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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С. ЛИТАКОВО – ЕТАП 1“ И 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С. 

ЛИТАКОВО – ЕТАП 2“; 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

 
Изпълнението на водопровода ще става в следната последователност: 

> изпълнява се временна организация на движението; 

> чрез шурфове ще се констатира точното местоположение на други елементи от техническата 

инфраструктура след обозначаване от експлоатационните дружества; 

> трасиране на работния участък - водопроводен клон, водопроводни отклонения, места на 

арматури; 

> извършване на подготвителни работи за изпълнение на изкопите: изрязване на асфалтова 

настилка, осигуряване на обезопасена строителна площадка и 
АР-; 

> изкопни работи - като линейно изпълнение с направа на обезопасителни ограда монтаж на 

пасарелки и др.; 

> подготовка на основата на изкопа и полагане на пясъчна подложка; 

> изпълнение на водопровода - монтаж на арматури и връзки; 

> изпитване на водоплътност, дезинфекция и промиване на готовия участък; 

> засипване на траншеята по предписаната технология, паралелно с полагане на детекторна и 

сигнална лента; 

> възстановяване на пътната настилка; 

 

1. Земни работи 

 

Рехабилитираните водопроводи е предвидено да се положат от страната на съществуващия, 

на 1.0 m от тротоарната линия. А новопроектираните да се положат от страната, с по-голямо 

застрояване. Ширината на уличното платно е различна, има приложени напречни профили на 

характерни места. 

Земните работи трябва да се извършват съгласно нормативните изисквания на правилника 

за извършване и приемане на строителните работи - раздел „Земни работи". 

В началото се извършва трасиране на съществуващите водопроводи и други елементи на 
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техническата инфраструктура в обсега на изпълнявания участък. Това се прави в присъствието 

на представители от експлоатиращите дружества. При откриване на комуникации пречещи на 

изпълнението на проектната разработка, строителя да уведоми незабавно проектанта за 

извършване на съответните промени. 

Категорията на почвата е земна (80% земна и 20%скална). Изкопите е предвидено да бъдат 

направени с вертикален откос и плътно укрепване. 

Водопровода ще се полага със земно покритие минимум 1.5т. На места поради естеството на 

терена се налага задълбава нето на водопровода, за да се изпълни условието за минимален 

наклон на тръбата 0,2%. Затова е важно да се гледа надлъжния профил при изграждането на 

водопровода. Ширината на изкопа се приема 1.0 m + Ртръба. 

В ивицата на изкопа се извършва изрязване на асфалта. Изкопаните отпадъци от настилката 

се натоварват на самосвал и извозват и депонират на депо за строителни отпадъци. Изкопните 

работи се извършват механизирано и ръчно. Изкопаните земни и скални маси се извозват на 

одобрено депо. 

При направа на изкопните работи не се очаква да се достигнат подпочвени води. При 

евентуално достигане на подпочвени води, отводняването на подпочвените води трябва да се 

извърши с помпен агрегат. За това трябва да се уведоми проектанта и инвеститора на обекта. 

 

2. Полагане на водопровода 

 

Под тръбите да се слага 10 cm пясъчна възглавница. След полагане на пясъчната подложка 

се монтират тръбите. Те се съединяват на отделни звена извън изкопа, Непосредствено след тях 

се полагат детектор ни ленти с медни проводници. Преди да се свържат отделните елементи на 

тръбопровода, тръбите и фитингите трябва да бъдат проверени за евентуални дефекти и 

внимателно почистени в краищата си. Тръбите трябва да бъдат рязани перпендикулярно на оста 

си. Арматурата включена в участъка, трябва да бъде подпряна по начин, който гарантира, че 

няма да упражнява усилие върху тръбите. При изпълнение на опорните блокове трябва да се 

спазва изискването за не нарушена земна основа там където се явява реакцията от 

натоварването. Не бива да се допуска опорния блок да предава това натоварване върху насипа, 

макар и уплътнен. 

