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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
за 

"Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект 

"Реконструкция и изграждане на канализационната и водопроводна мрежа 

на гр. Пловдив" 
 

Настоящата техническа спецификация за определяне на характеристиките и 

функционалните изисквания за изпълнение на предмета на обществената поръчка се 

разработи на основание чл. 48 и чл. 49 от Закона за обществените поръчки. 

 

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

добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията и идейния проект 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 идейния проект или документацията за участие има посочен: 

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

възложителя на основание 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 идейния проект. 

 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. 

1. Предмет на поръчката 

 Преглед и анализ на наличната проектна документация за планираните дейности, 

както и привеждането при необходимост й в съответствие с действащите български норми за 

проектиране и строителство, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; 

Заличено на основание   

чл. 36а от ЗОП и чл. 5 от 

Регламент (ЕС) 2016/679 
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 Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работна, съгласно Наредба № 4 от 

21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите 

нормативни актове по прилагането му; 

 Съгласуване на проекта с всички контролни органи, експлоатационни дружества и 

институции съгласно изискванията на нормативната база;  

 Получаване на всички необходими становища и разрешения, съгласно българското 

законодателство за издаване на разрешение за строеж; 

 Получаване на разрешение за строеж и законосъобразно започване на 

строителството; 

 Изпълнение на строително-монтажни работи – изграждане на обекта, изпълнение на 

съпътстващи строителството мероприятия, проби, замервания и предаване на обекта на 

Възложителя; 

 Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения, доработки на 

проекта при необходимост, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в 

експлоатация. 

 Изготвяне на екзекутивна документация и кадастрални заснемания на целия обект 

съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър; 

 Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с акт Образец 15 от Наредба 

№ 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

2. Нормативна база 

При изпълнение на поръчката, следва да се спазват действащите нормативни документи: 

- Закон за обществените поръчки; 

- Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни 

системи /Д.В.бр.34/2005 г./; 

- Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и 

експлоатация на канализационни системи, ДВ бр.49/2013 г.; 

- Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 

- Наредба № Із - 1971 за Строително-технически правила и норми за осигуряване 

на безопасност при пожар от 29.10.2009 г.; 
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- Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти 

/Д.В.бр.51/2001 г./; 

- Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически 

проводи и съоръжения в населени места; 

- Наредба за осигуряване  на безопасни хигиенни условия на труда; 

- Наредба 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на 

отделните видове територии и устройствени зони (изм. 2013 г.); 

- Закон за водите (2017 г.); 

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд (изм. 2017 г.); 

- Закон за устройство на територията (изм. 2017 г.); 

- Наредба № 2 от 8 юни 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на 

отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни 

ограничения на точкови източници на замърсяване; 

- Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на 

потребителите и ползване на водоснабдителните и канализационните системи;  

- Наредба № 7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени 

отпадъчни води в канализационните системи на населените места, ДВ бр. 

98/1.12.2000 г.; 

- Наредба № 58 от 2 Август 2006 г. за правилата за техническата експлоатация, 

движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт“;  

- Както и всички други действащи нормативни актове в Република България, 

приложими към дейностите по тази обществена поръчка. 

Забележка: При променена и/или отменена нормативна база и/или приложим 

стандарт стандарт, следва да се спазват актуалните към момента на подаване на 

офертите от участниците в обществената поръчка. 

3. Обща информация  

Участникът следва да извърши проектирането във фаза работен проект и последващото 

строителство, при съобразяване с наличния идеен проект. 

Проектите по съответните части следва да се изработят в обхват и съдържание съгласно 

Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 
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Изпълнението на обществената поръчка (проектиране и строителство), следва да е изцяло 

съобразено с българското и европейското законодателство, имащо отношение към предмета 

на договора. 

3.1. Общи характеристики на района  

Пловдив е единственото населено място в община Пловдив и е втория по големина след град 

София в Република България. Намира се в Южна Централна България, Западен Тракийско-

Родопски географски регион. Общата площ на агломерацията е 5107ха, а населението към 

31.12.2015 г. по данни на НСИ е 341 625 души. Река Марица разделя града две части, като 

поради тази причина канализационната мрежа е разделена на две независими в работата си 

зони. 

Общи характеристики на района: 

 Географско положение 

Географското положение на град Пловдив е и негово важно стратегическо предимство. 

Главните икономически и транспортни връзки са по направлението запад-изток и следват 

трасетата на общоевропейските транспортни коридори VIII и IV. Връзките се осъществяват 

по АМ „Тракия“ и по международните пътища Е-80 , път Е-773 и по жп линия от София през 

Пловдив с разклонение на Свиленград и Бургас/Варна. Връзките по направлението север-юг 

са по-слабо развити и имат предимно регионално, областно и местно значение.  

 Релеф 

Обширното Пловдивско-Пазарджишко поле заема западната част на Горнотракийската 

низина. Тя представлява гребеновидна форма на релефа с лек наклон от запад-северозапад 

към изток-югоизток. В тази част от обособената територия релефът е равнинен. Това се 

обуславя от липсата на високи речни тераси и наличието на обширни алувиални наноси. 

Пловдивско-Пазарджишкото поле се отводнява от река Марица и нейните притоци, а 

надморската му височина варира от около 300 м в западната част до 100 м в източната. То се 

отделя от Старозагорското поле, чрез Чирпанските възвишения.  

 Климат 

Пловдивско-Пазарджишкото поле има преходно-континентален климат. Районът се 

характеризира с топло лято, суха есен и по-мека зима. Средно януарските температури за гр. 

Пловдив са около 0-5°C, а юлските 22-23°C. Средногодишната температура е в порядъка от 

12-¬15 °C. По долината на река Марица се образуват температурни инверсии и абсолютните 

температури през зимата могат рязко да спаднат до -20°C. Годишното количество на 

валежите е около 514 мм. Максимумът на валежите е през пролетта (май), а минимумът - в 

края на лятото и началото на есента (октомври). Снежната покривка  е неустойчива и се 

задържа до 15-20 дни. Преобладаващи са северозападните ветрове, като характерна за 

Пловдивско-Пазарджишкото поле е появата на фьона. По долините на река Марица духа 

местният вятър „беломорец“. 

 Почви 

Основните почвени типове са делувиално и алувиално-ливадните почви, срещат се на 

отделни места и канелени горски почви. 



 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  „ВиК“ ЕООД  

КОХЕЗИОНЕН ФОНД  гр. Пловдив  
 

--------------------------------------------------- www.eufunds.bg -------------------------------------------------- 

Проект №BG16M1OP002-1.016-0007 

 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена 

територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив, България” 

Почвените ресурси в обособената територия са подходящи за развитието на земеделието и 

животновъдството. Наличието на плодородни типове почви благоприятства отглеждането на 

разнообразни земеделски култури - овощия, зеленчуци, лозя, зърнени култури, тютюн и др. 

Дългогодишното използване на тези ресурси обаче е довело до изтощаването на някои от 

тях.  

 Риск от наводнения 

Пловдивското поле е много равно, има незначителен наклон към р. Марица. Поради малкия 

наклон реките образуват мочури. Обстановка,  която  води  до  наводнение,  почти  винаги  се  

свързва с обилни валежи. 

 Сеизмичност на района  

Съгласно Наредба № 2/2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, 

степента на сеизмичност за район Пловдив е IX степен, а сеизмичният коефициент е 0,27. 

 Свлачища 

За територията на община Пловдив, в която е проектирано инвестиционното намерение няма 

опасност от свлачищни процеси, съгласно проучвателните дейности към момента. 

3.2. Съществуващо положение на ВиК инфраструктурата на територията на 

гр. Пловдив  

 Водоснабдяване 

ВС „Пловдив“ захранва гр. Пловдив. Строителството на водопроводната мрежа на града е 

започнало още през 1891 год. с довеждането на водата от пречиствателна станция 

„Храбрино”. Речното водохващане от р. Тъмрешка е най-старото водоснабдяване на гр. 

Пловдив. Намира се между с. Храбрино и с. Първенец. В последствие са изградени 4 групи 

помпени станции: ПС „Север”, ПС ”Юг” , ПС ”Изток 1” и ПС ”Изток 2”, които са основните 

водоизточници на града. 

Строителството на градската водопроводна мрежа е започнало още през 1891 г. с 

довеждането на вода от ПСПВ Храбрино. Водопроводната мрежа на гр. Пловдив се състои от 

чугунени, стоманени, етернитови, полиетиленови и поцинковани тръби. Характерно за 

водопроводната мрежа е, че съществуват добре оформени пръстени, изградени изключително 

от етернитови тръби Ø300, Ø350, Ø400, Ø475, Ø546. Експлоатационният период на по-

голямата част от мрежата е изтекъл. Вътрешната водопроводна разпределителна мрежа е в 

лошо състояние с множество аварии и загуба на вода. 

Таблица 1 Материал и дължина на съществуващата водоснабдителна мрежа на гр. Пловдив 

Материал Диаметър [мм] Дължина Дължина 

  от до [км] [%] 

Азбесто-цимент 

60 150 244,355 43,9% 

200 300 41,674 7,5% 

400 546 59,267 10,6% 

Всичко: -  -  345,296 62,0% 
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Материал Диаметър [мм] Дължина Дължина 

  от до [км] [%] 

Стомана 

60 175 24,986 4,5% 

219 300 6,608 1,2% 

325 478 9,569 1,7% 

500 630 29,009 5,2% 

Всичко:  - -  70,172 12,6% 

Чугун 

60 175 42,886 7,7% 

200 300 13,433 2,4% 

400 500 3,880 0,7% 

Всичко:  -  - 60,199 10,8% 

Полиетилен (PE) 
63 180 21,715 3,9% 

200 315 5,819 1,0% 

Всичко: -   - 27,534 4,9% 

Манесман 

40 150 22,096 4,0% 

200 350 2,683 0,5% 

400 -  0,330 0,1% 

Всичко:  - -  25,109 4,5% 

Всичко: 1/2" 3" 28,785 5,2% 

ОБЩА 

ДЪЛЖИНА 
    557,095 100% 

 

 Канализация  

Канализационната мрежа е изграждана в периода от 1938 г. до 2008 г. В таблицата по долу е 

дадена обобщена информация за техническите параметри на канализационната мрежа: 

Таблица 2 Диаметър и материал на съществуващата канализационна мрежа на гр. Пловдив 

Диаметър 

Вид на тръбите 

Бетон/СтБ 

/м/ 

PE/PP/PVC 

/м/ 

GRP 

/м/ 

Стомана 

Чугун  

/м/ 

Общо 

/м/ 

До DN200 70 221 - - - 70 221 

От DN201 до DN300  138 679 2 594 - -  

От DN301 до DN1500 176 444 8 255 900 3 380 400 473 

Я600/900÷Я1300/1950 27 537 - - - 27 537 

У1100/685÷У2300/1473 12 348 - - - 12 348 

У2400/2000 3 824 - - - 3 824 

У2640/2200 2 033 - - - 2 033 

У2700/1687 396 - - - 396 

У2760/2300 2 394 - - - 2 394 

У2800/1750 409 - - - 409 
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Диаметър 

Вид на тръбите 

Бетон/СтБ 

/м/ 

PE/PP/PVC 

/м/ 

GRP 

/м/ 

Стомана 

Чугун  

/м/ 

Общо 

/м/ 

У3000/2500 1 236 - - - 1 236 

У4400/2760 2 930 - - - 2 930 

П1000/1000÷П1800/1800 23 542 - - - 23 542 

П2000/1500 250 - - - 250 

П2500/1875 2 950 - - - 2 950 

П2800/2100 1 000 - - - 1 000 

П3200/1500 280 - - - 280 

П3200/2500 560 - - - 560 

П3800/2850 690 - - - 690 

П4000/3000 3 050 - - - 3 050 

Общо 470 773 10 849 900 3 380 488 154 

 

Общата дължина на канализацията на града е 488 154 м., в т.ч. колекторна мрежа 93км. и 

второстепенна канализация 395км. Изградена е като смесена система, със степен на 

изграденост 99.5%. 

