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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР по проект 

„Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. 

Крушовица и с. Софрониево, Oбщина Мизия” 

 

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

В обхвата на обществената поръчка се включват дейностите по упражняване на 

строителен надзор по време на строителството, съгласно чл.166, ал. 1, т .1 от ЗУТ в 

задължителния обхват, регламентиран в чл.168, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от ЗУТ. 

Предметът на поръчката ще се осъществява в изпълнение на договор № 

06/07/2/0/00077/19.07.2018 г. за проект „Реконструкция и подмяна на участъци от 

водопроводната мрежа на с. Крушовица и с. Софрониево, Община Мизия” за отпускане 

на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 

от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” по Програма 

за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Eвропейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони“ 

Дейностите в обхвата на поръчката ще се изпълняват по отношение на строително-

монтажни работи, свързани с реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната 

мрежа на територията на Община Мизия.  

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

2.1. Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно 

чл. 166, ал. 1, т .1 от ЗУТ в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, 

ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от ЗУТ 

Изпълнителят извършва строителен надзор по време на строителството върху 

всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в 

съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като 

лице упражняващо строителен надзор на строеж.  

В съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове 

и протоколи по време на строителството изпълнителят следва да: 

 Участва в съставяне на протокол за предаване и приемане на одобрения 

инвестиционен проект и разрешение за строеж за изпълнение на конкретния 

строеж; 

 Съставя протокол за откриване на строителна площадка и определяне на 

строителна линия и ниво на строежа, при влязло в сила Разрешение за 

строеж. В 3 дневен срок от съставянето на този протокол заверява Заповедна 

книга на строежа, а в 7 дневен срок от заверката уведомява писмено 

общината, специализираните контролни органи и Регионална дирекция за 
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национален строителен контрол (РДНСЛ) за заверената книга (когато това 

се изисква от нормативен акт); 

 Подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се 

съставят по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен 

да бъде съставител, или лице извършило проверка, или лице в присъствието 

на което е съставен документът; 

 Да съставя и организира подаването от името на Възложителя на всички 

необходими документи, искания, заявления, и други документи пред 

компетентните органи, с оглед осъществяване на инвестиционния процес 

без прекъсване; 

 Да изготви и представи на окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 

от ЗУТ, изготвен в съответствие с Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане 

в експлоатация на строежите в Република България и минималните 

гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжение и строителни обекти. 

 

В изпълнение на своите задължения Изпълнителят извършва: 

 Упражняване на непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на 

СМР, съгласно техническите проекти и изискванията на нормативните 

актове; 

 Проверка на изпълнените СМР по количества и цени и подписване на 

протоколи за приемане на изпълнените СМР, изготвени от Изпълнителя 

/бивш акт обр.19/; 

 Осигуряване създаването на актовете и протоколите в съответствие с 

изисквания на Наредба № 3 (ДВ, бр.72/2003), по време на строително-

монтажните дейности; 

 Осигуряване спазването на условията за безопасост на труда, съобразно 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/ и наредбите към 

него; 

 Контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на СМР в 

съответствие със Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и Закона за 

устройство на територията /ЗУТ/, както и наредбите към тях; 

 Контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти съгласно 

изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на 

съответствието на строителните продукти; 

 Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на 

строителството; 

 По време на изпълнение на СМР осигурява постоянно присъствие на 

експертите от своя екип по всички проектни части, като се задължава да 

използва екип от правоспособни физически лица с доказан професионален 

опит и технически компетентности, необходими за осъществяване на 

дейностите, свързани с упражняване на строителен надзор; 

 Проверява за/удостоверява присъствието на авторски надзор по съответните 

части на техническите проекти на обекта по време на изпълнение на 

строително-монтажните дейности; 

 Подписване на всички междинни и окончателни актове и протоколи, 

издадени по време на строителството и необходими за оценка на качеството 

на изпълнените работи; 

 При необходимост изготвяне на оценка за съответствие за преработка на 

инвестиционен проект по смисъла на чл. 154 от ЗУТ и съставя екзекутивна 

документация на строежа, след фактическото му завършване, изпълнителят 
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заверява екзекутивната документация заедно с останалите участници в 

строителството; 

 Внасяне на екзекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, 

издал разрешението за строеж и в АГКК в необходимия обем; 