 

3. Засипване на изкопа 

 

След спускане и монтиране на тръбите в изкопа, започва засипване на тръбите в следната 
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последователност: първо се засипват тръбите с по 20ст пясък от двете страни едновременно и 

след това се покриват до ниво, така че над темето на тръбата да достигне дебелина на 

покриващия пласт 30cm. Пясъка се трамбова ръчно на пластове от 20 cm до плътност минимум 

1,65 t/m
3
. На тази фаза на засипване се оставят открити всички връзки, отклонения и всички 

елементи, които подлежат на контрол по време на хидравличните проби. 

Последващото засипване на водопровода да се направи от трошен камък или баластра на 

пластове от 30 cm и уплътнени с пневматична трамбовка до достигане на норматив но 

изискуемата плътност. 

След основното засипване и преди окончателното възстановяване на горната повърхност на 

изкопа (около 1.0 m над теме тръба), се поставят предупредителни ленти за обозначаване и 

предпазване на водопровода. 

 

4. Изпитване на водопровода 

 

Всеки изграден тръбопровод (водопровод) се подлага на изпитване по хидравличен начин за 

доказване на водоплътността и якостта след подробен оглед, както и за установяване на 

съответствието на изпълнението на тръбопровода, на връзките и извършените укрепвания с 

издадените строителни книжа. 

При изпитване на участъка, всяка положена вече тръба трябва да бъде засипана в 2/3 от 

дължината си, до 20ст над темето, за да се предотвратят евентуални движения на тръбите, 

вследствие увеличеното налягане. Връзките на тръбите и между фасонните парчета на 

новопроектираните и съществуващите водопроводи задължително се оставят незасипани до 

приключване на изпитването, с цел да бъдат проверени и огледани по време на изпитването за 

евентуални течове. 

Самото изпитване и получените данни от него да се съобразят с действащите нормативни 

наредби. 
Изпитването на положените водопроводи ще се извърши по хидравличен начин. 

Изпитваният участък се пълни постепенно с вода. 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. Изпитателното налягане за водопроводи с работно налягане до 10 atm е максималното 

работно налягане увеличено с 50 %, 
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Надеждността на връзките между полиетиленовите тръби и фитингите зависи, както от 

квалификацията на изпълнителя, така и от използваната апаратура, която трябва да гарантира 

минимални грешки. Трябва да се има предвид информативният характер на предписанията, 

дадени от фирмата производител в представените каталози. Заварките трябва да се изпълнят 

само от правоспособни специалисти, преминали специален курс на обучение, специализиран 

институт или при производителя на машини за заваряване. 

 
Едночасова (предварителна) проба 
 

Налягането се повишава до стойността на изпитателното - максимално работно наляган 6 

atm завишено с 50%, следователно 9 atm. Участъкът с повишено налягане се изолира от 

помпата за период от един час. При падане на налягането се измерва обемът вода, който трябва 

да се нагнети отново в тръбите на изпитвания участък, за да се възстанови изпитателното 

налягане. Този обем не трябва да надвишава стойността изчислена по следната формула: 
Wдоп = 0,125 х L х (Ризп/3) x (Dвътр/25), l 

където: 

L - дължина на участъка в километри  

Р изп. - изпитателно налягане (Рп х 1,5)  

Dвътр.- вътрешен диаметър на тръбата (mm) 

Дванадесет часова (окончателна) проба 

След проведена едночасова предварителна проба с положителен резултат се извършва 

дванадесет часова проба, като се оставя участъкът в продължение на дванадесет часа при 

изпитателно налягане. След дванадесетият час, ако има пад на налягането, количеството вода, 

което трябва да бъде нагнетено допълнително, за да се достигне отново изпитателното налягане 

не трябва да надвишава изчисленото по горната формула, умножено по 12. 

