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ОДОБРЯВАМ:  (п) 

БОРИС БОРИСОВ 

Зам.-Кмет на Община Ботевград, 

упълн. със Заповед №ОА-1/03.01.2017г. 

на кмета на Община Ботевград 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 
 

 

ЗА ОБЕКТ: „Авариен ремонт на съществуващи речни водохващания на реките: 

Чешковица, Осеница, Ечемишка, Зелинска река и Бистрица на територията на община 

Ботевград" 

 

ФАЗА:  Технически  инвестиционен проект           

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Ботевград 

 

1. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

С проекта се цели осигуряване на проекти за авариен ремонт на амортизираните речни 

водохващания, които към настоящия момент работят със значително понижена ефективност и 

не осигуряват необходимите водни количества за населението в общината. Специфични цели 

са: намаляне на водните загуби, увеличение количеството на добитата вода, подобряване 

качеството на добитата вода, подобрение и автоматизиране експлоатацията на 

водохващанията. 

Настоящият инвестиционен проект ще послужи на Община Ботевград да кандидатства  

за финансиране пред Министерство на регионалното развитие и благоустройство. 

 

2. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ И НАЛИЧНА ТЕХНИЧЕСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Водохващанията, тема на настоящия проект, имат действащо разрешение за 

водоползване. Аварийният им ремонт се диктува от амортизираното им състояние и процеси 

на ерозия на речните легла, довели до загуба на добити водни количества. 

Техническият проект включва проектиране на авариен ремонт за следните 

водохващания: 

 Горно водохващане на р. Чешковица (Чешковица 1) 

 Долно водохващане на р. Чешковица (Чешковица 2) 

 Водохващане на р. Осеница 

 Водохващане на р. Ечемишка 

 Водохващане „Стубленско“ на Зелинска река 

 Водохващане „Меча долина“ на Зелинска река 

 Водохващане долно, средно и горно на р. Бистрица (Поп Нако 1, 2, 3). 

 

Местоположението им е отразено на следните карти: 



 
 

 

 
 

 



Водохващане Чешковица 

 

 
 

Изградени са дънни решетки, които често се запушват и налагат редовно 

неавтоматизирано и немеханизирано почистване. Липсва утаителна камера. При дъждовни 

събития водата повишава рязко мътността си. 

 

Водохващане Осеница 

 

 
 



Изградена е дънна решетка, която често се запушва и налага редовно 

неавтоматизирано и немеханизирано почистване, видно от представената графика: 

 

 
 

Липсва утаителна камера. При дъждовни събития водата повишава рязко мътността 

си. 

Водохващане Ечемишка 

 

 



Изградена е дънна решетка, която често се запушва и налага редовно 

неавтоматизирано и немеханизирано почистване. Липсва пътен достъп до водохващането в 

следствие на висока вълна на реката, която е разрушила съществуващи водостоци и е отнела 

габарита на пътя. Изградена е малка утаителна камера. 

 При дъждовни събития водата повишава рязко мътността си, като това обстоятелство 

във времето е довело и до названието на реката. 

 

Водохващане Меча Долина и Стубленско 

 

 
 

 
 



При водохващане „Меча Долина“ е изградено дренажно водохващане, което е 

съставено от бетонови стени, фундирани върху скалите. В обема между стените е насипан 

дренажен материал и дренажни тръби. Не е предвидена система за промивка на филтърния 

компонент, поради което към момента дренажите не добиват необходимото водно количество 

в следствие на колматацията. 

При водохващане „Стубленско“ е изградена дънна решетка, която често се запушва и 

налага редовно неавтоматизирано и немеханизирано почистване. Липсва утаителна камера. 

При дъждовни събития водата повишава рязко мътността си. 

 

Водохващане Поп Нако 1,2, и 3 на р. Бистрица (Долно, средно, горно) 

 

 

 
 

При Поп Нако 1 - долно водохващане на р. Бистрица е изградена дънна решетка, 

която често се запушва и налага редовно неавтоматизирано и немеханизирано почистване. 