 Съставяне на констативни актове, след завършване на СМР, съвместно с 

Възложителя и Изпълнителя на проектирането и строително-монтажните 

дейности, с които удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно 

одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията 

към строежа и условията на сключения договор. С този акт се извършва 

предаване на строежа от Изпълнителя на строително-монтажните дейности 

на Възложителя; 

 Съдействие на Възложителя, след завършването на строително-монтажните 

работи и приключване на приемните изпитвания, да направи (регистрира) 

искане за въвеждането на обекта в експлоатация, като се представят 

окончателни доклади и други, съгласно изискванията на ЗУТ; 

 Изготвя окончателен доклад до Възложителя, съгласно изискванията на 

ЗУТ, след приключване на СМР.  

 Контролира качеството на извършваните СМР и предотвратява с действията 

си по компетентност нарушаването на технологичната им последователност, 

чрез издаването на предписания и заповеди, които вписва е заповедната 

книга на строежа; 

 Присъства на всички заседания между участниците в строителния процес, 

независимо по чие искане или работен план-график се провеждат, като всеки 

път докладва за основните дейности (видовете работи) от строежа, за които 

до този момент е упражнен текущ строителен надзор по строителството, 

съответните документи (актове), както и за възникнали проблеми  (ако има 

такива) и съответно необходимите мерки за решаването им; 

 Контролира задължителното изпълнение на заповедите на съответния 

проектант на строежа, вписани в заповедната книга на строежа, свързани с 

авторското му право и недопуска действия от страна на строителя, които 

биха довели до неспазване на изработения от проектанта, съгласуван и 

одобрен инвестиционен проект; 

 Взема решения за спиране и пускане на строежа, съгласувано с 

Възложителя; 

 В рамките на 2 работни дни Изпълнителят изготвя писмено констатации, 

които предоставя на Възложителя, ако възникне необходимост от промени 

във видовете работи на съответния обект, във връзка с обстоятелства, които 

не са могли да бъдат предвидени по време на процеса на проектиране, но 

задължително преди тези промени да са извършени от строителя.  

Констатациите включват подробно описание на причините и 

необходимостта от възникналите промени, приложение към основния файл с 

констатации, съдържащо доказателствен снимков материал – монтаж върху 

хартиен носител на местата, където са установени проблемите. 

 

2.2. Очаквани резултати: 

Изпълнителят предоставя на Възложителя окончателен доклад до Възложителя, 

съгласно изискванията на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, след приключване на 

строително-монтажните работи; 
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Докладът се представя на хартиен носител в 3 екземпляра всеки от които е 

придружен с електронен носител във формат „pdf”  и „doc”, съответстващ на 

хартиения. Електронното копие на доклада се представя на CD носител. 

 

2.3. При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, 

изпълнителят следва да спазва изискванията на: 

 Закон за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по 

неговото прилагане; 

 Закон за устройство на територията и актовете по прилагането му; 

 Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. 

 Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на 

строителни продукти в строежите на Република България (Обн., ДВ., бр. 14 от 

20 февруари 2015 г.) в сила от 01.05.2015 г. 

 Всяка друга относима нормативна уредба по изпълнение на дейностите, 

предмет на настоящата поръчка. 
  

Забележка: Изпълнителят следва да съгласува с Възложителя всяко свое 

решение и/или предписание и/или съгласие за извършване на работи, водещи 

до промяна в количествено-стойностните сметки за осъществяваните 

СМР, като в тези случаи задължително се съблюдават ограниченията и 

условията, регламентирани в Административния договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ. 

 

 

III. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ 

3.1 OБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДМЯНА НА УЧАСТЪЦИ ОТ 

ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С. КРУШОВИЦА, ОБЩИНА МИЗИЯ 

 

Реконструираният водопровод е разработен по участъци от уличната водопроводна 

мрежа на с. Крушовица по регулациония план на селото, както следва: 

 Ул. „Панайот Волов”; 

 Ул. „Ленин”; 

 Ул. „Христо Ботев”; 

 Ул. „Стефан Караджа”; 

 Ул. „Хаджи Димитър”; 

 Ул. „Христо Смирненски”; 

 Ул. „Гео Милев”; 

 Ул. „Битоля”; 

 Ул. „Васил Воденичарски”; 

 Ул. „Люлин”; 

 Ул. „Иван Вазов”; 

 Ул. „Васил Левски”, 

Оразмерителното водно количество се провежда от тръби ф160-ПЕВП, ф125-
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ПЕВП, ф110-ПЕВП и ф90-ПЕВП.  

