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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН 

ПРОЕКТ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ 

КОМПЛЕКС „ЛЕДЕНИКА“ – ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ 

ПРОУЧВАНИЯ 

 

ВОДОПРОВОД ОТ ВРАЦА – ПС „БИСТРЕЦ“ ДО ВОДОЕМ V=500m
3  

В ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕС „ЛЕДЕНИКА“ 

 

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

1.1. Възложител 

Община Враца, ул. „Стефанаки Савов“ №6. 

 

1.2. Място на изпълнението  

Предметът на процедурата касае изпълнение на дейности на територията на град Враца и 

землището на населеното място към Община Враца и туристически комплекс „Леденика“. 

Някои от видовете работи могат да се извършват в офиса на изпълнителя или на друго място, 

ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на изпълнение на съответния вид дейност.  

Изпълнителят следва да извършва посещения на мястото на изпълнението на прединвестиционното 

проучване, когато е необходимо.  

 

1.3. Местоположение на обекта 

Трасето на водопровода, чието изграждане е предмет на настоящата разработка, започва от 

предвидената за изграждане нова ПС „Бистрец 2“ (в непосредствена близост над съществуващата ПС 

„Бистрец“) и върви в западна посока до горната чупка на електропровода (на кота 560 м.); от там 

следва  трасето на електропровода до пътя за пещерата „Леденика“; продължава покрай пътя за ТК 

„Леденика“ до горския път преди разклона за Враца; върви покрай (по) горския път през билото до 

пътя за вилата на АЕЦ и покрай него до склона под „Замбина могила“; от там до съществуващия 

водоем, подаващ вода на туристическия комплекс по изградената водопроводна мрежа до отделните 

туристически обекти. 

Общата дължина на трасето е 8,0 км. 

1.4. Техническа част 

Дългогодишният мониторинг, провеждан от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Враца, 

доказва постоянен недостиг от чиста, питейна вода в туристическите обекти. 

Обстоятелството, че туристически услуги не могат да се реализират без наличието на достатъчни по 

количество и по качество водни маси, както по всяко време на денонощието, така и целогодишно, 

през всички сезони, налага проучване и изпълнение на мероприятия за осигуряване на необходимото 

водоснабдяване. 

Взимайки в предвид развитието на туризма във Врачанския Балкан в бъдеще, също и развитието 

и разширението на съответните туристически услуги в сравнение със сегашните реално установени 
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нужди, се идва до определяне на прогнозната необходимост от вода в перспектива с водно 

количество Q = 50 л/сек. 

Ръководството на „В и К“ е установило, че възможност за осигуряване на такова водно 

количество има при каптаж на „Бистрешко езеро“. 

Нарасналите нужди от вода през изминалия период на експлоатация и реалната възможност за 

увеличаване на подаваното водно количество довеждат до необходимостта от изграждането му, 

въпреки трудния за строителство терен. 

2. ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

2.1. Обща цел  

Обща цел на поръчка е да се изготвят качествени и пълни прединвестиционни проучвания за 

външната водоснабдителна система (довеждащ водопровод) за местност „Леденика“ (туристически 

комплекс), гр. Враца, включваща довеждащи водопроводи с всички необходими съоръжения, 

помпени станции и анализ на съществуващ напорен резервоар, отговарящи на всички нормативни 

изисквания и нормативна уребда, действаща на територията на Република България като се цели 

подобряване условията на живот на населението. 

Обособените проблеми са: 

 Липса на водоснабдяване на зоната предвидена за туристически комплекс; 

 Изградена частична система, която не може да захрани и обезпечи с вода предвидената 

туристическа зона;  

 Компрометирани водовземни съоръжения, прекъсвателни шахти и др. 

2.2. Конкретни цели 

 Конкретната цел на поръчка е Изпълнителят да изготви следните основни дейности: 

1) Изготвяне на Прединвестиционно проучване (ПИП) за водопровод от Враца – ПС „Бистрец“ 

до водоем V=500m
3
 в туристически комплекс „Леденика“. Предвижда се да се изготвят два 

варианта с технико-икономически сравнителен анализ;  

Очаквани резултати от изпълнението на договора са както следва:  

2) Изготвено и одобрено от Общински експертен съвет – Община Враца прединвестиционно 

проучване (ПИП) в обхват и съдържание, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти. 