5. Дезинфекция на водопровода 

Съгласно чл. 167 (1) от Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и 

експлоатация на водоснабдителни системи - нови, преустроени или реконструирани 

водопроводни участъци се въвеждат в експлоатация само след надеждната им дезинфекция и 

промиване. Препоръчителни дезинфектанти и неутрализиращи реагенти са посочени в чл.167 

(1) Табл. 1, като оттам подходящ за дезинфекция е разтворът на натриев хипохлорит NaOCI, 

който е относително евтин и безопасен за работа. При доставянето му , продукта задължително 

трябва да е придружен със сертификат за качество с регистрирано съдържание на активен хлор. 
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6. Възстановяване пътната настилка 

След приключване на засипването с трошен камък (баластра) и уплътняването на обратния 

насип се извършват дейности за възстановяване на съществуваща пътна настилка. 

7. Допълнителни разпоредби 

В местата на пресичане на водопровода с други подземни комуникации, съществуващи или 

новоположени - да се копае ръчно. 

По време на строителството изкопите да се ограждат, да се поставя сигнализация - включително 

и светлина за през нощта и да се спазят стриктно правилата за извършване и приемане на 

строително-монтажните работи и тези по БХТПБО, неразделна част от проекта, с оглед 

избягване аварии и нещастни случаи. 

 

- Обособена позиция № 1 „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Литаково – Етап 1“; 

 

Клон Вид  Дължина 

Етап 1 

Главни клонове 3222.20 м 

Гл. кл. I DN 110 215.60 м 

Гл. кл. II DN 110 

DN 110 

DN 110 

DN 110 

DN 110 

DN 110 

DN 90 

DN 90 

DN 90 

DN 90 

DN 90 

118.80 м 

68.40 м 

45.90 м 

152.60 м 

128.40 м 

69.90 м 

47.20 м 

453.80 м 

81.70 м 

79.20 м 

214.10 м 

Гл. кл. III DN 110 626.40 м 
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DN 90 98.60 м 

Гл. кл. IV DN 90 

DN 90 

DN 90 

DN 90 

552.20 м 

153.10 м 

51.40 м 

64.90 м 

Второстепенни клонове 6870.28 м 

Кл. 4 DN 110 477.56 м 

Кл. 6 DN 90 

DN 90 

DN 90 

DN 90 

277.80 м 

181.00 м 

97.00 м 

70.60 м 

Кл. 8 DN 90 135.76 м 

Кл. 10 DN 110 

DN 110 

110.15 м 

124.56 м 

Кл. 11 DN 110 115.4 м 

Кл. 15 DN 110 203.80 м 

Кл. 29 DN 90 

DN 90 

52.30 м 

479.30 м 

Кл. 31 DN 90 

DN 90 

840.22 м 

77.30 м 

Кл. 32 DN 90 

DN 90 

DN 90 

59.56 м 

144.50 м 

117.7 м 

Кл. 42 DN 90 98.82 м 

Кл. 47 DN 90 129.90 м 



   

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 

 

Настоящият документ е изготвен по проект „Реконструкция рехабилитация на водоснабдителните системи и 

съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. на територията на община Ботевград“, финансиран по договор за 

БФП № 23/07/2/0/00926 от 26.07.2018 г. по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. 

   7 

 

DN 90 140.50 м 

Кл. 48 DN 90 

DN 90 

85.20 м 

201.87 м 

Кл. 50 DN 90 

DN 90 

57.20 м 

200.80 м 

Кл. 51 DN 90 145.66 м 

Кл. 53 DN 90 248.58 м 

Кл. 55 DN 90 159.70 м 

Кл. 56 DN 90 236.06 м 

Кл. 57 DN 90 75.69 м 

Кл. 62 DN 90 

DN 90 

DN 90 

DN 90 

DN 90 

106.90 м 

232.70 м 

23.30 м 

125.70 м 

384.20 м 

Кл. 64 DN 90 

DN 90 

DN 90 

97.60 м 

191.80 м 

67.60 м 

 

- Обособена позиция № 2 „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Литаково – Етап 2“; 

 

Клон Вид  Дължина 

Етап 2 

Второстепенни клонове 8648.47 м 

Кл. 2 DN 90 101.43 м 

Кл. 3 DN 90 147.71 м 
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Кл. 5 DN 90 111.76 м 