Генералната схема на водоснабдяването на селото е от тип сключена 

водоснабдителна мрежа. Предвидени са тръби от ПЕВП за 10атм. PE100, PN10, 

като диаметрите са с големина ф160мм, ф125мм, ф110мм и ф90мм. 

Общата дължина на предвидения в проекта реконструиран водопровод е 

5878,70 м., съответно ф160мм –1527,70м, ф125мм –980,30м, ф110мм –638,60м и 

ф90мм –2732,10м. 

 

 СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Територията на село Крушовица спрямо регулационния план е почти изцяло 

застроена със сгради, като има все още неразкрити улици поради липса на 

отчуждителни мероприятия.  

Общият брой на еквивалентните жители в разглежданата територия са 1712 души, 

съгласно последно преброяване на населението. 

Съществуващите водопроводи за населеното място преобладават с диаметри 

ф60мм, ф80мм, ф100мм, ф125мм, ф150мм от етернитови тръби. 

Съществуващи довеждащи водопроводи, към които се присвързва новата мрежа: 

- Водопровод ∅125мм-етернит при от68. 

- Водопровод ∅125мм-ПЕВП при главен клон II. 

Към настоящия момент водоснабдяването на селото се извършва от напорен 

резервоар.  

На територията на селото по улиците има изградена водопроводна мрежа с 

етернитови и стоманени тръби, част от тях построени по стопански начин от 

жителите на селото и не отговаря на съвременните изисквания и нормативи за 

водоснабдяване. Диаметрите и трасетата на съществуващите водопроводи по 

улиците са без картен материал и с минимални диаметри, неотговарящи на 

нормативната база. Съществуващите мрежи с актуална информация и които ще се 

запазят и в бъдеще са отразени на ситуцията със трасета и диаметри.  

По съществуващата водопроводна мрежа няма достатъчно спирателни кранове и 

липсват противопожарни кранове. При аварии липсата на спирателни кранове 

оставя много квартали на селото без вода, което причинява неудобство на голям 

брой жители.  

Съществуващата водопроводна мрежа от етернитови и стоманени тръби е 

изпълнена преди повече от 50 г. и е физически амортизирана, което води до аварии, 

прекъсване на водоподаването, влошаване качеството на водата, разкопаване на 

улиците и подмяната им с нови водопроводи е наложителна за намаляване на 

авариите и загубите. 

 

ТЕХНИЧЕСКО РЕШЕНИЕ 

Реконструираният водопровод е разработен по всички съществуващи улици по 

регулациония план на селото и е оразмерен и проектиран за питейни и 

противопожарни нужди. 

Оразмерителните водни количества за селото са определени както следва: 
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Жители в края на експлоатационния период – 1712 бр. Съгласно преброяване на 

НСИ 

Qср.ден=1712х150=2.97л/сек 

86400 

загуби на вода 10% от Qср.ден=0.30л/сек 

Определяне на максимално денонщно водно количество 

Qмакс.д= Qср.ден х Кд 

Qмакс.д=2.97х 1.50 = 4.46 л/сек 

Определяне на максимално часовото водно количество 

Qмакс.час= Qмакс.д х Кч 

Qмакс.час=4.455 х 1.80 = 8.03 л/сек 

Qоразмерително=8.03+0,30 = 8.33 л/сек 

Водопроводната мрежа е оразмерена на база спецефично водно количество.  

Оразмерителното водно количество се провежда от тръби ф160-ПЕВП, ф125-

ПЕВП, ф110-ПЕВП, ф90-ПЕВП. Следователно диаметърите са достатъчни за 

цялото село. Хидравлични данни за водопровода при максимално оразмерително 

Q=8,33 л/с. 

За оразмеряване на водопроводната мрежа са използвани следните изходни данни: 

 Прогнозни данни за населението на с. Крушовица след 30г. е с отрицателен 

прираст 

 Настоящо население на селото е 1712 жители. 