Агломерация Пловдив условно може да се раздели на две части: Северна и Южна, с условна 

граница река Марица. С големина на водосборите: 

Големина на водосбора = 3 990 ха – за южна градска част 

Големина на водосбора = 1 117 ха – за северна градска част 

4. Основни данни и обхват на проектната разработка: 

4.1. Част „Водоснабдяване“ – проектно решение 

4.1.1. Разделяне на водопроводната мрежа на зони за измерване 

Водоснабдяването на гр. Пловдив се осъществява от пет места. От изток към центъра от 

двата бряга на р. Марица и от запад към центъра пак от двата бряга на реката, както и от юг.  

Зоните за измерване са обособени райони (квартали), за които водопроводната мрежа се 

отделя така, че да функционира с най-малко входящи и изходящи връзки. На основните 

главни водопроводи, по които водата влиза или излиза от зоната се монтират уреди за 

измерване на дебит и налягане, с възможност за непрекъснато предаване на информацията 

към ВиК Оператора. За да се отделят зоните е необходимо да се прекъснат (чрез СК), някои 

връзки на второстепенни водопроводи, по които според първоначалния хидравличен анализ 

не преминават значителни водни количества. 

В гр. Пловдив ще се обособят 8 зони за измерване (DMA): 

 DMA 1 

Район „Северен” - В тази зона влизат водни количества от ПС ”Изток” II и От ПС ”Север” 

Предвидено e измерване в точките: М1 на бул. ”България” на довеждащия водопровод от ПС 
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”Север”, М20 в посока водопровода от бул. ”България към ЖП моста на р. Марица, който 

подава вода към центъра, М26, М2, М3, М4 по всички мостове – М5 на входа от ПС ”Изток 

2”. Общо е предвидено мерене на 7 места; 

 DMA2 

Район „Източен“ - Водните количества, които  влизат от ПС ”Изток” I ще се измерват на 6 

места и са предвидени 2 постоянно затворени спирателни крана; 

 DMA3 

Район „Тракия“ - Водните количества, които влизат от ПС ”Изток” I и ПС ”Изток” II ще се 

измерват на 5 места и са предвидени 3 постоянно затворени спирателни крана; 

 DMA4 

Район „Южен“ - Водните количества, които влизат от р-н. Тракия и р-н. Център ще се 

измерват на 5 места и са предвидени 5 постоянно затворени спирателни крана; 

 DMA5 

Район „Западен“ - Водните количества, които влизат от ПС ”Юг” ще се измерват на 6 места; 

 DMA6 

Район кв. „Коматево“ - Водните количества, които влизат от ПСОВ „Храбрино” и район 

Южен ще се измерват на 1 място и са предвидени два постоянно затворени 1 спирателни 

крана; 

 DMA7 

Район кв. „Прослав“ - Водните количества, които влизат от ПС ”Юг” ще се измерват на 1 

място; 

 DMA8 

Район „Център“ - Водните количества, които влизат са от всички райони и ще се измерва в 

зоните, от които постъпва водата. 

 Общият брой на местата за измерване са 29 бр. 

 Общия брой на постоянно затворените спирателни кранове е 11 бр. 

В точките на измерване са предвидени стоманобетонови шахти в които се монтират прибори 

за измерване и предаване на информацията до ВиК Оператора в реално време. 

 

4.1.2. Реконструкция на част от разпределителната мрежа на гр. Пловдив 

Предвиден за реконструкция е Главен клон 1. Трасето на Главен клон 1 върви успоредно с 

новопроектирания „Периферен колектор I-A” от бул. ”Пещерско шосе” по ул. ”Царевец”, 

преминава през ЖП линията София - Пловдив, по ул. ”Модър” до кръстовището ул. 

”Модър”- „Коматевско шосе” и по бул. ”Александър Стамболийски” до кръстовището с бул. 

”Кукленско шосе“. В реконструкцията са предвидени паралелни разпределителни 

водопроводи успоредни на главния водопровод (Клон 1, Клон 2 и Клон 3). По ул. ”Петър 
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Стоев” от ул. ”Константи Геров” до ул. „Македония“ се реконструира Клон 4 и по ул. 

”Македония” Клон 5 и Клон 6. 

Таблица 3 Характеристики на проектното решение за реконструкцията на вътрешната 

водопроводна мрежа на гр. Пловдив 

ДЪЛЖИНИ НА ВОДОПРОВОДИТЕ ПО КЛОНОВЕ И 

ДИАМЕТРИ 

Клон DN500CI DN400CI DN125 PE 
Дължини 

по клонове 

Гл.клон1 3209 1511.0 
 

4 720 

Клон 1 
  

673 673 

Клон 2 
  

150 150 

Клон 3 
  

3420 3 420 

Клон 4 
  

1395 1 395 

Клон 5 
  

529 512 

Клон 6 
  

77 77 

Дължини 

диаметри: 
3209 1511 6244 10 964 

Обща дължина на реконструираната водопроводна мрежа 

10964m 

 

 Съоръжения по Главен клон 1 

- Спирателни кранове 

Спирателните кранове за диаметри DN500 и DN400 се монтират в стоманобетонови кранови 

шахти. Разработени са два типа кранови шахти – с един спирателен кран и с два спирателни 

крана. Кранова шахта Тип 1 с размери 230/190, в която се монтират спирателни кранове за 

диаметри DN500CI и DN400CI. Кранова шахта Тип 2 с размери 290/290 за два спирателни 

кран при отклонения DN500/500, DN500/400 и DN500/300. 

Брой на крановите шахти Тип 1 - 11бр. 

Брой на крановите шахти Тип 2 - 4бр. 

Шахтите са покрити със стоманобетонови плочи с монтиран чугунен капак. 

- Пожарни хидранти 

По трасето на главния клон, успоредно на което няма разпределителен водопровод са 

предвидени пожарни хидранти през 100м. Пожарните хидранти по главния клон се монтират 

със спирателен кран. Предвидени са надземни пожарни хидранти. 

- Укрепване на водопровода 

Предвидено е в местата на хоризонтални и вертикални чупки, и отклонения. Водопровода ще 

се изпълни от чугунени тръби, за които има две възможности за укрепване, чрез заключващи 

се муфи или опорни блокове. 

 Съоръжения по второстепенните клонове 
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- Спирателни кранове 

Предвидени са спирателни кранове на отклоненията и връзките с главния клон. 

Спирателните кранове са шибърни с охранителни гарнитури за монтаж без шахти. 

Всички спирателни кранове и присъединителни фланци за тях са предвидени за работно 

налягане Р = 1.0 МРа (10 атмосфери). 

-   Противопожарни хидранти 

Местата на противопожарните хидранти са избрани съгласно изискванията на Наредба № 2 – 

“Противопожарни строително – технически норми“. Предвидени са надземни пожарни 

хидранти. Разстоянието между съседни противопожарни хидранти не надвишава 100м. 

В ниските точки на новите водопроводни участъци се предвижда монтаж на “задължителни“ 

ПХ. Всички ПХ и фасонни парчета с присъединителни фланци‚ необходими за монтажа на 

ПХ са предвидени за работно налягане Р = 1‚0 МРа (10 атм.). 

- Сградни водопроводни отклонения.  

Монтират се на второстепенните водопроводи с диаметър, в зависимост от диаметъра на 

съществуващите отклонения. 

- Опорни блокове  

В хоризонталните чупки на водопроводите и тройниците при отклоненията са предвидени 

бетонови блокове‚ които поемат силите от водното налягане в тръбите. Такива блокове се 

предвиждат и при намалителите (при преход от по–голям към по–малък диаметър и 

заглушките).  

 

4.2. Част „Канализация“ – проектно решение 

4.2.1. Периферен колектор I-A 

За разрешаване на проблемите на канализационната мрежа на гр. Пловдив – Южна част, се 

предвижда изграждане на Периферен колектор I-A за смесени  отпадъчни води.  

Предназначението му е да поеме оттока от Западен район, южните крайни квартали на града, 

Южна индустриална зона, Югоизточна индустриална зона и оттока от сателитните 

агломерации – Куклен, Брестник, Браниполе, Марково и Първенец. Този огромен отток от 

смесени води в момента постъпва в централната част на града, където са главните 

канализационни колектори и там се регистрират тежки наводнения. 

Ситуационно Периферният колектор I-A е разположен в обхвата на съществуващи 

булеварди.  

Неразделна част от Периферния колектор I-A е и колектор I-A-4, наречен облекчителен 

колектор. Неговата функция е да прехвърли оттока на голяма част от Южен район, от 

съществуващия Главен колектор I към новия Периферен колектор I-A. По този начин се 

решава проблема с Главен колектор I, който предизвиква голяма част от наводненията в 

града. 
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Таблица 4 Характеристики на проектното решение за изграждане на Периферен колектор I-

A, гр. Пловдив 

№ Мярка Ед. мярка 
Количеств

о 

 ПЕРИФЕРЕН  КОЛЕКТОР I-A 
 

 

1 Участък DN3000, SN 10 000 Hср.=6м, със 

настилка 

m 

2 562 

2 Участък DN3000, SN 10 000Hср.=5,5м, без 

настилка 

m 

455 

3 Участък DN3000, SN 10 000 Hср.=5,4м, със 

настилка 

m 

431 

4 Участък DN2400, SN 10 000 Hср.=7м, със 

настилка 

m 

656 

5 Участък DN2200, SN 10 000 Hср.=6,8м, със 

настилка 

m 

968 

6 Участък DN1800, SN 10 000 Hср.=6,2м, със 

настилка 

m 

1 290 

7 Участък DN1500, SN 10 000 Hср.=4,05м, без 

настилка 

m 

1 711 

8 Участък DN1500, SN 10 000 Hср.=4,05м, със 

настилка 

m 

258 

9 Участък DN1200, SN 10 000 Hср.=4м, без 

настилка 

m 

136 

10 Участък DN3500/2200 Hср.=3,45м, без 

настилка 

m 

922 

11 Участък DN3500/2200 Hср.=3,8м, със 

настилка 

m 

1 003 

12 Участък DN 3000, SN 50 000 микротунелинг m 128 

13 Участък DN1800 микротунелинг с обсад. 

тръба  

m 30 

14 Сградни канализационни отклонения бр. 90 

15 Превключване канали от Ф300 до Ф1500 бр. 22 

16 Дъждопреливник бр. 1 

Обща дължина на Периферен колектор I-A: 10 550 м 

4.2.2. Дъждопреливник №2 

Основното съоръжение по дължината на колектора е Дъждопреливник №2, който се намира 

извън границите на агломерация Пловдив. Това е стоманобетоново съоръжение, което отлива 

смесените отпадъчни води в Марковски отводнителен канал. Степента на разреждане е 5+1 

пъти. С оглед оптималното хидравлично решение на водоприемника, преливникът е 

разработен като съвършен преливник с повдигнат преливен ръб. 
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4.2.3. Колектор I-A-4 

Колекторът I-A-4 е неразделна част на Периферния колектор I-A. Той е предназначен да 

пренасочи отпадъчните води на част от Южния район от претоварения  Гл. колектор I към 

новия Периферен колектор I-A. Този разтоварващ колектор осигурява близо 40% от 

хидравличния товар на Периферен колектор I-A. 

Трасето на разтоварващият колектор I-А-4 е избрано по улица, която се пресича от 

максимален брой второстепенни канали, заустващи в Главен колектор I. Това е ул. „Петър 

Стоев“. Тя се пресича от четири броя второстепенни колектори, които натоварват Гл. 

колектор I. 

Новият облекчителен колектор поема оттока от тези второстепенни колектори, както и от 

други второстепенни канали и го пренасочва към новия Периферен колектор. 

Вторият долен участък на Колектор I-A-4 е по трасето на бул. „Македония“, най-късия път 

към Периферен  колектор. 

Таблица 5 Характеристики на проектното решение за изграждане на Разтоварващ колектор 

I-A-4, гр. Пловдив 

№ Мярка Ед. 

