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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ 
 

 

ЗА ОБЕКТ: „Реконструкция на водопроводната система във в.з. Зелин и в.з. 

Лозята, община Ботевград" 

ПОДОБЕКТ: „Реконструкция на водопроводната система във в.з. Зелин, 

община Ботевград" 

ПОДОБЕКТ: „Реконструкция на водопроводната система във в.з. Лозята, 

община Ботевград" 

 

ФАЗА:  Идеен инвестиционен проект           

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Ботевград 

 

1. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

С проекта се цели подобряване на водоснабдителната инфраструктура на вилните 

зони Зелин в гр. Ботевград и Лозята в с.Трудовец. Специфични цели са: намаляне на 

водните загуби, драстично намаляне броя на авариите по водопроводите и подобряване 

качеството на подаваната вода.  

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 

Към настоящия момент експлоатацията на водоснабдителните системи в двете 

населени места е изключително затруднена, поради честите аварии по мрежите. 

Водопроводите са в лошо състояние, като основната причина за това е материалът на 

тръбите. Разпределителните мрежи са частично или въобще не са зонирани и за 

отстраняването на аварии се преустановява водоподаването на целите места. 

 

В.з. Зелин се намира в непосредствена близост до гр. Ботевград – южно от него. 

Преобладаващата застройка се намира под нивото на автомагистрала „Хемус“, но зоната се 

разширява и над нея. Природните даденостти (релеф, горска растителност и др), 

комуникативността (транспортните връзки) и близостта до столицата обосновават високия 

интерес за изграждане на еднофамилни жилищни сгради в зоната. Населеното място се 

намира на надморска височина между 390 и 550 м. 



Зелин се водоснабдява от няколко водоизточници (речни водохващания): 

водохващане „Мечата Долина“, водохващане „Стубленско“ на Зелинска река и 

водохващане на Ечемишка река, намиращо се между местности Женска поляна и Гумнища 

(Буканин дол). Водите от „Мечата Долина“ постъпват в НР на кота 580 м, а водите от 

„Стубленско“ и „Ечемишка“ постъпват в НР на кота 525 м. 

 

В сухия период мрежата на Зелин се водоснабдява и от разширената 

водоснабдителната система от язовир Бебреш. 

Изградеността на водоснабдителната мрежа е почти 100%,  но е представена 

основно от амортизирани тръби от АЦ, стомана и поцинкована стомана. Дължината й е 

приблизително 28км. Направени са частични реконструкции с ПЕВП на местата на 

възникнали аварии. Трасетата на водопроводите преобладаващо преминават извън улична 

регулация, а диаметрите им не отговарят на нормативната уредба. Изграден е също главен 

водопроводен клон с диаметър ПЕВП 200 мм, който може да доставя водни количества от 

водохващане „Мечата долина“ до ПСПВ Чеканица 2 (Сливите). 

На територията на вилната зона действа частично изградена, въведена в 

експлоатация канализация, която зауства в градската мрежа на гр. Ботевград и оттам в 

ГПСОВ Ботевград. 

Констатирани са чести аварии, недостиг на водни количества и напор в мрежата и 

цялостно ниско качество на предоставяната услуга. Съществуващата мрежа не захранва 

всички имоти и същевременно не може да задоволи нуждите на вече свързаните 

консуматори. 

В.з. Лозята се намира в непосредствена близост до с. Трудовец – северно от него. 

Преобладаващата застройка се намира в стръмен предпланински терен. Природните 

даденостти (релеф, горска растителност и др), комуникативността (транспортните връзки) и 

близостта до столицата обосновават също висок интерес за изграждане на еднофамилни 

жилищни сгради в зоната. Населеното място се намира на надморска височина между 390 и 

480 м 

Лозята се водоснабдява от 3 бр речни водохващания „Поп Нако“ на р. Бистрица и 

левия й приток, намиращи се в местността Рогочевица. Водите постъпват в НР към 

временно изведена от експлоатация ПСПВ на кота 605 м в местността Нишовското, 

датираща от преди 40 години. За вилната зона са изградени два НР – нов и стар, намиращи 

се съответно на коти 491 и 488 м.  

 

В сухия период мрежата на Лозята се водоснабдява и от разширената 

водоснабдителната система от язовир Бебреш. Изградена е помпена станция с черпателен 

резервоар на кота 420 м, която повишава напора на външния довеждащ водопровод в този 

период. 

Изградеността на водоснабдителната мрежа е почти 100%,  но е представена 

основно от амортизирани тръби от АЦ, стомана и поцинкована стомана. Дължината й е 

приблизително 12км. Направени са частични реконструкции с ПЕВП на местата на 

възникнали аварии. Трасетата на водопроводите преобладаващо преминават извън улична 

регулация, а диаметрите им не отговарят на нормативната уредба. Голямата разлика в 

минималната и максималната надморска височина в населеното място предполага 

водоснабдяване на отделни зони по напор, но такива не са обособени и за тях не са 

осигурени необходимите независими захранвания. 

Констатирани са чести аварии, недостиг на водни количества и напор в мрежата и 

цялостно ниско качество на предоставяната услуга. Съществуващата мрежа не захранва 

всички имоти и същевременно не може да задоволи нуждите на вече свързаните 

консуматори. 

 

3. ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ 



С проекта се цели да се осигури техническа възможност за етапна реконструкция 

на водопроводните мрежи на вилни зони Зелин и Лозята.  