 Функционален тип на населеното място е VII категория- Съгласно заповед № 

РД-02-14-256/31,05,2004 обн. В ДВ бр.52/2004г. за категоризацията на общините 

и населените места в Р.България на Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството 

 Етажност на сградите – нискоетажно застрояване до 6,50м. височина на сградите 

 На територията на селото няма големи консуматори на питейна вода 

 Данни за броя на животните отглеждани на територията 

Генералната схема на водоснабдяването на селото е от тип сключена 

водоснабдителна мрежа. За хидравлично оразмеряване в проекта и при изпълнение 

на обекта са заложени тръби от ПЕВП за 10атм. PE100, PN10. Разработени всички 

напорни линии като статичен и динамичен напор и след направените анализи 

напора не надвишава максимално допустимия.  

В ситуацията са нанесени всички трасета на новите водопроводни клонове. 

Отлагането и трасирането на място по време на строителство да се извикат 

проектантите по част водоснабдяване и геодезия. В надлъжните профили са 

отразени всички хидравлични данни на водопроводните клонове - водни 

количества, диаметри, дължни, клон, коти на терена, водопровода и дъно на изкопа, 

напорна линия и свободния напор. За всички водопроводни клонове има изготвени 

индивидуални чертежи.  

По новата мрежа има заложени пожарни хидранти с максимално отстояние между 

тях 200 м, съгласно чл. 171, т. 1 от Наредба Із-1971/2009 г. Местоположенията на 

пожарните хидранти са разположени в зависимост от характера на терена и да 
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могат да припокрият всички съществуващи къщи. 

Генералната схема на водоснабдяването на село Крушовица изцяло е ръководена от 

терена и съществуващата схема. При построяване на част от новата мрежа, в 

зависимост от икономически фактори, е запазен изцяло генералният план на 

съществуващата мрежа с цел да не се променя режима на работа на водопроводната 

мрежа. 

Заложените тръби са от гъвгав материал ПЕВП РN10, РЕ100 като диаметрите са с 

големина ф160, ф125, ф110, ф90. Всички тръби да отговарят на изискването да 

издържат на налягане 10 атмосфери. 

Свободните напори варират по цялата дължина на мрежата и покриват етажното 

застрояване от изискване на Наредба Iз-1971. Напорно мрежата е изследнава при 

случаите с протребление-динамичен напор и без консумация-статичен напор. И при 

двата варианта максималният напор попада в нормите за допустим напор. 

Трасето на реконструирания водопровод преминава по улици по регулационен 

план. Спазени са минималните отстояния между новият водопровод и 

съществуващите и бъдещите инженерни мрежи, като трасетата са съобразени с 

Наредба №8/1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и 

съоръжения в населени места. В ситуационния план е показано трасето на новият 

водопровод с минимални отстояния от парцели и отстояния от бордюри, като 

трасирането му се извърши чрез трасиране на пътните елементи от част Пътна. 

Водопроводите да са на 1 метър от бордюра и с дълбочина минимум над теме тръба 

1,50 м. 

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

спецификация. На водопровода има поставени спирателни кранове DN150, DN125, 

DN100, DN80.  По мрежата е предвидено изграждане на надземни пожарни 

хидранти 70/80. В монтажния план, част от проектната документация, са 

предвидени всички необходими фасонни части и арматури за монтажа на 

водопровода. На чупките и при арматурите по водопровода следва да се предвидят 

опорни блокове. 

Полиетиленовите тръби се полагат върху здрава, ненарушена основа, върху 

подложен пясък, съгласно приложените детайли към проектната документация.  

Предвижда се полагането на водопровода да става върху 15 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. 

За постигане на задоволителен монтаж и дълъг експлоатационен период на 

водопроводната система е необходимо да се постигне добра устойчивост на 

тръбата в зависимост от заобикалящата я почва. Видът на обратната засипка и 

степента на уплътнение се определят в зависимост от условията: 

 съществуващите земни пластове и ниво на подпочвени води; 

 геотехническите характеристики на почвата използвана за обратна засипка; 

 клас на якост на тръбата; 

 местоположение на тръбата; 

 натоварване и покритие на терена над водопровода. 

Засипването в зоната над тръбата до кота пътно легло се основава на постигането 
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на оптимална устойчивост и коравина на почвата след уплътняване. 

Водопроводът да се положи в пясъчен кожух 15 см под дъно тръба и 20 см над теме 

тръба. Над пясъчния кожух обратната засипка до кота пътно легло да се изпълни от 

нестандартна баластра- трошен камък с големина от 0 до 63 мм. 

