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Приложение № 1.1 

 

 

 Предметът на обществената поръчка е осъществяване на консултантски услуги за 

осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за обект: „Обновяване 

на градски парк в ПИ 12961.420.1 (УПИ I-1, кв. 75) в гр. Вършец“, финансиран по подмярка 

7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР), съфинансирана от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 

Основната цел на настоящата обществена поръчка е да се осигури високо квалифицирана 

експертна подкрепа на Възложителя в процеса на извършване на строително-монтажните работи 

за реализиране на обекта. 

Строителният надзор трябва да осигури надежден контрол върху качеството и количеството 

на планираните строително-монтажни работи, като защитава интересите на Възложителя през 

целия инвестиционен процес при изпълнение на поръчката. Той ще бъде отговорен за 

изпълнението на всички изисквания на българското законодателство, свързано с надзора на 

строителните дейности, а също така ще съблюдава и проверява дали Изпълнителят на строително-

монтажните работи ще извършва същите в съответствие с техническите норми и изисквания на 

специализираното законодателство (Закон за устройство на територията и подзаконовите актове 

към него) и одобрените инвестиционни проекти.  

Изпълнителят извършва строителен надзор в пълен обем на предвидените от Закона за 

устройството на територията (чл.168) отговорности и задължения, Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове 

за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и Наредба №3 от 

31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и действащи в 

момента нормативни актове за извършване на СМР до въвеждането на обекта в експлоатация и 

осъществява функциите на инвеститорски контрол.  

 

OПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

1. За дейностите в обхвата на услугата /строителен надзор по време на строителството, 

координатор безопасност и здраве, изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад/: 

Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват, съобразно изискванията на ЗУТ, 

Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане 

на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване 

съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове, 

свързани със спецификата на строежа. 

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка ще извършва надзор по време на 

строителството, съгласно чл. 166 от ЗУТ /до издаване на Разрешение за ползване /върху всички 

видове СМР, които се изпълняват от Строителя на обекта, в съответствие със законовите права и 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ   

„Консултантски услуги за осъществяване на независим 

строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: 

"Обновяване на градски парк в ПИ 12961.420.1 /УПИ I-1, 

кв.75/ в гр. Вършец“ 
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задължения на Изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на строеж, 

регламентирани в чл. 168 от ЗУТ, а именно: 

 Законосъобразно започване на строежа; 

 Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и 

протоколите по време на строителството; 

 Спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 от ЗУТ и чл. 

225, ал. 2 от ЗУТ и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3 от ЗУТ; 

 Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и 

безопасни условия на труд в строителството; 

 Недопускане на увреждане на трети лица и имоти следствие на строителството; 

Изпълнителят ще носи отговорност и за щети, които е нанесъл на Възложителя и на другите 

участници в строителството, и солидарна отговорност със Строителя за щети, причинени от 

неспазване на технически правила и нормативи и одобрения проект. 

В съответствие с изискванията на Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителството, Изпълнителят следва да: 

 Участва в съставянето на протокол Образец 1 за предаване и приемане на одобрения 

инвестиционен проект и разрешение за строеж за изпълнение на строежа; 

 Съставя протокол Образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне на 

строителна линия и ниво за строежа, при влязло в сила разрешение за строеж. В 3 (три) дневен 

срок от съставянето на този протокол заверява Заповедна книга на строежа, а в 7 (седем) дневен 

срок от заверката уведомява писмено общината, специализираните контролни органи и 

Регионалната дирекция за национален строителен контрол за заверената заповедна книга. 

 Подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се съставят по 

реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде съставител или лице 

извършило проверка, или лице в присъствието на което е съставен документът; 

 При нарушаване на техническите правила и нормативи лицето, упражняващо 

строителен надзор е длъжно да уведоми Регионалната дирекция за национален строителен 

контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението 

 След приключване на строително-монтажните работи лицето, упражняващо 

строителен надзор, изготвя окончателен доклад по чл. 168 от ЗУТ до Възложителя и актуален 

технически паспорт; 

 Изпълнява задължения за контрол върху действията на всички участници в 

строителството с цел недопускане на нарушения по чл. 178 от ЗУТ. 

В изпълнение на своите задължения, Изпълнителят на обществената поръчка ще има 

следните задачи: 

 Упражнява строителния надзор върху строежа чрез екип от правоспособни физически 

лица с доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за осъществяване 

на дейностите за оценяване съответствието на проекта и за упражняване на строителен надзор. 

