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Приложение № 12 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

1. Описание на предмета на обществената поръчка 
Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на СМР за реализиране на 

обект „Реконструкция на водопроводната мрежа на ул. „Серафим Георгиев“ и ул. 
„Зелени дел“, гр. Вършец“. 

2.  Обхват на проекта 
Проектът обхваща реконструкция на водопроводната мрежа по следните улици: 
2.1.Ул. „Серафим Георгиев“  
2.2.Ул. „Зелени дел“  
Точното местоположение на началото и края на уличните участъци са съгласно 

чертежите и детайлите в приложената проектна документация.  
3. Цел на проекта 
Целите, които трябва да се постигнат, са: 

 Подготовка на инфрастуктурата на улиците за цялостно преасфалтиране и подмяна 
на тротоарите. 

 Да се подменят амортизираните и морално остарeли етернитови водопроводи и 
положените през 70-те години стоманени водопроводи изградени без катодна защита, като се 
гарантира безаварийната експлоатация на новопроектираните водопроводи минимум 50 
години. 

 Да се намали броя на авариите и загубите на питейна вода. 
 Да се увеличи дела на свързаните към водопреносната мрежа домакинства и 

направата на нови сградни отклонения. 
 Да се подобри състоянието противопожарно водоснабдяване, чрез монтаж на нови 

сигурни водопроводи и нови ПХ, отговарящи на Наредба № Iз-1971. 
 

4. Съществуващо положение 
Подмяната на водопроводна мрежа се предвижда по ул. „Серафим Георгиев” в 

компактната градска част и ул. „Зелени дел” в кв. Заножене. 
Захранването с питейна вода на компактната градска част се извършва чрез водоем 2500 

куб. м. осигуряващ налягане замерено на място от 5,5 бара. 
Захранването с вода на абонатите по ул. „Зелени дел” се извършва на две зони: 
Ниска зона чрез съществуващ водоем на кота 523,38 и осигуряващ налягане в центъра на 

кв. „Заножене” от около 3 бара. 
Висока зона захранването и се осъществява посредством два съществуващи водопровода 

ст. ф 80 подаваща вода непосредствено от последната облекчителна шахта от водохващания 
„Зелени дел” на кота 589,98 м. и АЦ ф 80- отклонение от съществуващ АЦ ф 150 външен 
водопровод захранващ основния водоем на кв. „Заножене” от същата облекчителна шахта, 
разположен в нея на по - високо ниво от ст. ф 80. 

Водопроводите АЦ ф 150 и ст. ф 80 преминават по високата част на ул. „Зелени дел” и 
отиват, като външни водопроводи в основния водоем на квартала. 

Често профила на АЦ ф 150 не е пълен и поради тази причина високите части на 
квартала остават без вода и/или силно понижено налягане. 
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Това е наложило да се търси практическо решение, като затапване на стоманения 
водопровод и превключване на част от абонатите от АЦ ф 80 /там до където вървят заедно/ на 
него. 

В мястото на преминаване на двата съществуващи водопроводи от последната ОШ по ул. 
„Зелени дел” на кота 535,29 често се образува въздушна възглавница и там практически е 
поставена чешма за обезвъздушаване. 

 Тръби 
 Етернитови тръби 

Полагани са през 60-те и 70-те години на 20-ти век. Представени са с диаметри ф 60, 
ф80, ф100, ф 125, ф 150, ф 200 и ф 475. 

Тези тръби не са с добри експлоатационни качества, те дават чести аварии и формират 
загуби на вода от скрити течове. Етернитовите тръби са с изтекъл амортизационен срок –
полагани са преди повече от 40-50 години и са в лошо състояние. Голяма част от положените 
етернитови тръби са за работно налягане 0,6 МРа, което ги прави още по податливи на аварии. 

 Стоманени тръби 
Този вид тръби са с диаметри от ф ½” до ф 300. Малките диаметри са използвани 

предимно за СВО /над 90% към момента са с поц. тръби/. По големите диаметри са полагани 
през 70-те година на 20-ти век и са спирално заварени с изолация от полимерен материал и 
нямат катодна защита. Тези тръби също са амортизирани /корозия/ и е въпрос на време от 5-10 
г. да се зачестят авариите по тях, което ще доведе до принудително разрушаване на ново 
положените настилки. 

 Полиетиленови  /РЕ/ тръби 
Това са ново поколение тръби, от полиетилен с висока плътност /тип 100/.В гр. Вършец 

започва подмяна на съществуващата водопроводна мрежа от 2000 г. от „ВиК” ООД - Монтана 
и Община Вършец по европейски програми. Основно са с ф 90, ф 110, ф 125, ф 160 и ф 180. 

Тези тръби до сега са показали много добри експлоатационни качества. С ПЕ тръби ф 
25-ф32 за изпълнени всичките СВО на подменените основни улични водопроводи. 

 Арматури 
 Спирателни кранове 

      По водопроводните участъци на разпределителната мрежа има монтирани СК, но 
повечето от тях са повредени. По настоящем има само няколко СК, които могат да се 
използват. Поради липса на работещи СК, при аварии по мрежата се налага големи райони от 
населеното място да остават без вода, докато съответната авария не бъде отстранена. 

 Пожарни хидранти 
По водопроводната мрежа на гр. Вършец има монтирани подземни ПХ, като не всички са 

действащи, а от останалите голяма част са морално остарели и амортизирани. 
По отношение на наличните арматури, сегашната разпределителна неподменена с ПЕ 

тръби мрежа на гр. Вършец не отговаря на изискванията на наредбите: Наредба № 
2/17.04.2005 г. „За проектиране изграждане и експлоатация на водоснабдителните системи” и 
Наредба №Iз-1971/05.06.2010 г. „За стротелно-технически правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар”. 

 Напори в мрежата 
Разположението на водоем 2 500 куб. м., основен за гр. Вършец създава максимални 

хидростатични напори в мрежата на гр. Вършец, които са в рамките от порядъка от 2,8 до 5,5 
м.  /2,8 -5,5 атм./.Тези стойности съответстват на изискванията на чл.24 от Наредба № 2 – 
максимално и минимално допустим хидростатичен напор 0,6-0,2 МРа. 

За кв. „Заножене” основния водоем осигурява хидростатично налягане в горе посочения 
диапазон за около 2/3 от потребителите. 

Останалите потребители се водоснабдяват от водопровода идващ директно от 
последната ОШ до водоема, като същия в момента е прекъснат за осигуряване налягане на 
около половината от потребителите от висока зона. 

