Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на

оценка на въздействието върху околната среда
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Пълен пощенски адрес:

Телефон, факс и ел. пол

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:

. А.». .VSC

Лице за контакти:

0694/249-^43
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на производствената

дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната

среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други

свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на
съществуваща

или

необходимост

от

изграждане

на нова техническа инфраструктура

(пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема

дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата
на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на

съгласувателни/разрешителни

документи

по

реда

на

специален

закон,

по

орган

одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

4. Местоположение:
(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват
засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни
UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на

Националната

екологична мрежа

(НЕМ),

обекти,

подлежащи

на здравна защита,

и

територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично
въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)
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5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
(включително предвидено водовземане за питейни,

промишлени и други нужди -

чрез

обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на

повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения
или необходимост от изграждане на нови)

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или
опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

9. Отпадъчни води:
(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени
и

др.),

сезонност,

предвидени

начини

за

третирането

им

(пречиствателна

станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен
воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на
предприятието/съоръжението:
(в случаите по чл. 996 от ЗООС се представя информация за вида и количеството на

опасните

вещества,

които

ще

са

налични

в

предприятието/съоръжението

съгласно

приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на

последствията от тях)

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда
на глава шеста от ЗООС.

Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се

извършва преценка.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)
Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС,
когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2

към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от

ЗООС) поради следните основания (мотиви)'
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Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата
на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг

подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен

акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител -1 бр.

5. □ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна
форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. □ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на
посочения от мен адрес на електронна поща.

7. □ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез
лицензиран пощенски оператор.

Дата: .

/О ?.£А р.

Уведомител:..............................................
(подпис)

пълномощно
„БОН МАРШЕ“ ЕООД - гр.Пазарджик, вписано в Търговския регистър към
Службата по регистрацията при Агенция по вписванията към Министерство на
правосъдието, със седалище и адрес на -управление гр.Пазарджик, ул. „Мильо
войвода” № 5, ЕИК по Булстат регистър № BG 112 009 392, представлявано от
Елена Димитрова Георгиева - управител,
—
УПЪЛНОМОЩАВАМ

СЛАВЧО СТОЯНОВ СЛАВОВ
ЕГН: 6205019100, притежаващ лична карта № 642915054 от 03.09.2011 год., издадена
от МВР-Ямбол
1. Да ме представлява, както следва
1.1. Пред органите на Община Несебър, специализираните държавни контролни
органи, а именно МВР - ОД „ПБЗН“ - Бургас, МВР - PC „ПБЗН“ - гр.Несебър, МВР КАТ - гр.Бургас, КАТ - гр.Несебър, Сектор „Пътна полиция“, РО „ИДТН“ - гр.Бургас,
ОДБХ - гр.Бургас, РЗИ - гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, Агенция по кадастъра гр.Бургас,
1.2. Пред органите на експлоатационните дружества, а именно „Водоснабдяване и
канализация“ ЕАД - гр.Бургас, „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД - гр.Пловдив, КЕЦ
Поморие, БТК ЕАД - клон Бургас,
1.3. Пред специализирани контролни органи, а именно всички кабелни оператори,
фирми лицензирани за технически наздор, фирми, лицензирани за обследване на
енергийна ефективност и издаване на енергийни сертификати, фирми за строителен
надзор, сертифицирани координатори по безопасност и здраве;
2. От името на „БОН МАРШЕ“ ЕООД - гр.Пазарджик неограничено да внася и
получава всякакъв вид документи, строителни книжа и проекти от и в Община
Несебър;----------------------------------------------------------------------------------- ------- --------------------- —
3. Да ме представлява в работата на Държавните приемателни комисии и да
подписва от мое име положителни становища и протокол, обоазеи 16.
Настоящото пълномощно не е ограничено със срок..

Упълномощител: ...
_/ Елена Димитрова Георгиева /

На 19-07.:
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НОТАРИАЛЕН АКТ
/
за покупко-продажба на недвижим имот
__ № -..14.,.,
.....II.рег.№...2305.,.т дело Ж...209.... от 25.04^019то^рт'ДГ‘,
L.., том
ТОМ
——Днес, 25.04.2019 г. (двадесет и пети април две хиляди и деветнадесета годшй^тфеЛ''
мен ЛМНКА ЧУПКИНА - Нотариус с район па действие-района на Районен съд-гр.
Несебър, вписана под № 600 в регистъра на Нотариалната камара на Република
България, в. кантората ми в .. ip .Несебър, к.к,,,Слънчев боят5', се явиха: Росила
Любомирова Трайкова ЕГН 7006126658, л.к,№ 643476197. над, на 10.И .2011 ; . отМВРСофия, с постоянен адрес: гр.София. ж-к/Точе Делчев“, бл.243, вх.Д, ет.5, ап.69.
действаща в качеството си па Пзнълшзгелен директор на „ТРШДВЕКО БГ“ АД.

БИК 20165340 L със седалище и адрес да управление: гр.София, р-н Оборище,
ул,“Черковна" № 31 - дружеството от една страна като ПРОДАВАЧ и от друга страна.
Елена Димитрова Георгиева,- ЕГН 8302.183610, притежаваща л.к.№ 642523749. изд. на
28.06.2011 г. от МВР Пазарджик, с постоянен адрес: ip,Пазарджик. бул.България As 2].ет.4, ад, 18, действаща в. качеството си на управител и представляващ ..БОН
МАР1ДК” -ЕООД.. ЕИК 112009392. със седалище и адрес на
: ip .Пазарджик,
ул.«Мильо войвода» Ks 5 - дружеството като КУПУВАЧ и след като се увесих в
тяхната самоличност. дееспособност и представителна вдаст. същите , ми заявиха, че
сключват следният договор: ------------ —-—------ - --------------------- - —■----——I. ..ТРИНВЕКО 1Л"’ АД, представлявано от Изпълнителния директор Росица j
Любомирова Трайкова продава на „БОН МАРШ Е” ЕООД, представлявало от '

управителя Елена Димитрова. Георгиева собственият па дружеството - продавач
недвижим имот, а именно:—--------------------- —----————-------- :-------------------- —
—■<—
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ е идентификатор 51500.507.661 /петдесет и една хиляди и
петстотин, точка, петстотин и седем, точка, шестстотин шестдесет и едно/ по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Нсссбър. обш.Несебър. обд.Бургас.
одобрени със Заповед РД-18-46/18.08,2006 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес
на имота: гр.Яесебър, к.к. Слънчев
- запад, площ: 3 946 кв.м. /три хиляди
деветстотин четиридесет и шест .квадратни метра1'’, трайно предназначение на
територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - незасгроен имот за курортно рскреацйонеп обект, стар идентификатор - 51500.507.140 /петдесет' и една хиляди и
петстотин, точка, петстотин и седем, точка, сто и четиридесет/ и 51500507.141 /петдесет
и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и седем, точка, сто четиридесет и едно/,
номер по предходен план - 3601 /три хиляди шестстотин и едно/, парцел — У-405,407
/пет римско, четиристотин'и пет, .четиристотин й седем арабско/, при съседи: имоти е
51500.507.143. 51500.507.139 и
идентификатори 51500.507.142. 51500.507.177,
51500.56,47. ведно с всички подобрения и приравнения в имота, съгласно Скица АУ-Г5А;
308336/08.04.2019 г. па ,СГКК-Бургас. Гореописаният имот е идентичен с УПИ V лШВа
407 /пет римско - четиристотин и пет, четиристотин и седем арабско/, иа пдош огг-947
кв.м. /три хиляди деветстотин четиридесет и седем квадратни метра/, с отреждаШШй'7,
курортно строителство“. който е.образуван от обединението на УП14
Wit И

w/

Г~407 /идентичен с УПИ VI-407./ в кв.3601. след изменение на 11УП.-НРЗ за гр.Нсссбър в

частта план за регулация. съгласно Удостоверение йзх.Ля H5-OC-222-OQ2 от 29.03.2DI9
г. на Общ.Несебъб за продажна цена в размер на 388 286.40 евро /триста осемдесет и
осем хиляди двеста осемдесет и шест евро и четиридесет, евроцента/ с включен ДДС или
323 572 евро /триста двадесет и три хиляди петстотни седемдесет и две евро/ без ДДС.
от които: 89 286,40 евро /осемдесет и девет хиляди двеста осемдесет и шест евро и j
четиридесет евроцепта/ представляващият дружеството - продавач заяви, че същото е
получило от дружеството-купувач по банков път, преди подписване на настоящият:
нотариален акт, а остатъкът от .299 000 евро /двеста деветдесет- и девет хиляди евро/ ще
бъде заплатен на дружеството.- продавач от дружеството - купувач е банков кредит,
предоставен на.дружеството-купувач от „ПЪРВА ИНВЕСТИ1ЩОННА БАНКА* АД. за закупуване на имота като, сумата по предоставения банков кредит ще бъде платенУло4 „
посочена от дружеството-продавач банкова сметка, след , представяне в ПИБ АД тй),

следните доючменти: настоящия .нотариален акт и два броя нотариални акт:)

5

учредяване на договорна ипотека, вписани в книгите за вписване на АВп-Слюкба по
вписванията Несебър и Удостоверение ст АВп-Слхокба по вписванията Несебър за лиЬсК
па вещни тежести в полза па трети лица по отношение па продавания недвижим пмотУ-с

х

отбелязване на вписани първа и съответно втора по ред ипотека в полза па кредитора „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД. за който начин на плащане страните
заявиха, че са съгласни,----- ------ -------- - ---- -—-—------— ------ —------------- —------ --------- -—
■Данъчната оценка. па гореописания имот е в размер яа 172 436,30 лв. (сто
седемдесет и две хиляди четиристотин тридесет и шест лева .и тридесет стотинки),
съгласно Удостоверение за данъчна оценка изх.Ая Д0002355/15,04,2019 г. на
О бщ. Несебър. —
————
-------------- —
——---■—
—
------- ц, Елена Димитрова Геоогясва в качеството си на управител и представляваш
..БОН MAPOIE” ЕООД заяви, че е съгласна и купува от името и за сметка на
дружеството от „ТРИНВЕКО БГ“ АД, представлявано от. Изпълнителния, директор
Росица Любомирова Трайкова гореописаният поземлен имот за .продажна дена в
размер на 388 286,40 евро /триста осемдесет и осем хиляди двеста осемдесет и шест
евро и четиридесет евроцеята/ с включен ДДС или 323 572 евро/триста двадесет и три
хиляди петстотин седемдесет и .две евро/ без ДДС, от което: 89,286.40 евро /осемдесет и
девет хиляди двеста осемдесет и шест евро и четиридесет евроцента/ представляваното
от нея дружество е заплатило по банков път на. дружеството - продавач, преди
подписване на настоящият нотариален акт, а остатъкът от 299 000 евро /двеста
деветдесет и девет хиляди евро/ ще бъде заплатен на дружеството - продавач е банков
кредит, предоставен на друокеството-купурач от „ПЪРВА ИНВЕСТИПИОННА БАНКА“
АД. за закупуване па имота. Сумата по предоставения банков кредит ше бъде платена по
посочена от дружеството-продавач банкова сметка, след представяне в Г1ИБ АД на
следните документи: настоящия нотариален акт и 'два броя нотариални актаСпРучредяване на договорна ипотека, вписани в книгите за вписване па.АВп-Служш
вписванията Несебър и Удостоверение от АВп-Служба по вписванията Несебър зал^дюа&
на вещни тежести в полза на трети липа по отпошепие на продавания недвижим имот,\с

отбелязване па вписани първа и съответно втора ио ред ипотека в полза на кредитора -у
ЛЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД,-—-------------------- ———----- ———.Д--Л
—— IIL Във връзка със Закона за ограничаване на плащанията в брой, на участващите в.
нотариалното производство лица бе разяснена отговорността но чл.5 от съшия закон..
Участниците в настоящето нотариално производство, във връзка с разпоредбата _на
чл.25. ад.9 от ЗИНД и нод страх.от носене на наказателна отговорност д.екпари^атг'Д^
i посочената от тях продажна цена за. недвижимия имот, представлява деп отви тел,
| уговореното плащане до сделката, както и че във връзка със сключването на надгрянпг

'договор., страните нс са извършвали, каквито и да е било плащания помежду си на
парични суми в брой, в размер равен или над 10000 лв, (десет хиляди лева),——----------------- IV, Представлявашият дружеството - продавач заяви;. че същото притежава'изцяло
и в пълен обем правото на собственост върху имота, подробно описан в точка първа па
настоящия нотариален акт, че. съшия нс с обременен с- вещни тежести /ипотеки,
възбрани и други/. че върху него не са учредени вещни права в полза на трети лица, че.
няма вписани искови молби, висящи съдебни спорове и изпълнителни дела, че не е
предмет на рсстатуционни претенции, па предварителни договори .за покупко-продажба
на договори за даем, както и че не са налице каквито и да било обстоятелства, които да
доведат
до пълна или частична ешткпия на дружеството - купувач,Ус
_ -V. Представляващият дружеството-куцувач декларира, че знае за възможността да
иззйрши справка в СВ >•• Несебър, относно гореописания имот и е запознат е правното
диу П оложени е. —■——------------------- —---------- — ------------- ——---------- --------- — --------- - ---- -------■юпа——След като се уверях. че дружеството — продавач е собственик на описания по-горе
■' дймот, предмет на сделката и след като представляващият същото заяви, че няма други
, ;та^азатслства от значение за продажбата, освен представените и подробно описани доК^аолу, както и че са изпълнени особените изисквания на закона, както и в това че
^^трапите но добраI воля сключват настоящата сделка, извърших този нотариален акт по