Инвестиционният проект трябва да се изработи върху актуална кадастрална основа 

– кадастрални и регулационни планове на населените места и извадка от картата на 

възстановената собственост (КВС) на землищата (за Зелин КВС е прехвърлена вече в КК). 

Всички проектни трасета по възможност да се разположат изцяло в имоти - общинска 

собственост. За в.з. Лозята кадастралният план да се цифровизира. 

 

Част: Водоснабдяване 

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

изходната техническа информация на Възложителя. 

Водопроводната мрежа да се проектира сключена, съобразно предоставен от 

Възложителя кадастрален и регулационен план, като се предвиди присъединяването на 

всички урегулирани имоти в териториалния обхват на проекта. 

 

С цел оптимално определяне на оразмерителни водни количества да се изпълни 

измервателна кампания на водоснабдителните системи на двете населени места както 

следва: 

За измерването на водопотреблението (Q л/с) на всяко населено място е нужно да 

се измери водното количество след всеки вход, през който подават водни количества към 

вътрешната водопроводна мрежа (НР, Водомерна шахта, Директно подаване от ПСПВ/ПС 

или др.) 

Измерванията е нужно да обхващат като минимум 48-72 часов профил на 

водопотреблението, за да може да се определи дневната неравномерност. Необходимо е 

периодът на измерване да обхване както част от работната седмица (делник), така и 

празник или предпразник. Периодът на измерване да се съгласува с Възложителят и „ВиК 

Бебреш“, така че да обхваща представителен период на максимална консумация. 

Измерване на налягане (P, bar) като минимум е нужо да се направи: 

- на местата където се измерва водното количество (НР, Водомерни шахти и 

др.), в критични точни: 

- места с ниско налягане (най-високите теренни точки); 

- места с прекомено високо налягане (най-ниските теренни точки) 

- При наличие на зони е нужно да има измерване във всяка хидравлично 

обособена зона минимум 1-2 бр.  

- При наличие на Зона с регулиране на налягането е нужно да се измери 

налягането преди регулатора и да се запише, какво е изходящото налягане след него. 

Всички измервания трябва да бъдат проведени в период, в който 

експлоатационното дружество няма планови ремонти и аварии, като измерванията (Q l/s и 

P, bar) трябва да бъдат направени едновременно. 

Задължително е да се измерят водните количества и нивата в НР (чрез измерване на 

налягането), както и минимум 2 точки за всяка хидравлична зона. 

 

Оразмерителните водни количества да се изведат след анализ и съпоставка на 

резултатите от проведените измервателни кампании и актуалните данни за 

водопотреблението на зоните, предоставени от „ВиК Бебреш“ ЕООД – гр. Ботевград. 

Водните количества да се потвърдят от експлоатационното дружество след измервателната 

кампания и преди проектирането на мрежите. 

Да се определят границите на водоснабдителните зони въз основа на минимални и 

максимални напори в зоната. Границите и обхвата на зоните да се валидират с 

експлоатационния опит на „ВиК Бебреш“. 

 



При отклонение от необходимите диаметри и водни количества/напори 

хидравличният модел на проектното решение да включи реконструкция/подмяна и/или 

разширение на съществуващите външни довеждащи водопроводи от водоизточниците. 

 

Да се предвиди реконструкция на цялата селищна водопроводна мрежа и сградните 

водопроводни отклонения с изключение на новоизградените такива. 

 

Трасета на водопроводната мрежа да преминават през имоти общинска 

собственост: по улиците - публична общинска собственост, а при необходимост от 

преминаване през имоти частна общинска собственост, да се предвидят нормативните 

отстояния и сервитутни ивици. 

 

Проектната нивелета на терена да съвпада със съществуващия терен. 

След анализ и при съобразяване с теренните особености по трасето на 

водопроводите, 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 

водопроводните мрежи, 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. Етапността да е съобразена с резултатите от 

измервателната кампания, състоянието на отделните елементи от ВС (съобразно 

експлоатационния опит на „ВиК Бебреш“), така че след всяко етапно строително 

изпълнение да се постигнат основните цели на инвестиционното намерение – подобряване 

на услугата водоснабдяване.  

 

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

изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи и Наредба №Iз-1970/2009г.за 

противопожарната осигуреност на строежите. 

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

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

 

Проектът  за водопроводни мрежи да включва: 

1. ситуационен план в подходящ мащаб (1:500 или 1:1000), в който да са нанесени 

трасетата на съществуващите инфраструктурни проводи и новопроектираната 

водопроводна мрежа с означени дължини, наклони, коти на тръбите, местоположение на 

ревизионни и други шахти, водни количества, напори и съоръжения. Решението да е 

нанесено върху опорен план, съдържащ кадастър и регулация, както и подземен кадастър 

на инфраструктурни проводи, ако съществува такъв; 

2. надлъжни профили за главните водопроводни клонове в М 1:1000 за дължините 

и в М 1:100 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. детайли на съоръжения по преценка на проектанта и детайли на нестандартните 

елементи. 

Обяснителните записки и изчисленията към идейния 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. 

 



4. ИЗХОДНИ ДАННИ: 

-Извадка от КВС на землища на гр. Ботевград и с. Трудовец, Община Ботевград; 

-Копия от действащи планове на в.з. Зелин и Лозята; 

-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 в обем и 

съдържание съгласно изискванията на Наредба №4 за ОС на ИП. Да се приложат 

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

Инвестиционните проекти за всеки един от посочените в настоящата спецификация 

обекти на интервенция трябва да отговарят на изискванията на Закона за устройство на 

територията и на подзаконовата нормативна база за тяхното 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 се 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