Мярка 

Количеств

о 

 РАЗТОВАРВАЩ КОЛЕКТОР I-A-4 
 

 

1 Участък DN1600, SN 10 000 м
 

351 

2 Участък DN1800, SN 10 000 м
 

311 

3 Участък DN2000, SN 10 000 м 1389 

4 Сградни канализационни отклонения бр. 105 

5 Превключване канали от Ф300 до 

Ф1000 

бр. 12 

Обща дължина на Разтоварващ колектор I-A-4:  2 051 м 

 

4.2.4. Ревизионни шахти 

Ревизионни шахти са предвидени на хоризонтални и вертикални чупки на трасето, в прави 

участъци – при спазване на нормативните разстояния, при смяна на диаметрите, при 

събиране на два и повече канализационни клона.  

Присъединяването на канализационните профили се предвижда под ъгъл до 90°, а при по-

малък ъгъл, чрез пад в ревизионната шахта. 

По трасетата на канализационните клонове се предвижда изпълнението на следните видове 

ревизионни шахти: 

- ревизионни шахти в началото на канализационните клонове; 

- ревизионни шахти на местата на включване на други клонове или промяна на 

трасето на клоновете; 

- ревизионни шахти с пад. 
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Ревизионни шахти ще се изградят от стоманобетонни елементи, като дъното ще се излива на 

място или от стъклопластови шахти. 

 

4.3. Други проектни части 

Към идейния проект са разработени следните проектни части: 

 Част „Инженерно – геоложко проучване“ 

 Част“ Геодезия“ 

 Част „Конструктивна“ 

 Част „Пожарна безопасност“ 

 Част „Временна организация на движението“ 

 Част „Топлотехническа“ 

 Част „Електрическа“ 

 Част „Газоснабдяване“ 

 Част „Железопътна“ 

В тази част към идейния проект  е разработено пресичането на 

Периферния колектор I-A със съществуващи ЖП линии:  

 Пресичане с ж. п. линия София-Пловдив 

 Пресичане с индустриална ж. п. линия 

 Пресичане с ж. п. коловози на гара Разпределителна 

 Пресичане с ж. п. линия Пловдив - Стара Загора 

 Част „Хидромелиоративна“ – (за Марковски  отливен канал) 

Тази част е разработена в идейния проект, поради заустването на отпадъчните води от 

Дъждопреливник № 2 в Марковски отводнителен канал, който се стопанисва от „Напоителни 

системи“ – клон Марица. Част „Хидромелиоративна“ не е включена, като изискване за 

разработване към работния проект. Тя е предмет на друга обществена поръчка с различен 

Възложител от „ВиК“ ЕООД гр. Пловдив. 

 

5. Изисквания към  работното проектиране 

Изпълнителят следва да представи работен проект при съобразяване с наличния идеен 

проект. Изпълнителят е отговорен за изготвените от него проекти. 

С изработката на проекта следва да се изясняват конкретните проектни решения в степен, 

осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР, както и да се 
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осигури съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 

ЗУТ. 

В случай на необходимост от преработка на проекта, необходима за съгласуване от 

експлоатационно дружество/съгласувателна инстанция и/или за издаването на доклад за 

оценка на съответствието, същата е отговорност на Изпълнителя и цената на преработката се 

счита за включена в предложената цена. 

Проектът следва да се изработи от правоспособни проектанти, при ползване на най-добрата 

инженерна практика и контрол в проектирането. 

Проектът трябва да предвиди улеснена инспекция, почистване, поддръжка и поправка на 

съоръженията, да се гарантира задоволителна работа при всякакви условия, както и да се 

осигури надеждна работа в рамките на жизнения цикъл на линейната инфраструктура. 

В проекта се допускат промени спрямо идейния проект, които не променят схемата и 

системата на мрежите, и се ограничават до промени, свързани с диаметри, трасета, дължини 

и други елементи, при налична обосновка и съгласуване с Строителния надзор и 

Възложителя. 

Разрешение за строеж се издава след изготвяне на доклад за оценка на съответствие от 

Строителния надзор, съгласно чл. 152, ал. 2 от ЗУТ. Работният проект трябва да включва 

всички чертежи и сметки, необходими за изпълнение на строителните работи. 

Строителството ще се изпълнява по одобрения работен проект. 

5.1. Съдържание на работен проект 

Работният проект трябва да бъде изготвен в пълно съответствие с Наредба №4 от 

21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите 

нормативни актове по прилагането му. 

Всяка част на работния проект следва да съдържа: 

 Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се 

прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни; 

 Изчисления, обосноваващи проектните решения; 

 Количествено стойностни сметки; 

 Чертежи, които не се ограничават до: 

 ситуационен план в подходящ мащаб с характерни данни от терена, на който са 

нанесени трасетата на съществуващите и проектираните водопроводни и 

канализационни мрежи с означени дължини, диаметри и вид на материала, 

наклони, коти на терена, тръбите и в ревизионните шахти, местоположение на 

ревизионни и други шахти и съоръжения с нанесени всички инфраструктурни 

комуникации и съоръжения в уличното платно; 
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 надлъжни профили в М 1:1000 за дължините и в М 1:100 за височините на 

водопроводните и канализационни клонове с нанесена цялата техническа 

информация от ситуациите и точните места на пресичанията с показаната на 

ситуациите останала инфраструктура; 

 монтажен план за водопроводни мрежи с нанесени номера на основните 

кръстовища, монтажни схеми на възлите с означения на връзките и арматурите 

по вид и брой, номера на клоновете и/или участъците с дължини, вид, 

разположение, материал, диаметър на тръбите и др.; 

 детайли на напречни профили на проводите, съоръженията и на нестандартните 

елементи. 

 други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на 

обекта; 

Проектът се предава във вид и екземпляри съгласно договора. 

 

Работният проект следва да се изготви в минимум следните проектни части: 

 Част „Водоснабдяване“ 

 Част „Канализация“ 

 Част „Геология“ 

 Част“ Геодезия“ 

 Част „Конструктивна“ 

 Част „Пожарна безопасност“ 

 Част „Пътна“ – възстановяване на пътната настилка  

 Част „Временна организация на движението“ 

 Част „Топлотехническа“ 

 Част „Електрическа“ 

 Част „Газоснабдяване“ 

 Част „Железопътна“ 

 Част „ПБЗ“ 

 Част „ПУСО“ 
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 Част „Сметна документация“ 

 

Забележка: При необходимост от разработване на допълнителни части към работния 

проект за качественото изпълнение на СМР и/или съгласуване на проекта и/или други цели 

за реализацията на проекта Изпълнителя е длъжен да разработи съответната проектна 

част. 

 

5.2. Съгласуване на проекта 

За съгласуване на проекта Изпълнителят получава писмени правомощия от Възложителя да 

го представлява пред всички експлоатационни дружества и съгласувателни институции. 

Необходимо е проектът да се съгласува в следните експлоатационни дружества и 

съгласувателни институции: 

 "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив 

 EVN България 

 EVN Топлофикация 

 Сити Газ - Пловдив 

 РД “ПБЗН“ 

 Областна дирекция на МВР - Пловдив (КАТ) 

 Областно пътно управление Пловдив 

 Напоителни системи ЕАД 

 РЗИ Пловдив 

 НКЖИ 

 Аграрен университет 

 МЗХГ 

 ВИВАКОМ 

Забележка: Този списък е индикативен и при пропуск на Възложителя да представи пълен 

списък и/или актуални данни, това не освобождава Изпълнителя от задължението да 

съгласува проекта с релевантно към проекта експлоатационно дружество или 

съгласувателна институция, които не са изрично посочени. 

 

5.3. Упражняване на авторски надзор 

В изпълнение на задълженията си проектантите имат право на свободен достъп до строежа, 

строителните книжа, заповедната книга и актовете и протоколите, съставени по време на 
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строителството. Проектантът носи отговорност за всички свои действия при упражняване на 

авторския надзор по време на строителството. 

В обхвата се включва: 

 Авторски надзор при строителството на обекта и отделните подобекти от 

откриването на строителната площадка до издаването на разрешение за 

ползване;  

 Участие в съставянето на актове и протоколи по време на строителството; 

 Разяснение на проектните решения (при необходимост); 

 Изготвяне на изменения в одобрения работен проект, съгласно чл.154 от ЗУТ в 

случай на необходимост, по искане на Възложителя или по предложение на 

лицето, упражняващо независим строителен надзор; 

 Участие в регулярните срещи, организирани от Строителния  надзор с 

участниците в строителния процес; 

 Заверка на екзекутивната документация за строежа и участие в държавна 

приемателна комисия. 

6. Изисквания към изпълнението 

6.1. Общи изисквания към строителната площадка 

Строително-монтажни работи за реализация на проекта ще бъдат ангажимент Изпълнителя. 

За всеки вид работа Изпълнителят следва да предвиди всички необходими разходи за 

пълното й изпълнение, вкл. доставка, превоз на материали и други съпътстващи дейности, 

освен там, където дейностите не са изрично заложени като отделна позиция.  

Изпълнителят следва да извършва строително-монтажните работи съгласно изготвените 

проекти и настоящите Изисквания, както и въз основа на издаденото разрешение за строеж и 

заповедите, дадени писмено в Заповедната книга на строежа. 

Изпълнителят следва да изпълнява одобрените проекти без отклонения, освен ако същите не 

са наложителни и са предписани в Заповедната книга от Проектанта и одобрени от 

Строителния надзор. Изпълнителят следва да изработи качествен и дълготраен продукт, като 

съблюдава основни параметри не ограничаващи се до: 

  трасе, праволинейност и наклон на тръбните участъци; 

  коти на дъното на тръбите в краищата на тръбните участъци (в ревизионните 

шахти); 

  характерни коти на съоръженията по канализационните мрежи; 

  изпълнение на тръбните връзки /механична здравина и водонепропускливост/; 
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  не допуска повреди и деформации на тръбните участъци; 

  нива на свързване на тръбите с различни размери (диаметри); 

  изпълнение на изолации, замазки и повърхностни покрития; 

  уплътняване на обратния насип около и над тръбите; 

  възстановяване на настилки. 

 

6.2. Временно строителство и организация на строителната площадка 

Преди започване на строителството изпълнителят трябва да създаде временна строителна 

база, съобразно нуждите си. В случай, че се налага да бъдат наети терени, извън 

строителната площадка за изграждане на временна база, изпълнителят трябва да ги наеме за 

своя сметка. 

След приключване на работите по предмета на договора, изпълнителят своевременно ще 

демонтира от временната си база всичките си съоръжения, ще изтегли цялата си механизация 

и не вложени материали и ще я разчисти. 

Изпълнителят трябва да организира за собствена сметка доставката на необходимите му 

комуникации и съоръжения на площадката за строителството и трябва да осигури, поддържа 

и премахне до приключване на строителството всички тръби, електрически проводници, 

фасонни части и др., които са предвидени за временното строителство. Всички електрически 

инсталации, предвидени във временното строителство, трябва да отговарят на българските 

национални норми и правила. Изпълнителят трябва да набави за своя сметка необходимите 

материали за временното строителство. 

Изпълнителят трябва да осигури на персонала на строителната площадка всички нормални 

условия на труд, които се изискват от закона, както и необходимата екипировка и оборудване 

за безопасна работа. 

Изпълнителят трябва да осигури тоалетна/и на работното място и да поддържа санитарното 

съоръжение в изправност през цялото време. Тоалетните да бъдат така конструирани, че 

тяхната употреба да не води до замърсяване на околната среда. След края на строителството, 

санитарното оборудване трябва да се премахне, а площите възстановени в първоначалния си 

вид. 

