
 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
 

за обект: „Подмяна на уличен водопровод по ул. „Балчовица” с. Костенец, община 
Костенец 

 

 
ВАЖНО !!! 
В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или 
еквивалентно/и" навсякъде, където в документацията или техническата спецификация по 
настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка или 
техническо одобрение, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, 
патент, тип, произход или производство. 
Ако някъде в техническата документация 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. 
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. Обща информация 

Настоящата обществена поръчка е в изпълнение на чл. 1, ал. 1, т. 22 от Постановление №373 от 
27.12.2019 г. на Министерски съвет на Република България и се финансира от държавния 
бюджет и бюджета на община Костенец  

 
2. Обхват на поръчката 
В обхвата на настоящата обществена поръчка се включват дейностите за подмяна на уличен 
водопровод по ул. „Балчовица” с. Костенец, община Костенец. 
 
3. Предвидени дейности 
С реализирането на настоящата поръчка се цели преустановяване на авариите и загубите на 
вода. Предвидена е подмяна на съществуващ водопровод  изграден от етернит с полиетиленови 
тръби с висока плътност РЕ100 за налягане 10 атм. Монтиране на необходим брой спирателни 
кранове, противопожарни хидранти и сградни водопроводни отклонения. 
 
Водопроводна мрежа 
Реконструираният водопровод с дължина 493 метра ще бъде от полиетиленови тръби с висока 
плътност РЕ100 за налягане 10 атм (PN10). Диаметърът на водопровода е според Наредба № 2- 
„Норми за проектиране на водоснабдителни систеи“. Всички тръби да бъдат произведени според 
БДС EN 12201-2 и според системата за контрол на качество на вложените в строителството 
материали. Уличният водопровод ще бъде положен в уличното платно на разстояние от 1,0 m' от 
вътрешния ръб на бордюра от страна – подробно посочена в плана.  



 

Спирателни кранове 
Спирателните кранове са шибърни, с гумирани клинове. 
 
Пожарни хидранти 
По трасето на подменените водопроводи се предвижда монтирането на 4 броя пожарни хидранти 
DN 70/80- надземен монтаж, разстоянието между два отделни хидранта е не по- голямо от 150 m' 
отнасящо се за населените места под 100 000 жители. Пред всеки пожарен хидрант се 
предвижда монтаж на спирателен кран (шибърен) DN 80 с охранителна гарнитура. 
 
Сградни водопроводни отклонения (СВО) 
Предвидени са 24 броя сградни водопроводни отклонения с размер Ø25 (3/4“). Всички СВО са от 
РЕ тръби. Всички СВО се полагат до границата на дворищната регулационна линия на 
съответния имот и се изпълняват с възходящ наклон минимум 0,05 % от уличния водопровод към 
съответните сгради/водомерни шахти.  
Тротоарен спирателен кран- от материал чугун GGG-50 с вътрешна резба, с охранителна 
гарнитура и чугунено гърне, разположено на тротоара на 0,50 m' от вътрешния ръб на бордюра. 
 
Полагане и монтаж на тръбите 
Предвижда се метода на траншейно полагане водопроводните тръби. 
За изключване и изолиране на водопровода на участъци се предвижда монтирането на 5 бр. 
чугунени СК шибърни с гумирани клинове по трасето на улицата.  
Полиетиленовите тръби и фасонните части към тях ще се свързват, чрез челно заваряване - 
използване на фитинги за челно заваряване. 
Изкопът на траншеите ще се извърши в земни почви, като се предвижда вертикален частично 
укрепен изкоп. Обратната засипка на траншеите да се запълни от трошен пясък (0-4мм) под, 
около и над тръбата (20 см. покритие) и земна маса до кота пътно легло за неасфалтирана 
улица.  
Излишната земна маса се депонира на депо за строителни отпадъци или може да се използва за 
запълване на пустеещи земни понижения и рекултивационни дейности в границите на община 
Костенец. 
На височина от 0,30 m' над теме тръба се полага сигнална лента с метална нишка за откриване 
на трасето на водопровода при ремонтни работи чрез метален детектор. На 0,40 m' под кота 
терен да се положи обикновена сигнална лента – „ВОДОПРОВОД“ за първоначално откриване 
при изкопни или ремонтни дейности. Основната дълбочина на полагане на уличните 
водопроводи е 1,50 m над теме тръба или 1,70 m' до кота дъно изкоп. 
 