Останалите потребители от зоната се водоснабдяват от съществуващ АЦ ф 80 включен 
към външен водопровод АЦ ф 150 директно захранващ водоема от последната ОШ. 
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Налягането в зоната варира от 0,1 до 0,4 МРа. 
 Загуби на вода 

Съгласно предоставени от „ВиК” ООД Монтана данни загубите на вода в гр. Вършец 
достигат до 78 % от подадената вода. 

Няма информация, колко от тези загуби са действителни физически загуби /скрити 
течове по тръбите и при аварии/ и колко са търговски загуби / от неточно измерване на 
консумираната вода и от нелегални водопроводни отклонения/. 

При всяко положение може да се предполага, че по-голяма част от загубите са чисто 
физически и се дължат на лошото състояние на тръбите, от които са изградени 
разпределителната мрежа и СВО. 

Извод: Цялостната подмяна на водопроводната мрежа няма алтернатива. 
 
5. Проектно решение 
5.1. Технологично решение 
В долната таблица са дадени участъците, които подлежат на подмяна с техните сегашни 

диаметри и материал на тръбите, както и тръбите, с които ще бъдат заменени: 
№   Участък Същ .в-д Подм .в-д Дължина 
по Улица от до диам. мате- диам. мате- L на у-ка 
ред       ф риал ф риал м. 

1. 
Серафим Георгиев 
от ОК 231 до ОК 

322 

ОК 231 ОК 371 133 ст. 140 РЕ 84,50 
ОК 371 ОК 274 133 ст. 140 РЕ 74,50 
ОК 274 ОК 275 133 ст. 140 РЕ 81,90 
ОК 275 ОК 283 133 ст. 140 РЕ 81,20 
ОК 283 ОК 282 133 ст. 140 РЕ 62,20 
ОК 282 ОК 281 133 ст. 140 РЕ 65,20 
ОК 281 ОК 319 133 ст. 140 РЕ 105,80 
ОК 319 ОК 320 133 ст. 140 РЕ 123,70 
ОК 320 ОК 352 133 ст. 140 РЕ 216,60 
ОК 352 ОК 322 133 ст. 140 РЕ 80,40 

          ОБЩО: 976,00 

2 
Зелени дел                 

от ОК 369 до ОК 
372 

ОК 369 ОК 861 150 АЦ 180 РЕ 217,40 
ОК 861 ОК 372 150 АЦ 180 РЕ 123,40 

          ОБЩО: 340,80 

3 
Зелени дел                 

от ОК 369 до ОК 
372 

ОК 369 ОК 861 80 АЦ 110 РЕ 211,10 
ОК 861 ОК 372 80 АЦ 110 РЕ 99,00 
ОК 372 ОК 864 80 АЦ 110 РЕ 292,20 
ОК 864 ОК 867 80 АЦ 110 РЕ 92,20 
ОК 867 ОК 483 80 АЦ 90 РЕ 102,40 
ОК 483 ОК 487 80 АЦ 90 РЕ 122,30 
ОК 487 ОК 475 80 АЦ 90 РЕ 160,10 
ОК 475 ОК 474 80 АЦ 90 РЕ 13,00 

          ОБЩО: 1092,30 

4 
Зелени дел                 

от ОК 369 до ОК 
372 

ОК 369 ОК 861 80 ст. 110 РЕ 211,10 
ОК 861 ОК 372 80 ст. 110 РЕ 136,30 

  ОБЩО РЕ и е включена в 1092,30 347,40 
 

С предвидените инвестиционни мерки за подмяна на водопроводната мрежа на две 
улици с обща дължина 2 402 м. от водопроводната мрежа се очаква да се постигне намаляване 
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на загубите с около 5 %, като се подобри водоснабдяването на около 107 абоната /близо 150-
200 жители/, намиращи се в кварталите чиято водопроводна мрежа ще се подмени, а 
респективно и на всички останали абонати в кварталите получаващи транзитно вода по 
подменените водопроводи. 

Съгласно чл. 139 /1/ от Наредба № 2/19.04.2005 г. минималния диаметър предвиден за 
мрежата на гр. Вършец е ф 90 РЕ. 

Всички заложени диаметри на новопроектираните водопроводни участъци съответстват 
на съществуващите в момента диаметри. Полагането на новите водопроводи няма да промени 
хидравличните показатели в мрежата на гр. Вършец. 

  
5.1. Съоръжения по водопроводите 

5.1.1. Спирателни кранове с охранителни гарнитури 
На всички отклонения към второстепенни улици са предвидени СК, които ще се 

изпълнят извън обхвата на реконструираните улици. 
Предвидени са и СК директно по реконструираните трасета и с цел отделяне на група 

ПХ до 5 бр. 
СК ще се изпълнят съгласно приложения детайл. 

5.1.2. Въздушници с охранителни гарнитури 
В ОК 369 се предвижда монтирането на въздушници на външния водопровод РЕ ф 180 и 

вътрешния водопровод РЕ ф 110. 
За целта се предвижда изграждане на две шахти, в които да се изведат и двата 

въздушника. 
За водопровода РЕ ф 180 е предвиден въздушник ф 60 мм. 
За водопровода РЕ ф 110 е предвиден въздушник ф 32 мм. 
Връзката с положените водопроводи ще се осъществи посредством РЕ тръби ф 63 и ф 32. 
Изграждането на шахтите и въздушниците е по приложения детайл. 

5.1.3. Пожарни хидранти 
Съгласно Наредба Iз-1971/29.10.2009 г. – чл. 170, ал. 1, т. 2 се предвижда изграждане на 

надземни ПХ до 150 м. отстояние - общо 15 бр. 
ПХ са предвидени ф 80 с поставяне пред тях на СК ф 80. 
Изграждането на ПХ е съгласно приложения детайл за монтаж и укрепване на същите. 

5.1.4. Подмяна на сградните отклонения 
СВО ще се подменят с РЕ ф 25, ф 32, ф 50 и ф 63, съгласно приложения детайл. 
Изграждането на СВО е предвидено съгласно изискванията на Наредба № 4/14.09.2004 г. 

за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните 
и канализационни системи от водовземна скоба до 2 или 5 м. в имота. 

Местоположението на СВО е показано на ситуациите. За невдоснабдените имоти СВО 
ще се изгради до ТСК. 

