строителните машини се означават в съответствие с 

инструкциите за експлоатация; 

– машините за извършване на земни работи се допускат до работа по терени с 

наклон не по-голям от предвидения в инструкцията за експлоатация; 

– строителните машини и транспортни средства се допускат до работа в 

близост до електропроводи, когато е на разстояние не по-малко от 1,5 м от 

най-външната линия на електропровода; 

 

Всяко МПС преди да се пусне в действие трябва да бъде подложено на 

технически преглед. 

Всички задължителни и предупредителни знаци при излизане на улиците да се 

спазват стриктно и водачите на МПС да са запознати персонално със създадената 

организация. 

Изпълнителят по договора е отговорен за дейностите по транспортиране, товарене, 

разтоварване и съхранение на материалите, които ще се вложат в строителството на 

обекта. Изпълнителят е отговорен за полагането и изпитването на материалите съгласно 

съответните български стандарти, предписанията на производителя/доставчика и 

предписанията на проектанта. 

 

VII. ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

Минималният състав за ръководство на строежа, с който участникът в 

процедурата трябва да разполага, е съгласно действащата нормативна и законодателна 

база, а именно: 

Технически ръководител на обекта - съгласно чл. 163а ЗУТ, с опит при 

изпълнение на сходни обекти; 

Експерт по ЗБУТ - съгласно Наредба № РД-07-2 om 16.12.2009 г.; 

Отговорник по контрола на качеството – съгласно чл. 15 ал.1, т.4 букава „б“ 

на Закон за Камара на строителите. 

Няма ограничения едно лице да съвместява две позиции. 

 

VIII. МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

НА ПРОЕКТА 



 

 

По време на извършване на строително-монтажните работи трябва да бъде 

създадена необходимата организация за изпълнение на изискванията на Раздел V 

„Пожарна безопасност“ от Наредба № 2 от 22 Март 2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи. Това е отразено в съответните части на проекта. 

 

IX. ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Изпълнителят на обекта е длъжен преди започване и по време на строително-

монтажните работи да вземе необходимите мерки за опазване на околната среда. 

Основната причина за замърсяване на околната среда при ВиК строителство са 

изкопните работи, което засяга терените. Забранява се безконтролното складиране, 

разпиляване и изоставяне на строителни материали и машини – тръби, арматури, 

фасонни парчета и др. подобни. 

Особено опасни за околната среда и за здравето на хората са безконтролното 

разпиляване, изливане или палене на вредни за здравето или отровни материали – 

лакове, бои, битуми, лепила, масла, течни горива, парчета тръби и др., както и 

изпускане на водите при дезинфекция на водопровода. 

Съгласно българското законодателство снабдяването за нуждите на строителство 

с инертни материали, бетонови смеси и асфалтови смеси се осъществява само от 

предприятия, които притежават лиценз за извличането и производството им. 

 

X. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

Преди започване на строителството е необходимо да бъдат изпълнени следните 

дейности и мероприятия: 

1. Техническото ръководство да се запознае с цялостния работен проект и 

специалните мерки по ТБТ. 

2. Всички работници да бъдат предварително инструктирани и запознати с 
Правилника по ТБТ. 

3. Всички подземни съоръжения (телефонни и ел.кабели, водопроводи, канали и 

др.) да се маркират върху терена. Изкоп в тези места да се изпълнява в присъствието на 

техническо лице, отговарящо за експлоатацията. 

Основните изисквания, общи за всички видове строителни работи, които трябва 

да се знаят, са: 

- забранява се допускането на външни лица на строителната площадка; 

- сигнализация на опасните места на обекта; 

- осигуряване на подходящи дрехи и предпазни средства; 

- ръководителите, освен че трябва да спазват правилата за безопасност, 

трябва да следят за спазването им от подчинените си; 

- всеки новопостъпил да започва работа след инструктаж; 

- да се спазват от всички участници в строителството указанията, 

отразени в работния проект, свързани с технология на строителството; 

- необходимо е задължително спазване на Правилника по техника на 

безопасност, съгласно вида на работата; 

- предварително (при необходимост) да се изпълнят временни канавки 

(дренажи) и други подходящи мероприятия, с цел предотвратяване на 

наводнение на площадката; 



 

 

- да се монтират мостчета за безпрепятствено преминаване над изкопи и 

канавки; 

- да не се разхвърлят материали в безпорядък; 

- вредните материали да се съхраняват в отдалечени, вентилирани 

помещения; 

- избухливите вещества да се съхраняват, използват и отчитат съгласно 

правилника за контрол на взривовете; 

- ръководството да вземе всички мерки за спазване на противопожарните 

инструкции. 

