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(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

/Радостин Радев – КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ/ 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

за  

ОБЕКТ: Реконструкция и подмяна на главен довеждащ водопровод от 

водохващане „Чавча“ и „Крайна“ до напорни резервоари висока и ниска зони на    

гр. Костенец 

      

  

I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 

       Община Костенец възлага обществена поръчка за избор на Изпълнител на строително-

монтажни работи за обект: Реконструкция и подмяна на главен довеждащ водопровод от 

водохващане „Чавча“ и „Крайна“ до напорни резервоари висока и ниска зони на гр. 

Костенец.  

 

II. ЦЕЛИ НА ИНВЕСТИЦИЯТА 

       Целите на техническият проект са да се изяснят конкретните ситуационни решения в 

степен осигуряваща възможност за реконструкция и подмяна на довеждащия водопровод от 

водохващания „Чавча“ и „Крайна“ до напорните резервоари Ниска и Висока зони на          

гр. Костенец.  

       Основната цел на цялостната реконструкция на този водопровод е преустановяване на 

авариите и загубите на вода, които в настоящия момент са значителни, както и подобряване 

на водоподаването към трите най-големи населени места от тези две водохващания –        

гр. Костенец, с. Костенец, Вили Костенец и гр. Момин проход. 

       Разработеният проект ще подобри значително екологичното състояние в района, ще 

намали до минимум загубите на природни ресурси (питейна вода), както и разходите на 
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местния ВиК оператор за поддържане на външния довеждащ водопровод, който е с 

приблизителна дължина около 8 648 м. Техническият проект също така предвижда 

използването на иновативни технологии при изпълнението на проекта и при 

експлоатацията на линейното водопроводно трасе (оптимално зониране, регулиране на 

напорите чрез изграждане на облекчителни шахти, секционни спирателни шахти и шахти за 

обезвъздушаване на външния водопровод). 

 

III. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА 

       Трасето на главния довеждащ водопровод започва от водохващанията „Чавча“ и 

„Крайна“, които попадат в Национален парк „Рила“. След това трасето минава през курорт 

Вили Костенец, където се предвижда направата на отклонение към с. Костенец. 

През 2017г. е изпълнен проект за „Реконструкция на вътрешен и магистрален водопроводи 

и реконструкция и доизграждане на канализация по ул. „Цар Самуил“ в обхвата на 

регулацията на Вили Костенец и този участък се изключва от настоящата проектна 

разработка. 

Следвайки главния водопровод след с. Костенец, от него има отклонения за гр. Момин 

проход и за района на Военно формирование 22700 и „Терем – Цар Самуил“ ЕООД, след 

което достига до Висока и Ниска зони на гр. Костенец. 

       Основните материали на тръбите на външния довеждащ водопровод от двете 

водохващания до напорните резервоари на гр. Костенец са етернит и стомана с размери от 

∅400 до ∅200, в зависимост от разположението си по трасето. Съществуващите етернитови 

и стоманени тръби са изграждани през 1958г. Към момента водопровода е амортизиран, 

морално остарял и с изтекъл експлоатационен срок. Авариите са чести със значителни 

загуби на питейна вода. Част от облекчителните шахти са байпасирани и не функционират 

по предназначение, което означава свръх напор в определени участъци и чести пробиви и 

течове по старите тръби през дълги периоди. 

Посочените причини, съчетани с периоди на засушавания през летните месеци и намален 

дебит на реките Чавча и Крайна, водят до намалено и  ограничено водоподаване към 

напорните резервоари на населените места. 

 

1. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ 

       Проектната разработка предлага цялостно решение на реконструкцията на главния 

довеждащ водопровод: избор на трасе, хидравлично оразмеряване и определяне на 

оразмерителното водно количество, избор на диаметър и материал на тръбите и 
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проектиране на различни по предназначение водопроводни шахти – облекчителни (за 

прекъсване на напора), обезвъздушителни, секционни и водомерни. 

       Трасето на реконструирания водопровод разположено в Национален парк „Рила“ се 

предвижда да дублира трасето на съществуващия и функциониращ водопровод и 

изграждането на две облекчителни шахти. Първият участък завършва с връзка към 

подменена тръба ∅250 РЕ100 в началото на курорт Вили Костенец. Настоящият 

инвестиционен проект не предвижда дейности по засягане или използване на повърхностни 

водни обекти за преминавания на външния водопровод. 