Членовете на екипа трябва да отговарят на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ; 

 Осигурява необходимата организация за ефективна надзорна дейност и комуникацията 

в и на своя екип по отношение законосъобразното започване на строежа, проверките свързани с 

изпълнението на строежа съобразно одобрения инвестиционен проект и изискванията по чл. 169, 

ал. 1 от ЗУТ; 

 По време на изпълнение на СМР осигурява постоянно присъствие на експертите от 

своя екип по всички проектни части, като представя пред Възложителя доказателства за това на 

работните срещи, провеждани в присъствие на Възложителя; 
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 Присъства на всички заседания/срещи между участниците в инвестиционния процес, 

независимо по чие искане или работен план график се провеждат, като всеки път докладва за 

основните дейности (видовете СМР) от строежа, за които до този момент е упражнен текущ 

строителен надзор по строителството, съставените документи (актове), както и за възникнали 

проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им; 

 Следи за хода на изпълнение на СМР, съгласно графика на строителя, да оценява 

забавата и да определя какви мерки трябва да се вземат в това отношение. Съгласувано с 

Възложителя да нарежда извършването на изменения в графика или да взема решения по такива 

изменения, предлагани от изпълнителя. 

 Контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления реално 

извършените видове и количества СМР на строежа, които на съответния етап от изпълнение на 

проекта се удостоверяват от строителя с акт. След извършените проверки на място и установени 

съответствия, подписва акта; 

 Извършва необходимите проверки и носи отговорност за: спазване на изискванията за 

здравословни и безопасни условия на труд в строителството; недопускане на увреждане на трети 

лица и имоти следствие на строителството; годността на строежа за въвеждането му в 

експлоатация; 

 Извършва контролни проверки по чл. 169б, ал. 1 от ЗУТ за доставените на строежа 

строителни продукти, които се влагат в обекта, за да се осигури спазването на чл. 169а, ал. 1 и на 

Наредбата по чл. 169а, ал. 2 от ЗУТ, вкл. извършва проверки за съответствие на: техническите 

показатели на доставените строителни продукти с данните в представените от Строителя 

сертификати и протоколи от изпитвания със заложените в инвестиционния проект технически 

показатели и характеристики; 

 Контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления реално 

извършените видове и количества СМР на строежа, които подлежат на заплащане и подписва, 

съвместно с Проектанта, упражняващ авторски надзор, изготвените от Строителя протоколи за 

установяване на действително извършени и подлежащи на заплащане СМР, преди да бъдат 

предоставени за подпис от Възложителя; 

 Контролира качеството на извършваните СМР и предотвратява с действията си по 

компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването на 

предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на строежа; контролира 

задължителното изпълнение на заповедите на проектанта, вписани в заповедната книга на 

строежа, свързани с авторското му право и не допуска действия от страна на Строителя, които 

биха довели до неспазване на изработения, съгласуван и одобрен инвестиционен проект; 

 Взема решения за спиране и пускане на строежа; 

 Контролира отстраняването на дефектите посочени от него или други контролни 

органи. При ненамеса на строителя за отстраняването им да информира писмено Възложителя и 

Дирекцията за национален строителен контрол. 

 Упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на 

строителството, в пълния обем предвиден в чл. 11 на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 

монтажни работи; 

 Изпълнение на ангажиментите по чл. 10 от Наредбата за управление на строителните 

отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали; 

 В рамките на 3 (три) работни дни Изпълнителят изготвя писмено констатации, които 

предоставя на Възложителя, ако възникне необходимост от промени във видовете работи на 

обекта, във връзка с обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени по време на процеса на 
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проектиране, но задължително преди тези промени да са извършени от Строителя. Констатациите 

включват подробно описание на причините и необходимостта от възникналите промени, снимков 

материал, успоредно подкрепен с текстови разяснения по установените проблеми; 

 Да дава указания и да взема решения по въпроси, които не водят до изменение на 

проекта и са в обхвата на отговорностите на строителния надзор. 

  При необходимост от съставяне на екзекутивна документация на строежа, след 

фактическото му завършване, Изпълнителят заверява екзекутивната документация заедно с 

останалите участници в строителството; 

 Да изисква провеждането само в негово присъствие и да контролира правилността, 

пълнотата и законосъобразността на всички функционални проби, пускови изпитания и пробна 

експлоатация, доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация. 

 Участва в комисии за провеждане на единични, 72-часови проби и комплексни 

изпитания съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството. 

