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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 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ 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" 

 

1. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

Инвестиционната програма на община Ботевград включва благоустрояването и 

изграждането на улици с трайна асфалтова настилка във в.з. Зелин с дължина около 3.50 км. 

С оглед на това инвестиционно намерение се предвижда и реконструкцията или 

изграждането на нов уличен водопровод по настоящия Технически проект в съответствие и 

въз основа на одобрения вече Идеен проект за водоснабдителна система във в.з. Зелин. 

Местоположението на обекта ще бъде конкретизирано от Възложителя ведно с предоставяне 

на проектанта на проекти за благоустрояване и изграждане на улиците. 

Техническият проект включва само зададените улици с дължина около 3.50 км. 

 

2. ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ 

Инвестиционният проект трябва да се изработи върху актуална кадастрална основа 

– кадастрални и регулационни планове на зоната. Всички проектни трасета по възможност 

да се разположат изцяло в имоти - общинска собственост. 

Проектирането ще се извърши еднофазно-Технически проект. 

 

2.1. Част: Водоснабдяване 

Оразмерителните параметри и решение на мрежата ще са изведени в Идейния проект 

за мрежата на зоната. 

 

Да се предвиди реконструкция на цялата селищна водопроводна мрежа и сградните 

водопроводни отклонения с изключение на новоизградените такива с тръби от PEHD с 

диаметър и характеристики, отговарящи на нормативната уредба.  

 

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. 

 



Трасетата на сградните (имотни) водопроводни отклонения от уличния водопровод 

да преминават до обслужващия имот, без да пресичат други имоти. СВО да се реконструират 

до водомерна шахта (до 2 м от парцелна граница в съответствие с Наредба №2 и №4) ведно 

с нейното оборудване. 

 

Проектната нивелета на терена да съвпада с нивелетата на новопроектираните улици 

по предоставен от Възложителя проект по част Пътна! 

 

Реконструкцията на водопроводната мрежа и сградните водопроводни отклонения 

да се предвиди с тръби от полиетилен висока плътност  PEHD трето поколение РЕ 100 и за 

налягане PN 10 bar (SDR 17). Тръбите да са допустими за питейно водоснабдяване.  

Видът на тръбите да е съобразен с технологията на полагане (в траншеен изкоп или 

по безизкопна технология) 

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. Пожарните хидранти да са надземни, като пред всеки 

пожарен хидрант се предвиди спирателен кран. 

 

След анализ и при съобразяване с теренните особености по трасето на 

водопроводите, да се определят броят и местоположението на съоръженията по него – за 

преминаване през реки и отводнителни канали, 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. 

 

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: технически инвестиционен 

проект, заедно с количествено-стойностна сметка.  

 

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; 

2. надлъжни профили 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. Надлъжните профили да отразяват котите на съществуващия и проектния 

терен! Дълбочината на изкопите за водопровод да се извеждат спрямо съществуващия терен, 

а земното покритие – спрямо проектния терен! 

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. 

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. 

 



2.2. 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. 

 

2.3. Част Геология 

За територията в обхвата на селищните водопроводни мрежи да се изготви 

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

изпълнят достатъчен брой геоложки шурфове за проучване 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. 

 

2.4. Част: Геодезия 

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

 Подробна геодезическа снимка – да се заснеме 

ситуационно съществуващото положение /настилка, бордюри и 

съществуващи обекти/, включително уширения, зауствания, кръстовища 

и други площи в обхвата на улицата. Да се заснемат и паспортизират 

всички съществуващи ревизионни шахти на канализационната мрежа в 

рамките на работния обхват на техническия проект с цел проектно 

решение на пресичането им с новия водопровод. Снимката да се нанесе 

върху опорен план, съдържащ актуална информация от уличната 

регулация и кадастрален план. 

 Трасировъчен чертеж - да бъде разработен в координатна 

с-ма 1970 год. и БГС 2005. Да се дадат трасировъчни данни на чупките на 

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. 

 

2.5. Част: Пътна 

Не се изготвя. Количествата за благоустрояване и изграждане/реконструкция на 

уличните настилки се приемат на база предоставен от Възложителя инвестиционен проект. 

 

2.6. Част: ВОБД  



Да се изготвят схеми ВОБД при работа в рамките на улична регулация. Проектите за 

сигнализация с маркировка и пътни знаци да се разработят съгласно изискванията на Закона 

и Правилника за движение по пътищата и Наредби № 2, № 3, № 18 на МРРБ. 

 

2.7. 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 

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

проект. 

 

 

2.8. 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.  

 

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. 

 

 2.9. Част: Сметна документация 

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

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

 

 
 