 

Конкретните изисквания за безопасност, които трябва да се имат предвид при 

строителството на водопровода, са свързани с характера и причините за вредности и 

опасности: 

- при изкопни работи; 

- при укрепване, разкрепване и засипване на изкопите; 

- при работа с взрив; 

- вредности от електрически ток; 

- при извършване на бетонови работи; 

- при изпълнение на асфалтови работи; 

- при монтаж на ПП тръби; 

 

ХI. ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 1. Участниците да са направили предварителен оглед на обекта и да са се 

запознали със специфичните условия за изпълнение на поръчката и работния 

инвестиционен проект, което декларират в предложението за изпълнение на 

поръчката. 

 2. Участникът трябва да декларира, че е проучил обекта, предмет на 

настоящата поръчка, в пълна степен, доколкото това е необходимо за изпълнение на 

неговите задължения съгласно настоящата тръжна документация, и е удовлетворен от 

неговото състояние. 

 3. Посочените от участника гаранционни срокове не трябва да бъдат по-кратки 

от нормативно определените по изискванията на чл. 160, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ, 

отразени в чл. 20, ал. 4, т. 9 на Наредба 2/2003 г. на МРРБ и МТСП за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

  

ХII. ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, СЪОБРАЗНО ПРЕДОСТАВЕНИЯ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ОДОБРЕН ПРОЕКТ. 

За успешната реализация на обекта следва да се спазят следните условия: 

1. Да се извършат предвидените в одобрения проект строително-монтажни 

работи след откриване на строителна площадка /чл. 157, ал.2, от ЗУТ/. 

2. Обектът да бъде ограден с временна плътна ограда съгласно ПБЗ, до 

приключване на СМР, с цел обезопасяване на строителната площадка, предотвратяване 

на достъп на външни лица и недопускане на замърсяване на околните пространства със 

строителни материали и отпадъци. 



 

 

3. По време на строителството стриктно да се спазват изискванията на чл. 74 и 

чл. 163, ал. (2) от ЗУТ. 

4. При нарушаване на настилката на съществуващите прилежащи улици и алеи, 

същите да се възстановят преди предаване на обекта. 

5. Да се организира временна база за разполагане на временни сгради/фургони, 

съоръжения и складиране на материали във връзка с организацията на строителния 

процес /чл. 54 от ЗУТ/, съгласно ПБЗ. 

6. Изпълнителят трябва да осигури оборудвано работно помещение на обекта за 

работа на контролните и проверяващи органи. 

7. Да се спазват геодезичните знаци /осови точки, репери и др./. Ако е 

неизбежно премахването на геодезичен знак, да се извърши прецизен репераж. Преди 

премахването на знака да се уведоми техническата служба на Общината за проверка на 

репеража и определяне на начина и срока за възстановяване на геодезичния знак. 

8. Да се опазва от повреди и се възстановяват съществуващите подземни и 

надземни проводи и съоръжения, трайни настилки и зелени площи. 

9. Изисквания за качество при изпълнение на предмета на поръчката: 

Извършените СМР да бъдат в съответствие с БДС, при спазване на действащите 

нормативни актове. 

10. Качеството на влаганите материали ще се доказва с прилагане на декларации 

за съответствието с указания за прилагане на български език, съставени от 

производителя или от неговия упълномощен представител и да отговарят на БДС 

(съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване 

съответствието на строителните продукти). 

11. Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка за срока на времетраене на 

договора да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на 

труд /ЗЗБУТ/ и Наредба №2/2004 г. на МРРБ и МТСП за „Минимални и изисквания за 

безопасни условия на труд при изпълнение на строително-монтажни работи“. 

12. При реализиране на строителството, количествата, качеството и 

съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи се контролират от 

Консултанта, с който Възложителят е сключил договор. 

13. При евентуално наложили се промени по време на реализиране на проекта, 

незабавно да се уведомява Възложителя и да се изисква решение от проектанта по 

съответната проектна част. 

14. Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще 

се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя. 

15. Извършените СМР се приемат от упълномощени представители на 

Възложителя. 

16. Изготвят се от съответните участници в строителството актове и протоколи 

съгласно „Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството“, 2003г. 

17. Действително изпълнените СМР, включени в общата стойност на обекта се 

актуват съгласно остойностената количествена сметка на Изпълнителя - част от 

офертата по проведената обществена поръчка. 

Възложителят, чрез свои представители ще осъществява непрекъснат 

контрол по време на изпълнението на видовете СМР и ще прави рекламации за 

некачествено свършените работи. 

 

XIII. ПРИЛОЖЕНИЯ: 

- Разрешение за строеж; 

- Одобрен инвестиционен проект на електронен носител. 

 