 Изготвя технически паспорт на строежа преди въвеждането му в експлоатация по реда 

на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите в необходимия обхват и 

съдържание преди въвеждането му в експлоатация;  

 Изготвя окончателен доклад до Възложителя, съгласно изискванията на чл. 168, ал. 6 

от ЗУТ, след приключване на СМР, за издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за 

въвеждане в експлоатация. Докладът следва да е окомплектован с всички необходими документи, 

удостоверяващи годността на строежа за приемането му; 

 Да осигури на възложителя и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по всяко 

приемливо време до документацията, свързана с извършените услуги, за извършване на проверки 

и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора и след това. 

 Изпълнителят съдейства на Възложителя и Строителя, като осигурява необходимите 

актове/протоколи/становища/одобрения/съгласувания от държавни контролни органи по време на 

строителството. Всички дължими такси за издаване на всички необходими 

разрешение/одобрения/съгласувания и/или други документи/действия по време на строителството 

се заплащат от Възложителя; 

 Изпълнителят внася окончателния доклад съответно в Об.А – Вършец, ДНСК/РО НСК 

– Монтана с Искането на Възложителя за назначаване на Държавна приемателна комисия за 

строежа. Участва в Държавната приемателна комисия. 

 Изпълнителят е длъжен да осъществява и дейността „Упражняване на строителен 

надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през минималните гаранционни 

срокове” до изтичането на последния гаранционен срок за обекта, определен съгласно Наредба 

№2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в 

експлоатация, удостоверено с надлежен документ, издаден от компетентните органи. 

Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което строежът е имал проявен 

дефект, до неговото отстраняване. Гаранционната отговорност се изключва, когато проявените 

дефекти са резултат от непредвидено обстоятелство. 

Изпълнителят следва да съгласува с Възложителя всяко свое решение и/или предписание 

и/или действие и/или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-

стойностните сметки за осъществяваните строителни работи. 

При изпълнение на настоящата поръчка, Изпълнителят следва да спазва действащата 

приложима нормативна уредба. 
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Горното изброяване е примерно и неизчерпателно. Предмет на поръчката са и всички 

други дейности, изисквани от закона, технологичните правила и нормативи или необходими за 

осигуряване на ефективен и качествен контрол по изпълняваните строителни работи. 

 

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТA НА СМР, ПОДЛЕЖАЩ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 

 

Съществуващо положение 

Обектът се намира в ПИ 12961.420.1 (УПИ I-1, кв. 75) в гр. Вършец - Слънчева градина. 

Проектно решение 

Строежът е ТРЕТА КАТЕГОРИЯ (съгласно чл.137, ал.1, т.З , б."е" от ЗУТ чл.б, ал.6 от 

Наредба №1/ 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. 

Общо за обект „Обновяване на градски парк в ПИ 12961.420.1 (УПИ I-1, кв. 75) в гр. 

Вършец“ са предвидени следните видове и обеми строително-монтажни дейности: 

 

№ Наименование на СМР Мярка Количество 

  OБHOBЯВАНЕ НА ГРАДСКИ ПАРК В ГРАД ВЪРШЕЦ, В ПИ 12961.420.1 

  ЧАСТ "ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО" 

  І. Труд и материали - полагане на настилки     

1 Фрезоване на износващ слой асфалт ~2647m2 m3 106.00 

2 Валиране на земна основа за настилки m2 83.00 

3 Доставка и полагане на основа от трошен камък 

(фракция 30-50мм) включително уплътняване 

m3 8.30 

4 Доставка и полагане на основа от  заклинен 

трошен камък (уплътнени агрегати Ф5-22мм) 

m3 8.30 

5 Доставка, полагане и уплътнение на неплътен 

асфалт за покритие ~83m2 

m3 5.00 

6 Доставка, полагане и уплътнение на плътен асфалт 

за износващ пласт ~83+2647m2 

m3 109.20 

  II. Труд и материали за засаждане на 

растителност 

    

1 Затревяване с тревно семе (вкл.посевен материал) m2 7578.00 

2 Насип от хумусен слой за попълване на дупки m3 12.00 

3 Минерални торове - комбиниран NPK ~7578m2 kg 190.00 

  ЧАСТ "АВТОМАТИЗИРАНИ ПОЛИВНИ СИСТЕМИ" 
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  І. Специализирани материали:     