Липсва утаителна камера. При дъждовни събития водата повишава рязко мътността си. 

 

Аналогично е положението при долното и горно водохващане на реката – Поп Нако 1 

и 2, видно от следващите снимки. Изградени са дънни решетки, които често се запушват и 

това налага редовно неавтоматизирано и немеханизирано почистване. Липсват утаителни 

камери. При дъждовни събития водата повишава рязко мътността си. 

 

Всички водохващания имат разрешение за водоползване, издадено от Басейнова 

Дирекция – Дунавски район, което е в сила. 

 

Затруднената експлоатация, неусвояването на разрешения дебит и недостигът на 

водни количества във Водоснабдителна система Ботевград налагат изпълнението на авариен 

ремонт за неотложното възстановяване на водохващанията. 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



3. ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ 

С проекта се цели да се осигури техническа възможност за авариен ремонт на 

водохващания на територията на община Ботевград и оттам подобряване на водния баланс във 

водоснабдителна система Ботевград.  

Инвестиционният проект трябва да се изработи върху актуална кадастрална основа – 

кадастрални планове на населените места и извадка от  картата на възстановената собственост 

(КВС) на землищата. Всички съоръжения по възможност да се разположат изцяло в имоти - 

общинска собственост. 

Проектирането ще се извърши еднофазно-Технически проект. 

 

3.1. Част: Технологична - водоснабдяване 

Проектите да се изготвят след обстойни проучвания на състоянието на място и 

изходната техническа информация на Възложителя. Технологичните решения по авариен 

ремонт на водохващанията да се приемат на предварителен експертен съвет към Възложителя 

и „ВиК Бебреш“. 

Оразмерителните водни количества да се изведат на база разрешение за водоползване, 

предоставени от „ВиК Бебреш“ ЕООД – гр. Ботевград. Водните количества да се потвърдят от 

експлоатационното дружество въз основа на измерени водни количества към консуматорите и 

водния баланс във водоснабдителна система Ботевград. 

Да се изготви хидроложки доклад за всеки речен створ, където се предвижда 

интервенция, с който да се отчетат водните количества при висока вълна с период на 

повтаряемост 1 път на 100 години (P=1%) и 1 път на 1000 години (P=0.1%). 

Да се обследват съществуващите водовземни съоръжения, да се оцени хидравличният 

им режим на работа и да се предвидят мероприятия по повишаване на добитите водни 

количества до разрешените такива, съблюдавайки изискванията към експлоатацията. Да се 

подобри проектното решение на водовземните решетки, като при обосновка може да се 

предвидят и странични вертикални, а не дънни решетки. При обосновка е допустимо 

предвиждането и на автоматични самопочистващи се водовземни органи. Проектът да 

предвижда съоръжения за задържане на шумата от широколистните гори, така че тя да не 

запушва водовземните органи и тръбопроводите след тях. При необходимост и проектна 

обосновка да се проектират нови утаителни съоръжения. 

Проектното решешение да включва също затворен орган (савак) и отбивен канал, по 

който да се насочат речните водни количества в момент на почистване или реновиране на 

съоръженията на водохващането. 

Металните части да се предвидят от поцинкована стомана или неръждаема стомана 

клас AISI 304 след докладване на решението и избор от страна на Възложителя и Оператора. 

Всички връзки между тръбите и фасонните части от полиетилен (колена, тройници, 

намалители, преходи и др.) да се предвидят с челна или електросъпротивителна заварка. 

Спирателните кранове да са шибърни с гумиран клин и с усилено антикорозионно 

покритие по утвърден стандарт.  

След анализ и при съобразяване с теренните особености по трасето на външните 

водопроводи от водохващане до НР, да се определят броят и местоположението на 

съоръженията по него - шахти-калници (изпразнители), шахти-въздушници (при доказана 

необходимост), шахти с регулатори на налягане и др. Всички съоръжения  по възможност да 

се ситуират в поземлени имоти  – общинска собственост. 

