
ТЕХНИЧЕСКА  СПЕЦИФИКАЦИЯ  

Настоящият  документ  представлява  „технически  спецификации" по  смисъла  на  § 2, т. 
54 от  ДР  на  Закона  за  обществените  поръчки  (ЗОП)за  изпълнение  на  обществената  
поръчка, възлагане  чрез  провеждане  на  публично  състезание  по  реда  на  ЗОП, с  
предмет: 
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Прогнозна  стойност  

За  етап  1- 2100000.ООлв. без  ДДС  

За  етап  2- 2100000.ООлв. без  ДДС  



За  етап  3-2000000.00 лв. без  J(ДC 

За  етап  4 -2000000.ООлв. без  JTJIC 

СМР  -етап  1 

пречиствателната  станция  за  отпадъчни  води  ще  бъде  изградена  в  поземлен  имот  с  
индентификатор  №  02748.113.913 по  КККР  на  с. Бараково, местност  „Жабокрек", с  
площ  10.02 декара, който  е  собственост  на  Община  Кочериново. 

два  главни  канализационни  колектори  - Гл.Кол. I, Гл.Кол. II, както  и  второстопенна  
канализационна  мрежа  от  второстепенни  канапи. 

Трасето  на  външния  колектор  върви  по  градски  път, в  някои  части  предложената  
площадка  е  общински  имот. 

Канализационна  мрежа  трябва  да  бъде  изградена  от  вълно-образни  двуслойни  
полиетиленови  тръби  - висока  плътност, клас  на  твърдост  SN8 и  европейска  норма  
EN13476. От  външната  страна  са  вълнообразни, а  от  вътрешната  - гладки. 
Технологичния  процес  включва: 
- изкопаване  на  траншеята  по  дадения  детайл  на  съответната  дълбочина. 
- тръбите  са  със  стандартна  дължина  6 м. Монтирането  им  става  на  муфи  . 
- тръбите  се  монтират  върху  пясъчна  подложка  от  10см. 
- обратно  засипване  на  тръбите  до  25см  над  темето  им  става  с  пясък  или  мека  пръст. 
Задължително  да  се  уплътнява  пясъка  около  тръбите, за  да  се  избегнат  последващи  
деформации. Изпитват  се  на  необходимото  налягане. 
Голямата  част  от  битовата  канализация  ще  се  положи  по  съществуващи  улици  с  
настилка  - трошенокаменна  или  асфаптова. Ширината  на  улиците  варира  от  В=4,0 до  
8,Ом. С  оглед  на  икономия  при  възстановяване  на  настилката  е  предвидено  изкопа  за  
канала  да  се  изпълни  с  укрепване, като  само  в  горната  си  част  - в  обсега  на  засипка  с  
трошен  камък  , ще  се  изпълни  под  откос  1:0,67. След  това  до  дъно  изкоп  е  предвидено  
неплътно  укрепване. Вълнообразните  полиетиленови  тръби  ще  се  полагат  върху  
пясъчна  възглавница  с  дебелина  10 см. Обратния  насип  до  25см  над  темето  на  тръбата  
ще  се  изпълни  от  пясък. Следва  обратен  насип  от  изкопаните  маси  до  поддържащия  
слой  на  асфалтовата  настилка, който  се  уплътнява  на  пластове  през  20см. Настилките  
на  улична  мрежа  на  града  се  възстановяват  за  средно  движение  с  изключение  на  
главния  клон, който  обратния  насип  ще  бъде  извършен  с  баластра. 
Там, където  не  се  възстановяват  улични  настилки, изкопа  за  канализация  ще  се  
извършва  с  неплътно  укрепване. 
Монтажът  на  тръбите  да  се  изпълни  съгласно  инструкцията  на  фирмата  производител . 
Съгласно  предписанията  на  инженерно-геоложкия  доклад  състава  на  почвата  е  1 ОО°/о  
земна. 
По  канапизационната  мрежа  ще  се  изградят  следните  съоръжения: 

• ревизионни  шахти  
• сградни  канализационни  отклонения  
• дъждоприемни  шахти  
1. Ревизионните  шахти  се  предвиждат  по  всички  вертикални  и  

коризонтални  чупки  по  трасето  на  канализацията, при  смяна  на  диаметрите  и  при  
включване  на  един  или  повече  канали  в  други. Изграждането  им  се  предвижда  от  
сглобяеми  стоманобетонови  елементи. 