1 Разпръсквач, 10 см, рег. сектор (40~360 º) бр. 33.00 

2 Разпръсквач, 10 см, рег. сектор (40~360 º) бр. 19.00 

3 Разпръсквач 10 см, пълнокр./рег.сектор(50~360 º)  бр. 37.00 

4 Разпръсквач тип спрей  Н=10 cm бр. 26.00 

5 Дюза 8-A регулируема - R= 2.4 m бр. 4.00 

6 Дюза 10-A регулируема - R= 3.0 m бр. 7.00 

7 Дюза 12-A регулируема - R= 3.7 m бр. 7.00 

8 Дюза 15-A регулируема - R= 4.6 m бр. 3.00 

9 Дюза 17-A регулируема - R= 5.2 m бр. 5.00 

10 Разпръсквач 10см + дюза "MP100090", радиус 2.5 

- 4.6 м., рег. сектор (90~210º), тъмночервена 

бр. 39.00 

11 Разпръсквач 10см + дюза "MP200090",  радиус 4 - 

6.4 м., рег. сектор (90~210 º), черна 

бр. 78.00 

12 Разпръсквач 10см + дюза "MP300090", радиус 6.7 

- 9.1 м., рег. сектор (90~210 º), синя 

бр. 47.00 

13 Разпръсквач 10см + дюза "MP1000360", радиус 

2.5 - 4.6 м.,фикс. сектор 360 º, маслинено зелена 

бр. 3.00 

14 Разпръсквач 10см + дюза "MP2000360",  радиус 4 

- 6.4 м., фикс. сектор 360 º, червена 

бр. 10.00 

15 Разпръсквач 10см + дюза "MP3000360", радиус 

6.7 - 9.1 м., фикс. сектор 360 º, сива 

бр. 4.00 

16 Разпръсквач 10см  бр. 34.00 

17 Дюза "МР 800", радиус 1.5 - 3.7 м., рег. сектор 

(90~210 º), оранжева 

бр. 2.00 

18 Дюза "МР 1000", радиус 2.5 - 4.6 м., рег. сектор 

(210~270 º), светлосиня 

бр. 5.00 

19 Дюза "МР 2000", радиус 4 - 6.4 м., рег. сектор 

(210~270 º), зелена 

бр. 4.00 

20 Дюза "МР 3000", радиус 6.7 - 9.1 м., рег. сектор бр. 2.00 
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(210~270 º), жълта 

21 Дюза "МР 3500", радиус 9.4 - 10.7 м., рег. сектор 

(90~210 º), бежова 

бр. 7.00 

22 Дюза радиус 3.6 - 4.5 м., рег. сектор (45~105 º), 

светло синя 

бр. 7.00 

23 Дюза 1.5 - 4.5 м., рег. сектор (45~105 º), слонова 

кост 

бр. 3.00 

24 Дюза 1.5 - 4.5 м., рег. сектор (45~105 º), мед бр. 2.00 

25 Дюза 1.5 - 9.1 м., рег. сектор (45~105 º), кафява бр. 2.00 

26 Инструмент за настройка за разпръсквач  (сектор и 

дюзи) 

бр. 1.00 

27 Инструмент за настройка, радиус/сектор бр. 1.00 

28 Професионална тръба Ф16 мм. - 30 метра ролка, за 

1 л.м. 

л.м. 240.00 

29 Коляно 1/2"-коничен накрайник бр. 274.00 

30 Коляно 3/4"-коничен накрайник бр. 386.00 

31 Клапан електромагнитен - 1"Ж/ без рег.на дебита 

със соленоид на 9V/DC 

бр. 33.00 

32 Клапан електромагнитен - 1"Ж/ с рег.на дебита със 

соленоид на 9V/DC 

бр. 1.00 

33 Клапан електромагнитен - 1 1/2 "Ж/ с  рег.на 

дебита със соленоид на 24V/AC 

бр. 1.00 

34 Соленоид DC-9V за всички модели клапани бр. 1.00 

35 Хидроизолираща връзка  за ел. кабел 3 х 1.5mm2 бр. 70.00 

36 Програматор 1 станция без соленоид бр. 1.00 

37 Програматор 4 станции без соленоид бр. 5.00 

38 Програматор 6 станции без соленоид бр. 3.00 

39 Датчик за дъжд + 7,6 m  ел. Кабел бр. 1.00 

40 Шахта за клапани  PZR 113 EzOpen - 12" B/G, бр. 1.00 
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правоъгълна / 28 x 41 x h=33 cm, със  закл. дръжка 