6.3. Безопасност 

Изпълнителят трябва да осигури всички необходими условия за здравословен и безопасен 

начин на работа по време на изпълнение на договора. Изпълнителят ще бъде отговорен за 

спазване на всички изисквания по осигуряване на безопасни условия на труд в съответствие с 

Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, останалата относима 

нормативна рамка на Р България, изискванията на проекта и инструкциите на строителния 

надзор. 
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Изпълнителят е отговорен и за организацията на изпълнението на СМР, при което да се 

елиминират рисковете за трети лица. В частност изпълнителят ще осигури ограждане и 

сигнализиране на строителната площадка и други подходящи мерки. 

По време на изпълнение на СМР изпълнителят следва да спазва изискванията на 

нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна 

безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите 

стандарти и технически нормативни документи за строителство. 

Изпълнителят трябва незабавно да уведоми в писмена форма Строителния надзор за всяка 

злополука или извънредна ситуация, възникнала на строителната площадка, разкривайки 

подробности за случилото се, независимо дали злополуката влияе на хода на строителството. 

Изпълнителят е задължен да докладва за всички предприети мерки при възникване на 

злополуки.  

Изпълнителят е длъжен да провежда строително-монтажните работи по безопасен начин. Той 

трябва да доставя и поддържа подходяща противопожарна екипировка, като се придържа към 

всички действащи по време на строителството противопожарни изисквания. 

6.4. Обслужване на транспортния поток 

Изпълнителят следва да предприеме всички необходими и подходящи мерки, за да осигури 

адекватно и безопасно обслужване на транспортния поток (автомобилен и пешеходен), като 

ограничи до минимум неудобствата за населението, вследствие на използването на пътища, 

тротоари и площи при извършване на строителните дейности. 

Затварянето на пътища и улици следва да се съгласува и координира със съответните органи, 

като таксите следва да бъдат заплатени от Изпълнителя. Задължение на Изпълнителя е да 

съгласува и заплати всички дължими такси на Областно пътно управление или Агенция 

Пътна инфраструктура за разкопаването и заемане/затваряне на улици, съвпадащи с 

републиканска пътна мрежа. Затварянето и разкопаването на пътя да се координира с КАТ, 

Община, РС ПБЗН, Спешна помощ и др., като съответните такси (където е приложимо) ще 

бъдат заплащани от Изпълнителя. Изпълнителят следва да предостави на Строителния 

надзор и Възложителя съгласуван график с компетентните органи, в разумен срок, преди 

предложената дата за затваряне на съответната улица, при изрично уведомяване на КАТ, 

ПБЗН и Спешна помощ, като предоставя информация за временната организация на 

движението на Възложителя за целите на информиране на обществеността. Изпълнителят е 

длъжен да спазва изготвената и съгласувана с компетентните органи организация на 

движението при изпълнението на работите.  

Изпълнителят се задължава да обезпечи непрекъснат поток на движението или обходен, 

алтернативен маршрут. Изпълнителят се задължава да обезпечи информационно 

сигнализиране на трафика за времето на временната организация на движение. 

 

6.5. Земни работи 

Всички видове работи следва да се изпълняват съгласно изискванията на действащите 

нормативни актове, строителни правила и норми. 
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Изпълнителят е отговорен всички открити изкопи да бъдат обезопасени, като се осигурят 

където и когато е необходимо временни огради, предупредителни знаци, конуси, сигнални 

светлини и нощно осветление, а също така и други средства съгласно работата, които да 

предпазват хората от инциденти и нанасяне на щети върху собствеността. Всички 

предупредителни табелки следва да бъдат на български език и следва да са в съответствие с 

местното законодателство. 

Изпълнителят следва да вземе предпазни мерки, за да предотврати наранявания на хора 

вследствие на открити изкопи. Строителната площадка следва да бъде достатъчно осветена 

през цялото денонощие, с оглед осигуряване на безопасност и сигурност по време на СМР, 

съгласно изискванията на Наредба за здравословни и безопасни условия на труд. Позицията 

и броят на лампите следва да бъде определен така, че ясно да очертава размера и мястото на 

работите. 

Около откритите изкопи следва да се осигури предпазна ограда (с височина поне 1,00 м), 

като същата следва да е на място, докато изкопите са напълно запълнени. Горната част на 

оградата следва да устои поне 0,5 kN хоризонтален натиск. За обезпечаване на пешеходния 

поток, Изпълнителят следва да осигури подходящи пасарелки. 

„Работна ширина“ или „работна зона“ е районът, който е определен на Изпълнителя за 

извършване на работите. При достатъчно широки улични платна, в които могат да се вместят 

„Работната ширина“ и една или няколко улични ленти, пътният поток да се подържа по всяко 

време, освен ако не е наложително затварянето на улицата. 

6.5.1. Изкопни работи 

Преди да започне изкопни работи, Изпълнителят следва да маркира точно трасето на 

тръбопроводите. 

„Изкопните работи“ представляват изкопни работи на материали от различно естество, 

според естеството на терена в сервитута на обекта. Изкопните работи следва да се извършват 

в съответните линии, нива, размери и дълбочини, както е указано в чертежите или в 

спецификацията, или според нарежданията на Строителния надзор. 

Ширината на изкопите за тръбопроводи се указва в работния/технически проект и/или в 

приложимата нормативна уредба. 

Изкопни работи в близост до съоръжения на експлоатационните дружества - кабели средно и 

ниско напрежение, съобщителни кабели, газопроводи да се извършват изцяло ръчно и в 

присъствието на техен упълномощен представител, когато това се изисква от съответното 

експлоатационно дружество. Нанесените щети ще бъдат за сметка на Изпълнителя. В случай, 

че по време на изкопните работи Изпълнителят открие непредвидени в проектите проводи, 

следва незабавно да уведоми съответното представителство на експлоатационното 

дружество. Всички пресичания и приближавания до съоръжения на експлоатационните 

дружества следва да се осъществяват в съответствие със съответните наредби. 

Изпълнителят следва да опазва и укрепва всички подземни инфраструктури. В случай, че се 

налага да се измести някоя съществуваща подземна инфраструктура, Изпълнителят може да 

предостави решение, съгласувано с Строителния надзор,  Възложителя и експлоатационното 

дружество. 
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Изкопните работи в обхвата на пътните настилки за ВиК съоръженията се извършват 

внимателно, без повреждане на останалата част от настилката от незасегнатото от проекта 

пътно платно. Асфалтовите покрития се изрязват предварително с фреза и полученият 

материал се депонира на предварително определените за това места. 

Всички изкопни работи следва да се извършват по такъв начин, че да причиняват най-малко 

неудобства и смущения на пешеходците и транспортния трафик, подходи към сгради и други 

имоти. Изпълнителят следва да предостави временни решения, предоставящ временен 

подход на пешеходците и превозните средства, според нуждите и съгласно указанията на 

Строителния надзор. Целият изкопен материал следва да бъде поставен по начин, който не 

застрашава работата на персонала или трети страни, и ще се избягва препречването на 

тротоари, алеи и др.  

За да обезпечи хората с нужната безопасност и защита, Изпълнителят следва за своя сметка 

да набави прегради, светлини, предупредителни сигнали, предпазни заграждения, пасарелки 

над изкопите, в съответствие с нормативните изисквания. 

За предотвратяване свличането на земни маси или за защита на прилежащи инфраструктури, 

изкопите следва да са укрепени. 

Камъни, дънери или всякакви други нежелани материали, които се срещат по време на 

изкопите, следва да бъдат отстранявани. 

Основата на траншеята се оформя съгласно детайлите на напречните профили съгласно 

одобрения работен проект. 

Когато основите за полагане на тръбите са неустойчиви или пропадъчни льосови почви, се 

вземат мерки в съответствие с проекта и при спазване изискванията на Наредба № 1 от 1996 

г. за проектиране на плоско фундиране. 

6.5.2. Отводняване на изкопи 

Изпълнителят следва да поддържа изкопите максимално сухи, независимо от източника на 

вода. Водата следва да бъде отстранена от Изпълнителя, чрез непрекъснато водочерпене или 

по начин, одобрен от Строителния надзор. 

Изпълнителят следва да предостави работната ръка, материали и механизация, за да извърши 

всички необходими работи за понижаване и контрол на нивото на подпочвените води, ако 

такива се появят, така, че изкопните работи да се извършват в сухо състояние. 

Отводняването следва да включва отклоняването, събирането и отбиването на всички 

повърхностни потоци от работния участък, отбиването или изпомпването на подпочвените 

води, за да се позволи строителство в сухи условия. 

Преди започване на отводнителните действия Изпълнителят, Възложителят и Строителният 

надзор следва да извършат съвместна проверка на състоянието на съществуващите 

съоръжения в близост до работната площадка. Всяко състояние, което може да предизвика 

вероятен иск за нанесени щети, следва да се фотографира за архива от Изпълнителя, като 

Изпълнителят следва да предостави на Строителния надзор комплект от всички заснети 

снимки, придружени с обяснителни бележки, с надлежна справка за детайлите. 

6.5.3. Обратен насип 
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Обратният насип включва засипване на три зони – подложка, осигуряваща заздравено, 

подравнено и уплътнено дъно; първоначална обратна засипка – зоната около и над 

тръбопроводите (20-30 см, в зависимост от одобрения проект); основна обратна засипка – до 

кота пътно легло. 

Материалът, годен за обратна засипка, съгласно проекта, може да бъде разположен по 

протежението на изкопите, в рамките на „Работната ширина“, при условие, че не се 

препречва пешеходния или транспортен трафик, подходи към сгради или други имоти. В 

противен случай Строителния надзор може да нареди премахването на тези депа, като това се 

извърши за сметка на Изпълнителя. Отстраняването на излишния изкопен материал е 

ангажимент на Изпълнителя. Обратната засипка се извършва на пластове съгласно одобрения 

проект, като плътността се доказва с лабораторни проби.  

Изкопите следва да се засипват без забавяне, след като тръбите и съоръженията бъдат 

проверени и одобрени от Строителния надзор. 

Да се спазват БДС EN1610:2016, БДС EN 12889:2004, БДС EN 805:2004 или еквивалентни. 

Следва да се обърне внимание и да се гарантира, че тръбите са укрепени стабилно в 

основата, и в никакъв случай не следва да се допуска контакт с големи камъни, стърчащи 

скали или други твърди предмети. Материалът за подложката следва да бъде положен по 

такъв начин, че да осигурява свободно монтажно разстояние под най-ниската част на всяка 

тръбна свръзка. 

Изпълнителят следва да съблюдава определените нива на засипка. След засипването им, 

Изпълнителят следва да поддържа повърхностите в задоволително състояние. След 

уплътняване, нормалното слягане следва да се покрие с материал от същия клас и да се 

поддържа на изискваното ниво. Ако подобно слягане е значително и се дължи на лоша 

засипка, то Изпълнителят следва да извърши отново изкопни работи до нужната дълбочина и 

засипе отново изкопа за негова сметка. Ако Строителният надзор смята, че Изпълнителят не 

спазва посочените изисквания, то той може да забрани по-нататъшни изкопни работи, докато 

не се удовлетворят изискванията. 

6.5.4. Материал за обратен насип 

За обратен насип може да се ползват изкопани почви; пясък – речен или кариерен; трошен 

камък – НТК или фракция/фракции; рециклирани материали, съгласно изискванията на 

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали. 

Видът на материалите за обратен насип в различните зони от напречния профил се определя 

в проекта. Във всички случаи е необходимо при обратното засипване да бъде достигнато 

исканото ниво на уплътняване, което да бъде доказано с проби. 

6.5.5. Уплътняване 

Уплътняването се изразява в проценти и във всички случаи се отнася за оптималната суха 

плътност.  

6.5.6. Укрепване на изкопи 
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Укрепването на изкопите се извършва съобразно указанията в работния проект в зависимост 

от почвените условия, дефинирани в геоложкия доклад.  

6.5.7. Укрепване на съществуващи подземни инфраструктури 

Новопроектираните тръбопроводи – основно трасе и сградни отклонения пресичат различни 

видове кабели - високо и ниско напрежение, оптични и телефонни, както и други тръби. 