       Цялата дължина на ул. „Цар Самуил“ е изключена от проектната разработка, тъй като 

към момента на проектиране са стартирали дейности по реконструкцията на главния 

довеждащ водопровод. 

       След края на курорт Вили Костенец се предвижда изграждането на облекчителна шахта 

за прекъсване на напора и осигуряване на оптимална хидравлика в следващите няколко 

километра. За трасето на водопровода, попадащо в землищата на с. Костенец (КВС) е 

изготвен ПУП – Парцеларен план на новоизмененото трасе на довеждащия водопровод за 

по-лесно и безпроблемно обслужване от експлоатиращото ВиК дружество през следващите 

години. 

       В равнинният участък на реконструирания водопровод в землището на с. Костенец се 

проектират определените според оразмеряването шахти, въздушници и три броя шахти 

изпускатели, заради оформянето на ниски точки от надлъжния профил. 

       При километър 5+990 се изгражда връзка-отклонение за захранване с питейна вода на 

външния водопровод към гр. Момин проход. Връзката е съществуваща като се предвижда 

шахта със спирателен кран към водопровода за гр. Момин проход. За връзка и подаване на 

питейна вода към военното поделение се предвижда изграждане на шахта със СК при 

километър 8+798. 

       До връзката при км 5+990 тръбите са ф250 PЕ100 PN10 с дължина от 3 446 м., а след 

това диаметърът на тръбите преминава на ф200 с дължина 5 202 м. до крайната точка на 

трасето. 

       Обхватът на настоящия инвестиционен проект завършва с връзка на довеждащия 

водопровод към хранителната тръба на вход суха камера водоем Ниска зона за гр. 

Костенец. 

       Преди започване на строително-монтажните работи да се направят необходимите 

съгласувания с Възложителя относно предоставените изходни данни и други задължителни 

и препоръчителни действия.  

       Очакваните резултати след изпълнение на строителството на обекта са свързани с: 
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 Подобряване качеството и количеството на подаваната вода, което е основен 

проблем за живущите на територията на община Костенец; 

 Подобряване на екологичната обстановка и опазване на природните ресурси в 

региона; 

 Подобряване водоподаването към групата населени места гр. Костенец, с. Костенец, 

курорт Вили Костенец и гр. Момин проход; 

 Реконструкция на главния довеждащ водопровод с обща дължина 8 648 м. 

 Преди започване на СМР да се извикат представители на всички дружества, отговарящи за 

подземната инфраструктура за съгласуване и стартиране на всички дейности. 

 

2. ОБХВАТ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ 

       Строително – монтажните работи трябва да бъдат в обхват и съдържание съгласно  

приложеният технически проект. Изпълнителят трябва да се съобрази със задължителните 

нормативни изисквания, които обхващат комплекс от мерки при изпълнение на дейностите 

заложени в техническата документация – оразмерителен план, надлъжен профил, монтажен 

план, напречен профил, детайли и др. При изпълнение на СМР да се спазва необходимата 

технологична последователност на строителните процеси: 

 Осигуряване на безопасност на движението на пътни-превозни средства, както и 

преминаването на пешеходци в района на обекта, където попада в регулация чрез 

създаване на временна организация на движение; 

 Машинен изкоп на основната траншея с дълбочина 1,85 м. и ширина 0,80 м.; 

 Укрепване на изкопите и отводняване на строителните участъци, където е 

необходимо; 

 Натоварване и извозване на земна маса до определените депа; 

 Доставка и полагане на пясък за направа на пясъчно легло 10 см., странична засипка 

и обратна засипка над тръба – 20 см.; 

 Доставка и полагане на нови тръби, арматури, фитинги и фасонни части на ел. 

заварка; 

 Доставка и полагане на сигнална лента с надпис “ВОДОПРОВД“ на 40 см. под ниво 

терен и детекторна лента на 30 см. над теме тръба; 

 Направа на обратен насип механизирано със земна маса по полски пътища и в 

зелена площ; 

 Направа на обратна засипка с несортиран трошен камък 0-63 мм през 30 см. по 

улици с асфалтово покритие; 
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 Трамбоване с ръчна трамбовка на пластове по 30 см.; 

 Направа на връзки със съществуващи водопроводни отклонения; 

 Направа на всички шахти съгласно приложените детайли – облекчителни, 

изпускателни, водомерни шахти, шахти въздушник; 

 Изпитване и дезинфекция на водопровод. 