Кл. 6 DN 90 85.86 м 

Кл. 7 DN 90 235.15 м 

Кл. 9 DN 90 137.87 м 

Кл. 10 DN 90 419.23 м 

Кл. 12 DN 90 161.17 м 

Кл. 13 DN 90 545.73 м 

Кл. 14 DN 90 299.20 м 

Кл. 16 DN 90 

DN 90 

122.70 м 

220.50 м 

Кл. 17 DN 90 283.94 м 

Кл. 18 DN 90 291.14 м 

Кл. 19 DN 90 108.50 м 

Кл. 20 DN 90 135.20 м 

Кл. 21 DN 90 

DN 90 

DN 90 

63.50 м 

148.00 м 

357.30 м 

Кл. 22 DN 90 295.09 м 

Кл. 23 DN 90 159.93 м 

Кл. 24 DN 90 173.15 м 

Кл. 25 DN 90 140.37 м 

Кл. 26 DN 90 134.02 м 

Кл. 27 DN 90 224.84 м 

Кл. 28 DN 90 41.52 м 

Кл. 30 DN 90 111.59 м 
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Кл. 33 DN 90 74.01 м 

Кл. 34 DN 90 159.46 м 

Кл. 35 DN 90 259.16 м 

Кл. 36 DN 90 26.38 м 

Кл. 37 DN 90 31.6 м 

Кл. 38 DN 90 

DN 90 

DN 90 

DN 90 

238.18 м 

46.93 м 

234.46 м 

172.27 м 

Кл. 39 DN 90 184.97 м 

Кл. 40 DN 90 131.20 м 

Кл. 41 DN 90 63.23 м 

Кл. 43 DN 90 33.72 м 

Кл. 44 DN 90 71.18 м 

Кл. 45 DN 90 

DN 90 

267.97 м 

118.78 м 

Кл. 45А DN 90 119.95 м 

Кл. 46 DN 90 233.39 м 

Кл. 49 DN 90 126.97 м 

Кл. 52 DN 90 128.74 м 

Кл. 58 DN 90 59.58 м 

Кл. 59 DN 90 98.49 м 

Кл. 60 DN 90 104.85 м 

Кл. 61 DN 90 181.97 м 

Кл. 62 DN 90 50.68 м 



   

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 

 

Настоящият документ е изготвен по проект „Реконструкция рехабилитация на водоснабдителните системи и 

съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. на територията на община Ботевград“, финансиран по договор за 

БФП № 23/07/2/0/00926 от 26.07.2018 г. по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. 

   10 

 

Кл. 63 DN 90 251.61 м 

Кл. 65 DN 90 143.76 м 

Кл. 66 DN 90 74.58  

 

Неразделна част от настоящата техническа спецификация е одобрен инвестиционен 

проект за обекта.  
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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С. НОВАЧЕНЕ“ 

 

Принципен технологичен подход за рехабилитация на мрежата 

 

При бъдещата реконструкция на водопроводната мрежа на с. Новачене следва да се имат 

предвид някои основни изисквания от нормативно и технологично естество. По-важните от тях 

са: 

. Външното водоснабдяване на селището ще продължи да се осъществява по сегашната 

водоснабдителна схема чрез изградените и функциониращи водоснабдителни съоръжения: 

водоеми, външни водопроводи; 

. Въз основа на направените до момента експертни проучвания и при отчитане становищата 

на Община Ботевград и ВиК оператора относно състоянието на сегашната мрежа, може да се 

препоръча пристъпване към рехабилитация на съществуващата мрежа; 

. Предвид на конкретните геоложки и хидрогеоложки условия, не-малката дължина на 

водопроводната мрежа и при отчитане предимствата и недостатъците на водопроводите от 

различен материал, се предлага влагане на тръби от полиетилен висока плътност (ПЕВП) при 

строителството и рехабилитацията на мрежата. За някои отделни съоръжения, като пресичания 

на дерета и др. е възможна употребата на метални тръби (стоманени и чугунени); 

. Минималният диаметър на тръбите от водопроводната мрежа съгласно нормативните 

изисквания е 80 мм (респ. Ф 90 за ПЕВП тръби); 

. При така изложените обстоятелства се предлага рехабилитация на мрежата на с. Новачене 