За самите СВО са разработени според техния диаметър отделни монтажни схеми. 
Всичките ТСК, фасонни парчета и тръби за СВО са предвидени за налягане 1,0 МРа. 
За всички фланшови връзки по новите водопроводни участъци /при ПХ, СК при 

въздушниците/, както и и водовземните скоби, да се използват болтове и гайки с добре 
направено галванично покритие /поцинковани/, с дебелина 20 µm. 
 

5.1.5. Опорни блокове 
В хоризонталните чупки на водопроводите с отклонение повече от 10° и при 

разклоненията са предвидени бетонови опорни блокове, които поемат силите, породени от 
движението на водата и водното налягане в тръбите и ги предават върху стените на изкопа 

Размерите и вида на опорните блокове са дадени в детайл опорни блокове. 
5.1.6. Сигнална и детекторна ленти 

В настоящата разработка е предвидено, при изграждането на разпределителните клонове, 
над полиетиленовите тръби да бъдат положени детекторни ленти с два броя медни 
проводници. 
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Тези ленти ще служат за откриване на точната местоположение на РЕ водопроводите. 
Краищата на детекторните ленти трябва да бъдат изведени в охранителните чугунени гърнета 
на спирателните кранове по трасето на водопровода, или при ПХ. 

Над полетиленовите водопроводи е предвидено полагането на сигнални ленти. Същите 
се полагат на по-малка дълбочина - 0,50 м.от терена и служат за предупреждение, че под тях е 
положен водопровод, в случай на изкопни работи в района. 

Местата на двата вида ленти е показано в напречните профили, приложени към 
чертежите с надлъжни профили. 

5.1.7. Пресичане на кабели 
По дължина на улиците, в отделни участъци проектираните водопроводни клонове и 

СВО пресичат различни видове кабели – ел.кабели /ниско напрежение/, а също така 
телефонни и оптични. 

За пресичането на кабелите от новите водопроводи е приложен детайл, показващ 
укрепването им по време на строителството. 

Преди започване на строителството и по-специално на изкопните работи, задължително 
трябва да се осигурят представители на всички дружества, които стопанисват и използват 
подземните проводи и съоръжения, за окончателното уточняване местоположението на 
съществуващите подземни проводи и съоръжения. 

Изкопните работи по водопроводите, в местата на пресичане на кабелите трябва да се 
изпълняват внимателно, на ръка и в присъствието на представители на експлоатационните 
дружества. 

 
5.2. Тръби 

Предвижда се новопроектираните водопроводи /разпределителни и СВО/ да се изпълнят 
от полиетиленови тръби и полиетиленови фасонни части. 

 Вид на тръбите 
Полетиленовите тръби трябва да са от полиетилен тип РЕ100RC, на работно налягане 1,0 

МРа /10 атм./. 
Този тип тръби могат да се полагат без подложка и засипване с пясък, което намалява 

строителните разходи. 
Диаметрите, които ще бъдат използвани, са както следва: 
За разпределителните клонове ф90, ф 110, ф 140 и ф 180. 
За отклоненията към ПХ и въздушници ф 90, ф 32 и ф 63 
За СВО – ф 25, ф 32, ф 50, и ф 63 
 
 Транспорт, товарене, разтоварване и преместване 

При транспорта на тръбите плоскостите, върху които те се разполагат не трябва да имат 
грапавини и остри издутини. Тръбите трябва да се разполагат така, че да не увисват извън 
плоскостта на товарната платформа. За предпочитане е разполагането в хоризонтална посока. 
При транспорта и товаро-разтоварните работи на тръбите да не се използват вериги, 
стоманени въжета, остри стоманени куки и метални ленти без средства за предотвратяване на 
прекия допир между тях. 

Желателно е укрепването на тръбите да става с въжета от естествени или изкуствени 
влакна, а под тръбите и отстрани да се подложат и подходящи материали за да се избегнат 
повреди от триене. 

При механизираното товарене и разтоварване на тръбите най-добре е да се използват 
широки ремъци от синтетични материали за опасване на тръбите. 

При товарене и разтоварване на връзки с тръби закачването им в никакъв случа не бива 
да става с куки за краищата на тръби от съответната връзка. 

Ако за товаро-разтоварните работи се използва кран, тръбите трябва да се повдигат в 
централната зона с осигурен баланс. 
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Ако товаро-разтоварните операции се извършват ръчно, да не се допуска надраскване на 
тръбите или прегазването им от транспортни средства. Тръбите да не се поставят върху остри 
и твърди предмети, както и на камъни. 

В никакъв случай не се допуска търкаляне или влачене на тръбите по земята. 
 Складиране 

При складиране на тръбите, площадката върху която ще се положат трябва да е добре 
нивелирана и без неравности. 

Височината на купчините с тръби не трябва да надвишава над два метра, а който и да е 
диаметър. 

Фасонните парчета обикновено се доставят опаковани. Ако са доставени в насипно 
състояние да се внимава да не се повредят от удари или да се деформират, вследствие на 
неправилно съхранение. 

Ако тръбите и фасонните парчета от PEHD ще се съхраняват дълго време без да бъдат 
монтирани, необходимо е те да бъдат складирани в закрити помещения със сравнително 
постоянна температура и защитени от преки слънчеви лъчи. 

Не е желателно преди монтажа на тръбите и фасонните парчета те да престояват дълго 
време на обекта, изложени на атмосферните влияния и пряка слънчева светлина. 

Допуска се престояването им да бъде само за няколко дни, т. е. нежелателно е тръбите да 
се доставят на обекта дълго време преди монтажа и полагането им. 

 
 Монтаж 

При монтажа на водопроводите за свързването на тръбите и фасонните парчета, се 
предвижда използването на връзки на челна заварка. 

Връзките с арматурите ще бъдат фланшови /парчета за фланшови връзки и фланшови 
адаптори/. Връзките със съществуващите АЦ тръби ще се осъществяват посредством 
универсални адаптори. 

За малките диаметри ф 63, ф50, ф 32 и ф 25 се предвиждат механични /бързи/ връзки и 
механични връзки с винтови съединения. 

Монтажът на РЕ тръби не трябва да се извършва в дни и месеци с екстремни 
температури /много ниски или много високи/. Желателно е тръбите да се монтират при 
умерени температури 8-15°С. В по-топлите дни, монтажът да се извършва в хладните часове 
на деня, когато температурите не са по-високи от 20-22°С. 

