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„Канализационна мрежа на гр. Горна Оряховица – гл.колектор II от 
ул. „Христо Смирненски” до включване в гл. колектор III и гл. 

колектор III от о.т.568 до включване в гл. колектор I” – етап I и 
етап II 
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Кратко описание: 

Проект „Канализационна мрежа на гр. Горна 
Оряховица – гл.колектор II от ул. „Христо Смирненски” до 
включване в гл. колектор III и гл. колектор III от о.т.568 до 
включване в гл. колектор I”  предвижда реконструкция и 
изграждане на гл.колектор II и гл. колектор III, като 
строително-монтажните работи са разделени на пет етапа.  
Предвижда се през 2019г. да бъдат изпълнени първи етап (с 
дължина 520м) и втори етап (с дължина 440м) по ул. „Мано 
Тодоров” и ул. „Хан Крум”. 

Тръбите, от които ще бъдат изпълнени, са гофрирани 
полипропиленови с гладка вътрешна и оребрена външна 
повърхност с коравина SN 8, с диаметри Ф 500мм и Ф 800мм, 
както и  стъклопластови центрофугално ляти и съставени от 
полиестерни смоли, армирани със стъклени влакна тръби с 
диаметри Ф 900мм, Ф 1000мм, Ф 1200мм и SN 10000.  

По ул. „Мано Тодоров” новият колектор ще бъде 
положен до съществуващия на малко по-голяма дълбочина, а 
в участъка по улица „Хан Крум” ще се премахнат 
съществуващите канали, тъй като диаметрите нарастват и 
поместването на два успоредни колектора в уличното платно 
става невъзможно при наличието и на други комуникации. 

Канализацията ще бъде положена върху пясъчна 
възглавница.  

Предвижда се изграждането и на 960м дренажна 
канализация от перфорирани бетонни тръби Ф 200мм.  
 Предвидени са общо 19 броя улични ревизионни шахти 
от сглобяеми елементи с диаметри 1,20м, 1,50м и 2,00м, две 
монолитни четириъгълни събирателни шахти (РШ16 и РШ 
17), едната от които със скок 1,5м (РШ17) и една монолитна 
разпределителна шахта (№1)– двустранен преливник. 

За поемането на повърхностните води ще се изградят 
22 броя единични улични оттоци и 40 броя двойни улични 



оттоци. 
В рамките на втория етап е заложено изпълнението на 

5 броя сградни канализационни отклонения с диаметър Ф 
200мм. 
 След приключване на строително-монтажните работи 
засегнатите асфалтова и тротоарна настилки следва да 
бъдат възстановени в първоначалния им вид.  

Строително-монтажните работи ще бъдат 
финансирани с безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС 
на стойност до 1 526 342,06 лева с ДДС.  

 
Стойност на проекта: 

 
1 526 342,06 лв. 

 
 
Финансиране от 
ПУДООС : 

 
 
1 526 342,06 лв.  

 
Финансов принос на 
Община Горна 
Оряховица: 

 
 
0 лв. 

 