чрез проектиране по начин, осигуряващ снабдяване на всички потребители с вода с 

необходимото количество и налягане. Тук трябва да се отбележи, че водоснабдителната система 

на селището е от трета категория по степен на обезпеченост на необходимото средноденонощно 

водно количество. В този случай се допуска намаляване до 30 % на подаваното водно 

количество в продължение на 15 дни или прекъсване на водоподаването в продължение на 24 

часа; 

 

Хидравлични изследвания и оразмеряване 

 

Хидравличното обследване на подлежащата на рехабилитация вътрешна водопроводна 

мрежа на с. Новачене се осъществява при вземане предвид на следните обстоятелства: 
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Външното водоснабдяване на селището ще продължи да се осъществява по сегашната 

водоснабдителна схема чрез изградените и функциониращи водоснабдителни  

Разпределителната мрежа ще се изпълни основно с тръби DN 90 (минималния нормативен 

диаметър за този вид мрежа). 

Заложените тръби за улични водопроводи ф90 и за сградни водопроводни отклонения ф25 

да бъдат от ПЕВП за PN10, РЕ100. 

Съоръжения по мрежата 

За нормалнотофункциониране на водопроводната мрежа и осигуряване на качествено 

водоподаване към консуматорите на с. Новачене е необходимо и изграждането на някои 

водопроводни съоръжения, а именно: 

- Сградни водопроводни отклонения с ТСК. Съгласно действащата нормативна уредба се 

предвижда по едно отклонение за всеки имот със съответния ТСК. Сградните отклонения ще се 

изпълняват от тръби ПЕВП с диаметър DN 25; 

- Пожарни хидранти. Тяхното местоположение , вид (70/80) и брой са изяснени в предложеното 

идейно решение на мрежата, съобразно с нейната конфигурация и нормативните изисквания; 

- Спирателни кранове. Техният брой и местоположение са видни от изготвеното идейно 

решение. Предвижда се всички кранове да са с охранителна гарнитура; 

- Предвижда се полагането на водопровода да става върху 10 см пясъчно легло. Над темето на 

тръбата да се осигури 20 см пясъчно покритие. При полагането да се вземат в предвид и 

минималните изисквания на производителя на тръбите. 

- Монтажният план на водопровода е направен както по възли така и обща спецификация, 

показани в чертежа. По мрежата предвиждаме изграждане на надземни пожарни хидранта 

70/80. В монтажния план са предвидени всички необходими фасонни части и арматури за 

монтажа на новопроектирания водопровод. На чупките и при арматурите по водопровода да се 

предвидят опорни блокове. 

 
Клон Ф Дължина 

Главни водопроводни клонове 1821.00 м 

Гл. кл. 1 90 мм 845.00 м 

Гл. кл. 3 90 мм 764.00 м 

Гл. кл. 4 110 мм 212.00 м 

Второстепенни водопроводни клонове  
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Кл. 1 90 мм 332.00 м 

Кл. 2 90 мм 204.00 м 

Кл. 3 90 мм 158.00 м 

Кл. 4 90 мм 26.00 м 

Кл. 6 90 мм 288 м 

Кл. 7 90 мм 309 м 

Кл. 8 90 мм 152 м 

Кл. 9 90 мм 161 м 

Кл. 9‘ 90 мм 135 м 

Кл. 10 90 мм 101 м 

Кл. 11 90 мм 134 м 

Кл. 12 90 мм 184 м 

Кл. 13 90 мм 100 м 

Кл. 14 90 мм 233 м 

Кл. 15 90 мм 288 м 

Кл. 16 90 мм 83 м 

Кл. 17 90 мм 133 м 

Кл. 18 90 мм 178 м 

Кл. 20 90 мм 163 м 

Кл. 21 90 мм 183 м 

Кл. 21‘ 90 мм 84 м 

Кл. 22 90 мм 394 м 

Кл. 23 90 мм 36 м 

Кл. 24 90 мм 233 м 

Кл. 25 90 мм 112 м 
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Кл. 26 90 мм 164 м 