 
 Изпитване, дезинфекция, промиване  на водопровода 

Изпитването трябва да се направи в най-кратки срокове, след полагането на тръбите. 
По принцип участъците, които ще се изпитват, не трябва да са много дълги от 300 до 400 

м. /макс. 700 м/. Добре е участъците, които ще се изпитват да се подберат така, че да 
завършват в двата си края с парчета за фланшови връзки - при места за свързване с арматури 
или с друг вид тръби. 

В случая изпитването да се извършва на улични участъци – от ОК до ОК. При къси 
участъци, няколко водопроводни участъка могат да се обединят в общ изпитателен участък. 

Изпитваният участък се задънва с парчета с фланшова връзка и глухи фланци, 
съоръжени с кранчета за пълнене с вода и изпускане на въздуха. Двата края на участъка се 
укрепват срещу изтръгване на крайните задънващи парчета. Изпитваният участък да се пълни 
постепенно с вода, по възможност от към по-ниската си страна. Манометърът да се инсталира 
на задънването при по ниския край на участъка. Особено важно е да се отстрани напълно 
въздуха от високите точки на участъка преди започване на изпитването /посредством 
въздушниците и посредством кранчетата при задънванията. След запълване на изпитвания 
участък с вода налягането в него следва да се повиши посредством помпа. Увеличаването на 
налягането в хода на изпитването да става постепенно, със скорост – 1 кг/см2 на минута, за да 
може в случай на забелязвана авария изпитването своевременно да се прекрати. 

Изпитателното налягане е определено съгласно Наредба №2/19.04.2005 г., чл. 162 /4/, т.2-
без хидравличен удар. 
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Изпитателното налягане /STP/ - максималното оразмерително налягане /MDPa=0.60 
MPa/х1,5=0,9 МРа /9 атм./ 

Налягането за изпитване трябва да бъде достигнато в най-ниската точка на всеки 
изпитателен участък. 

В най-високата точка на всеки изпитателен участък трябва да бъде достигнато налягане, 
съответстващо най-малко на максималното оразмерително налягане. 

Изпитателното налягане /STP/ трябва да се поддържа на-малко в продължение на 30 
мин., чрез постоянни или краткотрайни препомпвания. През това време водопровода се 
оглежда внимателно за видими течове от тръбите или връзките. 

 
 Предварително изпитване /за якост/ 

При предварително изпитване налягането в изпитвания участък се повишава до 
стойността на изпитателното STP /6 атм.х1,5=9 атм./. Изпитателното налягане / STP/, трябва 
да са поддържа най-малко за 30 мин. чрез постоянни или краткотрайни препомпвания. През 
това време водопровода се оглежда внимателно за видими течове от тръбите или връзките. 

Приема се, че тръбопроводът е издържал изпитването на якост, ако при пробното 
налягане в участъка няма протичания от тръбите и връзките. 

 
 Основно изпитване 

Основното изпитване е предвидено да се изпълни по метода на загуби на налягане. То се 
извършва в следната последователност: 

-Налягането се повишава постепенно до достигане на пробното налягане- STP /0,9 МРа= 
9 атм./ 

-Продължителността на изпитването на загубите на налягането е не по-малка от един 
час. 

-По време на основното изпитване загубите на налягане ΔР може да показват 
намаляваща тенденция, като в края на първия час те не може да надвишават-20 КРа /0,2 атм./ 

Изпълнителят трябва 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. 

 
 Дезинфекция и промиване 

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 г. 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. 
След извършената дезинфекция водопроводите трябва 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. 

 
5.3. Земни работи по водопроводите 

Водопроводните клонове ще се изграждат по съществуващи урегулирани и асфалтирани 
улици.  
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Преди започване на изкопните работи за строителството на отделните водопроводни 
участъци е необходимо да се извърши подготовка на трасето и други подготвителни работи. 

-Проучване разположението на съществуващите подземни комуникации с представители 
на експлоатиращите фирми. Направа на проучвателни шурфове за подземни комуникации с 
неизяснено местоположение и дълбочина на полагане. 

-Разваляне на уличната настилка. Извършва се по дължината на участъка и то само върху 
мястото, където ще се прави изкопа. Широчината на ивицата развалена настилка трябва да 
бъде с 20 см.по-голяма от широчината на предвидената траншея. 

-Подготовка на площадки за депониране на изкопаната пръст. 
-Подготовка на площадки за складиране на тръби и други материали. 
След приключване на подготовката се извършват изкопните работи - прокопават се 

траншеите, в които ще се полагат тръбите, както на основните водопроводи, така и на СВО. 
Всички изкопи на разглежданите водопроводни участъци са предвидени с укрепване-

неплътно укрепване на изкопа. За начина на укрепване на изкопа е приложен детайл. 
Размерите на траншейните изкопи за водопроводите са дадени на чертежите надлъжен 

профил. 
Предвидено е изкопаната от траншеите земна маса, която няма да се използва за обратен 

насип, да се извозва на депо. 
Необходимо е по време на строителството изкопите да се обезопасят и да се постави 

сигнализация, включително и светлинна за през нощта. 
Трябва да се предвиди и необходимата временна организация на движението. 
При пресичането на съществуващи подземни комуникации да се укрепят и предпазят от 

повреди съгласно указанията на експлоатиращите ги фирми. 
Предвидените за полагане тръби са материал РЕ100RC, поради което не се предвижда 

пясъчна подложка. 
След оформяне на траншеята се подравнява основата, полага и изпитва водопровода. 
Положения водопровод се засипва с уплътнен обратен насип до кота -0,50 м от терена. 
Засипването се извършва на пластове 15-20 см., които се трамбоват до достигане на 

плътност 95 % от плътността на скелета на почвата. 
За всички улици уличната настилка ще се възстанови съгласно част „Пътна” от 

проектната документация. 
 

5.5. 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 

протоколи. 
Уплътнение на обратни насипи 
За всеки клас материал, който ще се влага за обратна засипка трябва да се вземат 

представителни мостри, които трябва да се използват за целите на пробите и на които 
лабораторно да бъде определена максималната обемна плътност на скелета.  

Степента на уплътняване на обратния насип от земни маси да се контролира както 
следва - една проба на 200 м тръбопровод.  

Коефициентът на уплътнение (отношението между обемната плътност, постигната на 
обекта и определената в лабораторията максимална (стандартна) плътност), който трябва да 
бъде достигнат е: 0,95 (95% от плътността на скелета на почвата) 

Степента на уплътняване на обратния насип от трошен камък (като основа на пътна 
настилка) да се контролира както следва - една проба на 1000 кв.м. насип. 

