
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 
ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

 
 

ЗА ОБЕКТ: „Водопровод и канализация за с.Юндола, община Велинград" 
 
ФАЗА:  Технически  инвестиционен проект           
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Велинград 
 
 
1. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 
 
С проекта се цели подобряване на водоснабдителната инфраструктура на село 

Юндола. Специфични цели са: намаляне на водните загуби, драстично намаляне броя на 
авариите по водопроводите и подобряване качеството на подаваната вода. Настоящият 
инвестиционен проект ще послужи на Община Велинград да кандидатства за целева 
държавна субсидия и етапно да реализира всички предвидени мерки по реконструкция и 
модернизация на амортизираните съоръжения. 

 
 
2. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ И НАЛИЧНА ТЕХНИЧЕСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 
Към настоящия момент експлоатацията на водоснабдителната система в населеното 

място е изключително затруднена, поради честите аварии по мрежите. Водопроводите са в 
лошо състояние, като основната причина за това е материалът на тръбите и годината им на 
полагане (възрастта им). 

Водоснабдяването на с. Юндола се извършва от каптажи, намиращи се северно от 
населеното място. Довеждащият тръбопровод е реконструиран с PEHD Ф225 мм. 
Резервоарът е с обем V=500 м3, преди да захрани НР2 преминава през стар резервоар 
захранващ западната част на с. Юндола и с. Св. Петка. За с. Св.Петка е изградена нова 
облекчителна шахта (камерата в старата разпределителна шахта е бетонирана) с 
довежедаща тръба PEHD Ф200 и хранителна АЦ Ф200. НР2 има довеждаща тръба АЦ Ф100 
и две хранителни тръби АЦ Ф100 и АЦ Ф80, съответно за базата на „Лесотехническия 
университет“ и за западната част на с. Юндола. 

Източната част на с. Юндола се захранва от НР1 (над комплекс Андела) с обем V=500 
м3, който е подхранван от НР2, чрез тръба АЦ Ф100. Хранителната тръба от НР1 е АЦ Ф100 
и се разделя на 2 тръби, които са разположени в шахта на около 100 метра от резервоара. 
Едната тръба АЦ Ф100 захранва имотите, намиращи се на север от пътя за Белово, тръбата 
АЦ Ф90 захранва останалата източна част на с. Юндола. 

Има специално изграден резервоар за комплекс Андела, койте е снабден с помпено-
хидрофорна уредба, оборудвана с 2 броя помпи Q=4.7м3/h и H=37m и мембранен съд с 
обем V=80-100l. 

НР3 с обем V=40 м3 се намира над почивна станция  „Магнитни дискове“ Пазарджик 
и захранва само бунгалата на станциято, които са захранени също и от НР2. Довеждаща 
тръба към НР3 е АЦ Ф100, а хранителната АЦ Ф60. Той често аварира и затова през 
повечето време почивната станция се захранва от НР2. 

НР4 се намира над хижа „Юндола“ с обем V=20m3, хранителна тръба АЦ Ф60, но той 
е извън експлоатация. 



Водопроводната мрежа в с. Юндола е от АЦ тръби с диаметри в диапазона от Ф100 до 
Ф60 мм. Има частично подменени трасета с PEHD, но те са незначителна част от общата 
мрежа, тъй като са подменяни само местата на авариите. 

 
 
3. ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ 
 
С проекта се цели да се осигури техническа възможност за етапна реконструкция на 

водопроводната мрежа на с. Юндола. 
Инвестиционният проект трябва да се изработи върху актуална кадастрална основа – 

кадастрални и регулационни планове на населеното място и извадка от картата на 
възстановената собственост (КВС) на землищата. Всички проектни трасета по възможност 
да се разположат изцяло в имоти - общинска собственост. 

Проектирането ще се извърши еднофазно-Технически проект. Единствено част 
„Канализация“ да се изготви във фаза „ВиК схеми“ 

 
3.1. Част: Водоснабдяване 
 
Проектите да се изготвят след обстойни проучвания на състоянието на място и 

изходната техническа информация на Възложителя. 
Водопроводната мрежа да се проектира сключена, съобразно предоставен от 

Възложителя кадастрален и регулационен план, като се предвиди присъединяването на 
всички урегулирани имоти в териториалния обхват на проекта. 