Обратната засипка да се полага на пластове от 20 см. Уплътняването да стане 

ръчно за пластове с дебелина до 15 см и с механизирано трамбоване на пластове с 

дебелина 20 см. 

С уплътняването следва да се постигне обемна плътност на обратната засипка 

ρ=1,85t/m³ или достигане коефициент на уплътняване 95% от модифициран тест на 

Proctor за същия материал на изпитване. 

Да се изпълни опитен участък за доказване на достигнатата проектна плътност, с 

определяне на брой проходки на уплътнителната техника. 

Необходимият модул на еластичност Е=45МРа за уплътнен обратен насип се 

доказва с щампово натоварване през минимум 500 м.  

Материалът за обратна засипка не трябва да съдържа чужди материали (примеси) 

като сняг, лед или замръзнали земни буци. 

Към проектната документация са разработени детайли за монтаж на спирателен 

кран и надземен пожарен хидрант 70/80 и детайл за изпълнение на опорните 

блокове. Разработени са детайли за преминаване на водопровода по мостови 

съоръжения. 

Изкопът да се изпълни съгласно напречния профил и изкопът да се укрепва 

съгласно детайла за укрепване. 

Преди започване на строителството на новата водопроводна мрежа да се вземат 

данни на съществуващите проводи от експлоатиращите фирми. Укрепването на 

съществуващите инженерни мрежи – ел.кабели /НН, СрН, ВН/ и телефонни кабели, 

да се изпълняват спрямо приложения към проектната документация детайл за 

укрепване. Предвиден е един брой укрепване за кабели, което ще се премества при 

всеки  нов разкрит провод. 

За всички застоени парцели в обсега на уличните водопроводни клонове е 

предвидено по едно сградно водопроводно отклонение. Етажноста на застрояване 

на селото е ниска с малка застроителна площ на една сграда и поради това са 

предвидени СВО за жилищните сгради да бъдат с диаметър ф25-ПЕВП. Местата на 

сградните отклонения да се съгласуват предварително със собствениците на 

парцела. При необходимост за изграждане на общо СВО за два или повече парцели, 

собствениците на парцели захранващи се от тях трябва да подпишат декларации за 

съгласие по член 193 от ЗИТ на ЗУТ. СВО да се изградят до ограда и влизане в 

парцела. На сградните водопроводни отклонения, на които застройката е на по – 

голямо разтояние от 5 м. от регулационата линия, да се предвиди водомерна шахта 

на 2 м. от регулацията. При застройките с по – малко разтояние от 5 м., 

водомерните възли да бъдат разположени вътре в срадата на лесно и достъпно 

място. Съгласно настоящата нормативна база изграждането на конструкцията на 

водомерните шахти е задължение на собственика, затова е предвидено изграждане 

на СВО до ограда.  

Предвидените сградни водопроводни отклонения не засягат участъци, по които 

теренът е собственост на частни лица. 
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При изпълнение на строителството трябва да се спазват общите правила за 

строителство на територията на общината: 

- строителство по утвърдени проекти; 

- ограждане на площадката на строителството; 

- извозване и депониране на изкопаните земни маси по предписание на общината. 

При нужда да се разкрие площадка за депониране на излишните земни маси; 

- измиване на механизацията, напускаща строителната площадка; 

- да не се секат храсти или дървета без необходимото разрешение на 

компетентните органи; 

- възстановяване след завършване на строителството на околни терени, улици и 

бордюри. 

Преди започване на строителството е необходимо да се извикат представители на 

експлоатиращите предприятия и да се определят трасетата и дълбочините на 

полагането на подземните комуникации спрямо работния изкоп и ако се констатира 

разлика с данните, заложени в проекта, да се уведоми проектанта за актуализация 

на проектното решение. Укрепвания на съществуващи кабели да се изпълнят 

съгласно приложения детайл. 

Предвиденото в проекта възстановяване на пътната настилка е само в рамките на 

изкопа по линията на трасето на реконструираната водопроводна мрежа и не засяга 

други улици, които не са част от реконстуираното водно трасе. 

 

3.2. ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДМЯНА НА УЧАСТЪЦИ ОТ 

ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С.СОФРОНИЕВО, ОБЩИНА МИЗИЯ 

Предметът на настоящата общественa поръчка включва строително-монтажни 

работи, свързани с реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа 

на с. Софрониево, общ. Мизия. 