Прединвестиционното проучване следва да е за довеждащите водопроводи, водоеми, и 

водохващания за питейни води като се изясни трасето на довеждащите водопроводи, анализира 

преминаването през имоти и даде решение за бъдещи стъпки за реализиране на следваща фаза на 

инвестиционен проект.  

 

3. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

При изготвянето на проектните разработки и документацията по настоящата поръчка 

Изпълнителят следва да спазва следната нормативна уребда. 

Нормативна база и съгласуване на инвестиционните проекти: 

 Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите нормативни актове по неговото 

прилагане; 

 Закон за устройство на територията (ЗУТ); 
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 Закон за водите (ЗВ); 

 Закон за опазване на околната среда (ЗООС); 

 Закон за геодезията и картографията; 

 Наредба №2/22.03.2005 за проектиране на водоснабдителни системи; 

 Наредба №8/2001 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в 

населени места; 

 Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г, за строително-технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар - обнародвана в Държавен вестник №96 от 4 декември 2009 влиза в сила от 

05.06.2010 и промените към нея и отменя Наредба №2 за противопожарните строително-технически 

норми (обн. ДВ, бр.58 от 1987г, изм. и доп. бр.3 от 1994); 

 Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението 

при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците; 

 Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн. ДВ., бр. 51 от 2001 

г., изм. ДВ., бр. 85 от 2009 г., изм. ДВ., бр. 96 от 2009 г); 

 НАРЕДБА № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови 

цели; 

 Наредба № 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн. ДВ, бр. 37 от 2004 г., попр., 

бр. 98 от 2004 г., изм. и доп., бр. 102 от 2006 г.); 

 Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции (обн. ДВ, бр. 17 от 1987 г. и 

бр. 49 от 1999г.);  

 Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции за хидротехнически 

съоръжения (публ., БСА, кн. 1 от 1989 г.; изм., кн. 8 от 1991 г.); 

 Приложение на Еврокодове за стоманобетонни и метални конструкции; 

 Изпълнителят следва да идентифицира и прилага всички нормативни документи, 

изисквания и указания, приложими към прединвестиционните проучвания. В хода на 

изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен да следи за изменения на нормативната база, 

касаещи резултатите по ПИП. 

 

4. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА 

4.1. Общи положения 

Развитието на района като туристическа и курортна зона налага цялостна концепция за 

захранване на зоната с вода с питейни качества.  

 С реализирането на прединвестиционното проучване се цели да се установи налично трасе на 

довеждащите водопроводи, анализира състоянието на водоизточниците, даде ясна оценка за 

наличните съоръжения по трасето като съществуващи прекъсвателни шахти и др. съоръжения.  

Да се анализира възможността за рехабилитация на съществуващото трасе или да се избере друго 

подходящо. 

Да се даде оценка за възможност за преминаване през прилежащите имоти. Да се определи статута 

на имотите през които преминава съществуващото трасе както и анализ за алтернативно трасе. 



4 

 

С изготвянето на прединвестиционното проучване да се даде ясна оценка за възможности за 

рехабилитация на довеждащите водопроводи, бъдещи рискове и възможност за реализиране на 

следващ идеен и технически проект. 

 

4.2. Дейности на Изпълнителя 

Прединвестиционни проучвания за водоснабдителната система следва да се изготви по 

следните части:  

4.2.1. Част Водоснабдяване” - технологична; 

4.2.2. Част „Геодезия” за нуждите на ПИП; 

4.2.3. Част “ПУП” (Подробен Устройствен План); 

4.2.4. Част „Инженерна геология” за нуждите на ПИП 

 

4.2.1. Част „Водоснабдяване“ – технологична 

Изготвяне на Прединвестиционно проучване (ПИП) за нов довеждащ водопровод от 

водохващане до водоем V=500m
3
 в туристически комплекс “Леденика“, гр. Враца. 

Обхвата на довеждащият водопровод е с приблизителна дължина L=8,00 км.  

Да се направи ПИП в два варианта за трасе за всяко трасе.  