 
С цел оптимално определяне на оразмерителни водни количества да се изпълни 

измервателна кампания на водоснабдителната система, както следва: 
За измерването на водопотреблението (Q л/с) е нужно да се измери водното 

количество след всеки вход, през който се подават водни количества към вътрешната 
водопроводна мрежа (НР, Водомерна шахта, Директно подаване от водоизточник или др.) 

При наличие на изход от водопроводната мрежа в посока друго населено място е 
нужно да се измери, какво водно количество излиза от системата. 

Измерванията е нужно да обхващат като минимум 48-72 часов профил на 
водопотреблението, за да може да се определи дневната неравномерност. Необходимо е 
периодът на измерване да обхване както част от работната седмица (делник), така и 
празник или предпразник. 

Измерване на налягане (P, bar) като минимум е нужо да се направи: 
- на местата където се измерва водното количество (НР, Водомерни шахти и др.), в 

критични точни: 
- места с ниско налягане (най-високите теренни точки); 
- места с прекомено високо налягане (най-ниските теренни точки) 
- При наличие на зони е нужно да има измерване във всяка хидравлично обособена 

зона минимум 1-2 бр.  
- При наличие на Зона с регулиране на налягането е нужно да се измери налягането 

преди регулатора и да се запише, какво е изходящото налягане след него. 
Всички измервания трябва да бъдат проведени в период, в който експлоатационното 

дружество няма планови ремонти и аварии, като измерванията (Q l/s и P, bar) трябва да 
бъдат направени едновременно. 

Задължително е да се измерят водните количества и нивата в НР (чрез измерване на 
налягането), както и минимум 2 точки за всяка хидравлична зона. 

 



Да се съберат данни за инкасирани водни количества от „ВКТВ“ ЕООД и да се 
анализират. Да се подадат анкетни листи към концентрираните консуматори (почивни бази) 
и да се обработи информацията от тях. 

Оразмерителните водни количества да се изведат след анализ и съпоставка на 
резултатите от: проведените измервателни кампании, данни за инкасо и анкетни карти. 
Водните количества да се потвърдят от експлоатационното дружество и Община Велинград 
на експертен съвет. 

Да се предвиди реконструкция на цялата селищна водопроводна мрежа и сградните 
водопроводни отклонения с изключение на новоизградените такива с тръби от PEHD с 
диаметър и характеристики, отговарящи на нормативната уредба. 

Трасета на водопроводната мрежа да преминават през имоти общинска собственост: 
по улиците - публична общинска собственост, а при необходимост от преминаване през 
имоти частна общинска собственост, да се предвидят нормативните отстояния и сервитутни 
ивици. Да се предвидят минимум на брой пресичания на републикански пътища и по 
възможност да няма линейна мрежа по същите пътища. 

Трасетата на сградните (имотни) водопроводни отклонения от уличния водопровод да 
преминават до обслужващия имот, без да пресичат други имоти. 

Проектната нивелета на терена да съвпада със съществуващия терен. 
Реконструкцията на водопроводната мрежа и сградните водопроводни отклонения да 

се предвиди с тръби от полиетилен висока плътност  PEHD трето поколение с РЕ 100 и за 
налягане PN 10 bar (SDR 17). Тръбите да са допустими за питейно водоснабдяване.  

Видът на тръбите да е съобразен с технологията на полагане (в траншеен изкоп или по 
безизкопна технология). 

Всички връзки между тръбите и фасонните части от полиетилен (колена, тройници, 
намалители, преходи и др.) да се предвидят с челна или електросъпротивителна заварка. 

Спирателните кранове да са шибърни с гумиран клин и с усилено антикорозионно 
покритие по утвърден стандарт. Пожарните хидранти да са надземни, като пред всеки 
пожарен хидрант се предвиди спирателен кран. 

След анализ и при съобразяване с теренните особености по трасето на водопроводите, 
да се определят броят и местоположението на съоръженията по него - шахти-калници 
(изпразнители), шахти-въздушници (при доказана необходимост), шахти с регулатори на 
налягане и др. Всички съоръжения  по възможност да се ситуират в поземлени имоти  – 
общинска собственост. 