Кл. 27‘ 90 мм 33 м 

Кл. 29 90 мм 115 м 

Кл. 29‘ 90 мм 152 м 

Кл. 30 90 мм 221 м 

Кл. 30‘ 90 мм 150 м 

Кл. 31 90 мм 528 м 

Кл. 31‘ 90 мм 16 м 

Кл. 31‘‘ 90 мм 104 м 

Кл. 32 90 мм 112 м 

Кл. 33 90 мм 253 м 

Кл. 34 90 мм 228 м 

Кл. 35 90 мм 239 м 

Кл. 36 90 мм 141 м 

Кл. 37 90 мм 592 м 

Кл. 37‘ 90 мм 20 м 

Кл. 38 90 мм 93 м 

Кл. 39 90 мм 109 м 

Кл. 39‘ 90 мм 21 м 

Кл. 40 90 мм 119 м 

Кл. 41 90 мм 121 м 

Кл. 42 90 мм 74 м 

Кл. 43 90 мм 588 м 

Кл. 43‘ 90 мм 33 м 

Кл. 44 90 мм 163 м 
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Кл. 45 90 мм 121 м 

Кл. 46 90 мм 372 м 

Кл. 47 90 мм 61 м 

Кл. 48 90 мм 29 м 

Кл. 49 90 мм 42 м 

Кл. 50 90 мм 36 м 

 
Неразделна част от настоящата техническа спецификация е одобрен инвестиционен 

проект за обекта.  
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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С. СКРАВЕНА, ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД, ЕТАП II“ 

 
Монтаж 

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. В проекта са предвидени детайли на монтажните възли по всички 

водопроводни участъци - предмет на разработката. 

Свързването на тръба с тръба, тръба с фитинги или арматури ще се извършва в зависимост от 

материала на отделните фасонни части или тръби; при връзки между полиетиленови парчета, 

свързването 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 ще се изпълняват 

със свободен фланец и опорен щуцер. За целта ще се ползуват плъзгащи фланци, които се 

нанизват върху щуцера, При свързването на тръби от полиетилен с тръби от друг материал е 

забранено използуване 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). 

В чертежите са приложени монтажен план и са разработени монтажните възли и детайли, 

местата на пожарните хидранти, спирателните кранове и сградните отклонения 
 
Технически спецификации за безизкопна технология на полагане на тръбите 
 

Работният проект за реконструкция на водопроводната мрежа на село Скравена етап II 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». Приложили сме 

една схема на изпълнение на този метод на полагане на тръбите. Обща техническа 

окомплектовка на машина за „пайп бърстинг“ 

Хидравлична станция с дизелов двигател около 50 HP 

- сила на хоризонтално изтегляне минимум 690 KN или 70,3 т 

- Максимална дължина 250 м  

- Максимален диаметър на проширяване 300 мм 

- изискване за изходяща шахта около 250/150 см. 
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- автоматичен механизъм за зареждане на щанги с магазин за щанги; 

- Стабилизиращи подпори към изкопа 

- Проширител в зависимост от размерите на полаганите тръби 

- минимален радиус на завиване 32 м 
Параметри на машината за „пайп бърстинг"трябва да има възможност за едно изтегляне на 
тръбата с дължина не по-малка от 150 метра, както и възможност за изтегляне в двете посоки с 
машината при използване на една изходна шахта и две входни . 
 
Общо описание на оборудването за изпълнение безизкопно с оборудване „лебедка” 

необходимо за изпълнение на СВО. 

 

Това оборудване тип”лебедка” се поставя в траншеята за водовзвемната скоба и се вкарва 

стоманено въже в старата тръба на СВО до водомерния възел. 

Следва монтажа на захващащото устройство за новата РЕ тръба със срязващата глава към 

стоманеното въже. Препоръчително е тези тръби да са РЕ 100-RC с SDR11. Лебедката започва 

изтеглянето на срязващата глава заедно с новата през старата стоманена или пластмасова тръба 

на СВО. 

Усилието на изтегляне трябва да е 4, 5 тона. 