Участникът следва да предвиди укрепването на телефонни, оптични кабели, кабели ниско и 

високо напрежение и др., както и други тръби, които ще се пресекат при изкопните работи 

съгласно указанията и детайлите на работния проект. 

6.5.8. Нарушения във водоподаването 

Нарушенията във водоподаването (планови или аварийни) следва да бъдат допускани при 

съблюдаване на нормативните изисквания. Изпълнителят следва да: 

- при планово нарушение на водоподаването, да съгласува същото с Строителният надзор и 

Възложителя, като представи необходимата информация с оглед разпространението й сред 

широката общественост и да създаде необходимата организация и мобилизация за 

отстраняване на нарушението в оптимален срок; 

- при аварийно нарушение на водоподаването, Изпълнителят следва да сигнализира 

незабавно Строителният надзор и Възложителя, да представи незабавно на Строителният 

надзор и Възложителя необходимата информация с оглед разпространението й сред 

обществеността и да създаде необходимата организация и мобилизация за отстраняване на 

нарушението в оптимален срок. 

6.6. Полагане на тръбопроводи, връзки, монтажни работи, съоръжения 

6.6.1. Общи изисквания 

Изпълнителят следва да предприеме всички предпазни мерки за защитата на тръбите. Преди 

монтажът на всички тръби и фасонни части, те следва да са проверени за надеждност и 

чистота. Всеки материал с открит дефект се маркира и отстранява от работната площадка.  

Тръбите, фитингите и арматурата се съхраняват в съответствие с препоръките на 

производителя. 

Монтажът на тръбите се извършва със съответните стандартни уреди и приспособления, 

предписани от производителя. В случай, че след полагането се открие дефект в някоя тръба 

или фитинг, те следва да се отстранят и подменят за сметка на Изпълнителя. 

Тръбата следва да се полага по начин, който не допуска повреда или разрушаване на тръбата 

или на изкопа. Това следва да става по начин, който предотвратява попадането на земя или 

отломки в предварително подготвеното легло или тръба.  

Минималните хоризонтални светли разстояния между успоредно разположените технически 

проводи и водопроводите и отстоянието на водопроводите от други съоръжения се определят 

при спазване на правилата и нормите за разполагане на технически проводи и съоръжения в 

населени места - Наредба No8 от 28.07.1999 г. 
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Тръбите, фитингите и другите елементи следва да се полагат в съответствие с котите и 

нивата, посочени в проектите.  

След полагането на всяка тръба, вътрешността ѝ следва да бъде почистена. Където след 

полагане, поради малкия размер на тръбата е затруднено почистването, то на място следва да 

се подсигури маншон, който да се изтегля напред през всяко свързване, веднага след 

приключването му. При полагане се осигурява равномерна опора по цялата дължина на 

тръбата. 

Когато се прекъсва полагането на тръбите, то отворите им и тези на фитингите следва 

надеждно и задоволително да бъдат затворени, така че да не прониква вода, почва или други 

материали. Тръбата следва да е подсигурена и защитена, за да се предотврати разместването 

и при каквото и да е движение по време на обратната засипка. В случай, че в тръбата попадне 

вода или друг материал или тръбата е разместена, то Изпълнителят, за своя сметка, следва да 

я почисти и/или преинсталира правилно. 

Изпълнителят предоставя на Строителния надзор подробности относно нивото и 

местоположението на временните коти и репери, които предлага да използва. 

Пресичане на ЖП линии, магистрали, пътища І и ІІ клас, преминаване под дъното на реки и 

окачено преминаване по мост и др. съоръжения се извършва се съгласно одобрения проект, 

спазване на нормативната уредба и след съгласуване с компетентните власти. 

Възложителят може да изиска от Изпълнителя и за сметка на Изпълнителя, последният да 

осигури представители на производителите на съответните елементи, които да проверят 

монтажа и експлоатационните параметри, като предоставят писмени препоръки и оценка на 

работата им. 

6.6.2. Водопроводна мрежа и съоръжения 

Материалите следва да са тези, определени в проекта и съгласно Изискванията на 

Възложителя.  

Допустими са тръби и фитинги, сертифицирани за съответното приложение. 

Уличните водопроводни тръби и СВО могат да се полагат изкопно, безизкопно или в 

комбинация от различни методи, съгласно предвиденото в одобрения проект. 

За нуждите на техническата експлоатация на водопроводите се предвиждат средства за 

тяхното трасиране и обозначаване, с цел проследяване и/или откриване. 

След основното засипване и преди окончателното възстановяване на горната повърхност на 

изкопа, в който е положен водопроводът, се поставят предупредителни ленти за 

обозначаване и предпазване. 

За осигуряване на необходимото водно количество за пожарно-аварийни нужди на всяко 

кръстовище за улици от І до ІV клас в урбанизираните територии се предвиждат пожарни 

хидранти. Когато разстоянието между два съседни пожарни хидранта е по-голямо от 100 m, 

то се определя съгласно нормите за пожарна безопасност. 

Видът и местата на СК и ПХ се определят в работния проект съобразявайки се с 

предвижданията на идейния проект. 

Подмяна на съществуващите СВО да се предвиди до водомерен възел. При отказ на абонат 

да предостави достъп на Изпълнителя, Изпълнителят процедира както следва: Отправя 

писмена покана до абоната, с копие до Строителния надзор и Възложителя, като се 
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предоставя възможност на абоната да опише съображенията си за отказа от осигуряване на 

достъп, като се окаже срок за отговор. След получаване на писмените съображения от 

клиента на ВиК дружеството, същите се коментират със Строителния надзор и Възложителя 

за взимане на най-адекватно решение в зависимост от случая. Когато водомерната шахта се 

намира по-навътре в имота от максимално допустимото нормативно определеното 

разстояние Изпълнителят подменя сградното водопроводно отклонение до нормативно 

определеното разстояние в имота. СВО се изпълнява съгласно детайла към одобрения 

работен проект.  

Всички съоръжения по мрежата (резервоари, ПС, въздушници, изпускатели, регулатори на 

налягане и др.) се изпълняват съгласно одобрения проект и действащата нормативна уредба.   

6.6.3. Канализационна мрежа и съоръжения 

Материалите следва да са тези, определени в проекта и съгласно Изискванията на 

Възложителя. Допустими са тръби и фитинги, сертифицирани за съответното приложение. 

Уличните канализационни тръби и СКО могат да се полагат изкопно, безизкопно или в 

комбинация от различни методи, съгласно одобрения проект. 

Подмяна на съществуващите СКО да се предвиди до първа ревизионна шахта в имота. При 

отказ на абонат да предостави достъп на Изпълнителя, Изпълнителят процедира както 

следва: Отправя писмена покана до абоната, с копие до Строителния надзор и Възложителя, 

като се предоставя възможност на абоната да опише съображенията си за отказа от 

осигуряване на достъп, като се окаже срок за отговор. След получаване на писмените 

съображения от клиента на ВиК дружеството, същите се коментират с Строителния надзор и 

Възложителя за взимане на най-адекватно решение в зависимост от случая. Когато 

ревизионната шахта се намира по-навътре в имота от максимално допустимото нормативно 

определеното разстояние, Изпълнителят подменя сградното канализационно отклонение до 

нормативно определеното разстояние в имота. 

 

Дъждопреливници, дюкери, задържателни резервоари 

Дъждопреливниците следва да са хидравлично оразмерени в работния проект, като 

съоръжения, осъществяващи връзката на мрежата с приемника на отпадъчни (разредени) 

води, при условията на действащата нормативна уредба (Наредба РД-02-20-8/17.05.2017 г.). 

За дъждопреливниците са в сила всички изисквания за монолитни стоманобетонови шахти. 

Ревизионни шахти, улични дъждоприемни шахти (оттоци), системи за линейно 

отводняване (решетки) 

Броят и местоположението им се определят съгласно Наредба РД-02-20-8/17.05.2017г. 

Кофраж 

Кофражът се изпълнява съгласно одобрените кофражни планове и при спазване на размерите 

определени в проекта. След изпълнението му и преди започване на следваща фаза от 

изпълнението на строежа, кофражът се приема от Строителния надзор, като това се оформя 

по надлежен начин, със съответен протокол по Наредба 3.  

Декофрирането може да се извърши и след изрично разрешение и след нормативно 

определените срокове за набиране на якост на бетоновите смеси. 

Армировъчни работи  
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Извършват се съгласно одобрения работен проект по част Конструктивна. Преди полагането 

на бетона, армировката се приема от Строителния надзор, за което се съставя протокол по 

Наредба 3.  

Бетонови работи 

Извършват се съгласно одобрения работен проект по част Конструктивна и при спазване на 

условията и реда за проектиране на строителни конструкции на строежите чрез прилагане на 

частите на БДС EN ОТ 1990 ДО 1999 или еквивалент, наричани за краткост „Еврокодове“, 

определени с Наредба РД-02-20-19/29.12.2011 г. за проектиране на строителните 

конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на 

строителни конструкции. 

 

Покрития върху бетонни повърхности 

В зависимост от хидрогеоложките, експлоатационните и климатичните условия за 

конструкциите да се предвидят съответни покрития, гарантиращи тяхната експлоатационна 

годност и характеристики. Извършват се съгласно одобрения работен проект по част 

Конструктивна като същите да се изпълнят при стриктно следване на предписаната от 

производителя технология, отчитаща външните условия (температура, влажност, 

въздействия) и при надлежна подготовка на основата. 

Пластовете да се полагат в съответствие с проектното решение и при строга 

последователност на операциите, с цел гарантиране на експлоатационната годност. 

Изолацията се приема от Строителния надзор с оформянето на съответен акт за скрити 

работи по Наредба 3. 

 

6.7. Възстановителни работи 

6.7.1. Общи изисквания 

След завършване на строителството, всички пешеходни пътеки, бордюри, тротоари, пътища, 

улици, стени, огради и др. засегнати или разрушени от Изпълнителя по време на работата му, 

следва да бъдат възстановени до първоначалното им състояние. Пътните работи следва да се 

извършват съгласно одобрения проект. 

Когато има засегнати участъци от републиканската пътна мрежа, за възстановяването на 

настилката се изготвя проект, който трябва да се съгласува с Агенция „Пътна 

инфраструктура“(АПИ). АПИ може да има изискване износващият пласт асфалтобетон да се 

възстанови по цялата широчина на пътното платно в тези участъци и предписанията трябва 

стриктно да се спазват. 

Задължително връзката между старата асфалтобетонова настилка и новата се осъществява 

след полагане на битумен разлив. Фугите между старата и новата настилка се обработват по 

одобрена технология.  

6.7.2. Възстановяване на геодезическите знаци 
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При изпълнение на работите Изпълнителят следва да спазва изискванията на Наредба № 3 от 

28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и 

кадастралните регистри, да опазва геодезическите знаци, поставени на улиците или ако 

възникне необходимост от унищожаване на някои от тях, да уведоми Службата по геодезия, 

картография преди започване на строителните работи. 

Дейностите по възстановяване на унищожен или повреден геодезически знак са за сметка на 

Изпълнителя. Мястото, начинът, редът за възстановяване /преместване при необходимост/ и 

приемането на геодезическия знак следва да се съгласуват със Службата по геодезия, 

картография и кадастър. 

6.7.3. Възстановяване на участъци с трайна настилка 

Структурата на участъците с трайна настилка следва да бъде от същия вид и конструкция 

като първоначалната. 

Временното възстановяване следва да се извършва, спазвайки спецификацията за обратна 

засипка. 

При възстановяване с асфалтова настилка рецептата за асфалтовата смес се определя 

съгласно изискванията за съответния клас път и се одобрява от Строителния надзор. 

Полагането на настилката се извършва съгласно одобрената технология при съблюдаване на 

изискванията за качество на сместа, подготовка на основата и околната температура с 

отстъпи гарантиращи предпазване от появата на фуги в зоната на възстановяване. 

6.7.4. Възстановяване на асфалтобетоново покритие 

Асфалтобетонното покритие, с конструкция съгласно проекта, следва да се изпълнява от 

асфалтобетонни смеси, отговарящи на изискванията на БДС EN 13108 или еквивалент. 