'^представен ггт
от гт
страните проект. Актът прочетох на. участващите в ..нотариалното
\Производство лица и след като същите заявиха, че настоящият- нотариален акт изразява
-точно волята пм .и след като- всички участпипп го одобриха, подписаха и изписаха,
собственоръчно имената си, акта се подписа от мен - нотариуса.----- —-------------- ------------ —
------ При съставянето на акта се представиха следните документи. удостоверяващи
правото на собственост и изпълнението па особ-ените изисквания па закона: Нотариален
акт Ns .117, том VI. дело 1355, вх.рег-Ns 1838 от 10.10.2002 г. на СВ-Песебър: Нотариален
акт Ns 21. том IV. дело 768, вх.рег№ 984/23.04,2003 г. па СВ-Песебър: Скица № 15308336/08.04.2019 г. на СГКК-Бургас: Удостоверение за данъчна оценка изх.№
Д0002355/15.04.2019 г. па Обш.Несебър; У-ние изх.Ка Н5-ОС-222-002 от 29.03.20:9 г.
на. Общ.Несебър: У-ние за вещни тежести. изх.Да 878/02.04.2019 г. на С В-Несебър;
Справка за ажтуалпо състояние на дружеството - продавач и Решение па СД на
дружеството - продавач за продажба ,на имота от 02,04.2019 г,: Справка за акгуадно
състояние на дружеството — купувач и Решение па ВСК на. дружеството - купувач за
покупка на имота per.Nb 2291 за удостоверяване па подпис и рег.№ 2292, том 1. акт 193
от 25.04.2019 г, за удостоверяване па съдържание па Нотариус Jfe 600 па НК, с район на
действие РС-Нееобър: Деклоании по ч.и.264. ал.1 от ДОПК: Декларации по ЗМИИ:
Квитанции за внесен местен данък по ЗМДТ и за такса вписване по ЗДТ,——--------------- - —

АхНПРТТГ.ТЯК^Н

ДОГОВОР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА Ж -

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И/ИЛИ КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ
№___ ___________ /.......... Z^..<^.....2014r.

Днес,
............... 2014г„ на основание чл.8 от Наредба №4/14.09.04 г. за
условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на
водоснабдителни и канализационни системи се сключи настоящият договор между:
ОБЩИНА НЕСЕБЪР с адрес гр. Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, Булстат
000057122, представлявано от Николай Кирилов Димитров - кмет, наричана по-долу за
краткост СОБСТВЕНИК,

1.

2.
„БОН МАРШЕ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление tp. ПАЗАРДЖИК,
ул. „МИЛЬО ВОЙВОДА” № 5, вписано в търговския регистър при Агенцията по

вписвания с ЕИК 112009392, представлявано от БОРИСЛАВ ЗАПРЯНОВ МИТРАКОВ
в качеството си на Управител и едноличен собственик на капитала -на дружеството,
чрез пълномощника Димитър Първанов Йотов ЕГН: 620914066.0 съгласно пълномощно
с per. № 8919/20.12.2013 год. на нотариус с per. 600 на НК, наричано по-долу за
краткост ИНВЕСТИТОР, от друга страна.
и
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕАД със седалище и адрес на
управление в гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Ген.Вл. Вазов“ №3, вписано в търговския
регистър при Агенцията по вписвания с ЕЙК 812115210, ДДС № BG812115210,
представлявано от инж. ГАНЧО ЙОВЧЕВ ТЕНЕВ - ИЗП.ДИРЕКТОР, наричано за
краткост ОПЕРАТОР.
3.

Страните се споразумяха за следното:
I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 1 (1) Настоящият договор урежда отношенията между СОБСТВЕНИКА на
новопроектираното ВиК съоръжение, ИНВЕСТИТОРА и ОПЕРАТОРА в процеса на
съгласуване -на- инвестиционния проект в частта, касаеща водоснабдяването и/или
отводняването на нов обект в поземлен имот, който не е водоснабден и/или оТводнен,
както следва:
Водоснабдяване и отводняване за У ПИ V — 405, 407, к.к. ’’Слънчев бряг Запад”,. Община Несебър

(2) За водоснабдяването и/или отводняването на обекта е необходимо
изграждането на нови ВиК съоръжения, както следва:

’’Уличен водопровод и канализация” за УПИ V - 405, 407, к.к. ’’Слънчев
бряг - Запад”, Община Несебър
(3) Изпълнението на задълженията по този договор е необходима предпоставка
за сключване на Договор за присъединяване на недвижими имоти и потребители
на вода към водопроводните и/или канализационните системи и за предоставяне на
услугите водоснабдяване (по смисъла на чл.5, ал.1 от Наредба № 4 от 14.09.2004г. за
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условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на
водоснабдителните и канализационни системи) и канализация (по смисъла на ял. 5. ал.
2 от Наредба № 4) за обекта.
Чл. 2 Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.
Чл. 3 Настоящият договор има действие до подписване на Договор за
присъединяване на недвижими имоти и потребители на услуги към водопроводните
и/или канализационните системи и за предоставяне на услугите водоснабдяване и/или
канализация за обекта.
П. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИТОРА.
Чл. 4 (1) ИНВЕСТИТОРЪТ се задължава да изгради за своя сметка описаните
по - горе ВиК съоръжения с цел водоснабдяване и/или отводняване на посочения обект'.
(2) За изграденото съоръжение ИНВЕСТИТОРЪТ няма да има /вещни или
финансови
претенции
към
Община
Несебър
и
„Водоснабдяване
и

канализация“ ЕАД.
(3) ИНВЕСТИТОРЪТ се задължава да изпълни всички действия по
изграждането на съоръженията до приемането им с Протокол-образец 16 и въвеждането
им в експлоатация по предвидения в закона ред. Предаването става с Тристранен
протокол между инвеститора, собственика и оператора.
(4)
ИНВЕСТИТОРЪТ
се задължава да предаде безвъзмездно на
СОБСТВЕНИКА изграденото съоръжение в 30 (тридесет) дневен срок след
приемането му с Протокол - образец 16 по предвидения в закона ред.
(5) ИНВЕСТИТОРЪТ се задължава да предаде на СОБСТВЕНИКА цялата
документация (екзекутивни чертежи и акт за ползване), отнасяща се до описаните погоре ВиК съоръжения, едновременно с предаването на съоръженията.
(6) ИНВЕСТИТОРЪТ е длъжен да уведоми ОПЕРАТОРА и СОБСТВЕНИКА
за всички настъпили промени по неговата идентификация или представителство или
при промяна на собствеността или предназначението на имота, в седемдневен срок от
настъпване на събитието.

Ш. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА.
Чл. 5 (1) Общината е собственик на новоизграденото съоръжение, съгласно

регламента на Закона за водите.
(2) СОБСТВЕНИКЪТ на изтраденото по реда на настоящия договор ВиК
съоръжение се задължава да го приеме от ИНВЕСТИТОРА, в случай, че то е
изпълнено съгласно съгласувания проект и е въведено в експлоатация.
(3) СОБСТВЕНИКЪТ може да откаже приемането на съоръженията в случай,
че са налице технически пречки за това.
(4) Новоизграденото ВиК съоръжение се предава на СОБСТВЕНИКА и
ОПЕРАТОРА чрез Тристранен протокол между инвеститора, собственика и оператора.
(5) СОБСТВЕНИКЪТ има право след приемането на ВиК съоръжението от
ИНВЕСТИТОРА да го предаде за стопанисване и експлоатация на ОПЕРАТОРА по
предвидения в Закона за водите ред.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА.
Чл. 6 (1) ОПЕРАТОРЪТ има качеството на ВиК оператор съгласно Закона за

водите.
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(2) ОПЕРАТОРЪТ се задължава да приеме за стопанисване и експлоатация

новоизграденото съоръжение в случаи, че СОБСТВЕНИКА поиска това.
(3) Предаването се осъществява по предвидения в Закона за водите ред, ведно с
цялата документация (екзекутивни чертежи и разрешение за ползване), отнасяща се до
описаните по-горе ВиК съоръжения.
(4) ОПЕРАТОРЪТ се задължава да приеме, стопанисва, експлоатира и
поддържа обектите съгласно предназначението им с грижата на добър стопанин.
V. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 7 Настоящият договор може да бъде прекратен без предизвестие:
1. по взаимно съгласие на страните;
2. при изтичане на срока на разрешението за строеж.
.
/
Чл. 8 Всички изменения и допълнения към настоящия договор се извършват в

писмена форма.
Чл. 9 Всички спорове по настоящия договор се решават по взаимно съгласие,
чрез преговори, между страните, а при непостигане на съгласие спорът се отнася за
разрешаване от компетентния съд.
Чл. 10 За неуредените в настоящия договор въпроси сеприлагат разпоредбите
на действащо законодателство в Република България.
Чл. 11 Настоящият договор е изготвен на основание Закона за устройство на
територията и Наредба № 4 от 14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на
потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи на
МРРБ и представлява неразделна част от ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

КЪМ

КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ

ВОПЛИ

...... J....................................20______ г.

Приложения: пълномощно с per. № 8919/20.12.2013 год. на нотариус с per. 600 на НК

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - по
един за всяка от страните.
ЗА СОБСТВЕНИКА:

ИНВЕСТИТОР^

ЗА ОПЕРАТОРА:
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>6?CEE$,

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

823Огр.Несебър, ул.Еделвайс 10, тел.+359/0554/2 93 82

Община Несебър, Област Бургас
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ №..£../..&Ш2020г.

Разрешава се на : ОБЩИНА НЕСЕБЪР, с ЕИК 000057122,

със седалище и адрес на управление: обл.Бургаска, общ.Несебър, гр.Несебър,
ул.”Еделвайс” №10, представлявана от Николай Кирилов Димитров в качеството му на
възложител.
Инвеститор: ”БОН МАРШЕ” ЕООД

с ЕИК 112009392, със седалище и адрес на управление : гр.Пазарджик, ул.“Мильо войвода“
№5, представлявано от Елена Димитрова Георгиева- управител в качеството му на инвеститор,
видно от нот.акт № 14, т.П, рег.№ 2305, дело № 209/25.04.2019г., вписан с акт №152, т.6,
дело №1163, вх.рег.№2221/25.04.2019г. на Службата по вписвания гр.Несебър, договор
за изграждане и присъединяване на водоснабдителни и/или канализационни системи
№106/19.11.2014г. на „ВиК” ЕАД гр.Бургас . и №419/04.12.2014г. на Община Несебър,
Оператор : „Водоснабдяване и канализация” ЕАД с ЕИК 812115210, със седалище и
адрес на управление: гр.Бургас, кв „Победа”, ул. „Ген.Вл.Вазов” №3, представлявано от
Ганчо Йовчев Тенев- Изп. Директор.
Собственик на имота: 1. ОБЩИНА НЕСЕБЪР на основание $7, ал.1, т.4 от ПЗР на

ЗМСМА

да извърши строителство на: „Уличен водопровод и канализация за УПИ V-405,407,
кв.3601 с идентификатор ПИ 51500.507.661 по КК на гр.Несебър, к.к.“Слънчев
бряг-запад“- уличен водопровод с дължина 94.00м. и улична канализация с

дължина 85.25м., преминаващи през части от улици с идентификатори ПИ
51500.507.143 и ПИ 51500.507.149“
Строеж Ш-та категория, на основание чл. 137, ал.1, т.З, буква „б“ от ЗУТ.
съгласно съгласуван и одобрен инвестиционен проект, съответно по части:

Ситуация на 07.01.2020 год. от арх.В.Димов; П.ВиК на 07.01.2020 год. от
1.
инж.Д.Михалева; Ш.Геодезия на 07.01.2020 год. от инж.В.Танева-Тодорова; IV. ПБЗ на
07.01.2020г. от инж.ЖТоранова; V. ВОД на 07.01.2020г. от Г.Николов; VI. Пожарна
безопасност, за който по преписката се съдържат следните документи:
1. Нот.акт № 14, т.П, рег.№ 2305, дело № 209/25.04.2019г., вписан с акт №152, т.6, дело
№1163, вх.рег.№2221/25.04.2019г. на Службата по вписвания гр.Несебър.
2. Договор
за изграждане и присъединяване на водоснабдителни и/или
канализационни системи №106/19.11.2014г. на „ВиК” ЕАД гр.Бургас и
№419/04.12.2014г. на Община Несебър.
3. Становище изх.№95-Б-280/19.11.2019 год от „БТК” АД-Бургас.
4. Съгласувателно писмо изх.№8469890-1/05.11.2019г. на „ Електроразпределение Юг”
ЕАД.
5. Становище УРИ: 714201-259/24.10.2019г. на РСПБЗН-Несебър.
6. Здравно заключение изх.№РД-1870-179/09.12.2019г. на РЗИ-Бургас.
7. Становище изх.№ПД-1837-3/22.10.2019 год. на РИОСВ-Бургас.
8. Комплексен доклад за оценка съответствието на инвестиционния проект със
съществените изисквания към строежите на на „ТЮФ НОРД България” ЕООД
гр.Пловдив от 18.12.2019г.
Разрешението за строеж се издава на основание чл.148, ал1, ал.2, ал.4

ал.1 от ЗУТ.

