
   

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.   1 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

ЗА „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 др.; 

> 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 

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. 
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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 

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. 
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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 %, 

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  
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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. 

 

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. 

Обект „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Литаково – Етап 1“ е предмет на друга 

обществена поръчка. В настоящата обществена поръчка се предвижда изпълнението на 

„Реконструкция на водопроводна мрежа с. Литаково – Етап 2“, която включва следното:  

 

Клон Вид  Дължина 

Етап 2 
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Второстепенни клонове 8648.47 м 

Кл. 2 DN 90 101.43 м 

Кл. 3 DN 90 147.71 м 

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 
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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 

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 
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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 

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.  