Реконструираният водопровод е разработен по участъци от уличната водопроводна 

мрежа на с. Софрониево по регулациония план на селото, както следва: 

 Ул. „Трудовец”; 

 Ул. „Гаврил Генов”; 

 Ул. „Христо Ботев”; 

 Ул. „Пирин”; 

 Ул. „Янтра”; 

 Ул. „Хан Аспарух”; 

 Ул. „Софроний Врачански”; 

 Ул. „Ивайло”; 

 Ул. „Околчица”; 

 Ул. „Лазар Драйчев”; 

 Ул. „Роза Димитрова”; 
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 Ул. „Пеньо Пенев”; 

 Ул. „Огоста”; 

 Ул. „Морава”; 

 Ул. „Кирил и Методий”; 

 Ул. „Цар Асен”; 

 Ул. „Васил Левски”, 

При изпълнение на обекта са заложени тръби от ПЕВП за 10атм. PE100, PN10, като 

диаметрите са с големина ф160мм, ф110мм и ф90мм. 

Общата дължина на предвидения в проекта реконструиран водопровод е 

9107,30 м., съответно ф160мм – 929,80м, ф110мм – 3527,80м и ф90мм – 

4649,70м. 

II.  СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Територията на село Софрониево спрямо регулационния план е почти изцяло 

застроена със сгради, като има все още неразкрити улици поради липса на 

отчуждителни мероприятия.  

Общият брой на еквивалентните жителите в разглежданата територия е 1561 души, 

съгласно последно преброяване на населението. 

Съществуващите водопроводи за населеното място преобладават с диаметри 

ф60мм, ф80мм, ф100мм от етернитови тръби. 

Съществуващи довеждащи водопроводи към които се присвързва новата мрежа: 

- Водопровод ∅110мм- ПЕВП при от273а. 

- Водопровод ∅100мм- етернит. 

Към настоящия момент водоснабдяването на селото се извършва от напорен 

резервоар.  

На територията на селото по улиците има изградена водопроводна мрежа с 

етернитови и стоманени тръби, част от тях построени по стопански начин от 

жителите на селото и не отговаря на съвременните изисквания и нормативи за 

водоснабдяване. Диаметрите и трасетата на съществуващите водопроводи по 

улиците са без картен материал и с минимални диаметри неотговарящи на 

нормативната база. Съществуващите мрежи с актуална информация и които ще се 

запазят и в бъдеще са отразени на ситуцията със трасета и диаметри.  

По съществуващата водопроводна мрежа няма достатъчно спирателни кранове и 

липсват противопожарни кранове. При аварии липсата на спирателни кранове 

оставя много квартали на селото без вода, което причинява неудобство на голям 

брой жители.  

Съществуващата водопроводна мрежа от етернитови и стоманени тръби е 

изпълнена преди повече от 50 г. и е физически амортизирана, което води до аварии, 

прекъсване на водоподаването, влошаване качеството на водата, разкопаване на 

улиците и подмяната им с нови водопроводи е наложителна за намаляване на 

авариите и загубите. 

 

III. ТЕХНИЧЕСКО РЕШЕНИЕ 
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Реконструираният водопровод е разработен по всички съществуващи улици по 

регулациония план на селото и е оразмерен и проектиран за питейни и 

противопожарни нужди.  

Оразмерителните водни количества за селото са определени както следва: 

Жители в края на експлоатационния период – 1561 бр. Съгласно преброяване на 

НСИ 

Qср.ден=1561х150=2.71л/сек 

86400 

загуби на вода 10% от Qср.ден=0.27л/сек 

Определяне на максимално денонщно водно количество 

Qмакс.д= Qср.ден х Кд 

Qмакс.д=2.71х 1.50 = 4.07 л/сек 

Определяне на максимално часовото водно количество 

Qмакс.час= Qмакс.д х Кч 

Qмакс.час=4.07 х 1.80 = 7,32 л/сек 

Qоразмерително=7,32+0,27 = 7,59 л/сек 

Водопроводната мрежа е оразмерена на база спецефично водно количество.  

Оразмерителното водно количество се провежда от тръби ф110-ПЕВП, ф90-ПЕВП. 

Следователно диаметърите са достатъчни за цялото село. Хидравлични данни за 

водопровода при максимално оразмерително Q=7,59 л/с. 