и чл.152,

Строителството да се извърши при следните условия:

1. Да се сключи договор за упражняване на строителен надзор (за строежите от първа до
четвърта категория)
2. Да се открие строителна площадка и да се определи строителна линия и ниво, за което да се
състави протокол.
3. В 3-дневен срок от съставянето на протокола за откриване на строителна площадка и
определяне на строителна линия и ниво да се състави заповедна книга на строежа.
4. В 3-дневен срок от завършване на СМР по фундаментите на строежа да се поиска от
общинската администрация извършване на проверка за установяване съответствието на строежа с
издадените строителни книжа и прилагането на ПУП по отношение на застрояването.
5. За строителна площадка да се използват тротоари, свододни обществени площи, както и части
от улични платна, съгласно ПБЗ, разпоредбите на наредбата на общинкси съвет и след заплащане на
определените такси. Строителната площадка да се огради и да се поставят информационни табели,
съгласно чл. 157, ал.5 ЗУТ.
6. При необходимост от прокопаване на улични и тротоарни настилки и зелени площи на
основание чл 71, чл. 72, чл. 73 и чл. 74 от ЗУТ, община Несебър издава разрешение за прокопаване след
внасяне на депозит в размер, определен съгласно чл. 71 от Наредба № 11 на Общински съвет Несебър.
7. Разрешава се изпълнението на временни строежи, описани в ПБЗ.
8. Да се оползотвори хумусният земен слой.
9. След издаване на разрешението за строеж при изпълнение на строителството се допускат
несъществени отклонения от одобрения инвестиционен проект.
10. След издаване на разрешението за строеж изменения в одобрения инвестиционен проект в
обхвата на съществените отклонения по чл.154, ал.2, т. 1,2,3 и 4 ЗУТ са недопустими. Съществени
отклонения се допускат, ако са сред посочените в чл.154, ал.2, т.5,6,7 и 8 ЗУТ по искане на възложителя,
придружено от нотариално заверено съгласие от заинтересуваните лица по чл.149, ал.2 ЗУТ, въз основа
на одобрен инвестиционен проект към издаденото разрешение за строеж.
11.Отпадъците образувани по време на строително-монтажните работи да се разделят
селективно, с цел осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиране в
съответствие с разпоредбите на ЗУО.
12. На основание чл.15 от ЗУЧК за срока на забраната да се преустановят СМР на строежа и
същият да се обезопаси.
13. Да спази изискванията на чл.175 до 178 от ЗУТ.

Платена такса 537.75 лв. с квитанция№.......................................2020 год.
Разрешението се издава по повод искане/писмо/вх.№ Н2-УТ-7686-001/.?!

Настоящото разрешение за строеж подлежи на обжалване чрез главния ар
Община Несебър пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщи

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ:...

<3

Влязло в сила на...сг<.'5(.:..к:/.,.^£?

/на основание зап.№134/27.08.2013

./..•2020г.

тект на

Приложение № 2а
към чл,7,ал.3,Т-2, Наредба № 03/3 от 31.07.2003г.
за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

/«ТСургА

/обн., ДВ,бр.72от 18.08.2003Г., всилаот 11.12.2012г./

VcA

‘

Строеж : Уличен водопровод ПЕВП ф110хв,6мм, тип 100/Юатм., с L = 94,00м.л. и улична битово - фекалнаЕг^-^

канализация РР фЗООмм, с L = 85,25м.л. за ПИ 51500.507.661. по КК и КР на гр.Несебър, УПИ V - 405, 407, кв.3601
по плана на к.к.“Слънчев бряг - Запад“, община Несебър, област Бургас.
Местонахождение : За ПЕВП ф1Юхб.бмм, тип 100/Юатм., с L = 94,00м.л. - от т.1 съществуващ водопровод ПЕВП
ф1 10x6,6mm по улица, с идентификатор ПИ 51500.507.143., по КК и КР на гр.Несебър до сградно водопроводно
отклонение / СВО / и водомерна шахта / ВШ / в ПИ 51500.507.661. по КК и КР на гр.Несебър, УПИ V - 405, 407,
кв.3601 по плана на к.к.“Слънчев бряг - Запад“, община Несебър, област Бургас.
За улична битово - фекапна канализация РР фЗООмм, с L = 85,25м.л. - от съществуваща РШ 1 в улица, с
идентификатор ПИ 51500.507.143., по КК и КР на гр.Несебър до сградно канализационно отклонение / СКО / и РШ 5 в
ПИ 51500.507.661. по КК и КР на гр.Несебър, УПИ V - 405, 407, кв.3601 по плана на к.к.“Слънчев бряг - Запад“,
община Несебър, област Бургас
Категория на строежа : Трета категория, съгласно чл.137, ал.1, т.З, буква “б” от ЗУТ и чл.6, ал.2, т.8 и т.9 от
Наредба № 03/1 за номенклатурата на видовете строежи - второстепенни водопроводни и канализационни клонове /

улични / и съоръженията към тях.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно чл.161 от Закона за устройство на територията:
ОБЩИНА НЕСЕБЪР, представлявана от Николай Кирилов Димитров - кмет на община Несебър;
ИНВЕСТИТОР:
„БОН МАРШЕ“ ЕООД - гр.Пазарджик, представлявано от Елена Димитрова Георгиева - управител;
Строителен надзор:
“КООРДИНАТИ ГРУП 2003” ООД ■ гр.Бургас, представлявано от инж. Иван Вичев Колев - прокурист;
Строител : “ХОУМ СЪРВИС” ЕООД - гр.София, представлявано от Григор Тодоров Найденов - управител;
Технически ръководител: стр.техн. Коста Димитров Костов;
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ПРОТОКОЛ
за откриване на строителна площадка
и определяне на строителна линия и ниво на основание чл. 157 от ЗУТ
Раздел I: Откриване на строителна площадка:

Днес, z/4.10.2021 год., долуподписаният:
A. Строителен надзор:
“КООРДИНАТИ ГРУП 2003“ ООД - гр.Бургас, представлявано от инж. Иван Вичев Колев - прокурист;
(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Технически ръководител:
стр.техн. Коста Димитров Костов, представител на “ХОУМ СЪРВИС” ЕООД - гр.София;
(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

в присъствието на:
Б. Инвеститор:
„БОН МАРШЕ“ ЕООД - гр.Пазарджик, представлявано от Елена Димитрова Георгиева-управител;
(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

B. Строителя:
“ХОУМ СЪРВИС” ЕООД - гр.София, представлявано от Григор Тодоров Найденов - управител;
(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Г. Представител на Община_Несебър / Възложител /:
- та
стр.техн.
Тп^иа^ст ‘^Строителен

f,_

контрол” при Дирекция

“Териториално устройство и строителство” - Община Несебър;
(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

съставих този протокол, с който удостоверявам :
1. За строежа е издадено Разрешение за строеж № 4 от 07.01.2020г. от главния архитект на Община

Несебър, влязло в сила на 29.01,2020г., за което не са постъпили възражения по ЗУТ, на името на
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ ■ ОБЩИНА НЕСЕБЪР, със седалище и адрес на управление жр.Несебър,
ул.“Еделвайс“ Na 10, представлявана от Николай Кирилов Димитров - кмет на община Несебър
собственик на общинска улица, с идентификатор ПИ 51500.507.143., по КК и КР на гр.Несебър
Основание:
а. Закон за общинската собственост.
б. Договор № 106 от 19.11.2014г. за изграждане и присъединяване на водоснабдителната и

канализационната системи, сключен между „БОН МАРШЕ“ ЕООД - гр.Пазарджик, община Несебър и
„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД - гр.Бургас.
1.2. ИНВЕСТИТОР ■ „БОН МАРШЕ“ ЕООД - гр.Пазарджик, вписано в Търговския регистър към
СпхлкБятя пп пргилтпяниятя пои Агпнпия по вписванията към Министеоство на поавосъдието, със

Приложение № 2а - продължение
към чл.7,ал.3,т.2, Наредба № 03/3 от 31,07.2003г.
за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
/ обн., ДВ,бр.72 от 18.08.2003г., в сила от 11.12.2012г. /

О БУРГАС I w
О,\
/<?

Строеж : Уличен водопровод ПЕВП ф110х6,6мм, тип 100/Юатм., с L = 94,00м.л. и улична битово - фекална
канализация РР фЗООмм, с L = 85,25м.л. за ПИ 51500.507.661. по КК и КР на гр.Несебър, УПИ V - 405, 407, кв.3601
по плана на к.к.“Слънчев бряг-Запад“, община Несебър, област Бургас.
Местонахождение : За ПЕВП ф110x6,бмм, тип 100/Юатм., с L = 94,00м.л. - от т.1 съществуващ водопровод ПЕВП

ф110х6,6мм по улица, с идентификатор ПИ 51500.507.143., по КК и КР на гр.Несебър до сградно водопроводно
отклонение / СВО / и водомерна шахта / ВШ / в ПИ 51500.507.661. по КК и КР на гр.Несебър, УПИ V - 405, 407,
кв.3601 по плана на к.к.“Слънчев бряг - Запад“, община Несебър, област Бургас.
За улична битово - фекална канализация РР фЗООмм, с L = 85,25м.л. - от съществуваща РШ 1 в улица, с
идентификатор ПИ 51500.507.143., по КК и КР на гр.Несебър до сградно канализационно отклонение / СКО / и РШ 5 в
ПИ 51500.507.661. по КК и КР на гр.Несебър, УПИ V - 405, 407, кв.3601 по плана на к.к.“Слънчев бряг - Запад“,
община Несебър, област Бургас
Категория на строежа : Трета категория, съгласно чл.137, ал.1, т.З, буква “б” от ЗУТ и чл.6, ап.2, т.8 и т.9 от
Наредба Ns 03/1 за номенклатурата на видовете строежи - второстепенни водопроводни и канализационни клонове /

улични / и съоръженията към тях.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно чл.161 от Закона за устройство на територията:
ОБЩИНА НЕСЕБЪР, представлявана от Николай Кирилов Димитров - кмет на община Несебър;

ИНВЕСТИТОР:
„БОН МАРШЕ“ ЕООД - гр.Пазарджик, представлявано от Елена Димитрова Георгиева - управител;
Строителен надзор:
“КООРДИНАТИ ГРУП 2003” ООД ■ гр.Бургас, представлявано от инж. Иван Вичев Колев - прокурист;
Строител : “ХОУМ СЪРВИС” ЕООД-гр.София, представлявано от Григор Тодоров Найденов-управител;

Технически ръководител : стр.техн. Коста Димитров Костов;
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седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, ул. „Мильо войвода” № 5, ЕИК по Булстат регистър № BG
112 009 392, представлявано от Елена Димитрова Георгиева - управител,
Основание:

Договор № 106 от 19.11.2014г. за изграждане и присъединяване на водоснабдителната и
канализационната системи, сключен между „БОН МАРШЕ“ ЕООД - гр.Пазарджик, община Несебър и
„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД - гр.Бургас.
2. Налице са следните разрешения и документи :
2.1. За заемане на тротоар ( част от него и / или част от уличното платно) : съгласно одобрения на
02.04.2015год. от главния архитект на Община Несебър инвестиционен проект, в това число
по част “План за безопасност и здраве”одобрен на 02.04.2013г., одобрен от инж. К.Сукнаров,
главен експерт по част „СК”;
2.2. За преминаване на строителна и транспортна техника през централни градски части и други зони, с
ограничен режим за преминаване : не се налага, при изпълнение на строителните и монтажните
работи.
(№........................ от..........................200... г.............................. на...................................)

2.3. За ограждане на строителната плащадка с временна плътна ограда с височина 2.00м„ разположена

по страничните регулационни линии (имотни граници) и спрямо уличната регулационна линия, съгласно
скица № ................. от.................... 200....год., издадена от : съгласно одобрения на 07.01.2020г. от
главния архитект на Община Несебър технически инвестиционен проект, в това число по
част “План за безопасност и здраве”, одобрен на 07.01.2020г., одобрен от инж. Жулиета
Горанова, главен инженер на община Несебър;
При изпълнението на строителните и монтажните работи да се спазват изискванията на
чл.157 ал.5 на Закона за устройство на територията.
2.4. За извозване на хумус:
е рамките на строителната площадка, съгласно одобрения на 07.01.2020г. от главния
архитект на Община Несебър технически инвестиционен проект, в това число по част “План
за безопасност и здраве", одобрен на 07.01.2020г., одобрен от инж. Жулиета Горанова, главен
инженер на община Несебър;
2.5. За извозване на земни маси:
е рамките на строителната площадка, съгласно одобрения на 07.01.2020г. от главния
архитект на Община Несебър технически инвестиционен проект, в това число по част “План
за безопасност и здраве”, одобрен на 07.01.2020г., одобрен от инж. Жулиета Горанова, главен
инженер на община Несебър;
2.6. За извозване на строителни отпадъци :
съгласно одобрения на 07.01.2020г. от главния архитект на Община Несебър технически
инвестиционен проект, е това число по част “План за безопасност и здраве”, одобрен на
Л-»
.a-zr*..... .......
м/--- —гirini/лилп и*» пришил

Приложение № 2а ■ продължение
към чл.7,ал.3,т.2, Наредба № 03/3 от 31,07.2003г.
за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
/ обн., ДВ,бр.72 от 18.08.2003г„ в сила от 11.12.2012г. /
Строеж : Уличен водопровод ПЕВП ф110х6,6мм, тип 100/Юатм., с L = 94,00м.л. и улична битово - фекална
канализация РР фЗООмм, с L = 85,25м.л. за ПИ 51500.507.661. по КК и КР на гр.Несебър, УПИ V - 405, 407, кв.3601