При установени лоши резултати от изпитванията и контрола, клона /участъка/, 
съоръжението, не се счита за прието и всички изпълнени СМР по него до момента не 
подлежат на заплащане до отстраняване на забележките. За целта се съставя констативен 
протокол от представителите на изпълнителя, строителния надзор и възложителя, в който 
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подробно се описват установените дефекти и проблеми, като се дава срок за отстраняването 
им по преценка на строителния надзор. 

 
Химичен и микробиологичен анализ на питейна вода 

Взимат се проби от завършени участъци от лаборатории към РЗИ или друга 
акредитирана лаборатория, като се изследва за наличие на патогенни микроорганизми и за 
наличие на остатъчен хлор в определените граници. 

Броят на пробите не може да бъде по-малък от една проба на всеки един километър 
изградена водопроводна мрежа (основно стебло). 

Лабораторните проби са за сметка на изпълнителя и се счита, че стойността им е 
включена в ценовото предложение. 

 
5.6. Проби при завършване 

Изпълнителят е задължен да извършва всички изисквани от нормативната уредба 
единични изпитвания по време на строителството.  

След приключване на всички СМР и успешни единични изпитвания се провежда 72-
часова проба в експлоатационни условия. 

За резултатът от проведената проба се съставя Протокол за проведена 72-часова в 
експлоатационни условия, съгласно Приложение № 17 към чл. 7, ал. 3, т. 18 на Наредба № 3 за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

 
5.7. Почистване 

Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на площадките за строителство 
всички отломки и отпадъци ежедневно, ако те пречат на работата по друг договор или друго 
обслужване, или представляват опасност за възникване на пожари или инцидент. 

Изпълнителят почиства площадките за строителство от изтичането на бетон, кофражни 
платна и др. 

Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на изпълнителя и той е 
длъжен да ги отстранява от строителната площадка по начин, който да не предизвиква 
замърсяване на пътищата и в имотите на съседни собственици. Отпадъците трябва да бъдат 
изхвърлени в съответствие със закона на депо, посочено от общината. 

Изпълнителят е длъжен да премахва своевременно всяка почва или кал, която може да се 
разнесе на обществени места (улици и пр.) от гумите на автомобилите, напускащи 
площадките. 

След завършване и тестване на строителните и монтажни работи, изпълнителят трябва 
да отстрани от работните площадки всички отпадъци и излишна почва, а също така и 
временните строителни знаци, инструменти, скелета, материали, строителна механизация или 
оборудване, които той или негов подизпълнител  е използвал при извършването на работите. 
Изпълнителят трябва да почисти и остави строителната площадка в чисто състояние. 
Окончателното почистване на работния район трябва да стане в срок до 5 дни от 
възстановяване на настилката за него. Задължение на изпълнителя е възстановяването на 
разрушена пътна маркировка, геодезични точки, тревни площи и трайни насаждения, както и 
други обекти, които са били част от околното пространство преди започване на работа. 
В случай, че изпълнителят не успее, откаже или пренебрегне премахването на отпадъците, 
временните съоръжения или не почисти настилките и тротоарите, възложителят може, без 
това да го задължава, да отстрани и изхвърли тези отпадъци и временни съоръжения, както и 
да почисти настилките и тротоарите. Направените във връзка с това разходи ще се приспаднат 
от дължимите суми на изпълнителя или ще бъдат дължими от изпълнителя. 

Преди да изиска проверка на завършените работи изпълнителят трябва да извърши 
нужното почистване и възстановяване, което се изисква при предаването на завършените 
подобекти, рехабилитационни дейности и оборудване, в съответствие с целите и смисъла на 
тези спецификации. 
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Изпълнителят е отговорен за завършването и почистването на целия строителен участък 
и други райони, които са използвани от него по време на работите, както е определено в 
настоящата спецификация. 

 
5.8. Геодезическо заснемане и екзекутиви 

Изпълнителят е длъжен да изготви екзекутивна документация и пълно геодезическо 
заснемане на реконструираните водопроводи, отразяващи действителното фактическо 
местоположение на водопроводните клонове, СВО, ПХ, СК и всички други характерни 
елементи от трасето. Документацията се изготвя в 4 /четири/ екземпляра на хартиен и 
електронен носител и се предава на възложителя, органа издал Разрешението за строеж, „В и 
К“ ООД – гр. Монтана и АГКК, за да получи Удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР за 
изпълнение на задълженията по чл. 54а, ал. 2 от ЗКИР, чл. 116, ал. 1 и чл. 175, ал. 5 от ЗУТ и 
Наредба № РД-02-20-5/2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната 
карта и кадастралните регистри. 

 
5.9. Други изисквания 

Преди стартиране изпълнението на СМР, изпълнителят е длъжен да изготви и съгласува 
за своя сметка Работен проект за ВОБД съгласно изискванията на чл. 78 и чл. 80 на Наредба № 
3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване 
на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците 

Изпълнителят на поръчката трябва да предприеме всички мерки, за да осигури 
безопасността на строителната площадка. По време на изпълнение на СМР изпълнителят 
трябва да спазва изискванията на Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, 
както и на всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и 
хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация 
на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на 
строителната площадка. Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от възложителя и 
компетентните органи План за безопасност и здраве за строежа. 

Преди започване на изпълнението на СМР изпълнителят е длъжен да извърши трасиране 
на участъците, както и да уточни наличието на подземни комуникации в обхвата на обекта с 
представители на дружествата, експлоатиращи мрежите на техническата инфраструктура. За 
всякакви повреди по съществуващите мрежи, причинени по време на строителството от 
виновни действия или бездействия на изпълнителя, той носи имуществена отговорност за 
причинените щети и пропуснати ползи. 

При изпълнение на строителните и монтажните работи изпълнителят трябва да ограничи 
своите действия в рамките само на строителната площадка. След приключване на 
строителните работи изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в 
първоначалния вид – да изтегли цялата механизация и невложените материали и да остави 
площадката чиста от отпадъци. 