     

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНО-

МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ И ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 Изпълнителя е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за 

здравословни и безопасни условия на труда и Наредба №2 от 22 март 2004г. За 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи. При изпълнението на СМР да се 

обезопаси строителната площадка, съгласно действащите  нормативни разпоредби 

(Закони, Правилници, Наредби) за безопасност и хигиена на труд и за 

противопожарна безопасност; 

 Всички машини на обекта трябва да са със сигурно действаща звукова и светлинна 

сигнализация и да са оборудвани с изправни пожарогасители; 

 Всички заети в строителството да носят лични предпазни средства; 

 Да се отстраняват външни лица от работната зона; 

 Обектът да се сигнализира своевременно и подходящо, съобразно изпълняваните 

видове работи; 

 Временната организация на движение да е съобразена с безпроблемното 

преминаване по  пътя преди и по време на строителството; 

 Качеството на извършените СМР да бъде в съответствие с БДС, при спазване на 

действащите нормативни актове;  

 Влаганите материали да съответстват на изискванията на Наредбата за 

съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти, придружени с декларация за съответствие с указания за 

прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия 

упълномощен представител и да отговарят на БДС; 

 При извършване на СМР да опазва подземната и надземната техническа 

инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстанови за своя 

сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност; 

 Строителните работи да се извършват при спазване на техническите норми и 
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нормите по БДС, като при направата на връзките със съществуващите 

водопроводни мрежи ще се  окаже пълно съдействие от „ВиК-район Костенец” и от 

Възложителя; 

 При извършване на изкопните работи за полагане на тръбите да се спазват 

нормативните изисквания за отстояния от фундаменти, подземни съоръжения и 

технически проводи и да се вземат необходимите мерки срещу нанасяне на щети 

върху тях; 

 Тръбите да се свързват с фасонните части, така че тръбопроводът да е 

водонепропусклив и да издържа на работните натоварвания; 

 Да са направят дезинфекция и изпитвания след подмяната на водопровода. За 

резултатите от проведените изпитвания да се съставят протоколи; 

 В течение на извършване на СМР, Изпълнителят трябва да почиства и да премахва 

от обекта всички остатъци от материали и отпадъци в съответствие с всички 

приложими закони и при завършването на СМР следва да премахне строителното 

оборудване и техника. Изпълнителят трябва винаги да оставя Обекта почистен и в 

обезопасено състояние. 

 След приключване на СМР е необходимо Изпълнителят да представи екзекутивна 

документация на Възложителя. Екзекутивната документация  трябва да съдържа 

всички изискващи се по норми екзекутивни чертежи и данни, както следва: 

ситуация в цифров вид с нанесени водопроводни клонове и отклоненията от тях, 

конфликтни точки на пресичане с други съоръжения и други специфични 

особености. Екзекутивната документация да се представи на хартиен и оптичен 

носител; 

 

IV. НОРМАТИВНА БАЗА 

       Изискванията за изпълнението на СМР за всички обекти да са съобразени с 

действащите нормативни разпоредби: 

 Закона за водите; 

 Норми за проектиране на водоснабдителни системи – Наредба №2/22.03.2005г. и 

изменения от 08.01.2011г. 

 Наредба №4 от 21 май 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти; 

 Наредба №7 от 13.01.2004г. за правила и нормативи за устройство на отделните 

видове територии и устройствени зони; 
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 Наредба №8 от 28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически 

проводи и съоръжения в и извън населени места; 

 Наредба № Із-1971 от 29 октомври 2009г. за строително-технически правила и норми 

за осигуряване на безопасност при пожар; 

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

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 

 

V. ИЗХОДНИ ДАННИ И МАТЕРИАЛИ 

 Техническо задание; 

 Технически проект – Част Водоснабдяване, Част Конструктивна, Част Пожарна 

Безопасност, Част План за безопасност и здраве, Част План за управление на 

строителните отпадъци; 

 Трасировъчен план. 