по плана на к.к.“Слънчев бряг-Запад“, община Несебър, област Бургас.
Местонахождение : За ПЕВП ф110x6,бмм, тип 100/Юатм., с L = 94,00м.л. - от т.1 съществуващ водопровод ПЕВП

ф11 0x6,6mm по улица, с идентификатор ПИ 51500.507.143., по КК и КР на гр.Несебър до сградно водопроводно
отклонение / СВО / и водомерна шахта / ВШ / в ПИ 51500.507.661. по КК и КР на гр.Несебър, УПИ V - 405, 407,

кв.3601 по плана на к.к.“Слънчев бряг-Запад“, община Несебър, област Бургас.
За улична битово - фекална канализация РР фЗООмм, с L = 85,25м.л. - от съществуваща РШ 1 в улица, с
идентификатор ПИ 51500.507.143., по КК и КР на гр.Несебър до сградно канализационно отклонение / СКО / и РШ 5 в
ПИ 51500.507.661. по КК и КР на гр.Несебър, УПИ V - 405, 407, кв.3601 по плана на к.к.“Слънчев бряг - Запад“,
община Несебър, област Бургас
Категория на строежа : Трета категория, съгласно чл.137, ал.1, т.З, буква “б” от ЗУТ и чл.6, ал.2, т.8 и т.9 от
Наредба № 03/1 за номенклатурата на видовете строежи - второстепенни водопроводни и канализационни клонове /
улични / и съоръженията към тях.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно чл.161 от Закона за устройство на територията:
ОБЩИНА НЕСЕБЪР, представлявана от Николай Кирилов Димитров - кмет на община Несебър;
ИНВЕСТИТОР:
„БОН МАРШЕ“ ЕООД - гр.Пазарджик, представлявано от Елена Димитрова Георгиева - управител;
Строителен надзор:
“КООРДИНАТИ ТРУП 2003” ООД - гр.Бургас, представлявано от инж. Иван Вичев Колев - прокурист;
Строител: “ХОУМ СЪРВИС” ЕООД - гр.София, представлявано от Григор Тодоров Найденов - управител;

Технически ръководител: стр.техн. Коста Димитров Костов;
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2.7. За изкореняване (отсичане) на съществуващи дървета и други трайни засаждения :
съгласно одобрения на 07.01.2020г. от главния архитект на Община Несебър технически
инвестиционен проект, в това число по част “План за безопасност и здраве", одобрен на
07.01.2020г., одобрен от инж. Жулиета Горанова, главен инженер на община Несебър;
3. Изходни точки на външните връзки със съществуващата инфраструктура :
3.1. За временен водопровод:
при изпълнението на строителните и монтажните работи на строителната площадка ще се
доставя вода от съществуващ водопровод;
3.2. За временна канализация :
при изпълнението на строителните и монтажните работи на строителната площадка ще се

доставят преместваеми временни, химически тоалетни;
3.3. За временно ел. захранване:
от временно ел.табло на площадката, съгласно одобрения на 07.01.2020г. от главния архитект
на Община Несебър технически инвестиционен проект, в това число по част “План за
безопасност и здраве”, одобрен на 07.01.2020г., одобрен от инж. Жулиета Горанова, главен
инженер на община Несебър;
4. Описание на строителната площадка:
4.1. Строителната площадка представлява свободен необработен терен.
4.2. В зоната на строителната площадка няма наличие на действащи надземни и подземни
(Описват се налични в зоната на строителната площадка строежи, действащи

съоръжения и комуникации, подлежащи на преместване.
надземни и подземни съоръжения и комуникации, които подлежат на преместване)

4.3. В зоната на строителната площадка няма наличие на съществуващи постройки,
(Описват се съществуващи постройки, подлежащи на събаряне;

подлежащи на събаряне, на съществуващи съоръжения, подлежащи на преместване
на съществуващи съоръжения, подлежащи на преместване на насаждения, подлежащи на изкореняване и изсичане)

4.4. Достъпът до строителната площадка ще се осъществява от съществуващите пътно
транспортни връзки в к.к.»Слънчев бряг - Запад», Община Несебър, Област Бургас.
(Описва се как ще се осъществи достъпът до строителната площадка)

4.5. Описание на строителната площадка:

Окомерна скица на площадката

Приложение №2а- продължение
към чл.7,ал.3,т.2, Наредба № 03/3 от 31.07.2003г.

•

за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
/обн., ДВ,бр.72от 18.08.2003г., в сила от 11.12.2012г. /

(§ (бургас /

I
}§'
'V

Строеж : Уличен водопровод ПЕВП ф110х6,6мм, тип 100/Юатм., с L = 94,00м.л. и улична битово - фекална-------

канализация РР фЗООмм, с L = 85,25м.л. за ПИ 51500.507.661. по КК и КР на гр.Несебър, УПИ V - 405, 407, кв.3601
по плана на к.к.“Слънчев бряг - Запад“, община Несебър, област Бургас.
Местонахождение : За ПЕВП ф110х6,6мм, тип 100/Юатм., с L = 94,00м.л. - от т.1 съществуващ водопровод ПЕВП
ф110x6,бмм по улица, с идентификатор ПИ 51500.507.143., по КК и КР на гр.Несебър до сградно водопроводно
отклонение / СВО / и водомерна шахта / ВШ / в ПИ 51500.507.661. по КК и КР на гр.Несебър, УПИ V - 405, 407,
кв.3601 по плана на к.к.“Слънчев бряг-Запад“, общицд Несебър, област Бургас.
За улична битово - фекална канализация РР фЗООмм, с L = 85,25м.л. - от съществуваща РШ 1 в улица, с
идентификатор ПИ 51500.507.143., по КК и КР на гр.Несебър до сградно канализационно отклонение / СКО / и РШ 5 в
ПИ 51500.507.661. по КК и КР на гр.Несебър, УПИ V - 405, 407, кв.3601 по плана на к.к.“Слънчев бряг - Запад“,

община Несебър, област Бургас
Категория на строежа : Трета категория, съгласно чл.137, ал.1, т.З, буква “б” от ЗУТ и чл.6, ал.2, т.8 и т.9 от
Наредба № 03/1 за номенклатурата на видовете строежи - второстепенни водопроводни и канализационни клонове /
улични / и съоръженията към тях.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно чл.161 от Закона за устройство на територията:
ОБЩИНА НЕСЕБЪР, представлявана от Николай Кирилов Димитров - кмет на община Несебър;
ИНВЕСТИТОР:
„БОН МАРШЕ“ ЕООД - гр.Пазарджик, представлявано от Елена Димитрова Георгиева - управител;
Строителен надзор:
“КООРДИНАТИ ГРУП 2003” ООД ■ гр.Бургас, представлявано от инж. Иван Вичев Колев - прокурист;
Строител : “ХОУМ СЪРВИС” ЕООД - гр.София, представлявано от Григор Тодоров Найденов - управител;
Технически ръководител: стр.техн. Коста Димитров Костов;
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Окомерна скица на площадката - уличен водопровод

Приложение № 2а • продължение
към чл.7,ал.3,т.2, Наредба № 03/3 от 31.07.2003г.

/

за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

I о (бургас [

/ обн., ДВ,бр.72 от 18.08.2003Г., в сила от 11.12.2012г. /

Строеж : Уличен водопровод ПЕВП ф110х6,6мм, тип 100/Юатм., с L = 94,00м.л. и улична битово - фекална
канализация РР фЗООмм, с L = 85,25м.л. за ПИ 51500.507.661. по КК и КР на гр.Несебър, УПИ V - 405, 407, кв.3601
по плана на к.к.“Слънчев бряг - Запад“, община Несебър, област Бургас.
Местонахождение : За ПЕВП ф110x6,бмм, тип 100/Юатм., с L = 94,00м.л. - от т.1 съществуващ водопровод ПЕВП

ф110х6,6мм по улица, с идентификатор ПИ 51500.507.143., по КК и КР на гр.Несебър до сградно водопроводно
отклонение / СВО / и водомерна шахта / ВШ / в ПИ 51500.507.661. по КК и КР на гр.Несебър, УПИ V - 405, 407,
кв.3601 по плана на к.к.“Слънчев бряг-Запад“, община Несебър, област Бургас.
За улична битово - фекална канализация РР фЗООмм, с L = 85,25м.л. - от съществуваща РШ 1 в улица, с
идентификатор ПИ 51500.507.143., по КК и КР на гр.Несебър до сградно канализационно отклонение / СКО / и РШ 5 в
ПИ 51500.507.661. по КК и КР на гр.Несебър, УПИ V - 405, 407, кв.3601 по плана на к.к.“Слънчев бряг - Запад“,

община Несебър, област Бургас
Категория на строежа : Трета категория, съгласно чл.137, ал.1, т.З, буква “б“ от ЗУТ и чл.6, ал.2, т.8 и т.9 от
Наредба № 03/1 за номенклатурата на видовете строежи - второстепенни водопроводни и канализационни клонове /
улични / и съоръженията към тях.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно чл.161 от Закона за устройство на територията:
ОБЩИНА НЕСЕБЪР, представлявана от Николай Кирилов Димитров - кмет на община Несебър;
ИНВЕСТИТОР:
„БОН МАРШЕ“ ЕООД - гр.Пазарджик, представлявано от Елена Димитрова Георгиева - управител;

Строителен надзор:
“КООРДИНАТИ ГРУП 2003” ООД ■ гр.Бургас, представлявано от инж. Иван Вичев Колев - прокурист;
Строител : “ХОУМ СЪРВИС” ЕООД - гр.София, представлявано от Григор Тодоров Найденов - управител;

Технически ръководител: стр.техн. Коста Димитров Костов;
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Окомерна скица на площадката - улична канализация

Приложение № 2а ■ продължение

към чл.7,ап.3,т.2, Наредба № 03/3 от 31.07.2003г.
за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
/обн.„ДВ,бр.72 от 18.08.2003г., в сила от 11.12.2012г. /
Строеж : Уличен водопровод ПЕВП ф110х6,6мм, тип 100/Юатм., с L = 94,00м.л. и улична битово - фекална

канализация РР фЗООмм, с L = 85,25м.л. за ПИ 51500.507.661. по КК и КР на гр.Несебър, УПИ V - 405, 407, кв.3601
по плана на к.к.“Слънчев бряг - Запад“, община Несебър, област Бургас.
Местонахождение : За ПЕВП ф110x6,бмм, тип 100/Юатм., с L = 94,00м.л. - от т.1 съществуващ водопровод ПЕВП

ф110х6,6мм по улица, с идентификатор ПИ 51500.507.143., по КК и КР на гр.Несебър до сградно водопроводно
отклонение / СВО / и водомерна шахта / ВШ / в ПИ 51500.507.661. по КК и КР на гр.Несебър, УПИ V - 405, 407,
кв.3601 по плана на к.к.“Слънчев бряг - Запад“, община Несебър, област Бургас.
За улична битово - фекална канализация РР фЗООмм, с L = 85,25м.л. - от съществуваща РШ 1 в улица, с
идентификатор ПИ 51500.507.143., по КК и КР на гр.Несебър до сградно канализационно отклонение / СКО / и РШ 5 в
ПИ 51500.507.661. по КК и КР на гр.Несебър, УПИ V - 405, 407, кв.3601 по плана на к.к.“Слънчев бряг - Запад“,
община Несебър, област Бургас
Категория на строежа : Трета категория, съгласно чл.137, ал.1, т-3, буква “б” от ЗУТ и чл.6, ал.2, т.8 и т.9 от
Наредба № 03/1 за номенклатурата на видовете строежи - второстепенни водопроводни и канализационни клонове /

улични / и съоръженията към тях.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно чл.161 от Закона за устройство на територията:
ОБЩИНА НЕСЕБЪР, представлявана от Николай Кирилов Димитров - кмет на община Несебър;
ИНВЕСТИТОР:
„БОН МАРШЕ“ ЕООД - гр.Пазарджик, представлявано от Елена Димитрова Георгиева - управител;
Строителен надзор:
"КООРДИНАТИ ГРУП 2003” ООД ■ гр.Бургас, представлявано от инж. Иван Вичев Колев - прокурист;
Строител : “ХОУМ СЪРВИС” ЕООД - гр.София, представлявано от Григор Тодоров Найденов - управител;

Технически ръководител : стр.техн. Коста Димитров Костов;
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5. Състоянието на околното пространство е : строителната площадка представлява свободен
необработен терен.
6. Предвидени мерки в “План за безопастност и здраве’’ /ПБЗ/ за осигуряване на безопасни и

здравословни условия на труд:
При изпълнението на строителните и монтажните работи да се спазват изискванията на
Наредба № 04/2 от 26.02.2004год., в сила от 05.11.2004год. за минималните изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Забележки при съставяне на раздел I:...........................................................................................................

Съста

(инж; .Иван Вичев'

А.1......... С/................ /.......

(стр.техн. Коста Димитров Костов)

сгПроитсд(:тБо

ХОУМ СЪРВИС ЕООД

Приложение № 2а ■ продължение
към чл.7,ал.3,т.2, Наредба № 03/3 от 31.07.2003г.
за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
/ обн., ДВ,бр.72 от 18.08.2003г., в сила от 11.12.2012г. /

ОI БУРГАС !