Направата на покритие от горещи асфалтобетонни смеси следва да се извършва при 

температура на въздуха не по-ниска от +5ºС. Не се допуска полагането на асфалтови смеси 

при дъжд или върху мокра, заледена и заскрежена повърхност. Температурата на сместа, 

доставена на местополагането, следва да бъде не по-ниска от 150 ºС, полагането и 

уплътняването на сместа следва да се извършва бързо и без прекъсване. Съществуващата 

настилка, която се използва за основа следва да бъде ремонтирана, а при разлика в напречния 

профил следва да се полага изравнителен пласт от порьозна асфалтова смес. Повърхността, 

върху която се полагат асфалтовите смеси, следва да е почистена от прах, кал и други 

замърсявания. Почистването се извършва с метални четки, метли и чрез продухване с 

въздушна струя под налягане от 0,3 до 0,5atm. Преди полагането на асфалтобетонната смес, 

за осигуряване на връзка между покритието и основата, върху почистената основа следва да 

се прави предварителен разлив с битум или битумен грунд. 

Полагането на асфалтовите смеси следва да се извършва машинно с асфалтополагач, където е 

технически възможно. 

Допуска се ръчно полагане на малки обекти или участъци. Дебелината на асфалтовия пласт, 

положен и уплътнен с вибрационна дъска на асфалтополагача следва да бъде с 15-20% по-

голяма от проектната, а при ръчно полагане с 25-35% по голяма от проектната дебелина. При 

направа на асфалтобетонови настилки в участъци от пътя с надлъжен наклон по-голям от 4%, 

посоката на полагане и валиране на пластовете следва да бъде от долу на горе. За 
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осигуряване на по-добра връзка на съседни пластове в работни фуги, ръбът на по-рано 

положения пласт следва да се загрява и се покрива с гореща смес на ивица 15-20 см.  

Възстановената настилка да има същите механични и якостни качества като съществуващата, 

да следва нивелетата и наклона осигуряващ оттичането на повърхностния уличен отток. 

6.7.5. Възстановяване на бордюри и тротоарна настилка 

Всички елементи от околното пространство засегнати и нарушени в процеса на изпълнение 

на обектите следва да бъдат възстановени в предишният им ненарушен вид. 

Към тях спадат бордюри, плочници, тротоари, алеи, барбакани, огради и др. 

Бордюрите - видими и скрити следва да се поставят върху основа от бетон като се укрепват 

чрез запълване на фугите с цименто-пясъчен разтвор. Основата, върху която се полага 

бетона, следва да бъде предварително подравнена и уплътнена до проектната плътност. Не се 

допуска полагане на бетона върху наводнена, замърсена и неуплътнена основа.  

Тротоарните плочи следва да се нареждат върху подложен пласт от цименто-пясъчен разтвор 

с дебелина най-малко 2см, върху подложка от пясък или както е указано в проекта. 

Замонолитката се осъществява с циментово мляко или материал указан в проекта, като в 

зависимост от настилката през определено разстояние се предвиждат дилатационни фуги за 

поемане на температурните разширения. 

6.7.6. Възстановяване на участъци без настилка 

След изграждането на съоръженията, участъците, които са без настилка, следва да бъдат 

възстановени в предишния си вид с подходящ материал за обратна засипка, гарантиращ 

запазването на терена в ненарушен вид.  

При необходимост се извършва уплътняване на обратния насип до доказване на 

предвидените свойства на почвата с лабораторен тест.  

6.8. Материали 

6.8.1. Общи изисквания 

Всички материали, влагани в обекта, следва да са нови и неупотребявани, с изключение на 

случаите на използване на сертифицирани рециклирани материали, когато нормативната 

уредба предвижда използването на такива (Наредба за управление на строителните отпадъци 

и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 5.11.2012 г., 

обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.).  

Вложените материали и изделия следва да отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) № 

305/2011 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за 

предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО и на 

Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в 

строежите на Република България. 

Изпълнителят представя на Строителния надзор за одобрение списък с всички материали, 

които възнамерява да използва, придружени със съответните сертификати и декларации за 

съответствие, подлежащи на одобрение от Строителния надзор. Строителни материали без 
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придружаващите документи не се допускат до работните складове на Изпълнителя и до 

строителната площадка. 

За качеството на предложените от Изпълнителя вносни съоръжения и материали, 

произведени в съответствие с различни стандарти, ще бъде отговорен само Изпълнителят. В 

работата могат да се използват само тези продукти, които първоначално са определени точно 

и/или добавени след одобрено искане за замяна. 

В работата могат да се използват само тези материали, които първоначално са определени 

точно и/или определени след одобрено искане за замяна. Когато искане за замяна е одобрено, 

следва да се разбира, че такова одобрение е условно и под стриктно подчинение на всички 

изисквания на Договора и отговаря на следните условия: 

Всеки материал или артикул, предаден за одобрение на Строителния надзор, следва да 

съответства на проекта и Договора. Следва да има достатъчно готови наличности, за да се 

избегне забавяне на работата по обекта. За всяка промяна, искането следва да бъде 

придружено от цялата информация, необходима на Строителния надзор, за да се направи 

оценката, включително производителя или търговското име, номер на модела, описание или 

спецификация на предмета, данни за характеристиката на работа, доклади от тестове, 

протокол за дизайна, изчисления, мостри, сервизно обслужване и други данни, които могат 

да се прилагат. Допълнително Изпълнителят следва да преработи и предостави за одобрение 

на Строителния надзор всички чертежи, които са засегнати от всеки иск за замяна. Всички 

искания за замяна на материали следва да бъдат придружени със списък на артикулите, 

които са засегнати от такава промяна. Ако това не е направено, Строителният надзор има 

правото да анулира всяко одобрение за замяна или промяна и да нареди, за сметка на 

Изпълнителя, отстраняването на такава работа и заменянето и с работа, отговаряща на 

изискванията на договора, или да оцени и добави допълнителните разходи, произтичащи от 

замяната, направена от Изпълнителя. Всички заменени материали трябва да бъдат вложени в 

съответствие с изискванията на производителя, освен ако не е упоменато друго. 

Изпълнителят трябва да положи всички усилия, за да сведе до минимум продължителността 

на складиране на площадката на материали и оборудване, като планира доставките, така че 

да съвпадат с нуждите на строителството. Приспособленията за складиране трябва да са 

готови преди пристигането на материала. Изпълнителят трябва да обърне специално 

внимание на адекватното им опазване в склада и на площадката. Изпълнителят не трябва да 

съхранява на Площадката ненужни материали или оборудване. Изпълнителят трябва: да 

организира така подреждането на материалите, че да не могат да застрашат безопасността на 

хората; окачи и спазва обозначителни табели, указващи разрешената тежест на товара върху 

платформите; получи от производителите детайлна информация относно метода на 

съхранение и поддръжка на складираните артикули, като трябва да спазва тези изисквания. 

Всички разходи, свързани със складирането и охраната на материалите и оборудването, ще 

се считат за включени във този Договор и няма да се извършват никакви допълнителни 

плащания във връзка с това.  

Никакви материали няма да се доставят на Площадката, докато не са спазени следните 

условия: Строителния надзор е получил препоръките на производителя за складиране на 

площадката; Строителния надзоре установил и одобрил района, където ще се складира 

материала. 
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Продуктите, които се предвиждат с одобрения проект и се влагат при изграждането на 

водоснабдителни системи, следва да имат оценено съответствие със съществените 

изисквания, определени с наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към 

продуктите, или да се придружават от документи (протоколи от изпитване, сертификати за 

качество и др.), удостоверяващи съответствието им с изискванията на други нормативни 

актове. 

При изграждането на водоснабдителните системи се влагат строителни продукти, 

предназначени за контакт с питейна вода, които отговарят на Регламент (ЕС) № 305/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за 

предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО и на 

Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в 

строежите на Република България. 

Материалите, реагентите, филтърните пълнежи, дезинфектантите и антикорозионните 

покрития следва да са предназначени за питейно-битово водоснабдяване и да отговарят на 

изискванията за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели. 

При изграждането на канализационните системи се влагат строителни продукти, чиито 

експлоатационни показатели по отношение на съществените им характеристики осигуряват 

изпълнението на изискванията към строежите съгласно чл. 169, ал. 1 ЗУТ и отговарят на 

техническите спецификации по смисъла на Наредбата за съществените изисквания към 

строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 

325 на Министерския съвет от 2006 г., съответно на Регламент (ЕС) № 305/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за 

предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО. 

6.8.2. Специфични изисквания 

Бетон: Бетонът за монолитните съоръжения да отговаря на БДС EN 206-1 или еквивалент; 

БДС EN 206-1/NA или еквивалент. Химическите добавки, прибавени към бетона в малки 

контролирани количества, за да подобрят свойствата на бетонната смес или бетона, следва да 

отговарят по класификация на изискванията на БДС EN 934-2 или еквивалент; БДС EN 934-

2/NA или еквивалент. 

Армировъчна стомана: Армировъчната стомана за монолитните съоръжения да отговаря на 

БДС EN 10080 и БДС 4758 или еквивалент. Армировъчните мрежи следва да отговарят на 

БДС EN 10080 или еквивалент. 

Бордюри: Бордюрите да отговарят на БДС EN 340 или еквивалент. 

Асфалтови смеси: Асфалтовите смеси да отговарят на изискванията на БДС EN 13108 

или еквивалент. 

6.8.2.1. Водопроводна мрежа 

РЕ тръби и фитинги: Тръбите, фасонните части /фитинги/ за водоснабдяване, с номинално 

налягане, указано в проекта, и да отговарят на БДС EN 12201 или еквивалентен. При 

изпълнение на връзки чрез челна и електрозаварка да се спазва стриктно технологията, 

предписана от производител.  
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Чугунуни тръби и фитинги: Чугунените тръби и фитинги за водоснабдяване да са с 

номинално налягане, указано в проекта, и следва да отговарят на БДС EN 545:2010 или 

еквивалентен.  

Стъклопластови тръби и фитинги: Стъклопластовите тръби и фитинги за водоснабдяване 

да са с номинално налягане указано в проекта и да отговарят на БДС EN 1796:2013 или 

еквивалентен.  

Стоманени тръби и фитинги: Стоманените тръби и фитинги за водоснабдяване да са с 

номинално налягане указано в проекта и да отговарят на БДС EN 10217 или еквивалентен.  

PVC-O тръби и фитинги: PVC-O тръби и фитинги за водоснабдяване да са с номинално 

налягане указано в проекта и да отговарят на ISO 16422:2014 или еквивалентен.  

Арматури: Всички арматури да са за работно налягане PN съгласно проекта. Спирателните 

кранове да са шибърни или тип „Бътерфлай“ – със собствени фланци и с редуктор на 

оборотите, подходящи за подземен монтаж.  

Да бъдат  изработени според стандарт БДС EN 1074 -1 и 2 или еквивалентен. 

Дължина според стандарт БДС EN 558 или еквивалентен. 

Хидравличен  тест според БДС EN 12266 или еквивалентен. 

Фланците според БДС EN1092-2 или еквивалентен. 

Шишовете за СК могат да бъдат с фиксирана дължина или телескопични. 

Да бъдат  изработени според стандарт БДС EN 1074 -1 и 2 или еквивалентен. 

Дължина според стандарт БДС EN 558 или еквивалентен. 

Хидравличен  тест според БДС EN 12266 или еквивалентен. 

Шишовете за ТСК могат да бъдат с фиксирана дължина или телескопични. 

Пожарните хидранти да отговарят на БДС EN 1074-6 или еквивалентен, да са надземни с 

размери на присъединителния фланец DN 80 съгласно БДС EN 1092-2 или еквивалентен.  

Водовземните скоби може да са от: От полиетилен, чугун, полипропилен или друг 

подходящ материал с отвор на резба за сградно отклонение; От полиетилен – 

електрозаваряеми. 