 

Инвестиционният проект да предвижда етапност в строителното изпълнение на 

аварийния ремонт, съобразено с изискванията на Възложителя и средствата за финансиране на 

обекта. Да се определят приоритетът и последователността на отделните етапи въз основа на 

технико-икономическа обосновка. Целесъобразността на етапното решение да се докаже в 

обяснителната записка. 



Да се спазват изискванията на НАРЕДБА № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, 

изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи и в частност изискванията, посочени 

в Раздел IV: Водовземане от повърхностни води. 

Проектът да се изготви  в обхват  и съдържание съгласно Наредба №4/21.05.2001г. за 

обхват и съдържание на инвестиционните проекти, за фаза: технически инвестиционен проект, 

заедно с количествено-стойностна сметка.  

 

Проектът  за водопроводни мрежи да включва: 

1. ситуационен план в подходящ мащаб (1:250 или 1:100), в който да са нанесени 

съществуващите съоръжения на речните водохващания и предвидените мерки за авариен 

ремонт. При подновяване на тръбни връзки новопроектираната водопроводни клонове да са с 

означени дължини, наклони, коти на тръбите, местоположение на ревизионни и други шахти, 

водни количества, напори и съоръжения; 

2. надлъжни профили на външните водопроводи (ако се налага ремонт по тях) в М 

1:1000/500 за дължините и в М 1:100/50 за височините, с означени оразмерителни данни, 

места на арматурните шахти, наклон и диаметър на тръбата, места на пресичанията с други 

подземни комуникации, ниво на съществуващия терен и категория на земните работи; 

3. монтажен план с монтажни схеми на възлите с означения на връзките и арматурите 

по вид и брой, с нанесени дължини, вид, разположение, диаметър на тръбите, условно работно 

налягане и др.; 

4. детайли на съоръжения по преценка на проектанта и детайли на нестандартните 

елементи. 

5. надлъжен профил по пътя на водата във водовземните съоръжения. 

Обяснителните записки и изчисленията към техническия инвестиционен проект да са 

в обхват и съдържание, съгласно чл.74 и чл.75 от Наредба №4/21.05.2001г. за обхват и 

съдържание на инвестиционните проекти. 

 

3.2. Част: Електро, КИПиА 

Въз основа на проектното решение по част Технологична и след решение на 

експертен съвет към Възложителя и Оператора да се предвидят необходимите елементи от 

автоматизацията на съоръженията. Задължително да се предвиди водомерно устройство на 

тръбопровода за добита вода. Опционално може да се предвидят: затворни органи за 

преустановяване работата на съоръженията в условията на повишена мътност на добитата 

вода; видео-контрол работата на съоръженията. Да се предложат варианти за 

електроснабдяване на елементите от автоматизацията. 

 

3.3. Част: Конструкции 

За изграждането на нови шахти и съоръжения да се изготвят конструктивни проекти 

при спазване на действащите норми за проектиране и при съответствие с проектите по 

останалите части. 

Конструкцията да е стоманобетонна, монолитна или от сглобяеми елементи. 

Да се представят статически изчисления и оразмеряване на елементите, като се 

спазват принципите и правилата удовлетворяващи изискванията на отделните части EN1990 

до EN1999, на програмата „Конструктивни Еврокодове“, съгласно Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба  № РД-02—20-19/2011г. за проектиране на строителните конструкции 

на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни 

конструкции“. 

При наличие на конструктивни схеми, детайли, изчислителни и оразмерителни 

проверки на производители за закрепване на съответни елементи и  уреди, същите да се 

представят към проектната част. 



При наличие на високи подпочвени води към конструктивния проект да се предвидят 

съответните мерки за осушаване или понижаване до проектното ниво за да се осигури 

възможност за работа. 

При наличие на слаби, негодни за фундиране почви да се представи решение, като се 

изготвят съответните детайли, схеми и  оразмерителни проверки. 

Всички бетонови елементи на водохващанията да фундират върху твърда скала и да се 

предвидят необходимите средства за връзка и водоплътност към тях. 