 

Следва да се извърши цялостно проучване за външната (довеждащата) водоснабдителна 

система за туристически комплекс “Леденика“, гр. Враца.  

 Да се анализират и опишат налични и бъдещи водоизточници; 

 Да се направи проучване за довеждащи водопроводи в два варианта с подробно обследване на 

терен и запознаване с характерни особености; 

 Да се представи анализ за пресичане на реки, дерета или други особени по трасето на 

водопровода; 

 Да се направи технико-икономически сравнителен анализ; 

 Да се избере най-подходящо трасе съобразено с технически възможности за изпълнение на 

СМР, достъп до помпени станции и други характерни съоръжения; 

 Анализ за възможност за захранване с ел. енергия, пътна връзка и други;   

 Да се определи възможността за рехабилитация на съществуващите съоръжения и проводи;  

 Подробно да се обследва съществуващата водоснабдителна система като се нанесат всички 

налични съоръжения по трасето;  

 Да се анализира качеството на питейната вода, като се извършат съответните проби за 

питейна вода;  

 Анализ за налично водно количество;  

 Избор на диаметър за водопровод;  

 Да се изчисли обем на необходим напорния резервоар; 

 Да се анализират имотите през, които преминава трасето на довеждащите водопроводи; 

 Да се даде конструктивно становище за наличните водоеми и шахти; 
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 Избор на местоположение на помпени станции;  

 Да се определи средно денонощно водно количество за населеното място (територия); 

 Да се представи предложение за избор на материал на водопровод;  

 Да се определи максимално часово водно количество за населеното място – след като се 

определи водоснабд норма  

 Представяне на картов материал, показващ границите на водоснабдителната система - 

М1:5000/2000 с разположение на водоизточниците, водоемите и др. характерни съоръжения;  

 Графична част с надлъжен профил на избрано трасе 

 

4.2.2. Част „Геодезия” за нуждите на ПИП 
Обхвата за част геодезия е съгласно приблизителна дължина L=8,00 км. спрямо част 

„Водоснабдяване”. 

 Заснемане на характерни точки за двата варианта на трасе; 

 Доклад за всички засегнати поземлени имоти; 

 Извадки от плановете за земеразделяне;  

 Обяснителна записка  

 Чертежи в подходящ мащаб за фаза ПИП 

 

4.2.3. Част “ПУП” (Подробен Устройствен План) 

 Обяснителна записка;  

 Графична част в подходящ мащаб с нанесен сервитут 

 

4.2.4. Част „Инженерна геология” за нуждите на ПИП 

 Направа на шурфове на място;  

 Обяснителна записка за инженерно геоложки доклад 

 

Прединвестиционното проучване следва да се базира на: 

 Преглед и анализ на налична документация (графична част) с цел допълнително уточняване 

обхвата и съдържанието на прединвестиционното проучване; 

 Данни предоставени от експлоатационното ВиК дружество; 

 

При изработването на прединвестиционното проучване за водоснабдителната система, 

изпълнителят следва да проучи и да вземе предвид: 

 Демографски данни за населеното място (територия) 

 Категория на населеното място, съгласно заповед РД-02-14-2021 от 14.08.2012г (обн. ДВ, 

бр.66, 28.08.2012г.) на министъра на регионалното развитие и благоустройството (ДВ бр.52 / 

2004 г.); 

 Демографски данни за населението, предоставени от НСИ (Национален статистически 

институт) включително и към края на експлоатационният период (30 години); 



6 

 

 Постоянни жители и временно пребиваващи (туристи, временно пребиваващи и др.), данни от 

ОУП и други предоставени от Общината;  

Всички прилежащи проектни части да се изготвят спрямо водещата част „Водоснабдяване” – 

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

проекти, български и европейски норми.  

Всички прилежащи части да съдържат минимум обяснителни записки, изчисления и графична част. 

Предложените решения следва да бъдат съобразени с техническите, икономически и 

технологични изисквания към обекта и всички останали характерни особености. Да се прилагат 

технологични решения, високоефективни материали, оборудване и иновативни технологии за 

осигуряване на качествено изпълнение на обекта;  

 

 

 

 

 

 

Изготвил: ……………………. 

/инж. Хр.Мингас/ 

 