Връзките могат да бъдат изпълнени чрез универсални фланшови адаптори, жиба, фланшови 

съединения и други. Да бъдат  изработени според стандарт БДС EN 1074 -1 и 2 или 

еквивалентен; 

Фланците според БДС EN1092-2 или еквивалентен. 

Фланците да са съгласно БДС EN 681 или еквивалент. 

Жиба, комби фланци и фланшови адаптори за връзка с РЕ и PVC тръби. Да бъдат  

изработени според стандарт БДС EN 1074 -1 и 2 или еквивалентен; 

Фланците според БДС EN1092-2 или еквивалентен. 

Притискателните пръстени да са от месинг или неръждаема стомана. 

Гумените уплътнения да са съгласно БДС EN 681 или еквивалент. 

 

Обратни клапи: Оси – неръждаема стомана.  Да бъдат  изработени според стандарт БДС EN 

12334 или еквивалентен; Фланците според БДС EN1092-2 или еквивалентен. 

Въздушници: Да бъдат  изработени според стандарт БДС EN 1266 или еквивалентен; 

Фланците според БДС EN1092-2 или еквивалентен. 

Филтри: Фланците според БДС EN1092-2 или еквивалентен. Мрежа от неръждаема стомана. 
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Демонтажни връзки: Корпус, тяло, плъзгащи се части – по спецификация. Фланците според 

БДС EN1092-1 или еквивалентен. 

Хидравличен тест според БДС EN 12266 или еквивалентен; 

Гумените уплътнения за фланци да са съгласно БДС EN 681 или еквивалент, годни за 

контакт с питейна вода. Не се допуска направата на връзки с аварийни монтажни скоби. 

По изключение, при невъзможност (примерно в тесни улици без налични тротоари или при 

много стеснени такива, където не могат да се изпълнят изискванията да са разположени на 

защитени от повреда и обозначени места) и в местата на пешеходните пътеки да се монтират 

подземни пожарни хидранти. Стандарт: БДС EN 14339:2005 или еквивалентен Подземни 

пожарни хидранти 

Да се спазват изискванията на чл. 170 на Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-

технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар. 

За направа на СВО до ТСК ще се използват водовземни скоби, колена и муфи. Диаметрите на 

отклоненията са съгласно работния проект, като ще се потвърдят и на място в зависимост от 

диаметъра на съществуващото СВО. Допустимо е приложението на ТСК на "push fit" връзка 

(с напъхване) за ПЕ тръби, диаметри 25,32 и 40 мм. 

6.8.2.2. Канализационна мрежа 

РЕ тръби и фитинги 

Полиетиленовите тръби и фитинги за канализация да са с коравина съгласно проекта и да 

отговарят на БДС БДС EN 13476 или еквивалентен.  

РР тръби и фитинги 

Полипропиленовите тръби и фитинги за канализация да са с коравина съгласно проекта и да 

отговарят на БДС EN 13476 или еквивалентен.  

РVC тръби и фитинги 

РVC тръби и фитинги за канализация да са с коравина съгласно проекта и да отговарят на 

БДС EN 13476 или еквивалентен.  

Стъклопластови тръби, фитинги и РШ 

Стъклопластовите тръби и фитинги за канализация да са с коравина съгласно проекта и да 

отговарят на БДС EN 14364:2013 или еквивалентни.  

Стъклопластови тръби да са произведени по метода на центрофугално леене съгласно БДС 

EN 14364:2013 или еквивалентен.  

Стъклопластовите РШ да са изработени от материали отговарящи на БДС EN 

15383:2012+А1:2013 или еквивалентни. 

Бетонни и стоманобетонни тръби  

Бетонните и стоманобетонните тръби за канализация да отговарят на БДС EN 1916 или 

еквивалентен.  

Стъклокерамични тръби и фитинги 

Стъклокерамичните тръби и фитинги за канализация да отговарят на БДС EN 295 или 

еквивалентен.  

Пластмасови РШ 

Пластмасовите РШ за канализация да отговарят на БДС EN 13598-2:2009 или еквивалентен. 

Бетонни и стоманобетонни елементи за РШ 
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Бетонните и стоманобетонни елементи за РШ за канализация да отговарят на БДС EN 1917 

или еквивалентен. 

Тръби от Сферографитен чугун 

Чугунените тръби и фитинги, трябва да отговарят на EN 598 или други еквиваленти 

стандарти. 

6.9. Достъп на служебни лица 

Изпълнителят трябва да се осигури достъп на служебни лица по всяко време на 

строителството.  

6.10. Почистване по време на строителството 

Изпълнителят е задължен в края на всеки работен ден да почиства строителната площадка, 

както и засегнати пътища и площи от изсипана земна маса, чакъл, пясък, или друг вид 

замърсител, който е изхвърлен по време на строителните работи. 

По време на договорения период за строителство, Изпълнителят е длъжен да си сътрудничи с 

всички заинтересовани институции относно мероприятията, които засягат всички главни 

пътища. Изпълнителят е длъжен да вземе всички необходими мерки, за да попречи на 

влизащите и излизащи транспортни средства да натрупват кална маса и други остатъци 

върху повърхността на близките пътища или пешеходни зони, както и периодично да 

премахва вече натрупали се материали. 

На Изпълнителя не се осигурява извозване на почвената маса, получена по време на 

строителството. Изпълнителят трябва да организира отстраняване на всички излишни 

изкопни маси от строителната площадка за своя сметка със съгласието на Строителния 

надзор. Несъгласувани извозвания не са разрешени. Преди предаване на обекта, 

Изпълнителят следва да е отстранил всички машини, оборудване, апаратура, строителни 

отпадъци от площадката до степен, приемлива за Строителния надзор. 

6.11. Мерки за опазване на околната среда 

Изпълнителят следва да спазва всички изисквания за опазване на околната среда от 

неблагоприятни въздействия като резултат от изпълнението на СМР. Изпълнителят трябва да 

предприеме специални мерки, в случай че Строителния надзор сметне за необходимо, за да 

намали вредните въздействия от праха, шума или други причинители.  

6.12. Изисквания към строителството 

Изпълнителят може да започне да извършва съответните СМР само след като е налично 

влязло в сила Разрешение за строеж и са извършени всички необходими съгласувания с 

компетентните институции. Предвидените строително-монтажни работи се извършват 

съгласно изискванията на ЗУТ, подзаконовата нормативна уредба и одобрения проект, 

респективно следва да се изпълняват и да се поддържат в съответствие с изискванията на 

нормативните актове, настоящата Документация и техническата спецификация. 

В строежите се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на 

основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ и отговарят на изискванията, 

определени със Закона за техническите изисквания към продуктите, и с наредбата по чл. 9, 

ал. 2, т. 5 от същия закон. 
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Контролът на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ се осъществява от 

консултанта при извършване на оценката на съответствието на инвестиционните проекти и 

при упражняване на строителен надзор. Административният контрол на строителните 

продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ при проектирането и строителството се осъществява от 

органите по чл. 220 – 223 от ЗУТ. 

Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната 

площадка, строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, междинни и 

заключителни актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други, се 

документират от представителите на страните по сключените договори. 

При отказ или при неявяване да се състави съвместен акт заинтересуваната страна отправя 

писмена покана до другата или другите страни за съставяне на акта. Ако представител на 

поканената страна не се яви до 24 часа след определения в поканата срок, страната се 

замества от органа, издал разрешението за строеж, или от упълномощено от него длъжностно 

лице. 

Всички предписания, свързани с изпълнението на строежа, издадени от оправомощените за 

това лица и специализираните контролни органи, се вписват в заповедната книга на строежа, 

която се съхранява на строежа. 

Изпълнителят е длъжен да осигурява и поддържа цялостно наблюдение на обекта, с което 

поема пълна отговорност за състоянието му и съответните наличности, до приемане на 

обекта от Възложителя. 

Обектът да бъде изпълнен в завършен вид с готовност за въвеждане в експлоатация, като 

качеството на извършваните СМР, да бъде в съответствие с всички действащи нормативни 

изисквания. 

Гаранционните срокове – следва да равни на посочените в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

Некачествено свършените работи и некачествените материали и изделия по време на 

гаранционните срокове ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят е 

задължен да влага в строежа само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на 

съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите изисквания и 

спецификации. 

При изпълнение на СМР следва да се спазват изискванията за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Закон за устройство на 

територията и подзаконовите нормативни актове към него. Строежът следва да се изпълнява 

в съответствие с изискванията на нормативните актове и съществените изисквания за 

хигиена, опазване на здравето и живота на хората и опазване на околната среда. 

Изпълнителят е със следните задължения при изпълнение на същинските строително 

монтажни работи: 

 Подсигуряване на цялата работна ръка, подготовка на площадката, осигуряване 

на съоръжения, механизация и материали, необходими за изпълнението на 

цялото разрушаване и разчистване на обекта; 
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 Всички строително монтажни работи трябва да се изпълняват съобразно 

изискванията за безопасност и препоръките на фирмите доставчици (в 

приложимите случаи); 

 Изпълнение на всички геодезически работи и проверка на всички нивелетни 

репери и марки; 

 Изпълнителят следва точно и надлежно да изпълни договорените работи 

според одобрения инвестиционен проект и качества, съответстващо на 

стандартите; 

 Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички 

други нормативни изисквания; 

 Изпълнителят трябва да съхранява заповедната книга на строежа. Всички 

предписания, записани в заповедната книга са задължителни за изпълнителя; 

 Изпълнителят е отговорен за почистването на обекта и всички свързани с това 

предвидими и непредвидими работи по време на и след приключване на 

работата; 

 Изпълнителят е длъжен да предаде на възложителя за всяка единица от 

оборудването, влизащо в състава на строежа (в обем не по-малък от обема на 

документацията на завода-производител) и в превод на български технически 

паспорт, техническо описание и инструкции по експлоатация; 

 При изпълнение на строително монтажните работи е необходимо да се спазват 

всички действащи нормативи за проектиране, изпълнение и приемането им, 

както и охраната на труда. Да се съставят всички необходими съгласно 

Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството; 

 Всички дейности, които извършва да бъдат в съответствие с предвижданията на 

устройствените планове и схеми на територията на обекта; 

 Да извърши строителството по възложената обществена поръчка, съгласно 

разпоредбите на договора за възлагане на обществена поръчка, разпоредбите 

на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове; 
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 Да започне изпълнението на договора съгласно договорните условия; 

 Да влага в строителството качествени материали, строителни изделия, 

продукти и др., само с предварително доказани качества, отговарящи на 

нормативните изисквания, стандарти и условия на проектната документация. 

Материалите се доставят със сертификат за качество и декларация за 

съответствие; 

 След приключване на строително монтажните работи и преди организиране на 

процедурата за установяване годността на строежа, строителната площадка 

трябва да бъде изчистена и околното пространство –възстановено/приведено в 

проектния вид; 

 Да извършва всички изисквани от нормативната уредба изпитвания на 

инсталации, уредби и елементи по време на строителството и да съдейства при 

контролни изпитвания чрез осигуряване на достъп, предоставяне на пробни 

тела и мостри.  

 По време на изпълнението и при завършване на строителството, изпълнителят 

трябва да осигури постоянно на строителната площадка опитен геодезист, 

който да изпълнява и контролира отлагането на терена, както и други 

геодезични работи; 

 Да предаде на Възложителя екзекутивна документация за обекта; 

 При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатират 

своевременно в протокол и изпълнителят се задължава да ги отстрани в най-

кратък срок; 

 Изпълнителят носи пълна отговорност за реализираните видове работи до 

изтичане на гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни 

работи, съоръжения на строителния обект. Всички дейности, предмет на 

настоящата обществена поръчка, следва да бъдат с високо качество и в 

съответствие с проекта и с изискванията на нормативните документи.  