За оразмеряване на водопроводната мрежа са използвани следните изходни данни: 

 Прогнозни данни за населението на с. Софрониево след 30г. е с отрицателен 

прираст; 

 Настоящо население на селото е 1561 жители; 

 Функционален тип на населеното място е VII категория- Съгласно заповед № 

РД-02-14-256/31,05,2004 обн. В ДВ бр.52/2004г. за категоризацията на 

общините и населените места в Р.България на Министъра на регионалното 

развитие и благоустройството; 

 Етажност на сградите – нискоетажно застрояване до 6,50м. височина на 

сградите; 

 На територията на селото няма големи консуматори на питейна вода; 

 Данни за броя на животните отглеждани на територията. 

Генералната схема на водоснабдяването на селото е от тип сключена 

водоснабдителна мрежа. За хидравлично оразмеряване в проекта и при изпълнение 

на обекта са заложени тръби от ПЕВП за 10атм. PE100, PN10.  

В ситуацията към проектната документация са нанесени всички трасета на новите 

водопроводни клонове. Отлагането и трасирането на място по време на 

строителство да се извикат проектантите по част водоснабдяване и геодезия. В 

надлъжните профили са отразени всички хидравлични данни на водопроводните 

клонове - водни количества, диаметри, дължини, клон, коти на терена, водопровода 

и дъно на изкопа, напорна линия и свободния напор.  

Генералната схема на водоснабдяването на село Софрониево изцяло е ръководена 
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от терена и съществуващата схема.  

Заложените тръби са от гъвкав материал ПЕВП РN100, РЕ10 като диаметрите са с 

големина ф160, ф110. Всички тръби да отговарят на изискването да издържат на 

налягане 10 атмосфери. 

Свободните напори варират по цялата дължина на мрежата и покриват етажното 

застрояване от изискване на Наредба Iз-1971. Напорно мрежата е изследвана при 

случаите с протребление-динамичен напор и без консумация-статичен напор. И при 

двата варианта максималния напор попада в нормите за допустим напор. 

Трасето на реконструирания водопровод преминава по улици по регулационен 

план. Спазени са минималните отстояния между новият водопровод и 

съществуващите и бъдещите инженерни мрежи, като трасетата са съобразени с 

Наредба №8/1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и 

съоръжения в населени места. В ситуационния план част от проектната 

документация е показано трасето на новият водопровод с минимални отстояния от 

парцели и отстояния от бордюри, като трасирането му се извърши чрез трасиране 

на пътните елементи от част Пътна. Водопроводите да са на 1 метър от бордюра и с 

дълбочина минимум над теме тръба 1,50м. 

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

спецификация. На водопровода има поставени спирателни кранове DN100, DN80.  

По мрежата е предвидено изграждане на надземни пожарни хидранти 70/80. В 

монтажния план част от проектната документация са предвидени всички 

необходими фасонни части и арматури за монтажа на водопровода. На чупките и 

при арматурите по водопровода следва да се предвидят опорни блокове. 

Полиетиленовите тръби се полагат върху здрава, ненарушена основа, върху 

подложен пясък, съгласно приложените в проектната документация детайли.  

Предвижда се полагането на водопровода да става върху 15 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. 

За постигане на задоволителен монтаж и дълъг експлоатационен период на 

водопроводната система, е необходимо да се постигне добра устойчивост на 

тръбата в зависимост от заобикалящата я почва. Видът на обратната засипка и 

степента на уплътнение се определят в зависимост от условията: 

 съществуващите земни пластове и ниво на подпочвени води; 

 геотехническите характеристики на почвата използвана за обратна засипка; 

 клас на якост на тръбата; 

 местоположение на тръбата; 

 натоварване и покритие на терена над водопровода. 

Засипването в зоната над тръбата до кота пътно легло се основава на постигането 

на оптимална устойчивост и коравина на почвата след уплътняване. 

Водопроводът да се положи в пясъчен кожух 15 см под дъно тръба и 20 см над теме 

тръба. Над пясъчния кожух обратната засипка до кота пътно легло да се изпълни от 

нестандартна баластра- трошен камък с големина от 0 до 63 мм. 

Обратната засипка да се полага на пластове от 20 см. Уплътняването да стане 
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ръчно за пластове с дебелина до 15 см и с механизирано трамбоване на пластове с 

дебелина 20 см. 