41 Шахта за клапани PZR 115 EzOpen - 20" B/G, 

правоъгълна / 67 x 49 x h=33 cm, със  закл. дръжка 

бр. 8.00 

42 Шахта за клапани, кръгла Ø21 със сферичен кран 

3/4" стомана  

бр. 8.00 

43 Колектор за клапани 2-пътен / холендров 1"Ж бр. 3.00 

44 Колектор за клапани 3-пътен / холендров 1"Ж бр. 4.00 

45 Колектор за клапани 4-пътен / холендров 1"Ж бр. 4.00 

46 Нипел с уплътнение 1" бр. 34.00 

47 Коляно / холендър 1" х 1"М бр. 8.00 

48 Тапа / холендър 1"Ж бр. 8.00 

49 Спирателен кран сферичен PP/метал 1" Ж х 1" Ж бр. 8.00 

50 Филтър  дисков 1" М 90 см2 150Mesh бр. 8.00 

51 Сферичен  кран 1.1/2" бр. 1.00 

52 Нипел РЕ 1 1/2" х 1 1/2" бр. 1.00 

53 Капков маркуч Ø16mm/ 0,33cm/2 l/h кафяв / 400m 

ролка / кафяв 

л.м. 300.00 

54 Спирателен кран РЕ Ø16 х 3/4"М бр. 4.00 

55 Муфа РЕ 3/4" х 3/4" бр. 4.00 

56 Регулатор на налягане 1,7 атм. 3/4"М --3/4"Ж   бр. 4.00 

57 Муфа РЕ Ø16 x 16 бр. 10.00 

58 Коляно РЕ Ø16 x 16 бр. 40.00 

59 Тройник РЕ Ø16 x 16 x 16 бр. 20.00 

60 Скоба двойна РЕ Ø16 х 16 бр. 20.00 

61 Колче фиксиращо РЕ Ø16(20)  бр. 200.00 

  II. Спецификация на тръби и фитинги:     
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1 ПВЦ ТРЪБА МУФИРАНА ВЪНШ. КАНАЛ 5m, 

Ф110мм/3.2мм/ SN4 

л.м. 60.00 

2 ПЕВП Тръба Ф63 SDR17 / PN10 - 100m-ролка л.м. 480.00 

3  РЕ Тройник PN10 63 x 63 x 63 бр. 4.00 

4  РЕ Коляно PN10 63 x 63 бр. 24.00 

5  РЕ Муфа PN10 63 X 63 бр. 5.00 

6  РЕ Тапа PN10 63 бр. 5.00 

7  РЕ Адаптор мъжки PN10 63 x 1½” бр. 2.00 

8  РЕ Водовземна скоба  PN10  63 X 1"1/4 бр. 8.00 

9  РЕ Водовземна скоба  PN10  63 X 3/4 бр. 8.00 

10 ПЕВП Тръба Ф32 SDR17 / PN10 - 100m-ролка л.м. 2600.00 

11 РЕ Тройник PN10 32 x 32 x 32 бр. 68.00 

12 РЕ Коляно PN10 32 x 32 бр. 122.00 

13 РЕ Муфа PN10 32 X 32 бр. 24.00 

14 РЕ Коляно женско PN10 32 x ¾” бр. 104.00 

15 РЕ Коляно мъжко PN10 32 x ¾” бр. 20.00 

16  РЕ Адаптор мъжки PN10 32 x 1¼” бр. 8.00 

17 РЕ Адаптор мъжки PN10 32 x 1” бр. 44.00 

18 РЕ Адаптор мъжки PN10 32 x ¾” бр. 4.00 

19 РЕ Водовземна скоба  PN10  32 X 3/4 бр. 238.00 

20 Тефлон профи лента бр. 16.00 

  III. СМР,  други разходи      

1 Трасировъчни работи бр. 1.00 

2 Изкоп - насип  л.м. 2140.00 

3 Монтажни работи на  тръби, фитинги и 

специализиран продукт 

бр. 1.00 
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4 Транспортни и доставни за материали тръби и ел. 

кабели и части  

бр. 1.00 

5 Други непредвидени материали и СМР бр. 1.00 

  ЧАСТ "ВиК" 

  Помпено оборудване и резервоар на помпена 

станция 

    

1 ПОМПА 10HM04P22M  Q=7 m3/h H=50m. бр. 1.00 

2 Резервоар за вода - 12000 л. бр. 1.00 

3 ХОРИЗ. МЕМБР.СЪД VAO24 24л 10 bar 1   бр. 1.00 

4 ЧЕСТОТ. ПРЕОБР. 220V за монофазни помпи с 

водно охлаждане, присъединяване 1 1/4", за 

двигатели с макс. 14,0А  1,8kW, 220V, Max 8bar. 