4. Изисквания към изпълнението на СМР 

 Изпълнителят 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 2004 г. 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;  

 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;  

 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 водопроводите. За 
резултатите от проведените изпитвания да се съставят протоколи;  

 При 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. 

 
 

Обобщена количествена сметка 
 
 

ПОДОБЕКТ: Уличен водопровод по ул."Балчовица" - L=493m 

 

No Наименование на работите Ед. мярка Колич. 

по ред       

1 2 3 4 

I. Строителна част     

1 Разрушаване на повърхностен напоителен канал m' 1,00 

2 Натоварване и извозване на строителни отпадъци на постоянно депо (до 60 км) m3 0,04 

3 

Направа на изкоп по детайл на транспорт за уличен водопровод (0,80x1,70m')  и 
СВО (0,50x1,20m')  

    

      - машинен в земни почви 80 % m3 580,51 

      - ръчен в земни почви 20 % m3 145,13 

4 Прехвърляне на изкопана земна маса на 2,00 м вертикално и хоризонтално m3 145,13 

5 Натоварване на камион  m3 145,13 

6 
Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за 
оползотворяване или депониране  (до 15 km)  

m3 725,64 

7 Неплътно укрепване и разкрепване за основен водопровод  - 1,8 m2/m' m2 887,40 

8 

Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за 
основен водопровод и СВО в макадамови улици от дребнозърнест скален 
материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка, складиране и 
уплътняване  (до 30 km)  

m3 165,86 

9 
Обратна засипка на основна траншея и СВО в макадамови улици със земна 
маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см  (до 15 km) 

m3 14,38 

10 Водочерпене по време на строителството мсм 10 

11 Възстановяване на повърхностен напоителен канал m' 1,00 



12 
Доставка и полагане на пътна основа от трошен камък с непрекъсната 
зърнометрия, вкл.превоз и уплътняване (фракция 0-63) Е=250 Mpa  (до 30km) за 
възстановяване на настилки по асфалтови и макадамови общински улици 

m3 88,08 

13 
Безтраншейно полагане на тръби  DN150 и детекторна лента с безизкопна 
техника 

m' 2,00 

        

II. Монтажна част     

1 Доставка, полагане и монтаж на тръби ∅90 PE100 PN10  m' 493 

2 
Доставка, полагане и монтаж на стоманена тръба за преминаване под 
същ.тръбен водосток (168,3х0,71) 

m' 2 

3 Доставка и монтаж на тройник ∅90-90-90 РЕ100 PN10 бр. 6 

4 Доставка и монтаж на намалител ∅90-63 РЕ100 PN10 бр. 1 

5 Доставка и монтаж на дъга 30° ∅90 РЕ100 PN10 бр. 4 

6 Доставка и монтаж на предфланшова връзка  ∅90 PE100 PN10 бр. 6 

7 Доставка и монтаж на предфланшова връзка  ∅63 PE100 PN10 бр. 1 

8 
Доставка и монтаж на СК DN80 шибърен, чугун, с гумиран клин, с охранителна 
гарнитура 

бр. 5 

9 Доставка и монтаж на свободен фланец, гумен уплътнител и болтове М16/80, 
шайби и гайки за фланшова връзка DN80 

бр. 6 

10 Доставка и монтаж на свободен фланец, гумен уплътнител и болтове М16/80, 
шайби и гайки за фланшова връзка DN50 бр. 

1 

11 Доставка и монтаж на ПХ 70/80 надземен с пета  бр. 4 

12 Доставка и монтаж на табели са СК бр. 1 

13 Доставка и монтаж на бетонови опорни блокове бр. 15 

14 СВО ∅90-3/4" с Lср.=3м бр. 13 

15 СВО ∅90-3/4" с Lср.=7м бр. 11 

16 Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка m' 493 

17 Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод" m' 493 

18 Изпитване на водопровода m' 495 

19 Дезинфекция на водопровода m' 495 

20 Доставка и монтаж на фланшов адаптор DN50-2" чугун бр. 1 

21 Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема ∅90 бр. 25 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