 
Инвестиционният проект да предвижда етапност в строителното изпълнение на 

водопроводните мрежи, съобразено с изискванията на Възложителя и средствата за 
финансиране на обекта. Да се определят приоритетът и последователността на отделните 
етапи въз основа на технико-икономическа обосновка. Целесъобразността на етапното 
решение да се докаже в обяснителната записка. Етапността да е съобразена с резултатите от 
измервателната кампания, състоянието на отделните елементи от ВС (съобразно 
експлоатационния опит на „ВКТВ“), така че след всяко етапно строително изпълнение да се 
постигнат основните цели на инвестиционното намерение – подобряване на услугата 
водоснабдяване.  

 
Да се спазват изискванията на НАРЕДБА № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, 

изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи и Наредба №Iз-1970/2009г.за 
противопожарната осигуреност на строежите. 

Проектът да се изготви  в обхват  и съдържание съгласно Наредба №4/21.05.2001г. за 
обхват и съдържание на инвестиционните проекти, за фаза: технически инвестиционен 
проект.  

 
Проектът  за водопроводни мрежи да включва: 



1. ситуационен план в подходящ мащаб (1:500 или 1:1000), в който да са нанесени 
трасетата на съществуващите инфраструктурни проводи и новопроектираната 
водопроводна мрежа с означени дължини, наклони, коти на тръбите, местоположение на 
ревизионни и други шахти, водни количества, напори и съоръжения; 

2. надлъжни профили в М 1:1000 за дължините и в М 1:100 за височините, с означени 
оразмерителни данни, места на арматурните шахти, наклон и диаметър на тръбата, места на 
пресичанията с други подземни комуникации, ниво на съществуващия терен и категория на 
земните работи; 

3. монтажен план с монтажни схеми на възлите с означения на връзките и арматурите 
по вид и брой, с нанесени дължини, вид, разположение, диаметър на тръбите, условно 
работно налягане и др.; 

4. детайли на съоръжения по преценка на проектанта и детайли на нестандартните 
елементи. 

Обяснителните записки и изчисленията към техническия инвестиционен проект да са 
в обхват и съдържание, съгласно чл.74 и чл.75 от Наредба №4/21.05.2001г. за обхват и 
съдържание на инвестиционните проекти. 

 
3.2. Част: Конструкции (при необходимост) 
 
За изграждането на нови шахти и съоръжения да се изготвят конструктивни проекти 

при спазване на действащите норми за проектиране и при съответствие с проектите по 
останалите части. 

Конструкцията да е стоманобетонна, монолитна или от сглобяеми елементи. 
Да се представят статически изчисления и оразмеряване на елементите, като се 

спазват принципите и правилата удовлетворяващи изискванията на отделните части 
EN1990 до EN1999, на програмата „Конструктивни Еврокодове“, съгласно Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба  № РД-02-20-19/2011г. за проектиране на строителните 
конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на 
строителни конструкции“. 

При наличие на конструктивни схеми, детайли, изчислителни и оразмерителни 
проверки на производители за закрепване на съответни елементи и  уреди, същите да се 
представят към проектната част. 

При наличие на високи подпочвени води към конструктивния проект да се предвидят 
съответните мерки за осушаване или понижаване до проектното ниво за да се осигури 
възможност за работа. 

При наличие на слаби, негодни за фундиране почви да се представи решение, като се 
изготвят съответните детайли, схеми и  оразмерителни проверки. 

 
3.3. Част Геология 
 
За територията в обхвата на селищните водопроводни мрежи да се изготви 

инженерно-геоложко становище в достатъчен обхват за разработването на проекта. Да се 
изпълнят достатъчен брой геоложки шурфове за проучване на пластовете, в които ще се 
изпълняват бъдещите строително-монтажни планове. 

В зависимост от проектното решение по изрично искане от страна на проектанта да се 
изпълнят допълнителни инженерно-геоложки проучвания. 