бр. 1.00 

5 Манометър 0-10 бара бр. 2.00 

6 Възвратен клапан 2" месинг  бр. 1.00 

7 Сферичен кран 2"ЖX2"Ж бр. 5.00 

8 Електрически поплавък с дължина на кабела  -  

10 м 

бр. 1.00 

9 Електрически поплавък с дължина на кабела  -  

15 м 

бр. 1.00 

10 Филтър дисков 2"(SSS) 817 см2 120Mesh бр. 1.00 

11 Филтър дисков 2"(SSS) 817 см2 155Mesh бр. 1.00 

12 Фитинги и тръби ПЕ за тръбна разводка в 

помпената станция 

бр. 1.00 

13 ПЕВП Тръба Ф32 SDR17 / PN10 - 100m-ролка л.м. 50.00 

14 РЕ Коляно PN10 32 x 32 бр. 3.00 

15 РЕ Адаптор мъжки PN10 32 x ¾” бр. 1.00 

16 Поцинкована водовземна скоба  1 1/4" X 3/4" бр. 1.00 

17 Ел. табло за управление (Табло, предпазител, 

моторзащита, контактор, нивомер, клеми, 

бр. 1.00 
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щуцери и окабеляване) 

18 Транспорт резервоар бр. 1.00 

19 Монтаж резервоар  бр. 1.00 

20 Монтаж помпено оборудване  бр. 1.00 

ЧАСТ "ЕЛЕКТРО" 

1 Трасиране на кабелна линия м 35.00 

2 Направа изкоп със зариване и трамбоване  3-та 

категория -0,6/0,9м 

м 35.00 

3 Направа подложка и полагане на PVC лента м 35.00 

4 Д-ка и полаганене на гоф. РVC Ф50 тръба в готов 

изкоп: 

м 35.00 

5 Д-ка и изтегляне на кабел СВТ 4х6мм2 по тръби 

(съществуваща тръбна мрежа и нова гоф. тръба) 

м 90.00 

6 Свързване на кабел към съоръжение бр. 2.00 

7 Направа на суха разделка на кабел СВТ 4х6мм2 бр. 2.00 

8 Пробег на автолаборатория бр. 1.00 

9 Д-ка и м-ж на кабелни марки бр 4.00 

10 Почистване на обект от строителни отпадъци и 

извозването им 

м3 0.20 

11 Доставка и полагане на стом.поц.шина 40/4мм за 

отводи, контур и заземители 

м 4.00 

12 Доставка и монтаж на зземителен кол от 

ст.поц.тръба 21/2” с дължина 2,5м 

бр. 2.00 

13 Направа и монтаж на контролен съединител бр. 1.00 

14 Измерване на преходното съпротивление от 

специализирана лаборатория 

бр. 1.00 

 

ВАЖНО!!! В изпълнение на разпоредбата на чл. 48, ал.2 от ЗОП и чл. 49, ал. 2 от ЗОП 

да се счита добавено и да се чете "или еквивалент" навсякъде, където в документацията по 

настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или 
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други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, специфичен процес, 

търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.  

На основание чл. 50, ал. 1 от ЗОП, когато техническите спецификации са определени 

съгласно чл. 48, ал. 1, т. 2, възложителят не може да отстрани оферта на основание, че 

предложеното строителство, доставки или услуги не съответства на посочения стандарт, 

спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, ако участникът докаже в 

своята оферта с подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл. 52, че 

предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от 

техническите спецификации.  

На основание чл. 50, ал. 1 от ЗОП, когато технически спецификации са определени 

съгласно чл. 48, ал. 1, т. 1, възложителят не може да отстрани оферта за строителство, 

доставки или услуги, които съответстват на български стандарт, въвеждащ европейски 

стандарт, европейска техническа оценка, обща техническа спецификация, международен 

стандарт или стандартизационен документ, установен от европейски орган по 

стандартизация, ако участникът докаже в своята оферта с подходящи средства, включително 

чрез доказателствата по чл. 52 от ЗОП, че тези стандартизационни документи се отнасят до 

определените от възложителя изисквания за работни характеристики и функционални 

изисквания.  

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите 

Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN 

или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да 

са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с 

нестандартни материали. 

 

 


