
Забележки: Легенда
1. Преди започване на строителството проектът трябва да бъде съгласуван с всички заинтересовани инстанции.
2. Преди започване на строителствотода се извикат представители на всички фирми,експлоатиращи подземни 
проводи и съоръжения за уточняване на местоположението им по трасето на водопровода.
3. Около подземните проводи да се копае внимателно на ръка. Пресичането на кабели да става тунелно, без 
разкопаване на същите, съгласно приложения детайл.
4. По време на строителството изкопите да се ограждат и сигнализират, като се вземат всички мерки за 
безопасност и здраве при работа.
5. Водопроводът 0500 CHG да се изпълни чрез открит, вертикален изкоп с плътно укрепване.
6. Водопроводътда се изпълни отчугунени тръби за PN10.
7. Фасонните части и арматурите да бъдат за PN10.
8. В изкопите чугунените тръби да се полагат върху 10с т подложка, а обратната засипка да се изпълни 
до 2 0 с т над теме тръба. Подложеният пласт, зоната около тръбите и засипката да се изпълнят с 
дребнозърнест скален материал (пясък) - фракция 0 - 6,3mm. Над обратната засипка до кота терен 
засипването да продължи с мека пръст в зоната на тротоарите, а в обхвата на уличното платно - с 
нестандартна баластра до кота пътно легло, добре трамбована на пластове по 20с т.
Дребният скален материал (пясък) за направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръбите, 
трябва да отговаря на БДС EN 13242:2002+A1:2007/NA:2012 „Скални материали за несвързани и хидравлично 
свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство“ или еквивалент и действащите 
Национални приложения къмтези стандарти.
Материалите за изграждане на основните пластове на уличната и тротоарна настилка трябва да отговарят на 
БДС EN 13242 +A1/NA и на изискванията, посочени в част "Пътна" на проекта.
При уплътняване на обратната засипка трябва да се постигне плътност не по-малка от 95 % от стандартната 
плътност на скелета на материала, определена по Проктор, съгласно БДС 17146.

9. След изграждане на водопровода да се възстанови разрушената улична настилка по отделен проект.
10. Следзавършване на строителството на водопровода да се маркират с указателни табели всички 
спирателни кранове и пожарни хидранти.

11. При поява на условия, различни от посочените в проекта, да се потърси проектанта за даване на указания и 
всички промени да се съгласуват с него.
12. В обхвата на проекта е направено подробно геодезическо заснемане от оторизирани геодезисти.
13. По време на строителствотода се спазват всички изисквания на Наредба №2за проектиране, изграждане и 
експлоатация на водоснабдителни системи и тези за безопасност и здраве при работа.
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ Й Столична община чрез концесионер 
"Софийска вода" АД

Софийска вода

ОБЕКТ Реконструкция на уличен водопровод ф 500мм СТ по 
бул.“Асен Йорданов" в участъка от бул.“Проф. Цветан Лазаров" 
до бул. „Шипченски проход" , СО район „Слатина"
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