ОЛ

Строеж : Уличен водопровод ПЕВП ф110х6,6мм, тип 100/Юатм., с L = 94,00м.л. и улична битово - фекална \22b-

канализация РР фЗООмм, с L = 85,25м.л. за ПИ 51500.507.661. по КК и КР на гр.Несебър, УПИ V-405, 407, кв.3601
по плана на к.к.“Слънчев бряг-Запад“, община Несебър, област Бургас.
Местонахождение : За ПЕВП ф110х6,6мм, тип 100/Юатм., с L = 94,00м.л. - от т.1 съществуващ водопровод ПЕВП
ф110х6,6мм по улица, с идентификатор ПИ 51500.507.143., по КК и КР на гр.Несебър до сградно водопроводно
отклонение / СВО / и водомерна шахта / ВШ / в ПИ 51500.507.661. по КК и КР на гр.Несебър, УПИ V - 405, 407,
кв.3601 по плана на к.к.“Слънчев бряг - Запад“, община Несебър, област Бургас.
За улична битово - фекална канализация РР фЗООмм, с L = 85,25м.л. - от съществуваща РШ 1 в улица, с
идентификатор ПИ 51500.507.143., по КК и КР на гр.Несебър до сградно канализационно отклонение / СКО / и РШ 5 в
ПИ 51500.507.661. по КК и КР на гр.Несебър, УПИ V - 405, 407, кв.3601 по плана на к.к.“Слънчев бряг - Запад“,
община Несебър, област Бургас
Категория на строежа : Трета категория, съгласно чл.137, ал.1, т.З, буква “б” от ЗУТ и чл.6, ал.2, т.8 и т.9 от
Наредба № 03/1 за номенклатурата на видовете строежи - второстепенни водопроводни и канализационни клонове /

улични / и съоръженията към тях.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно чл.161 от Закона за устройство на територията:
ОБЩИНА НЕСЕБЪР, представлявана от Николай Кирилов Димитров - кмет на община Несебър;

ИНВЕСТИТОР:
„БОН МАРШЕ“ ЕООД - гр.Пазарджик, представлявано от Елена Димитрова Георгиева - управител;
Строителен надзор:
“КООРДИНАТИ ГРУП 2003” ООД - гр.Бургас, представлявано от инж. Иван Вичев Колев - прокурист;
Строител : “ХОУМ СЪРВИС” ЕООД - гр.София, представлявано от Григор Тодоров Найденов - управител;
Технически ръководител: стр.техн. Коста Димитров Костов;
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Раздел II: Определяне на строителна линия и ниво:

Днес, 40—10.2021 год., долуподписаният:
А. Строителен надзор:
“КООРДИНАТИ ГРУП 2003“ ООД ■ гр.Бургас, представлявано от инж. Иван Вичев Колев - прокурист;
(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Технически ръководител:
стр.техн. Коста Димитров Костов, представител на “ХОУМ СЪРВИС” ЕООД - гр.София;
(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

в присъствието на:
Б. Инвеститор:
„БОН МАРШЕ“ ЕООД - гр.Пазарджик, представлявано от Елена Димитрова Георгиева - управител;
(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

В. Строителя:
“ХОУМ СЪРВИС” ЕООД - гр.София, представлявано от Григор Тодоров Найденов - управител;
(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Г. Технически правоспособно физическо лице по част “Геодезия”, към лицето, упражняващо
строителен надзор: инж. Христо Вълков Русев;
(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Д. Представител на Община Несебър / Възложител /:
стр.техн.

“Строителен

контрол”

при

Дирекция

“Териториално устройство и строителство” - Община Несебър;
(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

съставих този протокол, с който удостоверявам, че определих строителна линия и ниво на строежа:
„Уличен водопровод ПЕВП ф110х6,6мм, тип 100/Юатм., с L = 94,00м.л. и улична битово - фекална
канализация РР фЗООмм, с L = 85,25м.л. за ПИ 51500.507.661. по КК и КР на гр.Несебър, УПИ V- 405,
407, кв.3601 по плана на к.к.“Слънчев бряг - Запад“, община Несебър, област Бургас, с
местонахождение за ПЕВП ф110х6,6мм, тип 100/Юатм., с L = 94,00м.л. - от т.1 съществуващ
водопровод ПЕВП ф110х6,6мм по улица, с идентификатор ПИ 51500.507.143., по КК и КР на
гр.Несебър до сградно водопроводно отклонение / СВО / и водомерна шахта / ВШ / в ПИ
51500.507.661. по КК и КР на гр.Несебър, УПИ V - 405, 407, кв.3601 по плана на к.к.“Слънчев брягЗапад“, община Несебър, област Бургас; За улична битово - фекална канализация РР фЗООмм, с L
= 85,25м.л. - от съществуваща РШ 1 в улица, с идентификатор ПИ 51500.507.143., по КК и КР на
гр.Несебър до сградно канализационно отклонение / СКО / и РШ 5 в ПИ 51500.507.661. по КК и КР на
гр.Несебър, УПИ V - 405, 407, кв.3601 по плана на к.к.“Слънчев бряг - Запад“, община Несебър,
област Бургас - трета категория, съгласно чл.137, ал.1, т.З, буква “б” от ЗУТ и чл.6, ал.2, т.8 и т.9 от
Наредба № 03/1 за номенклатурата на видовете строежи - второстепенни водопроводни и
канализационни клонове / улични / и съоръженията към тях», както следва:

Z

Приложение № 2а - продължение
към чл.7,ал.3,т.2, Наредба № 03/3 от 31.07.2003г.
за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
/обн., ДВ,бр.72от 18.08.2003г., всилаот11.12.2012г. /

Строеж : Уличен водопровод ПЕВП ф110x6,бмм, тип 100/Юатм., с L = 94,00м.л. и улична битово - фекална
канализация РР фЗООмм, с L = 85,25м.л. за ПИ 51500.507.661. по КК и КР на гр.Несебър, УПИ V - 405, 407, кв.3601
по плана на к.к.“Слънчев бряг - Запад“, община Несебър, област Бургас.
Местонахождение : За ПЕВП ф110x6,бмм, тип 100/Юатм., с L = 94,00м.л. - от т.1 съществуващ водопровод ПЕВП
ф110х6,6мм по улица, с идентификатор ПИ 51500.507.143., по КК и КР на гр.Несебър до сградно водопроводно
отклонение / СВО / и водомерна шахта / BLU / в ПИ 51500.507.661. по КК и КР на гр.Несебър, УПИ V - 405, 407,

кв.3601 по плана на к.к.“Слънчев бряг - Запад“, община Несебър, област Бургас.
За улична битово - фекална канализация РР фЗООмм, с L = 85,25м.л. - от съществуваща РШ 1 в улица, с
идентификатор ПИ 51500.507.143., по КК и КР на гр.Несебър до сградно канализационно отклонение / СКО / и РШ 5 в
ПИ 51500.507.661. по КК и КР на гр.Несебър, УПИ V - 405, 407, кв.3601 по плана на к.к.“Слънчев бряг - Запад“,
община Несебър, област Бургас
Категория на строежа : Трета категория, съгласно чл.137, ал.1, т.З, буква “б” от ЗУТ и чл.6, ал.2, т.8 и т.9 от
Наредба № 03/1 за номенклатурата на видовете строежи - второстепенни водопроводни и канализационни клонове /

улични / и съоръженията към тях.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно чл.161 от Закона за устройство на територията:
ОБЩИНА НЕСЕБЪР, представлявана от Николай Кирилов Димитров - кмет на община Несебър;
ИНВЕСТИТОР:
„БОН МАРШЕ“ ЕООД - гр.Пазарджик, представлявано от Елена Димитрова Георгиева - управител;

Строителен надзор:
“КООРДИНАТИ ГРУП 2003” ООД - гр.Бургас, представлявано от инж. Иван Вичев Колев - прокурист;
Строител : “ХОУМ СЪРВИС” ЕООД - гр.София, представлявано от Григор Тодоров Найденов - управител;

Технически ръководител: стр.техн. Коста Димитров Костов;
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Окомерна скица на строежа:

ТРАСИРОВЪЧЕН ЧЕРТЕЖ

‘-------

Обект: “Уличен водопровод и канализация в к.к. „Слънчев бряг- Запад“, УПИ V-405,407“
Координати на чупките на водопровода и канализацията:

№

X

Приложение № 2а ■ продължение
към чл.7,ап.3,т.2, Наредба № 03/3 от 31.07.2003г.
за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
/ обн., ДВ,бр.72 от 18.08.2003г., в сила от 11.12.2012г. /

Строеж : Уличен водопровод ПЕВП ф110х6,6мм, тип 100/Юатм., с L = 94,00м.л. и улична битово - фекална^^Ь

канализация РР фЗООмм, с L = 85,25м.л. за ПИ 51500.507.661. по КК и КР на гр.Несебър, УПИ V-405, 407, кв.3601
по плана на к.к.“Слънчев бряг - Запад“, община Несебър, област Бургас.
Местонахождение : За ПЕВП ф110x6,бмм, тип 100/Юатм., с L = 94,00м.л. - от т.1 съществуващ водопровод ПЕВП
ф1 10x6,6mm по улица, с идентификатор ПИ 51500.507.143., по КК и КР на гр.Несебър до сградно водопроводно
отклонение / СВО / и водомерна шахта / ВШ / в ПИ 51500.507.661. по КК и КР на гр.Несебър, УПИ V - 405, 407,

кв.3601 по плана на к.к.“Слънчев бряг - Запад“, община Несебър, област Бургас.
За улична битово - фекална канализация РР фЗООмм, с L = 85,25м.л. - от съществуваща РШ 1 в улица, с
идентификатор ПИ 51500.507.143., по КК и КР на гр.Несебър до сградно канализационно отклонение / СКО / и РШ 5 в
ПИ 51500.507.661. по КК и КР на гр.Несебър, УПИ V - 405, 407, кв.3601 по плана на к.к.“Слънчев бряг - Запад“,
община Несебър, област Бургас
Категория на строежа : Трета категория, съгласно чл.137, ал.1, т.З, буква “б” от ЗУТ и чл.6, ал.2, т.8 и т.9 от
Наредба Ns 03/1 за номенклатурата на видовете строежи - второстепенни водопроводни и канализационни клонове /
улични / и съоръженията към тях.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно чл.161 от Закона за устройство на територията:
ОБЩИНА НЕСЕБЪР, представлявана от Николай Кирилов Димитров - кмет на община Несебър;
ИНВЕСТИТОР:
„БОН МАРШЕ“ ЕООД - гр.Пазарджик, представлявано от Елена Димитрова Георгиева - управител;
Строителен надзор:
“КООРДИНАТИ ГРУП 2003” ООД ■ гр.Бургас, представлявано от инж. Иван Вичев Колев - прокурист;
Строител : “ХОУМ СЪРВИС” ЕООД - гр.София, представлявано от Григор Тодоров Найденов - управител;

Технически ръководител: стр.техн. Коста Димитров Костов;
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2 Основни репери:
2.1. Регулационен репер : р.т.№ 165, с координати X = 4662584.624м., У = 9604689.751 м. и р.т.№ 166, с

координати X = 4662606.951 м., У = 9604608.227м.;
2.2. Нивелетен репер : р.т.№ 165, с координати X = 4662584.624м„ У = 9604689.751 м., с кота Н = 0,833м. и

р.т.№ 166, с координати X = 4662606.951 м., У = 9604608.227м., с кота Н = 0,983м.
3. Нива на строежа по одобрения проект-уличен водопровод:
3.1. Контролирани проектни нива „изкоп ■ уличен водопровод“:
3.1.1. Низкоп т.1 = - 0,234м.;
3.1.2. Низкоп т.2 = - 0,181 м.;
3.1.3. Низкоп т.З = - 0,128м.;
3.1.4. Низкоп т.4 = - 0,074м.;
3.1.5. Низкоп т.5 = - 0,027м.;
3.1.6. Низкоп т.6 = - 0,003м.;
3.1.7. Низкоп т.7 = - 0,016м.;
3.2. Контролирани проектни нива „нивелета - уличен водопровод“:
3.2.1. Ннивелетат.1 = 1,476м.;
3.2.2. Ннивелета т.2 = 1,529м.;
3.2.3. Ннивелета т.З = 1,528м.;
3.2.4. Ннивелета т.4 = 1,636м.;
3.2.5. Ннивелета т.5 = 1,683м.;
3.2.6. Ннивелета т.6 = 1,707м.;
3.2.7. Ннивелета т.7 = 1,726м.;
4. Нива на строежа по одобрения проект-улична канализация :
4.1. Контролирани проектни нива „изкоп - улична канализация“:
4.1.1. Низкоп РШ1 =0,278м.;
4.1.2. Низкоп т.1 = 0,358м.;
4.1.3. Низкоп РШ2 = 0,438м.;
4.1.4. Низкоп т.З = 0,518м.;
4.1.5. Низкоп РШЗ = 0,574м.;
4.1.6. Низкоп РШ4 = 0,619м.;
4.2. Контролирани проектни нива „нивелета ■ улична канализация“:
4.2.1.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.1.
4.2.3.

Ннивелета РШ1 = 1,368м.;
Ннивелетат.1 = 1,448м.;
Ннивелета РШ2 = 1,528м.;
Ннивелета т.З = 1,608м.;
Ннивелета РШЗ = 1,664м.;

Приложение N2 2а - продължение
към чл.7,ал.3,т.2, Наредба № 03/3 от 31,07.2003г.