Изпълнителят е длъжен да предприеме всички необходими мерки за опазване на 
околната среда и за смекчаване на вредното въздействие върху нея, които да включват най-
малко следното: организиране и контролиране на площадките за съхранение на материали и 
техническото състояние на машинния парк; осигуряване на надлежно почистване на 
площадките от добавъчни материали; недопускане отъпкване, замърсяване и разрушаване на 
естествените терени в близост до строителната площадка; добра организация и контрол върху 
доставките и изпълнението на отделните видове СМР; планиране на организацията на трафика 
и работите, така че максимално да се облекчат неблагоприятните въздействия – запрашеност, 
шум, затруднения в трафика, продължително прекъсване на водоподаването и др. 
Изпълнителят е длъжен да информира предварително, със съдействието на Възложителя, 
непосредствено засегнатото от строителството население за причинените неудобства. 

Изпълнението на всички видове СМР трябва да са съобразени с техническите и 
законови разпоредби, с техническите и технологични правила и нормативи, действащи в 
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Република България. Всички влагани материали и продукти да отговарят на техническите 
спецификации  в проекта и да се придружават със сертификати и декларации за съответствие. 

Изпитванията по време на строителството следва да се удостоверяват с протоколи. 
В процеса на изпълнение на строителните и монтажни работи трябва да бъдат съставени 

всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба №3 от 31.07.2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

Строежът ще се приема и въвежда в експлоатация съгласно изискванията на чл. 177 от 
ЗУТ.  

Всички такси за издаване на окончателни становища и за приемателни комисии за 
въвеждане на обекта в експлоатация са за сметка на възложителя. 

Възложителят ще осигури консултант, които ще упражнява строителен надзор съгласно 
чл. 166 от Закона за устройство на територията. Възложителят и/или консултантът могат по 
всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнение и да дават 
инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната 
технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и 
нискокачествено изпълнение, работите се спират и възложителят уведомява изпълнителят за 
нарушение и/или неизпълнение на клаузите в договора. Изпълнителят е длъжен да осигурява 
достъп по всяко време до строителната площадка на упълномощени представители на 
възложителя и консултанта. 

 
Всички останали ангажименти и отношения между участниците в строителството, ще се 

уреждат съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, подзаконовите 
нормативни актове по прилагането му и клаузите на договора. 
 

Обектът е втора категория, четвърта група строежи съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, 
буква „б“ от ЗУТ  и чл. 4, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на 
видовете строежи. За същия има издадено и влязло в сила Разрешение за строеж 
№41/21.12.2017 г. от Главния архитект на Община Вършец. 
 

6. Нормативни документи 
При разработването на предложението за изпълнение да се спазват изискванията на 

следните документи: 
6.1. Закон за обществените поръчки 
6.2. Закон за устройство на територията 
6.3. Закон за опазване на околната среда 
6.4. Закон за здравословни и безопасни условия на труд 
6.5. Закон за управление на отпадъците 
6.6. Закон за техническите изисквания към продуктите и „Наредба за съществените 

изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти” 
6.7. Наредба № 1 от 30.07.2003 г.  за номенклатурата на видовете строежи 
6.8. Наредба № 4 от 21.05.2001 г.  за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

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

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи 
6.10. Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на 

движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците 
6.11. Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически 

проводи и съоръжения в населени места 
6.12. Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

водоснабдителни системи 
6.13. Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на 

потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи 
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6.14. Наредба I3-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар 

6.15. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали 

6.16. Всички други действащи закони, наредби, правилници и стандарти в областта на 
водопроводните системи и прилежащата им инфраструктура. 
 

7. Гаранционни срокове 
Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за всички видове изпълнени 

строително – монтажни работи, които не могат да бъдат по-малки от минимално изискващите 
се, посочени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти. 

Ангажимент на участниците е да осъществяват гаранционно поддържане и отстраняване 
на дефекти до изтичане на последния предложен гаранционен срок.  

8. Описание на дейностите, включени в проекта 
Общо за обекта „Реконструкция на водопроводната мрежа на ул. „Серафим Георгиев“ и 

ул. „Зелени дел“, гр. Вършец“, са предвидени следните видове и обеми строително - монтажни 
работи: 

№ Вид СМР М-ка Количество 

  I.ул. "Серафим Георгиев"     
  ЗЕМНИ РАБОТИ     
1 Изкоп с багер на земни почви  м³ 3 084,00 
2 Изкоп до 1,2 м и дълб. до 2 м. земни почви ръчно м³ 115,00 

3 Натоварване на земни почви с багер на транспорт  и извозване на 
депо до 5 км                            м³ 1 069,00 

4 Разриване с булдозер земни почви на депо                               м³ 1 069,00 

5 

Неплътно укрепване и разкр. на изкоп с шир. до 2 м и дълб. до 2 м. 
/вкл. материали/                  м² 5 357,00 

6 Обратно засипване със земни маси на пластове от 20 см с 
уплътняване                              м³ 2 230,00 

        ПЪТНИ РАБОТИ     
7 Рязане асф.настилка с фугорезачка м 2 700,00 

8 
Разкъртване на асфалтобетонова настилка, натоварване на 
транспорт и извозване на депо до 5 км. 100 м³ 4,05 

9  Пътна основа от трошен камък /вкл. материалите/ м³ 810,00 
10 Разваляне бордюри за монтаж ПХ и СВО м 24,00 

11 
Доставка и възстановяване бордюри на бетонова основа при монтаж 
ПХ и СВО /вкл. материали/ м 24,00 

12 Разваляне и възстановяване на тротоар /вкл. материали/ м² 29,00 
        ВОДОПРОВОД - МОНТАЖНИ РАБОТИ     