 

 
Технология на изпълнение на участъците от улиците 
 

Подготовката за изпълнение на тази технология изисква монтаж на временно водоподаване 
към имотите до водомерния възел на СВО. Полагането на байпаса трябва да бъде плътно до 
имотните граници на тротоарите. Приложили сме примерен четреж на тези байпасни връзки. 

• След маркиране на комуникациите от операторите на място на участъка от улиците се 
изрязва асфалта с колесен ъглошлайф. Изкопа се изпълнява в дълбочина с комбиниран багер 
над теме тръба обикновенно в кръстовището на улицата с размери съобразно габарита на 
оборудването ориентировъчно около 2,5/1,2 м 
• Изкопаният материал се оставя на отвал, като асфалта и подложката се разделят от земния 

изкоп. След завършване на изкопите се натоварва и извозва на депо 
стр.отпадъци. 
• Изкопават се временни шахти за вход на две кръстовища и трета изходна шахта между двете 

за монтаж на оборудвато. Изолира се участъка на съществуващия водопровод от двете 
страни с използване на адаптори и глухи фланци . 

• Съвместно с оператора на ВиК мрежите се маркират съществуващите СВО.Разкопават се в 
трасето на стария водопровод местата на водовземните скоби и ТСК, като се разкрива 
старата тръба 

• Монтира се в траншеите за водовземната скоба оборудването „лебедка” и след разкритие на 
старата тръба за СВО се пристъпва към вкарване на стоманеното въже в старата тръба до 
водомерния възел. На стоманетото въже се монтира режещата глава и устройството за 
захват на новата тръба РЕ 100-RC. Следва изтегляне на въжето със 

новата РЕ тръба и срязване на старата до излизане на тръбата над местоположението на 
водовземната скоба. Времето за изтегляне на новата тръба е от 10 до 15 минути 
• при налични тръбни връзки от двете или едната страна на кръстовището същите се 

изпълняват безизкопно с оборудване за хоризонтален сондаж с управляема глава на 
пилотната проходка. 

• оборудването на машината „pipeburstig” се вкарва в изкопа на изходната шахта, укрепва се и 
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започва подаване на щангите от машината за първичната проходка в старата тръба, 
Оператора трябва да следи уредите и правилния заход на щангите, След завършване на 
проходката се сваля пилотната глава и се монтира проширителя заедно с предварително 
заварените тръби с дължина еднаква на дължината на участъка, Нормалното време за 
участък от 120 метра е от 1 до 1,5 часа 

• Машината започва да изтегля с обратна проходка режещата глава с новата тръба РЕ 100-RC 
през входните шахти, Размерите на входните шахти в дължина са съобразно диаметъра на 
тръбата, като за DN 250 дължината е мин 120 см. При входните шахти при изтегляне на 
тръбите се монтират ролки под тръбите, След завършване на изтеглянето на тръбите и при 
двупосочно изпълнение машината „pipeburstig" се завърта в обратна посока и започва 
проходка в старата тръба на втория участък до излизане на пилотната глава във втората 
входна шахта. Времето за изтегляне на тръбите е от 1 до 3 часа, 

• Процедурата се повтаря до изтегляне на втората нова тръба изпълнват се всички предвидени 
в проекта връзки 

• Монтират се вододземните скоби към изтеглената тръба на ел.дифузна заварка 
и ТСК 
към СВО. 
• Изпълняват се водните проби и след положителен резултат се пристъпва към дезинфекция и 

промиване и възтановяване на водоподаването към имотите.. 
• Обратен насип на изкопите, уплътняване и възтановяване на настилките. 
При пресичане на река Церовска от водопроводни клонове new-2 и new*46 трябва да се 
използва технология на безизкопно полагане на тръбите с оборудвне за хоризонтално 
сондиране с управляема пилотна глава. 
 

Изпитване на положените водопроводи 

 

Изпитването на монтираните водопроводи ще се извърши 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 ще 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 съоражения. 