за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
/обн., ДВ,бр.72от 18.08.2003г., в сила от 11.12.2012г. /

Строеж : Уличен водопровод ПЕВП ф110х6,6мм, тип 100/Юатм., с L = 94,00м.л. и улична битово - фекална
канализация РР фЗООмм, с L = 85,25м.л. за ПИ 51500.507.661. по КК и КР на гр.Несебър, УПИ V - 405, 407, кв.3601
по плана на к.к.“Слънчев бряг - Запад“, община Несебър, област Бургас.
Местонахождение : За ПЕВП ф110x6,бмм, тип 100/Юатм., с L = 94,00м.л. -отт.1 съществуващ водопровод ПЕВП
ф110х6,6мм по улица, с идентификатор ПИ 51500.507.143., по КК и КР на гр.Несебър до сградно водопроводно
отклонение / СВО / и водомерна шахта / ВШ / в ПИ 51500.507.661. по КК и КР на гр.Несебър, УПИ V - 405, 407,
кв.3601 по плана на к.к.“Слънчев бряг-Запад“, община Несебър, област Бургас.
За улична битово - фекална канализация РР фЗООмм, с L = 85,25м.л. - от съществуваща РШ 1 в улица, с
идентификатор ПИ 51500.507.143., по КК и КР на гр.Несебър до сградно канализационно отклонение / СКО / и РШ 5 в
ПИ 51500.507.661. по КК и КР на гр.Несебър, УПИ V - 405, 407, кв.3601 по плана на к.к.“Слънчев бряг - Запад“,
община Несебър, област Бургас
Категория на строежа : Трета категория, съгласно чл.137, ал.1, т.З, буква “б” от ЗУТ и чл.6, ал.2, т.8 и т.9 от
Наредба № 03/1 за номенклатурата на видовете строежи - второстепенни водопроводни и канализационни клонове /

улични / и съоръженията към тях.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно чл.161 от Закона за устройство на територията:
ОБЩИНА НЕСЕБЪР, представлявана от Николай Кирилов Димитров - кмет на община Несебър;
ИНВЕСТИТОР:
„БОН МАРШЕ“ ЕООД - гр.Пазарджик, представлявано от Елена Димитрова Георгиева - управител;

Строителен надзор:
“КООРДИНАТИ ГРУП 2003” ООД - гр.Бургас, представлявано от инж. Иван Вичев Колев - прокурист;
Строител : “ХОУМ СЪРВИС” ЕООД - гр.София, представлявано от Григор Тодоров Найденов - управител;

Технически ръководител: стр.техн. Коста Димитров Костов;
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ка при съставяне на раздел II:
Съставил

Аг..._.
(инж/Иван Виче

А.1............
(стр.техн.

ста ДимиТров^освзв^

Б.
(Елена Дими/рова re^ftega^

HOME SERVICE

g

проектиране и строителство

(Гри^ТоД НаЙдЗД СЬГСИС Е0°Д

Г.
/ин

\\\
1. Вс^киопйсанХпб-горе документи са неразделна част от настоящия протокол и копия от тях се прилагат към него.
2. НастаящйятЛфотокол се състави в 4 ( четири ) еднообразни екземпляра - по един за Община Несебър, за „БОН
МАРШЕ“ ЕООД - гр.Пазарджик, представлявано от Елена Димитрова Георгиева - управител, в качеството си на
ИНВЕСТИТОР, за “ХОУМ СЪРВИС” ЕООД - гр.София, представлявано от Григор Тодоров Найденов управител, в качеството си на строител и “КООРДИНАТИ ГРУП 2003” ООД - гр.Бургас, представлявано от инж.
Иван Вичев Колев - прокурист, в качеството си на регистриран консултант и заедно с приложенията към него се

съхранява от посочените лица.
3. Екземпляр от настоящият протокол се съхранява задължително на местостроежа за представяне на контролните
гчгмж nnnnnrwa

“ВОДОСНА БДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД
гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Ген. Владимир Вазов № 3
Изх. №Z.^/.^.?/c?/..^:Z?....2Cr^. г

Изпълнителен Директор: +359 56 871 440
Факс: +359 56 842 979
e-mail: office@vik-burgas.com
WEB: www.vik-burgas.com

до
„БОН МАРШЕ” ЕООД
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

ул. „Мильо войвода”, № 5
гр. Пазарджик

Чрез пълномощник

СЛАВЧО СТОЯНОВ СЛАВОВ

Относно: Ваше заявление с вх. № ТД - 1991 - 2/12.08.2021г. за съгласуване на

проект за обект: Промяна по чл. 154 от ЗУТ на Уличен водопровод и канализация в
к. к. „Слънчев бряг - запад”, УПИ V - 405, 407, кв. 3601, Община Несебър, Област

Бургас

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласуваме представения технически проект.
За обет: „Уличен водопровод и канализация в

к. к. „Слънчев бряг - запад”,

УПИ V - 405, 407, кв. 3601, Община Несебър“ е налице изготвен договор за

изграждане и присъединяване на водоснабдителни и канализационни системи
№ 106/ 19.11.2014г.
Считаме, че в конкретния случай не е необходимо изготвяне на допълнителен

договор от „В и К” ЕАД.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Бургас

гр. Бургас 8000, ул. "Александровска № 120

тел.: 056/ 807302, факс 056/ 816261

e-mail: rzi&rzi-burqas.com

site: www.rzi-burqas.com

Изх. № Р%'

//г-

ЗДРАВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗА ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
ОБЕКТ: Уличен водопровод и канализация за УПИ V-405,407
АДРЕС: к.к. "Сл.бряг-запад", Община Несебър

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ:
1. Община Несебър, Николай Кирилов Димитров - кмет
АДРЕС: гр. Несебър, ул. "Еделвайс" № 10
2. "Бон Марше", Елена Димитрова Георгиева

АДРЕС: гр. Пазарджик, ул. "Мильо войвода" № 5

ФАЗА НА ПРОЕКТИРАНЕ: технически проект
ПРЕДСТАВЕНИ ЧАСТИ: ВиК, трасировъчен чертеж, пожарна безопасност, план за
безопасност и здраве

ПРОЕКТАНТ: инж. Д. Кръстева

ПО ЗАЯВЛЕНИЕ с вх. № АУ-1870-241/08.10.2021Г.
ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Инвестиционният проект СЪОТВЕТСТВА на здравните норми съгласно изискванията на
Закона за здравето, Закона за устройство на територията и свързаните с вида на обекта
нормативни и поднормативни актове.
Настоящото здравно заключение се издава на основание чл. 34 и 35 от Закона за
здравето, чл. 19, ал. 1 от Наредба-А»
от 21 Юли 2009г. за условията и реда за
упражняване на държавен здр^енД^цтрол чл. 142, ал. 5, т. 7 от Закон за устройство на
територията.

Д-Р ГЕОРГИ ПАЗДЕРОВ

_

____

Директор Регионална здравна {тДлетДяДРургас

VIV/VCO/W
0 •/
Изх. №5108_5516_20.09.2021 г.

{0-c ЛЛ'

До „БОН МАРШЕ“ ЕООД

СТАНОВИЩЕ

Обект: Уличен водопровод и канализация в к.к.“Слънчев брягЗапад“, УПИ V-40, община Несебър
Преработка по чл.154 от ЗУТ

Част: ВиК

Фаза: ТП

Проектът НЕ засяга електронна съобщителна мрежа, собственост на БТК
ЕАД /VIVACOM/.

Съгласувателното становище е неразделна част от входираната в БТК
проектна документация.

Телефон за връзка: 056/800306 - VIVACOM

Старши специалист „СР и наеми

гр. София, бул. Цариградско шосе 11 би
Т: 02/ 949 46 00; 02/ 949 47 00

vivacom.bg

Member of
UNITED
GROUP

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - БУРГАС
СЕКТОР “ПЪТНА ПОЛИЦИЯ”
;кз. 2

ДО
„БОН МАРШЕ“ ЕООД

СТАНОВИЩЕ

ОБЕКТ: Уличен водопровод и канализация в к.к“Слънчев бряг - Запад“ УПИ V - 405, общ.
Несебър

На основание § 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата във
връзка с постъпило Ваше заявление с рег. № 769000 - 22881/2021 г., по описа на сектор “Пътна
полиция“ при ОДМВР - Бургас, след разглеждане на представения проект за временна
организация и безопасност на движението /ВОБД/, сектор ПП съгласува същия и дава
положително становище със следната забележка:
- На четириклонното кръстовище на улицата идваща от дярно на приложения чертеж
да се постави бариера С 3.1 в комбинация с пътен знак В2, както има на всички други улици
водещи към това кръстовище.

ПламЬн Николбй.

гр. Бургас 8000, ул. “Янко Комитов", №34

ЕРЮГ
EVN група

До:
БОН МАРШЕ ЕООД
ул. Мильо Войвода №5
гр. Пазардик

На вниманието на:
БОН МАРШЕ ЕООД

Лице за контакти: инж.Т.Марчев
Тел. номер: 032 303 227
Процедурен №:

Изх. № -9460324-1 -07.09. /2021 г.

Относно: Постъпило искане за съгласуване на проект с вх. № 9460324 / 07.09.2021 г. за обект:
Уличен водопровод и канализация в к.к."Слънчев бряг-Запад", УПИ V-405.407, общ. Несебър
Преработка по чл154 от ЗУТ
ФАЗА: ТП
ЧАСТ:ВиК
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: БОН МАРШЕ ЕООД

Уважаема/и г-жо/г-н Георгиева, "Електроразпределение Юг" ЕАД/ЕР Юг/разгледа
представените от Вас проекти за обект: Уличен водопровод и канализация в к.к."Слънчев бряг
- Запад", УПИ V-405.407, общ. Несебър Преработка по чл154 от ЗУТ

[X] съгласува
Информация за следващи стъпки:
Да се спазят нормативните отстояния съгласно Наредба №8 от 28.07.1999г. и Наредба
№3 от 2004г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в
населени места.
Информираме също за възможно наличие на подземни съоръжения, за които не е
налична информация, в близост до трасе на настоящия обект.
Ползването на предоставените данни за ремонтно строителни-работи, както и с цел
избягване на инциденти е необходимо да се потърси съдействие с представител на
дружеството ни.
Изкопните работи в конфликтните места да се извършат на ръка.
Разкрити силови подземни кабели да се зарият в присъствие на представители на КЕЦ-

Поморие
□ не съгласува
Мотиви за не съгласуване:

□ Частите на проекта да се изпълнят съгласно Становище/Предварителен договор

МР437-0817

Q Частите на проекта да се изпълнят съгласно Договор

Електроразпределение Юг ЕАД

ул. Христо Г. Данов 37

Свържете се с нас:

info@elyug.bg

ЕИК 115552190

4000 Пловдив, България

т 0700 1 0007

www.elyug.bg

Оставаме на разположение за разрешаване на въпроси, възникнали в процеса на проектиране
и реализация на проекта.
Настоящето съгласувателно писмо за обект: Уличен водопровод и канализация в к.к."Слънчев

бряг - Запад", УПИ V-405.407, общ. Несебър Преработка по чл154 от ЗУТе важи в срок до:
[X] 1 година от датата на издаването му; / клиенти потребители на ел. енергия /

Ц 2 година от датата на издаването му. / клиенти производители на ел. енергия /

2/2

моб.тел.0888417731

инж.Донка Кръстева

ПРОЕКТ
ОБЕКТ: Уличен водопровод и канализация в
кж.“Слънчев бряг-Запад“,
УПИ V-405.407, общ. Несебър
Преработка по чл.154 от ЗУТ
ЧАСТ: ВиК
ФАЗА: ТП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: БОН МАРШЕ ЕООД

Проектант:.....
(инж. Донка Кръстева)
Диплома № 200104 , серия X 03,
УАСГ - 2003, Per . № 33891/2003

Съгласували:
1) ВОД........................
2) Геодезия.................
3) ПБ............................

Възложител:

— камара на инженерите в инвестиционното проектиране
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ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен номер № 03951

Важи за 2021 година

инж. ДОНКА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФРЕКАЦИОННА СТЕПЕН
МАГИСТЪР
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ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
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язвяк

wtHj?

ИНЖЕНЕР ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

включен в регистъра на КИИГ! за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 46/29.03,200<8 г. по части:
ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА
КОНСТРУКТИВНА НА ВиК СИСТЕМИ
ТЕХНОЛОГИЧНА НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПРИРОДНИ ВОДИ. БИТОВИ И
ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
ТРЕТИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ
ТЕХНОЛОГИЧНА НА СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ С ВОДА И
ПОЖАРОГАСИТЕЛНА ПЯНА

0:^2!

EUROINS

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ
В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

’ЧВи
MSSfgER Of eUROH.CLO
.ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" .АД
ЕЖ: 12126S113, Разрешение Ж8/15Д5Д933 г.
Република Вьлория, гр. София - SSS2
буя. „Христофор Кодунб’ № 43, тая. Д70017

241
emaitoffia@eurcsns.bs> www.auroins.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 04100100005161
Агенция: Стара Загора 4
Адоес:гр.Стара Загора,бул. Цар Симеон Велики 105, ет.4, оф.З
Тел.: 342 60S 668
E-mail: st.zagora4@euroins.bg
Посредник: ЕВРОПИНКАСИСТ ЕООД
Адрес: гр. Стара Загора, ул. Сава Силов 76
Легитимационен документ! договор №: 2334

Застраховащ: ДК ПРОЕКТИ ЕООД
Адрес: гр. Бургас, ж Изгрев, бл.118, stA, айЛ5
БИК: 205436384
Тел.: 0888417731
Застраховай: ДК ПРОЕКТИ ЕООД
Адрес: гр. Бургас, жк Изгрев, блЛ18, ет.4, ап.16
ЕЖ: 20M3S384 _____________ Тел.: 0888417731

Предмет на
дагавора

Покрити
-,рийсове..-

Срещу платена застрахователна премия ДЦ ЕВРОИНС“ АД, в качеството му на застраховате^, покрива професионалната
отговорност на застрахования по писмени претенции на увредените лица, предявени в срока на действие на този договор, за
неправомерни действия ипи бездействия на застрахования при или по повод изпълнение на неговите задължения, извършени в

срока на договора._________ .______________________ ___________________________________________________ —--------------------Покрива се професионалната отговорност на застрахования за неимуществени и имуществени вреди вследствие на-смърт или
телесна повреда на друга участници в строителството и-'ида на трети лица, за материални вреди върху имуществото на други участници s
строителството или на трети лица, каете и за съдебните разноски, присъдени в полза на увреденото лице по съдебни дела, водени

срещу застрахования за установяване на. неговата отговорност, когато застраходателят е привлечен в процеса.