13 Укрепване гърне ПХ /вкл. материали/ бр 7,00 
14 Укрепване гърне СК  и ТСК /вкл. материали/ бр 78,00 
15 Направа опорни блокове при тройници и колена /вкл. материали/ бр 20,00 
16  Укрепване при пресичане кабели /вкл. материали/ бр 5,00 
17 Монтаж  тръби ПЕ 100 RC DN 300/10  м 20,00 
18 Монтаж  тръби ПЕ 100 RC DN 140/10  м 980,00 
19 Монтаж  тръби ПЕ 100 RC DN 110/10  м 12,00 
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20 Монтаж  тръби ПЕ 100 RC DN 90/10 м 46,00 
21 Монтаж  тръби ПЕ 100 RC DN 25/10                                                                   м 150,00 
22 Монтаж  тръби ПЕ 100 RC DN 32/10                                                                   м 210,00 
23 Монтаж  тръби ПЕ 100 RC DN 50/10                                                                      м 55,00 
24 Монтаж  тръби ПЕ 100 RC DN 63/10                                                                    м 55,00 
25 Монтаж  фасонни парчета ТГ 160/160/160/10 бр 1,00 
26 Монтаж  фасонни парчета ТГ 140/140/90/10  бр 13,00 
27 Монтаж  фасонни парчета ТГ 90/90/90/10  бр 1,00 
28 Монтаж  фасонни парчета ТГ 140/140/110/10 бр 2,00 
29 Монтаж  фасонни парчета - Накрайник 160/10 бр 2,00 
30 Монтаж  фасонни парчета - Накрайник 140/10 бр 6,00 
31 Монтаж  фасонни парчета - Накрайник 90/10 бр 21,00 
32 Монтаж  фасонни парчета - Накрайник 110/10 бр 3,00 
33 Монтаж  фасонни парчета - Накрайник 300/10 бр 4,00 
34 Монтаж  фасонни парчета - Накрайник 75/10 бр 3,00 
35 Монтаж  фасонни парчета - СФ 150/10 бр 6,00 
36 Монтаж  фасонни парчета - СФ 140/10 бр 7,00 
37 Монтаж  фасонни парчета - СФ 90/10 бр 21,00 
38 Монтаж  фасонни парчета - СФ 110/10 бр 3,00 
39 Монтаж  фасонни парчета - СФ 300/10 бр 6,00 
40 Монтаж  фасонни парчета - СФ 75/10 бр 3,00 
41 Монтаж  фасонни парчета - НГ 160/140/10 бр 1,00 
42 Монтаж  фасонни парчета - НГ 300/140/10 бр 2,00 
43 Монтаж  фасонни парчета - НГ 90/75/10 бр 4,00 
44 Монтаж  фасонни парчета - НГ 140/110/10 бр 1,00 
45 Монтаж  фасонни парчета - ДГ 140/30°/10 бр 1,00 
46 Монтаж  фасонни парчета - КГ 300/300/300/300/10 бр 1,00 
47 Монтаж  Болтове М 16 бр 176,00 
48 Монтаж  Болтове М 20 бр 120,00 
49 Монтаж  Гайки 16 бр 176,00 
50 Монтаж  Гайки 20 бр 120,00 
51 Монтаж уплътнители каучукови за фланшови връзки бр 46,00 
52 Монтаж  Водовз скоба 140/25/10 бр 25,00 
53 Монтаж Водовз скоба 140/32/10 бр 21,00 
54 Монтаж Водовз скоба 140/50/10 бр 3,00 
55 Монтаж Коляно 25/90°/10 бр 25,00 
56 Монтаж Коляно 32/90°/10 бр 21,00 
57 Монтаж Коляно 50/90°/10 бр 3,00 
58 Монтаж ПЕ преход ф 25/10 бр 75,00 
59 Монтаж ПЕ преход ф 32/10 бр 63,00 
60 Монтаж ПЕ преход ф 50/10 бр 8,00 
61 Монтаж ТГ 140/140/63/10 бр 2,00 
62 Монтаж НГ ф 63/10 бр 4,00 
63 Монтаж СФ ф 63/10 бр 4,00 
64 Монтаж СК  ф 150/10 бр 5,00 
65 Монтаж СК  ф 80/10 бр 14,00 
66 Монтаж СК  ф 100/10 бр 2,00 
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67 Монтаж ТСК ф 25/10 бр 1,00 
68 Монтаж ТСК ф 32/10 бр 25,00 
69 Монтаж ТСК ф 50/10 бр 21,00 
70 Монтаж ТСК ф 60/10 бр 3,00 
71 Монтаж СК  300/10 бр 2,00 
72 Монтаж ПХ надз ф 80 бр 7,00 
73 Монтаж Адаптор ф 100/10 бр 2,00 
74 Монтаж Адаптор ф 60/10 бр 3,00 
        ДРУГИ ВИДОВЕ СМР     

75 Дезинфекция водопровод /вкл. материали/ 100 м. 15,28 
76 Изпитване водопровод  (всички необходими разходи)                   100 м. 15,28 
77 Доставка и полагане сигнална лента /вкл. материали/ м. 1 528,00 
78 Доставка и полагане детекторна лента   /вкл. материали/     м. 1 528,00 

79 
Въвеждане/Извеждане на временна организация на движението 
(всички необходими разходи) 

гл. 
сума 1,00 

  
 

    
  II.ул. "Зелени дел"     
        ЗЕМНИ РАБОТИ     

80 Изкоп с багер на земни почви  м³ 4 144,68 
81 Изкоп до 1,2 м и дълб. до 2 м. земни почви ръчно м³ 460,52 

82 Натоварване на земни почви с багер на транспорт и извозване на 
депо до 5 км                               м³ 1 491,70 

83 Разриване с булдозер земни почви на депо                               м³ 1 491,70 

84 
Неплътно укрепване и разкр. на изкоп с шир. до 2 м и дълб. до 2 м.  
/вкл. материали/              м² 7 656,80 

85 Обратно засипване със земни маси  на пластове от 20 см. с 
уплътняване                               м³ 3 113,50 

        ПЪТНИ РАБОТИ     
86 Рязане асф.настилка с фугорезачка                            м 3 959,00 

87 Разкъртване на асфалтобетонова настилка, натоварване на 
транспорт и извъзване на депо до 5 км 100м³ 19,66 

88 Пътна основа от трошен камък /вкл. материали/  м³ 1 187,70 
        ВОДОПРОВОД - МОНТАЖНИ РАБОТИ     

89 Укрепване гърне ПХ  /вкл. материали/  бр 8,00 
90 Укрепване гърне СК и ТСК /вкл. материали/  бр 85,00 
91 Направа опорни блокове при тройници и колена /вкл. материали/  бр 31,00 
92 Укрепване при пресичане кабели /вкл. материали/  бр 5,00 
93 Изграждане на шахта от монолитен бетон до 2 м /вкл. материали/  бр 2,00 
94 Монтаж тръби ПЕ100-RC-DN 180/10 м 341,00 
95 Монтаж тръби ПЕ100-RC-DN 110/10 м 713,00 
96 Монтаж тръби ПЕ100-RC-DN 90/10 м 548,00 
97 Монтаж тръби ПЕ100-RC-DN 63/10                                                                     м 8,00 
98 Монтаж тръби ПЕ100-RC-DN 32/10                                                                      м 2,00 
99 Монтаж тръби ПЕ100-RC-DN 25/10                                                                      м 568,00 