Ревизионните  шахти  на  канали  с  диамеrьр  над  фб00 са  изнесени  странично  
от  тръбата. Даден  е  детайл  за  изпълнението  им. 



При  строителството  на  РШ  по  черен  път  е  необкодимо  да  се  задигнат  
капаците  над  кота  терен  до  0,20 м.Това  се  налага  за  предпазване  шахтите  от  попадане  
на  вода  и  кал  и  затлачването  им. 

2. Сградни  отклонения  - ще  се  изпълнят  от  РЕф200. Дължината  им  е  в  
зависимост  от  ширината  на  уличната  нивелета. 

З. Дъждоприемните  шахти  се  разполагат  в  зоната  на  осовите  кръстовища, 
определено  разстояние  по  уличните  регули, в  зависимост  от  наклона  на  уличната  
нивелета  и  местата  на  водосборите. 

Нормативна  уредба  

Изпълнителят  следва  стриктно  да  спазва  изискванията  на  Закона  за  устройство  на  

територията  (ЗУТ) и  приложимите  нормативни  актове, между  които: 

• Правила  за  извършване  и  приемане  на  строителни  и  монтажни  работи; 

•Наредба  №  2 от  22.03.2004 г. за  минималните  изисквания  за  здравословни  и  безопасни  

условия  на  труд  при  извършване  на  строителни  и  монтажни  работи  и  други  наредби, 

инструкции  и  подзаконови  нормативни  актове, засягащи  трудовата  и  здравна  
безопасност  на  работещите, касаещи  изпълнението  на  работите  на  настоящия  обект; 

•Наредба  №  Iз-1971/2009г. на  МРFБ  и  МВР  за  строително-технически  правила  и  норми  
за  осигуряване  на  безопасност  при  пожар; 

•Наредба  №  РД-02-20-1/05.02.2015г. за  условията  и  реда  за  влагане  на  строителни  
продукти  в  строежите  на  Република  България; 

•Всички  действащи  законови  и  подзаконови  нормативни  актове  на  национапно  ниво, 
относими  към  предмета  на  поръчката. 

Навсякъде, където  в  обявлението  или  в  .настоящата  документация  е  посочено   
модел, източник, процес, търговска  маАка, патент, тип, произход  или   
производство  да  се  чете  ,./или  еквивалентно / "  

Предметът  на  настоящата  обществена  поръчка  включва  строително-ремонтни  работи  
по  всички  проектни  части. 

Дейностите  ще  бъдат  извършвани  поетапно  след  изрично  възлагане  от  страна  на  
възложителя  при  осигурено  финансиране. 

З. Изисквания  при  организация  и  изпълнение  на  строителството. 

Избраният  изпълнител  трябва  да  изпълни  предмета  на  поръчката  при  стриктно  спазване  
на  законодателството, свързано  с  предмета  на  поръчката, приложената  техническа  
спецификация, документацията  и  договора  за  обществена  поръчка. 	Строителната  
дейност  започва  с  подготвителен  етап, през  който  на  Изпълнителя  се  предоставя  цялата  
необходима  документация, запознава  се  с  целите  и  необходимите  резултати  от  проекта. 
Той  подготвя  строителната  площадка. 

Преди  да  започване  строителството  изпълнителят  е  длъжен  да  вземе  необходимите  
мерки  за  осигуряване  на  безопасността, като. направи  ограждения  и  прелези, постави  



предупредителни  знаци  и  други; да  вземе  необходимите  мерки  за  запазване  от  повреди  

и  разместване  на  заварени  подземни  и  надземни  мрежи  и  съоръжения, геодезически  

знаци, зелени  площи, декоративни  дървета  и  други; да  уведоми  общинската  

администрация  за  откритите  по  време  на  изпълнението  подземни  и  надземни  мрежи  и  

съоръжения, необозначени  в  съответните  специализирани  карти  и  регистри; такива  

мрежи  и  съоръжения  се  закриват  само  след  като  се  заснемат  по  установения  ред; да  

уведоми  незабавно  органите  по  пожарна  безопасност  и  защита  на  населението  и  по  

безопасност  на  движението  за  началото  и  срока  на  строителството  по  съответните  

улици  (при  необходимост), които  се  разкопават; да  уведоми  незабавно  съответните  

служби  и  експлоатационни  дружества  за  евентуални  повреди  на  мрежи  и  съоръжения, 

произлезли  при  работата, а  ако  се  отнася  за  повреди  на  водопроводи, топлопроводи  или  

газопроводи  - да  уведоми  незабавно  и  хигиенно-епидемиологичните  и  органите  по  

пожарна  безопасност  и  защита  на  населението  и  др. 