 
3.4. Част: Геодезия 
 
Техническият инвестиционен проект по част “Геодезия“ трябва да съдържа: 
 Подробна геодезическа снимка – да се заснеме ситуационно съществуващото 

положение /настилка, бордюри и съществуващи обекти/, включително уширения, 



зауствания, кръстовища и други площи в обхвата на улицата. Да се заснемат и 
паспортизират всички съществуващи ревизионни шахти на канализационна мрежа, ако 
такива са налични, с цел проектно решение на пресичането им с новия водопровод. 
Снимката да се нанесе върху опорен план, съдържащ актуална информация от уличната 
регулация и кадастрален план.  

 Трасировъчен чертеж - да бъде разработен в координатна с-ма 1970 год. и БГС 
2005. Да се дадат трасировъчни данни на чупките на водопроводите, както и контролни 
отстояния от характерни елементи по трасето им. При необходимост, да се подготви 
подробна таблица на засегнатите от трасетата имоти. 

 Парцеларни планове – при необходимост. 
 
3.5. Част: Пътна 
 
През населеното място преминават републиканските пътища: второкласен път II-84 и 

третокласен път III-842. Да се разработи проектната част в обхват и съдържание с цел 
получаване на разрешение за специално ползване на републиканските пътища на местата на 
пресичането й с новопроектирани водопроводи. Пресичанията, по възможност, да се 
предвидят по безизкопен способ, ако геоложките условия го позволяват. 

Преди и по време на проектирането да се извърши обстойно проучване относно 
съществуващото положение и потребностите на средата и градоустройствени дадености. 
Запазва се съществуващият габарит на улиците. Проектната нивелета да съвпада със 
съществуващия терен. Проектът да съдържа типови детайли за възстановяване на 
съществуващата настилка при СМР за водопроводите, обяснителна записка и количествени 
сметки. 

 
3.6. Част: ВОБД 
 
Да се изготвят схеми ВОБД при работа в рамките на улична регулация. Проектите за 

сигнализация с маркировка и пътни знаци да се разработят съгласно изискванията на 
Закона и Правилника за движение по пътищата и Наредби № 2, № 3, № 18 на МРРБ. 
Приоритет на организацията на строителството да бъде минималното въвеждане на 
обходни маршрути по републиканските пътища. ВОБД при пресичане на тези пътища се 
изготвя в детайл в съответствие с проектни части „Водоснабдяване“ и „Пътна“ и 
изискванията на ОПУ. 

 
3.7. Част: ПБ 
 
Съвместно с проектите по всички части да се изготви проект за ПБ. Да се изготви 

проект за осигуряване при пожар съгласно изискванията на Наредба № Iз – 1971/29.10.2009 
г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване бeзопасност при пожар. 
Предписаните мерки и изисквания да се отразят във всички части на инвестиционния 
проект. 

 
3.8. Част: ПСД 
 
Всяка част на техническия инвестиционен проект трябва да съдържа подробна и 

обобщена количествена сметка, подписана от отговорния проектант за необходимите за 
реализацията й строително–монтажни работи (демонтажни и монтажни), както и 
самостоятелна спецификация на необходимите материали и оборудване, без посочване 
марки на изделията  и имена на производител. 

Да се изготви обобщена количествено-стойностна сметка. Единичните цени на 
предвидените СМР да се определят по осреднени разходни норми и пазарни цени на часови 



ставки, материали и механизация, вкл.допълнителни разходи и печалба в строителството 
към момента на изготвянето им. Сметната документация да се изготви в обхват и 
съдържание според изискванията на целевия орган за субсидия – ПУДООС. 

 
 
3.9. Част: Канализация 
 
 Част Канализация да се изготви във фаза „ВиК схеми“ и да съдържа: 
 Хидравлично оразмеряване за разделна битова канализация; 
 Решение на главни и второстепенни битови колектори; 
 Избор на подходящ водоприемник и площадка за ПСОВ. 
 
Трасета на канализационната мрежа да преминават през имоти общинска собственост: 

по улиците - публична общинска собственост, а при необходимост от преминаване през 
имоти частна общинска собственост, да се предвидят нормативните отстояния и сервитутни 
ивици. Да се предвидят минимум на брой пресичания на републикански пътища и по 
възможност да няма линейна мрежа по същите пътища. 