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. 
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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.чл. 162 (2) от Наредба 2 за Проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителните 

системи на по следните зависимости: 

STP= MD Ра х1.5 или STP = MD Ра +500 кРа, където: 

MD Ра е стойноста на макс.оразмерително налягане при установена допустима стойност на 

хидравличния удар не по малка от 200 кРа. 

При тези условия пробното налягане ще бъде със следните стойности: 

STP = (600кРа + 200кРа)х 1,5 = 12000 кРа = 12 atm или  

STP = 600кРа + 200кРа+500кРа = 13000 кРа = 13 atm 

Предложението на проектанта е изпитването да се извърши с пробно налягане STP= 11 бар 

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 бар. 

Съгласно чл. 164(1) от Наредба 2 при извършване на предварителното излитане 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. 

ΔР - 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. препоръчваме допустимите стойности на загубите да се 

определят по следната зависимост: 

W доп.= 0.125х Lx Ризп./ЗхD вътр./ 25 -l 

L дължина на изпитвания у-к 

Ризп. - изпитателно налягане (STP) 

Окончателната 12 часова проба ще се провежда само след успешна предварителна проба с 

положителен резултат. 
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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 трябв да надвишава 

изчисленото по формулата, умножено по 12. 

За резултатите от проведеното изпитване се съставя протоколи, които са неразделна част от 

строителните книжа. 

Обръщаме внимание, че често срещано “несъответствие“ между проекта и изпълнението по 

отношение на здравината и водоплътността на изградените тръбопроводи се дължи на ниска 

квалификация и опит на изпълнителите на завръчните дейности на тръби и фасонни части - от 

една страна а от друга на липсата на действен контрол от надзорната фирма и квалификацията 

на лицата в нея. 

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 разполагаг с устройство за автоматичен контрол и 

запис на заварките. 

Усилията на Инвеститора трябва да се съсредоточат върху изборът на строител, който 

предлага най-големи гаранции за ресурсно обезпечаване на строителството на водопроводите с 

опитна и квалифицирана работна ръка и оборудване, като условие за качествено изпълнение на 

СМР, здравина и дълготрайност на уличната водопроводна мрежа. 

 

 



   

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 

 

Настоящият документ е изготвен по проект „Реконструкция рехабилитация на водоснабдителните 

системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. на територията на община Ботевград“, 

финансиран по договор за БФП № 23/07/2/0/00926 от 26.07.2018 г. по Програма за развитие на селските 

райони 2014 - 2020 г. 

   21 

 

Вид  Дължина 

Етап 2 

Обхват Main 10832.1 м 

Нов-1 236.6 м 

Нов -2 244.6 м 

Нов -3 90.7 м 

Нов -4 79.1 м 

Нов -5 174.1 м 

Нов -6 295.3 м 

Нов -7 133.1 м 

Нов -8 254.5 м 

Нов -9 226.2 м 

Нов -10 422.5 м 

Нов -11 179.8 м 

Нов -12 304.3 м 

Нов -13 189.1 м 

Нов -14 161.05 м 

Нов -16 184.7 м 

Нов -17 90.5 м 

Нов -18 537 м 

Нов -19 281.2 м 

Нов -19 31 м 

Нов -20 92.7 м 

Нов -21 180.2 м 
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Нов -22 164.6 м 

Нов -23 835.5 м 

Нов -24 205.5 м 

Нов -25 278.2 м 

Нов -26 110.5 м 

Нов -27 222.3 м 

Нов -28 18 м 

Нов -29 929.9 м 

Нов -30 688.8 м 

Нов -31 123.9 м 

Нов -32 257.1 м 

Нов -33 207.9 м 

Нов -34 108.4 м 

Нов -35 278.6 м 

Нов -36 163.6 м 

Нов -37 208.1 м 

Нов -37-1 50.3 м 

Нов -38 126.1 м 

Нов -39 117.8 м 

Нов -40 446.3 м 

Нов -41 70 м 

Нов -42 223.7 м 

Нов -43 124.8 м 

Нов -44 185.8 м 
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Неразделна част от настоящата техническа спецификация е одобрен 

инвестиционен проект за обекта.  
 

Нов -45 75.1 м 

Нов -46 194.5 м 


