
01 юли 2013 г. 

Интегриран проект  
за водния цикъл на град 

Габрово 
 

Напредък към  
юни 2013 г. 



Изпълняват се всички пет  
строителни договора в рамките на проекта:  
 
реконструкция на пречиствателна станция за 
питейни води  
 
три етапа на рехабилитация на водоснабдителна 
мрежа- 76,5 км, разширяване на канализационна 
мрежа -18, 5 км, рехабилитация на канализационна 
мрежа - 21,6 км), ремонт на помпени станции 
 
реконструкция на пречиствателна станция за 
отпадъчни води 



До момента са изпълнени:  
 
 28 км водопроводна мрежа 
 
 9 км канализационна мрежа 



ЕТАП 1 
 
ДРАГИЕВ И КО ООД 
 
Начало на строителството:  05.06.2012 г. 
 
Край на строителството: 04.05.2014 г. 
 
Стойност на договора – 16.5 млн. лв. 



 
Етап 1 - изпълнени са: 
 
Водопроводи по улици: 
Брегалница, Морава, Найден Геров, Цанко Церковски, Васил 
Друмев, Хаджи Димитър, бул. Могильов, Свищовска, 
Венера, Марин Дринов, Цар Калоян, Орлово Гнездо, Никола 
Палаузов, Отец Паисий, Йоан Предтеча, Еким Цанков, 
Опълченска, Пенчо Славейков, Козлодуй, Мусала, Радион 
Умников, Василка Бенева, Орловска, рехабилитация на дере 
Топлика 
 

Канали по улици:  
Венера, Василка Бенева, Пенчо Славейков, Марин Дринов, 
Еким Цанков, Първи май  
 
 

 
 



 
Етап 1 - изпълнени са: 
 
 

Асфалтиране на улични настилки – траншейно и 
цялостно 
 
Цялостно са възстановени: 
 
ул. Морава и ул. Еким Цанков  
 

 
 



 
Етап 1 – ул. Морава  
 

 
 



 
Етап 1 – ул. Еким Цанков  
 

 
 



 
Етап 1 – нова помпена станция 
Стефановци 
 

 
 



 
Етап 1 – изпълнява се: 
 
 

Възстановяване на асфалтовата настилка по ул. 
Цанко Церковски 
 
Възстановяване на паважната настилка по ул. 
Орлово гнездо 
 
Възстановяване на бордюри по ул. Хаджи Димитър 
 

 
 



ЕТАП 2 
 
СТАНИЛОВ ЕООД 
 
Начало на строителството:  20.10.2012 г. 
 
Край на строителството: 11.06.2014 г. 
 
Стойност на договора – 17.6 млн. лв. 



 
Етап 2 - изпълнени са: 
 
Водопроводи по улици: 
Македония, Кукуш, Република, Иван Вазов, Юджийн 
Скайлър, Лале, Подуево, Бялката, Чардафон, Ванче 
Михайлов, Добри Карталов, Лазар Донков, Драва, Стефана 
Богдан Генчева, Петър Берон, Захари Стоянов, Турист, 
Извора, Камъка, Народна Воля, Дунав, Хан Крум, Градище 
 

Канали по улици:  
Градище, Иван Димов, Роден край, Острец 
 

Започна поетапно асфалтиране на уличните 
настилки 
 
 

 
 



 
Етап 2 – изпълнява се: 
 
Възстановяване на асфалтова настилка на ул. 
Чардафон 
 
Подготовка за асфалтиране на ул. Македония, 
полагане на нови бордюри 
 
 

 
 



ЕТАП 3 
 
ПЪТИНЖЕНЕРИНГ  ЕООД 
 
Начало на строителството:  18.08.2012 г. 
 
Край на строителството: 18.08.2014 г. 
 
Стойност на договора – 14.3 млн. лв. 



 
Етап 3 - изпълнени са: 
 
Водопроводи по улици: 
Гимназиална, Лиляна, Тотю Иванов, Пенчо Постомпиров, К. 
Иречек, Стара планина, Николаевска, Жълтешка, К. Евтимов 

 
Канали по улици:  
Дере Бялката, дере Хаджицонев мост   
 

Асфалтиране на улични настилки – траншейно и 
цялостно 
 
Цялостно са възстановени ул. Гимназиална и ул. 
Пенчо Постомпиров 
 
 

 
  



 
Етап 3 – ул. Гимназиална 
 

 
 



 
Етап 3 – ул. Пенчо Постомпиров  
 

 
 



 
Етап 3 – изпълнява се: 
 
 

Възстановяване на асфалтова настилка на  
ул. Лиляна 
 
Възстановяване на асфалтова настилка на  
ул. Тотю Иванов 
 

 
 



ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ 
ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ  
 
КОНСОРЦИУМ "ЧИСТА ВОДА ГАБРОВО 2012“ 

 
Начална дата на договора: 01.11.2012 г. 
 
Крайна дата на строителството: 15.10.2014 г.  
 
Стойност на договора: 12.3 млн. лв.  
  



ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ 
ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ  
 
КОНСОРЦИУМ "ЧИСТА ВОДА ГАБРОВО 2012“ 

 
Изготвен е идеен проект за реконструкция на станцията.  
 
Проектът е съгласуван с ВиК дружеството, като бяха 
отправени препоръки за по - подробни проучвания във 
връзка с байпасните и преливни системи на станцията. 
Препоръките бяха спазени и отразени в идейния проект.  
 
Издаден е положителен доклад за оценка на 
съответствието. 
 
Предстои издаване на разрешение за строеж. 
  



ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ 
ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ  
 
КОНСОРЦИУМ "ЧИСТА ВОДА ГАБРОВО 2012“ 
 
Извършено е предстроителното проучване през м. април за 
констатиране на настоящата ситуация на станцията. 
 
На 31.05.2013 г. бе официално одобрен План за безопасност 
и здраве, включващ Временното селище за Изпълнителя. 
 
Извършен е основен ремонт на част от 
административнивните помещения. 
 
Подготвя се временното селище на изпълнителя.  



ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ 
ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ –  
ремонт административна част  
 



ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ 
ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ –  
ремонт административна част  
 



ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ 
ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ –  
ремонт административна част  
 



ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ 
ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 
 
ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ГБС –БИОГЕСТ -ГАБРОВО 
 
 
Начало на строителството – 27.07.2012 г. 
 
Край на строителството – 27.01.2015 г. 
 
Стойност на договора – 23 млн. лв. 



ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ 
ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 
 
Към момента е изготвен идейния проект за 
реконструкция и работен проект за механично стъпало 
 
Издадени са доклад за оценка на съответствието и 
разрешително за строеж,  в сила от 07.05.2013 г.  
 
Предаден е работен проект за биостъпало и утайково 
стопанство 
 
Изготвен е проект за технологията и последователността на 
изпълнение на СМР с оглед осигуряване на непрекъснат 
режим на работа на ПСОВ 
 
Стартирали са строителните дейности на обекта  



ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ 
ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ - първа копка 
 – 14.06.2013 г. 



ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ 
ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – към момента: 
 
Изградено е временно селище 
 
Завършен е изкопът на сграда решетки и е 
подготвена основата за полагане на подложен 
бетон 
 
Извършват се изкопни работи на пясъкозадържател 
 
Изградени са подходи, временен мост над 
байпасния канал и временни пътища 
 
 
 



ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ 
ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 
 
Извършват се изкопни работи  
на биобасейн 
 
Демонтирани са старите газхолдери 
 
В процес на демонтаж е тръбопровод за газфакел 
 
Извършва се непрекъснато водочерпене за 
намаляване на дебита от съществуващата 
водопонизителна система 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ 
ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ  



 
 
 
 
 
 

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ 
ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ  



 
 
 
 
 
 

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ 
ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ  



 
 
 
 
 
 

 
АКЦЕНТИ ОТ НАПРЕДЪКА 
 
Работят 26 строителни екипа на 32 подобекта; 
 
Общо до момента са изпълнени 37 км ВиК мрежи; 
 
Ежедневно се извършват обектови проверки за 
контрол на качеството на изпълнението, в т.ч. и 
спазване на плана за опазване на околната среда 
– минимизиране на страничните ефекти от 
запрашаване, шум, затруднена достъпност, в 
резултат на които се дават задължителни 
предписания на изпълнителите. 
 



 
 
 
 
 
 

 
АКЦЕНТИ ОТ НАПРЕДЪКА 
 
Изискват се ежеседмични справки за обхвата на 
строителните дейности по подетапи. В началото на 
всяка седмица на интернет страниците на проекта 
и Община Габрово, по общинско радио Габрово и 
на електронния портал на Дарик нюз се представя 
справка за строителните дейности; 
 
Ежедневно се публикува информация за планово 
или аварийно спиране на водоподаването, 
въвеждане на временна организация на 
движението, план за възстановяване на уличните 
настилки; 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
АКЦЕНТИ ОТ НАПРЕДЪКА 
 
С началото на активния строителен сезон започна 
работата по високо капиталовите инвестиции – 
изграждането/реконструкцията на резервоари и 
помпени станции, възстановяването на уличните 
настилки, влагането на чугунени тръби в обектите, 
приложение на планираните безикопни 
технологии в определени участъци. Това 
предолага генерирането на големи финансови 
обеми и значително интензифициране на 
паричните потоци - актувания и съответно 
плащания по строителните договори.  
 
 



 
 
 
 
 
 

 
КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО 
 
Освен редовната документална проверка Община 
Габрово е изискала възлагането на допълнителни 
изпитвания на доставените тръби и по трите етапа 
за съответствие на материалите със съответните 
стандарти, както и изпитване на химичния състав. 
Протоколите от лицензираните лаборатории 
показват съответствие на изследвания материал.  
 
 



   Благодарим за вниманието! 

ОБЩИНА ГАБРОВО 
Звено за изпълнение на проект 
 
тел.:    066/ 818 377 
Факс:  066/809 371 
office@waterprojectgabrovo.eu 
www.waterprojectgabrovo.eu 
 
 
 
 
 