. Категория строежи..

Профвсианална .дейност иа застрахования, за
която ев силазгстрахаватейкотолокритие
ПРОЕКТАНТ

Застрахователна ,
сума в агрегат

Лимитза едно
събитие

100 000.00 BGN

S0.000.00 3GN

КОНСУЛТАНТ за строителен надзор

3GN

BGN

КОНСУЛТАНТ за извършване на оценка за съотаетсгеие

BGN

BGN

СТРОИТЕЛ за цялостно изпълнение на строителството

BGN

BGN

СТРОИТЕЛ за изпълнение на отделни видове СМР

SGN
BGN-1

Ш

ЛИЦЕ, упражняващо строителен надзор

BGN

ЛИЦЕ, упражняващо техн. контрол по част «Конструктивна'

BGN
BGN
... BGN

Покритието е валидно само за вреди, причинени от застрахования при осъществяването, на застрахованата дейност на
територията на Република България във връзка със строежи от посочената категория или от друга категория, за
която нормативно определената минимална застрахователна сума е по-малка или равна на уговорената между
страните.
Самедчаяйе жзастраховаяия във всяка вреда

10 % от обезщетението или 1 000 {хиляда) BGN, което от двете е по-гопямо

Започва с началото на срока на договора, при условие че е платена премията или

Период аавастрахователното- шжртда

първата вноска по нея (ако е уговорено разсрочено плащане) и свършва с
прекратяването на договора

СРОК.НА ДОГОВОРА И ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПЕРИОД
НАЧАЛО: 00:00 ч.на21.01Д021г.
| КРАЙ: 23:53 4. ма 28.01.2022 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЙРЕМИЯЗАПЕРИОДАЙ СРОК ЗА НЕЙНОТО ПЛАЩАНЕ'
Вийска

Дата не падеж

1

20,01.2021

О5Щ0

Премия

Данък: 2%

Дължима сума

10G.0DBGN

2,50 8GN

102,00£СК

молоазн

2ДЮ BGM

10Z0S SGN

.

.Ред за плащане назтрвмията и последици при напдащанатой
Вноските от застрахователната премиясеплащат в,уговорения срока брой
или по банков, път. При неплащане на дължимата премия еди на.първата
вноска от нея при разсрочено плащане- застрахователното .покритие не
започва и застрахователят не носи риска по договора. При. неплащане на
разсрочена вноска от премията в уговорения срок договорът се прекратява
автойатачно от 24:00 часа на 15-Я ден от дата на падежа на разсрочената
вноска, като при настъпило застрахователно-събитие отношенията по повод
погасяването иа неиздьпжената част от застрахователната премия се
уреждат съгласно приложимите общи условия и- приложимите, законсаи
разлооадби.

Други условия:......................

За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите йа Наредбата за условията и реда за Задължително застраховане в
проектирането и строителството и на Кодекса за застраховането, заето и останалите разпоредби на действащото българско законодателство.
Долуподписаният, в качеството си не застраховащ / предстааител на застраховащия, декларирам следното:

1. Получих информацията по чп. 326 от Кодекса за застраховането;
мГХТ(EG) 201Sm Нг£в₽0ЯвЙСа’Я

ХХХезг поаХгпн2т^,ХХТ

и на Съвета бях виформираий, че ДЦ ЕВРОИНС* АД е администратор на

СЬЩИТе' ПРавйп2та за предоставяне на информация за упражняване правата на- субектите на лични данни и
я"а —

Дата и място на сключване на застраховката: 04ДД2021 .f„ гр. Стара Загора

За застраховащия:

За застраховагеля:

БЕКТ: Уличен водопровод и канализация в к.к.“Слънчев бряг-Запад“,
УПИ V-405.407, общ. Несебър, преработка по чл.154 от ЗУТ

ЧАСТ: Водоснабдяване и Канализация
ФАЗА: ТП

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА:
Текстова част:

1.
2.
3.
4.

Заглавна страница
Съдържание на проекта
Обяснителна записка
Безопастност, хигиена на труда и противопожарна безопасност
/БХТПБ/

Графична част:
1/10. Ситуация - водопровод..................................................................М 1: 500

2/10. Надлъжен профил - водопровод.................................. М L 1:500,Мн 1:50
3/10. Монтажен план.........................................................................................

4/10. Надлъжен профил - канализация.....................................М L 1:500,Мн 1:50
5/10. Напречен профил канализация...........................................................М 1:25

6/10. Типова ревизионна шахта....................................................................М 1:25
7/10. Укрепване на пожарен хидрант.......................................................... М 1:20
8/10. Детайл за възстановяване на асфалтова настилка.....................................
9/10. Детайл за възстановяване на тротоарна настилка......................................
10/10. Опорни блокове...............................................................................................

гр.Бургас, 2021 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
ОБЕКТ: Уличен водопровод и канализация в к.к.“Слънчев бряг-Запад“,
УПИ V-405.407, общ. Несебър, преработка по чл.154 от ЗУТ

ЧАСТ: Водоснабдяване и Канализация

1.Обща част
Настоящият проект е разработен на база задание на Възложителя, геодезическо
заснемане на съществуващия терен и В и К инфраструктурата в границите на проектните
трасета. Промяната се състои в изместване на новопроектирания водопровод на 1м от
бордюра от към южната страна на улицата.
II. Водопровод

> Проектно положение
Водните количества за ПБН са определени на база на нормите за проектиране и
действащите ППСТН. Новият външен водопровод ще се изпълни от ПЕВП - тръби тип
100/10 атм. и диаметър 0110x6,6.
Направата на водопровода ще стане от съществуващ водопровод ПЕВП 0110.
Избрано е трасе на водопровода по прилежащата обслужваща улица от
съществуващият водопровод ПЕВГ1011О до захранването и на УПИ V-405.407 в кв.1903.
Дължината на новия уличен водопровод е 88,70м.

Водоснабдяване за външно пожарогасене
Съгл. чл.161, ал.(З) на раздел I, гл.Х! на СТПНОБП не се предвиждат
самостоятелни водопроводи за пожарогасене. Има техническа възможност за
провеждане на необходимите водни количества за пожарни нужди от уличните
водопроводи.
Съобразно изискванията на чл.170, ал.(1) пожарни хидранти се проектират
надземни (съгласно БДС EN 14384 „Надземни пожарни хидранти колонков тип”) с
номинален диаметър не по-малък от 80 mm. Те се разпологат на защитено от повреда и
обозначено място. Максималното разстояние между пожарните хидранти в населени
места с по-вече от 100 000 жители е не повече от 100 т. Надземните пожарни хидранти
се оборудват със съединител щорц. За изключване на хидранта при необходимост е
предвидена спирателна арматура DN80mm. По трасето на уличния водопровод се
предвижда един надземен пожарен хидрант.
Разходът на вода за пожарогасене в урбанизираните територии в зависимост от
броя на едновременните пожари е определен съгласно чл.171, от табл. 15 на раздел I,
гл.Х1 на СТПНОБП : е бОл/с при повече от един главен клон и 10л/с за второстепенните
клонове, като броя на едновременните пожари е 3 и разхода на вода за един пожар е
ЗОл/с.
Изпълнение на водопровода
Спирателен кран DN100 е предвиден непосредствено в началото на
отклонението за уличния водопроводен клон.
Подробни данни за водопроводното отклонение и за разположението на
водомерната шахта са показани в друг проекта за сградата.
Изкопните работи по основното трасе да се извършат с вертикални откоси и
неплътно укрепване.
За откриване на нови улични водопроводи и отклонения от него е необходимо
поставяне на детекторна обозначителна лента с три медни проводника - два изолирани
и един неизолиран непосредствено над тръбите. Краищата на детекторните ленти да
бъдат изведени в предпазните чугунени гърнета на спирателните.
Необходимо е при строителството на водопроводи да се полага предопредителна

лента „ВНИМАНИЕ ВОДОПРОВОД” на 0.50м от терена (показано в графичната част на
проекта).
Полагането на тръбите ще става върху пясъчна подложка с дебелина 10 см.
Обратното засипване на изкопа да стане с отсевки, с ръчно трамбоване на пластове
през 20см до О.ЗОм над темето на тръбата. Дозасипването на изкопа да се извърши с
отсевки.
Преди въвеждане в експлоатация водопровода да се промие, дезинфекцира и
изпита хидравлично, съгласно изискванията на Наредба N 2 /22.03.2005г. Изпитването
да се извърши за по-малката от двете стойности:
Ризп. = Рmax. X 1,5МРа,

0,5 МРа, където
Рmax — Per. МРа

Ризп.= Ртах+

Ш.Канализация
За включване на отпадните води от имота е необходимо да се проектира улична
канализация по прилижащата улица.
Отпадните води от имота чрез канализационно отклонение ще се зауства в
новопроектирана улична канализация РР 0300, SN8, за целта е необходима направата
на ревизионни шахти в остта на улицата. Канализационното отклонение ще е предмет
на друг проект. Новопроектираната канализация се включва в съществуваща
канализация чрез съществуваща РШ 1. Дължината на новата улична канализация е
80,80м.
Подробни данни за дължини, диаметри и наклони за полагане на тръбите са
посочени в надлъжния профил.
Ревизионните шахти да се изпълнят от стоманобетонови пръстени оЮОО с чугунен
или полимербетонов капак.
Изграждането на новопроектирания канал да започне от същ. РШ 1 в посока към
РШ4.
Тръбите на новопроектираната канализация да се положат в изкоп съгласно
приложения напречен профил върху подложка от пясък с дебелина 15 см. Обратното
засипване да стане с отсевки, с трамбоване на пластове 20 см до ЗОсм над темето на
тръбата, а дозасипването механизирано с отсевки до теренната кота.
Необходимо е при строителството на канализации да се полага предопредителна
лента на 0.50м от терена „ВНИМАНИЕ КАНАЛИЗАЦИЯ”.
Преди въвеждането в експлоатация новопроектираната канализация да се изпита
хидравлично.

Преди започване на изкопните работи на място да се уточнят трасетата на
съществуващите подземни комуникации с представители на експлоатиращите ги
Дружества / ”ВиК” ,”EVN”, Vivacom /.
В местата на пресичането на съществуващите подземни комуникации изкопните
работи да се изпълняват ръчно в присъствието на представител на съответното
експлоатиращо предприятие.
При изпълнение на СМР стриктно да се спазват изискванията на ПИП СМР,
производителя на тръбите, както и тези по безопасност, хигиена на труда и
противопожарна безопасност / БХТПБ/.

Съставил
/инж.Д.Кръстева/

Мероприятия по
Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност
Проектът е съобразен с всички действуващи в настоящия момент нормативни
изисквания за безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност във
водоснабдителното и канализационното строителство и експлоатация.

I. Обща част
1. Забранено е допускането на външни лица на строителните и работни
площадки
2. На опасните места по участъците да се окачват табелки по техника на
безопасността, предупредителни знаци и надписи.
3. Административното ръководство са задължава да дава подходящи дрехи и
екипировки за съответния вид работа.
4. Обектовите ръководители, началниците на строителните площадки,
бригадири и майстори са длъжни да спазват и следят за опазването на
правилата и нормите по техника на безопасността.
5. Всеки работник или служител от инженерно-техническия персонал, който
постъпва за пръв път на работа или преминава на друга работа,
независимо от неговата подготовка се допуска на работа само след като
бъде подробно инструктиран по правилата на безопасността и хигиена
труда.
6. Ръководството на обекта и персонала са длъжни да спазват дадените
указания в настоящата инструкция и технология в строителството.
7. Необходимо и задължително е спазването на правилника по техника на
безопасността съгласно вида на работата.
8. Забранява се на работниците без разрешение да извършват каквито и да е
работи, невлизащи в кръга на техните задължения, освен от необходимост
освен за предотвратяване на аврия и то по нареждане на ръководството.
9. Работното място на работниците трябва да бъде в пълна безопасност.
10. В района на строителната площадка трябва да се прокарат подходящи
отводнителни канали с цел да се избегне подмиване на откосите и тяхното
срутване.
11. За безопасното преминаване на изкопи, канавки и др. опасни места, трябва
да се направят подходящи мостчета с ширина не по-малка от 0,80м с
парапет 1,0м и бордови дъски високи най-малко 15см.
12. Забранява се безредното складиране и разхвърляне на материали, детайли
и съоръжения и други материали.
13. Вредни за зравето на хората материали трябва да се съхраняват в
помещения, отдаличени от работните места и осигурени с вентилация.
14. Задължително е спазването на правилника за противожарна охрана.
Ръководството на обекта е длъжно да изпълни всички мероприятия по този
правилник.
15. Забранено е да се гасят с вода запалени варели с бензин, нефт, карбит и
терпентин. В такива случаи трябва да се използват пожарогасители с
въглеродендвуокис.
II. Изкопи
Злополуките при ръчно изпълнение на земните работи стават поради нарушение на
нормите и правилата на техника на безопасността и от прилагането на неправилни и
недопустими начини на работа. Задължително е да се спазват следните мероприятия:
1. Забранява се подкопаването.
2. Плаващи камъни в изкопа да не се покопават, а да се събарят отгоре.
3. Откосите на изкопите да се извършат съгласно правилника.
4. . Изкопаната пръст и единични камъни да се отстраняват далеч от ръба на
изкопа.
5. Транспортните пътеки, както и складирането на материалите трябва да

бъдат най-малко 1м отдаличени от ръба на изкопа.
6. Ръчният изкоп трябва да се извършва само с подходящи за целта
инструменти.
7. Мосчета, рампи и др. съоръжения трябва да бъдат винаги в изправност.
8. Задължително е ограждането на дълбоките изкопи и поставянето на
предупредителни табели и знаци.
9. При опасност от свличане да се сигнализира ръководството за вземане на
съответните мерки.
10. Взривните работи да се извършват от подготвени и квалифицирани за
целта специалисти.
11. При взривяването не се допуска работниците на обекта да останат на
открито на разстояние по-малко от ЗООм.
12. При влажни откоси на изкопите, работниците са длъжни да работят с
предпазни пояси и въжета.
13. Товаренето, разтоварването и пренасянето на взрива се извършва през
деня и от хора имащи право за това съгласно Т.Б.
14. Забранява се в една и съща кола да се пренасят взрив и капсули.