С уплътняването следва да се постигне обемна плътност на обратната засипка 

ρ=1,85t/m³ или достигане коефициент на уплътняване 95% от модифициран тест на 

Proctor за същия материал на изпитване. 

Да се изпълни опитен участък за доказване на достигнатата проектна плътност, с 

определяне на брой проходки на уплътнителната техника. 

Необходимият модул на еластичност Е=45МРа за уплътнен обратен насип се 

доказва с щампово натоварване през минимум 500 м.  

Материалът за обратна засипка не трябва да съдържа чужди материали (примеси) 

като сняг, лед или замръзнали земни буци. 

Към проектната документация са разработени детайли за монтаж на спирателен 

кран и надземен пожарен хидрант 70/80 и детайл за изпълнение на опорните 

блокове. Разработени са детайли за преминаване на водопровода по мостови 

съоръжения. 

Изкопът да се изпълни съгласно напречния профил и да се укрепва съгласно 

детайла за укрепване. 

Преди започване на строителството на новата водопроводна мрежа да се вземат 

данни на съществуващите проводи от експлоатиращите фирми. Укрепването на 

съществуващите инженерни мрежи – ел.кабели /НН, СрН, ВН/ и телефонни кабели, 

да се изпълнява спрямо приложения детайл за укрепване. Предвиден е един брой 

укрепване за кабели, което ще се премества при всеки  нов разкрит провод. 

За всички застоени парцели в обсега на уличните водопроводни клонове е 

предвиденопо едно сградно водопроводно отклонение. Етажността на застрояване 

на селото е ниска с малка застроителна площ на една сграда и поради това е 

предвидено СВО за жилищните сгради да бъдат с диаметър ф25-ПЕВП. Местата на 

сградните отклонения да се съгласуват предварително със собствениците на 

парцела. При необходимост за изграждане на общо СВО за два или повече парцела, 

собствениците на парцели, захранващи се от тях, трябва да подпишат декларации 

за съгласие по член 193 от ЗИТ на ЗУТ. СВО да се изградят до ограда и влизане в 

парцела. На сградните водопроводни отклонения, на които застройката е на по – 

голямо разтояние от 5 м от регулационата линия, да се предвиди водомерна шахта 

на 2 м от регулацията. При застройките с по – малко разтояние от 5 м. водомерните 

възли да бъдат разположени вътре в срадата на лесно и достъпно място. Съгласно 

настоящата нормативна база изграждането на конструкцията на водомерните 

шахти е задължение на собственика, затова е предвидено изграждане на СВО до 

ограда.  

Предвидените сградни водопроводни отклонения не засягат участъци, по които 

теренът е собственост на частни лица 

При изпълнение на строителството трябва да се спазват общите правила за 

строителство на територията на общината: 

- строителство по утвърдени проекти; 

- ограждане на площадката на строителството; 

- извозване и депониране на изкопаните земни маси по предписание на общината. 

При нужда да се разкрие площадка за депониране на излишните земни маси; 
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- измиване на механизацията, напускаща строителната площадка; 

- да не се секат храсти или дървета без необходимото разрешение на 

компетентните органи; 

- възстановяване  след завършване на строителството на околни терени, улици и 

бордюри. 

Преди започване на строителството е необходимо да се извикат представители на 

експлоатиращите предприятия и да се определят трасетата и дълбочините на 

полагането на подземните комуникации спрямо работния изкоп и ако се констатира 

разлика с данните заложени в проекта да се уведоми проектанта за актуализация на 

проектното решение. Укрепвания на съществуващи кабели да се изпълнят съгласно 

приложения детайл към проектната документация. 

Предвиденото възстановяване на пътната настилка е само в рамките на изкопа по 

линията на трасето на реконструираната водопроводна мрежа и не засяга други 

улици, които не са част от реконстуираното водно трасе. 

 

ВАЖНО!!! В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита 

добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията по настоящата 

поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или 

други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, 

търговска марка, патент, тип, произход или производство. 

Ако някъде в проекта или документацията за участие има посочен: конкретен 

модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., 

възложителя на основание чл. чл.50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато 

участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение 

отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите 

спецификации и/или проектите. 

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на 

действащите Български държавни стандарти, на изискванията на 

инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за 

ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо 

на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали. 

 