 

3.4. Част Геология 

За територията в обхвата на речните водохващания да се изготви подробно 

инженерно-геоложко становище в достатъчен обхват за разработването на проекта. Да се 

изпълнят необходимите полево-проучвателни работи за доказване характеристиките на 

пластовете, в които ще се изпълняват бъдещите строително-монтажни планове. 

В зависимост от проектното решение по изрично искане от страна на проектанта да се 

изпълнят допълнителни инженерно-геоложки проучвания. 

 

3.5. Част: Геодезия 

Техническият инвестиционен проект по част “Геодезия“ трябва да съдържа: 

 Подробна геодезическа снимка – да се заснеме ситуационно съществуващото 

положение /конструкции на съоръжения, теренните особености, речното русло в обхвата на 

водовземането, както и до 50 м над и под него/. Да се заснемат и паспортизират всички шахти 

на водовземанията с цел установяване котите на тръбите в тях. Снимката да се нанесе върху 

опорен план, съдържащ актуална информация от кадастралния план или КВС.  

 Трасировъчен чертеж - да бъде разработен в координатна с-ма 1970 год. и БГС 

2005. Да се дадат трасировъчни данни на чупките на съоръженията и водопроводите, както и 

контролни отстояния от характерни елементи по трасето им. При необходимост, да се 

подготви подробна таблица на засегнатите от трасетата имоти. 

 Парцеларни планове – при необходимост. 

 

3.6. Част: ПБ 

Съвместно с проектите по всички части да се изготви проект за ПБ. Да се изготви 

проект за осигуряване при пожар съгласно изискванията на Наредба № Iз – 1971/29.10.2009 г. 

за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопаснот при пожар. 

Предписаните мерки и изисквания да се отразят във всички части на инвестиционния 

проект. 

 

3.7. Част:  ПСД 

Всяка част на техническия инвестиционен проект трябва да съдържа подробна и 

обобщена количествена сметка, подписана от отговорния проектант за необходимите за 

реализацията й строително–монтажни работи (демонтажни и монтажни), както и 

самостоятелна спецификация на необходимите материали и оборудване, без посочване марки 

на изделията  и имена на производител. 

Да се изготви обобщена количествено-стойностна сметка. Единичните цени на 

предвидените СМР да се определят по осреднени разходни норми и пазарни цени на часови 

ставки, материали и механизация, вкл.допълнителни разходи и печалба в строителството към 

момента на изготвянето им.  

 

             3.8. Част: Сметна документация 

Подробна количествена и количествено-стойностна сметка по видове дейности. Стойностите 

по всяка позиция се посочват в български лева, без ДДС. 

 

 



4. ИЗХОДНИ ДАННИ: 

-Извадка от КВС на землища, в които са разположени водохващанията и външните им 

водопроводи; 

-Данни за подадени и инкасирани водни количества от “ВиК – Бебреш” ЕООД; 

-Данни за съществуващата ВиК инфраструктура, експлоатирана от “ВиК – Бебреш” 

ЕООД в обхвата на обекта. 

 

Проектът да се представи в три екземпляра на хартия и на цифров носител, 

окомплектован по всички проектни части в обем и съдържание съгласно изискванията на 

Наредба №4 за ОС на ТП. Отделните части да се изготвят от проектанти с пълна проектантска 

правоспособност и всички проектанти да съгласуват решенията на останалите части. Да се 

приложат удостоверения за ППП от КИИП и КАБ и застраховки по чл.171 ЗУТ. 

Инвестиционният проект да отговаря на изискванията на Закона за устройство на 

територията и на подзаконовата нормативна база за неговото прилагане.  

Всички части на инвестиционния проект трябва да са изготвени от проектанти с пълна 

проектанска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и чл.10 от Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. 

Проектната документация са предава на Възложителя за съгласуване със съответните 

експлоатационни дружества и компетентни органи. Инвестиционният проект се изработва в 

пълно съответствие с направените препоръки и/или изисквания на Възложителя и 

предписанията на експлоатационните предприятия. 

 

 

 

 

 

 