III. Укрепване на изкопите, разкрепване и засипване на същите
1. При изкопи застрашени от срутвания или видимо откосите са малки, трябва
да се направи укрепване, макар че не е предвидено по документация. До Зм
укрепването се прави неплътно - през една дъска, а при дълбочина от 3 до
5м укрепването е плътно и хоризонтално. Вертикално укрепване се прави
при много слаби почви.
2. Горните дъски при укрепването трябва да излизат над терена най-малко
15см при широкия и тесния изкоп.
3. Когато се прекопават тесни или широки изкопи в населени места, а така
също и в територията на строителната площадка близо до изкопите се
поставят огради с предупредителни надписи.
4. Разкрепването е една от особено опасните работи, ако не се спазват
правилата по техника на безопасността. За тази работа се изисква
постоянен технически контрол и изключително внимание.
5. Свалянето на подпорите да става в присъствието на техническия
ръководител на обекта.
6. Свалянето на разпонките от изкопите трябва да става отдолу, успоредно
със засипването на изкопа.
7. Количеството на едновременно свалените дъски не трябва да бъде повече
от две.
8. При ронливи и неустойчиви почви разглобяването трябва да се прави с
изваждането само на една дъска. След засипването и добре трамбоване на
почвата до височината на следващата дъска тогава се изважда тази дъска
и т.н..
9. Засипването на изкопите се придружава с усилено трамбоване на почвата,
съгласно предписанията дадени в проекта.
IV. Работа с машини
IV.1. При извършване на изкопни работи
1. При работа с булдозер, който засипва, подравнява или върши други
подходящи за него работи е много важно същият да не се изкачва по
наклон по голям от 25% и да не слиза по наклон по голям от 35%.
Булдозерът не трябва да се приближава до края на насипа по-малко от1м,
както и да отпуска ножа, понеже има опаснбст отЙгайча^Г—
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Инструкция за полагане на детекторна лента с медни проводници
Основни положения:

1. Детекторната лента се поставя директно върху/под неметални кабели и
тръбопроводи.

1= детекторна лента под или над кабели и тръбопроводи
2= разпределително табло, вътрешно свързване
3= кабел, тръбопровод

2. На всички места за свързване проводниците на детекторната лента трябва да
бъдат свързани така както са обозначени - син със син, червен с червен,
неизолиран с неизолиран. Само по този начин се осигурява проводимост на
сигнала, в случай на необходимост и при използване на предназначените за тази
цел детектори и уреди.
3. Надеждни и устойчиви връзки могат да бъдат направени само със
специализираните клещи на фирмата производител на детекторната лента.
4. Проводниците в краищата на всяка ролка са подготвени за свързване със
следващата ролка (фабрично снабдени с конектори и шлаухи за свързване).
5. В края на участъка, при отклоненията и разпределителните табла,
проводниците на детекторната лента трябва да бъдат достъпни, за целта същите
се извеждат в охранителните гърнета на спирателните кранове или в ревизионни
и арматурни шахти.

Осъществяване на свръзка
За правилното свързване са необходими клещите, конекторите и шлауха,
предоставени от фирмата производител на детекторната лента.
Контактът на проводниците в края и едната и началото на следващата
детекторната лента, трябва да бъде абсолютно сигурен.
Това е възможно само при строго спазване на описания по-долу ред (т.1 т.6).
При отклонения или прекъсвания свързването става по същия начин.
Последователност на свързване:
1. Отстранете около 1 см. от изолацията на двата медни проводника като за тази
цел се отстранява част от прозрачното фолио, покриващо лентата.
2. Освободените от изолация краища на проводниците, както и ниезолирания
проводник се пъхат до средата на конекторите, които се затягат с клещите.
Клещите, предоставени от фирмата производител на детекторната лента се
отварят едва тогава, когато затягането е извършено правилно.
Задължително проверете дали проводниците са здраво закрепени в
съединителните елементи.
3. След поставяне на конекторите в края на едната лента, се нахлузват
шлаухчетата върху изолираните проводници и се изтеглят така че да се виждат
конекторите.

4. Краищата на проводниците на втората лента подготвени по описания в точка 1
и 2 две начин се пъхат в конекторите на първата лента. Накрая така пъхнатите
проводници отново се затягат с клещите. Краищата на лентата трябва малко да се
застъпят и да се залепят на обратната страна с тиксо.
5. Проверете дали проводниците са закрепени добре в конекторите! При недобра
връзка затягането с клещите се повтаря!
6. Шлаухчетата се изтеглят така, че да покрият здраво закрепените метални
връзки и посредством запалка се затоплят / отнася се само за изолираните
проводници /, докато шлаухчетата прилепнат здраво към проводниците и
конекторите.
По описания по-горе начин могат да се правят отклонения.В тези случаи в един
конектор от едната страна е необходимо да се пъхнат 2 проводника и да се
осъществи затягането посредством предназначените за това клещи.

ВАЖНО! ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЛЕДВАЙТЕ ИНСТРУКЦИЯТА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА
ОТДЕЛНИТЕ ЛЕНТИ! ПРИ ЛОШО НАПРАВЕНИ ВРЪЗКИ ПРОСЛЕДЯВАНЕТО НА
ТРАСЕТО НА ТРЪБОПРОВОДА СЕ ЗАТРУДНЯВА ИЛИ Е НЕВЪЗМОЖНО!
ИЗПОЛЗВАЙТЕ КОНЕКТОРИТЕ, ШЛАУХЧЕТАТА И КЛЕЩИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ
ОТ ФИРМАТА-ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ДЕТЕКТОРНАТА ЛЕНТА!
САМО ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ НИЕ ГАРАНТИРАМЕ
БЕЗПРОБЛЕМНОТО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ТРАСЕТО НА ТРЪБОПРОВОДИТЕ!

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ по
ред
1

I
1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Вид строително-монтажни работи
2

Ед.
мярка Количество
3
4

Водоснабдяване
Рязане на асфалтова настилка
Разваляне на асфалтова настилка
Разваляне на пътно легло
Възстановяване на асфалтова настилка за категория на движението
“средно"
Възстановяване на пътно легло
Изкоп с ширина от 0,6 до 1,2м и дълб. до 2,Ом в земни почви укрепен
20%-ръчно
80%-машинно
Извозване на строителни отпадъци от пътно легло и асф.настилка +
такса изхвъргалище
Извозване на излишна земна маса със самосвал на Юкм + такса
изхвъргалище
Натоварване на камион с ръчен изкоп х 1,20
Извозване с камион на 10 км + такса изхвъргалище
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕВП 090
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕВП 0110
ДОСТАВКА И НАПРАВА НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА ПОД ТРЪБИ С
ДЕБ.10СМ
ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС ЗЕМНА МАСА, РЪЧНО С ТРАМБОВАНЕ
НА ПЛАСТОВЕ ПРЕЗ 20СМ ДО ЗОСМ НАД ТЕМЕ ТРЪБА

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС ЗЕМНА МАСА, МЕХАНИЗИРАНО С
ТРАМБОВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЖАРЕН ХИДРАНТ
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕТКА 90° ПЕВП Ф110
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ - ПЕВП Ф110-90
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 60° - ПЕВП Ф110
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДФЛАНШОВА ВРЪЗКА Ф90
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДФЛАНШОВА ВРЪЗКА Ф110
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ СТОМАНЕН ПЛОСЪК Ф100
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ СТОМАНЕН ПЛОСЪК Ф80
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ ГЛУХ СТОМАНЕН ГЛАДЪКФЮО

26
27
28
29
30
31
32

ДОСТАВКА
ДОСТАВКА
ДОСТАВКА
ДОСТАВКА
ДОСТАВКА

И
И
И
И
И

МОНТАЖ
МОНТАЖ
МОНТАЖ
МОНТАЖ
МОНТАЖ

НА БЕТОНЕН ОПОРЕН БЛОК
НА СПИРАТЕЛЕН КРАН DN80
НА СПИРАТЕЛЕН КРАН DN100
НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА
НА ЛЕНТА "ВНИМАНИЕ ВОДОПРОВОД'

ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД
Съставил: инж. Д. Кръстева

м
м3
м3

26
2,6
13

м3
м3

2,6

м3
м3
м3

82,40
16,48
65,92

м3

15,6

м3
м3
м3
м
м

65,92
16,48
16,48
13,00
90,00

м3

10,30

м3

41,97

м3
бр.
бр.

93,73
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
3,00
3,00
1,00

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
м
м
м

13

1,00
8,00
1,00
1,00
94,00
90,00
103,00

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ по
ред

Вид строително-монтажни работи

~~Г~

~Т~

1

Канализация

1

ДОСТАВКА И МОНТАЖ РРФ300, SN 8 ТРЪБА КАНАП
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАПАЦИ ЗА РЕВИЗИОННИ
ШАХТИ DN80
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТБ ЕЛЕМЕНТИ ЗА
РЕВИЗИОННИ ШАХТИ ДО 8М 01000
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТБ ЕЛЕМЕНТИ ЗА
РЕВИЗИОННИ ШАХТИ ПОДЛОЖЕН ПРЪСТЕН
Изкоп с ширина до 5м и дълб. до 3,0м в земни почви укр.

2
3
4

5
6
7

8
9

10
11
13

20%-ръчно
80%-машинно
ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС ЗЕМНА МАСА, РЪЧНО С
ТРАМБОВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ ПРЕЗ 20СМ ДО ЗОСМ НАД
ТЕМЕ ТРЪБА
ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС ЗЕМНА МАСА,
МЕХАНИЗИРАНО С ТРАМБОВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ
ДОСТАВКА И НАПРАВА НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА ПОД
ТРЪБИ СДЕБ.15СМ
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЕНТА"ВНИМАНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ"
Доставка и монтаж на чугунени стъпала

ьд.
мярка

Т”
м
бр.

Колич.

~Т“
82,00
3,00

бр.

3,00
бр.
3,00

м3
м3
м3

38,55
7,71
30,84

м3

73,80

м3

73,20

м3

18,45

м
бр.

82,00
9

асфалтова настилка
при бъдещо асф. на пътя

асфалтова настилка по
детайл за катег. на
движение "средно"

механизирано обр. засипване
с отсевки с големина на зърната
от 20-50мм. с трамбоване на
пластове по ЗОсм

ръчно обратно засипване
отсевки с големина на зърната
до 20мм. с трамбоване на
пластове по 20см.

тръба PVC

0315x7,7mm

пясъчна подложка-10см

39

32

39

110

, ЧйСТ»'! Н>3 При

обект:
чертеж:
проектант:
съгласували:

к.к.“Слънчев бряг-Запад“, УПИ V-405.407,
Община Несебър промяна по чл.154 по ЗУТ

ПБЗ
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инж.Донка Кръстева

Геодезия

фаза: ТП

М 1:50

Напречен профил - канализация

инж.

възложител:

част: В и К

Уличен водопровод и канализация в

ПБ
инж.1

1

УКРЕПВАНЕ НА ПОЖАРЕН ХИДРАНТ - НАДЗЕМЕН DN80

В ТРОТОАРНА НАСТИЛКА

пожарен хидрант - надземен DN80

М 1:20

100

чугунено гърне за трот. настилка

тротоар

поливен дренаж

1аст:В и К
Уличен водопровод и канализация в

обект:

к.к.“Слънчев бряг-Запад", УПИ V-405.407,

фаза: ТП

Община Несебър, промяна по чл.154 по ЗУТ 2021

чертеж:

Укрепване на пожарен хидрант

проектант:

8/8/20

бет. опорен блок
25/25/15

М 1:20

инж.Донка Кръстева

Геодезия

ПБЗ

ВОД

ПБ

съгласували:
инж.

възложител:

инж.Димитров инж. Георгиев

БОН МАРШЕ ЕООД

инж.