След приключване на строителните работи, изпълнителя е длъжен да предостави на 

възложителя всички книжа, документи и протоколи, съгласно ЗУТ, Наредба №3 от 
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31.07.2003 г., Наредба №2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни 

обекти, преди подписване на акт обр.15, както и да съдейства на Възложителя при въвеждане 

на обекта в експлоатация. 

6.13. Лабораторни проби 

Изпълнителят е задължен да извършва всички изисквани от нормативната уредба изпитвания 

по време на строителството. 

Проби се извършват от акредитирани лаборатории, като за резултатите се издават съответни 

протоколи. Същите са обект на одобряване от Строителния надзор.  

6.13.1. Уплътнение на строителни почви 

За всеки клас материал, който се влага за обратна засипка следва да се вземат 

представителни проби, които се изследват в акредитирана лаборатория и се издават 

съответни протоколи. 

Степента на уплътняване на обратния насип за подложка, първоначална засипка и основна 

засипка да се контролира както следва - една проба на 200 м тръбопровод /обемната плътност 

на скелета на уплътнения насип се определя по метода „режещ пръстен” съгласно БДС 647 

или аналогичен, пясъчно - насипния метод, съгласно AASHTO T 191 или еквивалент, а 

максималната обемна плътност на скелета съгласно БДС 3214,  БДС 17146, БДС EN 13286-2 

или еквивалент.  

Коефициентът на уплътнение (отношението между обемната плътност, постигната на обекта 

и определената в лабораторията максимална (стандартна) плътност, който следва да бъде 

достигнат е съгласно проекта. 

Степента на уплътняване на обратния насип за трошен камък (като основа на пътна 

настилка) да се контролира както следва - една проба на 2000 кв.м. насип, с кръгла натискова 

плоча, по БДС 15130 или еквивалент. 

За допустимата деформация по метода на кръгла натискова плоча да се ползват данни от 

актуалнатаТехническа спецификация на АПИ, в зависимост от вида на пътищата: 

 E2/E1 не по-голямо от 2,0 за пътища с прогнозен трафик над един милион броя 

еквивалентни оразмерителни оси; 

 E2/E1 не по-голямо от 2,2 за пътища с прогнозен трафик под един милион броя 

еквивалентни оразмерителни оси. 

При установени лоши резултати от изпитванията и контрола, клона /участъка/, съоръжението 

се съставя констативен протокол от представителите на Изпълнителя, Строителния надзор и 

Възложителя, в който подробно се описват установените дефекти и проблеми, като се дава 

срок за отстраняването им по преценка на Строителния надзор. 

6.13.2. При изпълнение на асфалтови настилки 

За изпитване да се взима по една проба на всеки 2000 кв.м., като се вземат ядки и се 

изследват: 
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 Дебелината на асфалтовата настилка, съгласно БДС EN 12697-36:2003 или 

еквивалент – резултатът от изпитването следва да е по-голям или равен на 

дебелината от одобрения проект; 

 Степен на уплътнение на асфалтовите пластове от асфалтови настилки, 

съгласно БДС EN 12697-6:2012 за определяне на обемната плътност и БДС EN 

12697-9:2004 за определяне на сравнителната плътност или еквивалент – 

уплътнението в проценти следва да е по-голямо или равно на заложеното за 

съответните  пластове в техническа спецификация 2014 на АПИ. 

6.13.3. Бетонови/стоманобетонови съоръжения 

Необходимостта от изпитване, вида и броят на изпитванията се определят от изискванията, 

заложени в одобрения проект – част конструктивна или ако няма такива – както е договорено 

с Строителния надзор. 

Изискванията за формата, размерите и допустимите отклонения за пробни тела, излети от 

бетон, във форма на кубчета, цилиндри и призми и за необходимите за изготвянето им форми 

да са съгласно БДС EN 12390-1:2012 или еквивалент. 

Приготвянето и отлежаването на пробните тела за изпитване на якост да е съгласно БДС EN 

12390-2:2009 или еквивалент. 

Изпитването за якост на натиск да е съгласно БДС EN 12390-3:2009 и БДС EN 12390-4:2001 

или еквивалент. 

6.13.4. Химичен и микробиологичен анализ на питейна вода 

След завършване на монтажните работи по водопроводите и съответното саниране съгласно 

одобрения проект, се взимат се проби на водата от завършените участъци от лаборатории 

към РЗИ или друга акредитирана лаборатория, като се изследва за наличие на патогенни 

микроорганизми и остатъчен хлор в определените граници. 

Броят на пробите не може да бъде по-малък от една проба на всеки два километра изградена 

водопроводна мрежа (основно стебло). Лабораторните проби са за сметка на Изпълнителя.  

6.14. ИЗПИТВАНЕ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ПРОМИВАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ 

6.14.1. Изпитване 

Изпитването на водопроводите се извършва в съответствие с изискванията, описани в 

Наредба № 2 от 22-03-2005, БДС EN 805 или еквивалентен. 

Водопроводите се промиват преди изпитването, за да не попаднат боклуци на входа на 

манометрите, напълват с вода и обезвъздушават. 

Водопроводите се изпитват цялостно или на отделни участъци. Участъците се подбират така, 

че налягането за изпитване да бъде достигнато в най-ниската точка на изпитвания участък; в 
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най-високата точка на всеки изпитван участък да бъде достигнато налягане, най-малко 

съответстващо на максималното оразмерително налягане. 

За тестово налягане (без изчисляване за хидравличен удар) се приема по-малката от двете 

стойности: 

  Максималното оразмерително налягане * 1,5 (атм) 

  Максималното оразмерително налягане налягане + 5 атм. 

За тестово налягане (когато е изчислен хидравличен удар) се приема: 

  Максималното оразмерително налягане + 1 атм. 

Предварително изпитване (за якост) се извършва преди засипване на траншеята и монтаж на 

арматурите. Извършва се с работно налягане.  

Изпитване на спад на налягане за определяне на останалото във водопровода количество 

въздух (с оглед предотвратяване на неверни резултати при извършване на основното 

изпитване). Необходимостта от това изпитване се посочва в проекта.  

Основно изпитване (за водоплътност) се извършва след засипване на траншеята. 

За резултатът от изпитването се съставя протокол. 

Ако по време на пробите се открият дефекти, Изпълнителят следва да направи необходимите 

поправки за своя сметка. Изпълнителят ще повтори теста, докато се отстранят всички 

дефекти и докато резултатите от пробите са в нормативните граници. 

Допустимо е отклонение от изискванията само в случай, че Изпълнителят изготви метод на 

изпитване, съобразен с местните условия, този метод е съгласуван от проектанта и одобрен 

от Строителния надзор. 

Изпълнителят следва да предостави работната ръка, да монтира и управлява помпите за 

изпитването, уредите за измерване на налягането и други съоръжения, необходими за 

пробите и се счита, че стойността им е включена в ценовото предложение. 

6.14.2. Дезинфекция и промиване 

За дезинфекцията на водопроводите и водопроводните съоръжения, вида на използвания 

дезинфектант, концентрацията и контактното време, за необходимостта от неутрализация на 

отпадъчния дезинфекционен разтвор и за начина на извършването и се разработва 

инструкция, която се включва в проекта. Водопроводите се дезинфектират цялостно или на 

отделни участъци. 

Минималното време за контакт се определя в зависимост от диаметъра и дължината на 

дезинфекцирания участък от тръбопровода, материала, от който са изпълнени тръбите, и 

условията на полагане. 

Препоръчителните дезинфектанти и неутрализиращи реагенти са посочени в табл. 7, към 

чл.167 от Наредба № 2 от 22-03-2005 за проектиране, изграждане и експлоатация на 

водоснабдителни системи. 

Мястото и начинът на изпускане на отработените води от дезинфекцията и промиването на 

водопроводите се определят в съответствие с изискванията на нормативните актове за 

опазване на околната среда. 

За резултатът от дезинфекцията се съставя протокол. 
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След извършената дезинфекция водопроводите следва щателно да се промият, докато 

остатъчният хлор не надвишава 1mg/l и водата няма мирис. 

Осигуряването на работна ръка, дезинфектант, неутрализатор на дезинфектанта при 

необходимост е задължение на Изпълнителя и се счита, че стойността им е включена в 

ценовото предложение. 

6.15. Изпитване и видеозаснемане на канализация 

Канализационните мрежи и съоръжения се подлагат на изпитване в съответствие с Глава 

четиринадесета от Наредба № РД-02-20-8 от 17.05.2013 г. за проектиране, изграждане и 

експлоатация на канализационни системи. Контролът и изпитването на елементите на 

канализационните мрежи задължително включват следните процедури:  

 Визуален и инструментален контрол; 

 Инспекция със самоходна камера; 

 Изпитване на непропускливост. 

Визуалният и инструменталният контрол включват проверки за: 

 посока, праволинейност и наклон на тръбните участъци; 

 коти на дъното на тръбите в краищата на тръбните участъци; 

 характерни коти на съоръженията по канализационните мрежи; 

 изпълнение на тръбните връзки; 

 повреди и деформации на тръбните участъци; 

 нива на свързване на тръбите с различни размери (диаметри); 

 изпълнение на изолации, замазки и повърхностни покрития. 

Изпитването на непропускливост на гравитационните канализационни тръбопроводи до DN 

1000mm , на ревизионните шахти и на ревизионните отвори се извършва с въздух или с вода 

съгласно проектните изисквания, указанията на производителите на тръбите и в съответствие 

с приложения № 13 и 14 от Наредба № РД-02-20-8 от 17.05.2013 г. за проектиране, 

изграждане и експлоатация на канализационни системи. 

При канализационни тръбопроводи по - големи от DN 1000mm изпитването на 

непропускливост  се извършва съгласно индивидуален проект изготвен от Изпълнителя и 

одобрен от Възложителя и Строителния надзор. 

За резултатите от проведените изпитвания се съставят протоколи. 

Налягането при изпитване се получава при напълване на изпитвания участък от темето на 

тръбите до нивото на терена. Максималното допустимо налягане е 0,5 атм., а минималното - 

0,1 атм. 

След напълване с вода на тръбопроводите и/или ревизионните шахти и прилагане на 

изискваното налягане при изпитване се изчаква около един час.  

Налягането се поддържа в граници от  ±0,01 атм. спрямо налягането на изпитване, 

установено при напълването с вода. 
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За поддържане в посочените граници на изискваното налягане се добавя вода. 

Количеството на добавената вода, както и напорната височина при изискваното налягане се 

измерват и записват. 

Изпитването е успешно, когато количеството на добавената вода е по-малко от: 

 0,15 l/m
2
 в продължение на 30 min - за тръбопроводи; 

 0,20 l/m
2
 в продължение на 30 min - за тръбопроводи, включително 

ревизионните шахти; 

 0,40 l/m
2
 в продължение на 30 min - за ревизионни шахти и ревизионни отвори. 

Площта в m
2
 се отнася за намокрената вътрешна повърхност. 

За резултатите от проведените водни проби се съставят съответни протоколи. 

Изпълнителят следва да предостави работната ръка, да монтира и управлява помпите за 

проби, уредите за измерване на налягането и други съоръжения, необходими за пробите и се 

счита, че стойността им е включена в ценовото предложение. 

 

!!!Важно!!! Посочените размери, коти и параметри на съоръженията са 

ориентировъчни и същите следва да се прецизират при изработването на работния 

проект. 

 

!!!Важно!!! При изготвянето на работния проект е допустимо да бъдат определяни 

стойности, различни от посочените в настоящата Техническа спецификация при 

съобразяване със спецификите на работното проектиране и след направена обосновка 

от проектанта. 

 

!!!Важно!!! Избраният вариант, който следва да се разработи в последваща 

проектна фаза, след което да се реализира е Вариант I. Изпълнителят следва да се 

придържа към избрания проектен вариант. 

 

 

!!!Важно!!! Проектите и строителството на водопроводната и канализационна 

мрежа, следва да са изцяло съобразени с идейните проекти за „Реконструкция и 

изграждане на канализационната и водопроводната мрежа на гр. Пловдив“, които са 

неразделна част от обществената поръчка. 

 

  

 