Трасетата на сградните (имотни) канализационни отклонения към уличния колектор 
да преминават до обслужващия имот, без да пресичат други имоти. По изключение след 
обосновка могат да се предвидят пресичащи други имоти. 

Проектната нивелета на терена да съвпада със съществуващия терен. 
Хидравличното оразмеряване да се извърши в съответствие с определената в проекта 

водоснабдителна норма. 
Решението на канализационната система да отговаря на изискванията на НАРЕДБА № 

РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни 
системи. 

ВиК схемите по част Канализация да включва: 
1. ситуационен план в подходящ мащаб (1:500 или 1:1000), в който да са нанесени 

трасетата на съществуващите инфраструктурни проводи, новопроектираната водопроводна 
мрежа и предвидената канализационна мрежа с означени дължини, наклони, коти на 
тръбите, местоположение на ревизионни и други шахти, водни количества и съоръжения; 

2. таблица с хидравлично оразмеряване на битовата канализация по клонове; 
3. обяснителна записка, обосноваваща пригодността на проектното решение за 

битова канализация и площадката за ПСОВ. 
 
 
4. ИЗХОДНИ ДАННИ: 
 
-Извадка от цифров модел на КВС на землището на с. Юндола, Община Велинград; 
-Цифров модел на кадастрален и регулационен план на с. Юндола; 
-Данни за подадени и инкасирани водни количества от „ВКТВ” ЕООД; 
-Данни за съществуващата ВиК инфраструктура, експлоатирана от “ВКТВ” ЕООД в 

обхвата на обекта, нанесени върху план на населеното място. 
 
Проектът да се представи в три екземпляра на хартия и на цифров носител, 

окомплектован по всички проектни части в обем и съдържание съгласно изискванията на 
Наредба №4 за ОС на ИП. Всички части да се изготвят от проектанти с пълна проектантска 
правоспособност и всяка проектна част да се съгласува от проектантите на останалите 
части. Да се приложат удостоверения за ППП от КИИП и застраховки по чл.171 ЗУТ. 

Инвестиционните проекти за всеки един от посочените в настоящата спецификация 
обекти на интервенция трябва да отговарят на изискванията на Закона за устройство на 
територията и на подзаконовата нормативна база за тяхното прилагане.  



Всички части на инвестиционния проект трябва да са изготвени от проектанти с пълна 
проектанска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и чл.10 от Закона за камарите на 
архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. 

Проектната документация са предава на Възложителя за съгласуване със съответните 
експлоатационни дружества и компетентни органи. Инвестиционният проект се изработва в 
пълно съответствие с направените препоръки и/или изисквания на Възложителя и 
предписанията на експлоатационните предприятия. 

 
 
Избраният изпълнител следва да упражнява авторски надзор по смисъла на Закона за 

устройството на територията при изпълнение на СМР на обекта, както следва: 
1. да посети обекта при направено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, строителя или 

надзорната фирма. 
2. подписва всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно 

нормативната уредба в Република България и упражнява дейността си по договора, в 
съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите 
нормативни актове, регламентиращи извършваната дейност.  

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
- Да следи за точното изпълнение на одобрените проекти съгласно разпоредбите на 

ЗУТ и подзаконовите му нормативни актове, имащи отношение към предмета на настоящия 
договор и за промените или допълненията на проектите, предписани по установения 
нормативен ред от проектантите по време на строителството.  

- Да прави предписания и дава технически решения за точно спазване на проектите и 
за необходимостта от евентуални промени, които се вписват в заповедната книга на 
строежа и са задължителни за останалите участници в строителството.  

- Да осигурява възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да следи процеса на работа и да 
съгласува с него предварително всички решения и действия.  

-  Да съдейства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при реализацията на проекта.   
- Да извършва експертни дейности и консултации.  
- Да заверява екзекутивна документация при необходимост. 
- Да вписва решенията и указанията в Заповедната книга на обекта, които са 

задължителни за всички участници в строителството.  
- Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на 

проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване. 
 
 
 
Изготвил:    / п /  
(съгласно чл.2 от ЗЗЛД) 
 
Инж.Иван Пукнев 