100 Монтаж фасонни парчета-ТГ 110/110/110/10 бр. 3,00 
101 Монтаж фасонни парчета-ТГ 180/180/110/10 бр. 1,00 
102 Монтаж фасонни парчета-ТГ 110/110/90/10 бр. 10,00 
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103 Монтаж фасонни парчета-ТГ 90/90/90/10 бр. 8,00 
104 Монтаж фасонни парчета-Накрайник 110/10 бр. 8,00 
105 Монтаж фасонни парчета-Накрайник 180/10 бр. 4,00 
106 Монтаж фасонни парчета-Накрайник 63/10 бр. 3,00 
107 Монтаж фасонни парчета-Накрайник 90/10 бр. 28,00 
108 Монтаж фасонни парчета-Накрайник 75/10 бр. 2,00 
109 Монтаж фасонни парчета-Накрайник 200/10 бр. 1,00 
110 Монтаж фасонни парчета-СФ 110/10 бр. 9,00 
111 Монтаж фасонни парчета-СФ 180/10 бр. 4,00 
112 Монтаж фасонни парчета-СФ 63/10 бр. 3,00 
113 Монтаж фасонни парчета-СФ 90/10 бр. 28,00 
114 Монтаж фасонни парчета- СФ 75/10 бр. 2,00 
115 Монтаж фасонни парчета-СФ 200/10 бр. 1,00 
116 Монтаж фасонни парчета-КГ 180/90°/10 бр. 1,00 
117 Монтаж фасонни парчета-КГ 110/90°/10 бр. 2,00 
118 Монтаж фасонни парчета-КГ 63/90°/10 бр. 2,00 
119 Монтаж фасонни парчета-КГ 32/90°/10 бр. 2,00 
120 Монтаж фасонни парчета-ДГ 90/30°/10 бр. 2,00 
121 Монтаж фасонни парчета-ДГ 180/45°/10 бр. 1,00 
122 Монтаж фасонни парчета-ДГ 90/45°/2 бр. 2,00 
123 Монтаж фасонни парчета-ДГ 110/30°/10 бр. 1,00 
124 Монтаж Болтове М 16 бр. 204,00 
125 Монтаж Болтове М 20 бр. 40,00 
126 Монтаж Гайки M16 бр. 204,00 
127 Монтаж Гайки 20 бр. 40,00 
128 Монтаж уплътнители каучукови за фланшови връзки бр. 47,00 
129 Монтаж Водовз скоба 180/63/10 бр. 1,00 
130 Монтаж Водовз скоба 110/32/10 бр. 1,00 
131 Монтаж ПЕ преход ф 32/10 бр. 3,00 
132 Монтаж фасонни парчета-КГ 110/110/90/90/10 бр. 1,00 
133 Монтаж фасонни парчета-НГ 90/75/10 бр. 4,00 
134 Монтаж фасонни парчета-НГ 110/90/10 бр. 3,00 
135 Монтаж фасонни парчета-НГ 200/110/10 бр. 1,00 
136 Монтаж Водовз скоба 110/25/10 бр. 29,00 
137 Монтаж Водовз скоба 90/25/10 бр. 27,00 
138 Монтаж фасонни парчета-Коляно 25/90°/10 бр. 56,00 
139 Монтаж фасонни парчета-ПЕ преход ф 25/10 бр. 168,00 
140 Монтаж арматури-СК  ф 100/10 бр. 4,00 
141 Монтаж арматури-СК  ф 60/10 бр. 1,00 
142 Монтаж арматури-СК  ф 150/10 бр. 1,00 
143 Монтаж арматури-СК  ф 80/10 бр. 23,00 
144 Монтаж арматури-Адаптор фл. ф 150/10 бр. 2,00 
145 Монтаж арматури-Адаптор фл. ф 80/10 бр. 10,00 
146 Монтаж арматури-Адаптор фл. ф 60/10 бр. 2,00 
147 Монтаж арматури-Адаптор фл. ф 100/10 бр. 1,00 
148 Монтаж арматури-Въздушник ф 60/10 бр. 1,00 
149 Монтаж арматури-Въздушник ф 32/10 бр. 1,00 
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150 Монтаж арматури-ПХ надз ф 80/10 бр. 8,00 
151 Монтаж арматури-ТСК ф 25/10 бр. 56,00 

        ДРУГИ ВИДОВЕ СМР     
152 Дезинфекция водопровод   /вкл. материали/        100 м. 21,80 
153 Изпитване водопровод (всички необходими разходи) 100 м. 21,80 
154 Доставка и полагане сигнална лента   /вкл. материали/  м. 2 180,00 
155 Доставка и полагане детекторна лента   /вкл. материали/  м. 2 180,00 

156 Въвеждане/Извеждане на временна организация на движението 
(всички необходими разходи) 

гл. 
сума 1,00 

 
!!! ВАЖНО!!! При изготвяне на Техническите и Ценовите предложения следва да 

се има предвид, че осигуряването и доставката на материалите по част „ВОДОПРОВОД 
– МОНТАЖНИ РАБОТИ“ и за двете улици, освен там, където изрично е посочено да се 
включват, не са ангажимент на участниците!!! При остойностяване на приложеното 
КСС за следните позиции: от поз. 17 до поз. 74 и от поз. 94 до поз. 151 включително, да не 
се включват разходи за материали!!! Доставката на посочените материали е ангажимент 
на възложителя и ще бъде извършена от оператора на ВиК-мрежата – „В и К“ ООД – 
Монтана. 

 
!!!ВАЖНО!!! Посочените Технически спецификации, приложеният одобрен 

инвестиционен проект, действащото законодателство и стандарти в областта на 
изпълнение на строително - монтажните работи следва да се разбират като 
предварително обявени условия на поръчката по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от 
ЗОП! 

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

добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията и проектите по 
настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации 
или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, 
търговска марка, патент, тип, произход или производство. 

Ако някъде в проекта или документацията за участие има посочен: конкретен 
модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на 
основание чл. чл. 50 ал. 1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с 
всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен 
начин на изискванията, определени в техническите спецификации и/или проектите. 

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на 
действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните 
проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на 
Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се 
допуска изпълнение с нестандартни материали. 

 
Приложение:  

1. Разрешение за строеж № 41 от 21.12.2017 г.; 
2. Одобрен инвестиционен проект  

 
Изготвил:  Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП и във връзка с чл. 2, 

ал. 1 от ЗЗЛД 
/инж. К. Денкова - Гл. инженер/ 
 

 


