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Покана за предварителен подбор 

 

 

Правителството на Република България получи финансиране от Световната банка за 

Проекта за развитие на общинската инфраструктура и възнамерява да използва част 

от постъпленията за плащанията по договора за строителството на яз. „Луда Яна” и 

пречиствателната станция за питейни води към него. Този договор ще се 

съфинансира и от националния бюджет на  Република България чрез бюджета на 

Министерството на регионалното развитие. Търгът ще се води по правилата и 

процедурите за допустимост на Световната банка. Министерството на регионалното 

развитие възнамерява да извърши предварителен подбор на изпълнителите и/или 

фирмите за MIDP-CW-ICB-1 Строителство на яз. „Луда Яна” и пречиствателна 

станция за питейни води.  

Яз. „Луда Яна” е разположен на 2 км североизточно от гр. Панагюрище, на р. Луда 

Яна, непосредствено след сливането на р. Стара  и р. Мулейска.  

Основните съоръжения на яз. „Луда Яна’ са: язовирна стена, водовземна кула, 

отбивен тунел, основен изпускател, преливник, пречиствателна станция за питейни 

води (ПСПВ). Язовирната стена е проектирана като земно-насипна, изградена от 

материали на обекта. Откосите са изградени от речен пясък и баластра. 

Водонепропускливият елемент е централното ядро, изградено от глина, фундирано 

на бетонова плоча, дебела 1 м. Стената е изградена до 30 м (70% от предложената 

обща височина от 43,5 м). 

 

Основните дейности, които трябва да се изпълнят за изграждането на яз. „Луда Яна” 

и ПСПВ:  

1. Язовирна стена и прилежащите й съоръжения: 

- Изкопни работи по стената и прилежащите й съоръжения  – 62 000 м
3
 

- Баластрен насип за опорните призми – 195 000 м
3
 

- Филтри и дренажи – 36 550 м
3
 

- Насип за стената с глинесто ядро – 51 000 м
3
 

- Скален насип за бронята – 24 500 м
3
 

- Изграждане на инжекционната завеса, дълбока 30 м и дълга 720 м  

- Изграждане на стоманобетонен преливник, водовземна шахта и основен 

изпускател 

- Изграждане на Контролно-измервателна система 



- Учредяване на санитарно-охранителна зона 

- Изграждане на обслужваща сграда за експлоатация на язовира 

2. ПСПВ (пречиствателна станция за питейна вода) 

- Изграждане на помпена станция  

- Изграждане на ПСПВ  

- Изграждане на захранващи водопроводи към съществуващата мрежа за 

водоснабдяване на гр. Панагюрище  

3. Други дейности 

- Дейности по изместването на електропроводи 110 и 20 kV   

 

Предварителният подбор ще се проведе съгласно процедурите, посочени в 

Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits,  (издание: м. май 2004 г., 

преработка м. октомври и май 2010 г.) на Световната банка и е открит за всички 

допустими участници, както е определено в наръчника. 

 

Заинтересованите допустими кандидати могат да получат допълнителна информация 

от Министерство на регионалното развитие на адреса, посочен по-долу, в рамките на 

работното време от 09:00 до 17:00 часа. Пълен комплект на документите за 

предварителен подбор на английски език могат да се свалят от интернет страницата 

на Министерство на регионалното развитие - http://www.mrrb.government.bg.  

Заявленията за предварителен подбор се представят в ясно обозначени пликове и се 

предават на посочения по-долу адрес до 12:00 часа на 23 април 2014 г. Заявления, 

подадени след посоченото време, няма да се приемат. 

 

Министерство на регионалното развитие  

На вниманието на: Андрей Андреев, координатор по Проекта за развитие на 

общинската инфраструктура  

Ул. „Св. св. Кирил и Методий ” № 17-19, 

1202 гр. София 

Република България  

Тел: +35929405291 

Факс: +35929872517 

Електронна поща: aandreev@mrrb.government.bg  

Интернет страница: http://www.mrrb.government.bg 

 

http://www.worldbank.org/html/opr/procure/guidelin.html
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