Следва  реалното  изпълнение  на  строително-монтажните  работи. Строителството  се  

~ 	осъществява  въз  основа  на  представените  от  участника, определен  за  Изпълнител, 

техническа  оферта  и  приложенията  към  нея. 

Изпълнителят  трябва  да  планира  дейностите  по  такъв  начин, че  работите  да  могат  да  се  
извършват  без  прекъсване  за  целия  строителен  период. 

Строителните  и  монтажни  работи  да  се  изпълняват  под  прякото  ръководство  и  
наблюдение  на  технически  ръководител  на  обекта  и/или  представител  на  община  
„Кочериново". 

За  осигуряване  необходимите  условия  за  здравословни  и  безопасни  условия  на  труд  по  
време  на  строителството, всички  работници  е  необходимо  да  бъдат  запознати  със  
спецификата  на  работите, които  трябва  да  извършват. Задължително  е  провеждането  на  
периодичен  инструктаж.Преди  започване  на  работата, работниците  трябва  да  бъдат  
снабдени  с  изправни  инструменти, специално  работно  облекло. На  строителната  
площадка  не  се  допускат  до  работа  лица, които  не  са  назначени  в  съответствие  с  

~ 	изискванията;не  са  съответно  инструктирани  и  обучени  по  БХТПБ;не  са  снабдени  или  
не  ползват  съответно  изискващите  се  работно  облекло, обувки, лични  предпазни  
средства  и  обезопасени  инструменти;имат  противопоказни  заболявания  спрямо  
условията  на  работата, която  им  се  възлага;са  правоспособни  или  имат  съответна  
квапификация, но  са  преместени  на  друго  работно  място  и  не  са  преминали  инструктаж  
за  условията  на  новото  им  работно  място;са  в  нетрезво  състояние  или  са  под  
въздействието  на  други  упойващи  средства. 

Строителните  машини  (ако  такива  се  използват) и  инвентарни  приспособления  трябва  
да  отговарят  на  характера  на  работата  и  да  се  пускат  в  действие  само  след  като  
предварително  е  проверена  тяхната  изправност. 

Строителната  площадка  трябва  да  се  поддържа  чиста  и  безопасна. Всички  отпадъци  се  
натоварват  на  камион  и  се  извозват  на  определеното  за  целта  депо. При  окончателното  
завършване  на  строително-ремонтните  работи  се  прави  и  основно  почистване  на  
обекта. 



Преди  започване  и  по  време  на  изпълнението  на  възложените  работи, Изпълнителят  
трябва  да: 

- анализира  и  проверява  всички  данни, 

- да  провери  всички  количества, отразени  в  количествената  сметка, 

- да  посети  и  прегледа  обекта  и  да  получа  цялата  необходима  информация, 

- да  изясни  всички  задачи. 

Строително-монтажните  работи, предмет  на  възлагане, трябва  да  се  извършват  при  

изключително  строго  съблюдаване  на  изискванията  и  нормативната  уредба  за  
здравословни  и  безопасни  условия  на  труд. Изпълнителят  е  задължен, съгласно  чл.169, 

ал. 1 от  ЗУТ  да  изпълнява  СМР  според  нормативните  изисквания  за  хигиена, здраве  и  
опазване  на  околната  среда, вкл. защита  от  шум. 

Изпълнителят  е  отговорен  за  спазването  на  изискванията  на  Закона  за  управление  на  

	

~ 	отпадъците  (ЗУО) и  на  компетентните  власти, имащи  отношение  към  въпросите, 
свързани  с  опазването  на  околната  среда. 

При  извършване  на  СМР  по  приключване  на  обекта, Изпълнителят  е  длъжен  да  включи  
мерки  и  дейности  за  опазване  и  защита  на  околната  среда, подготовката  за  
изпълнението  на  които  да  започне  преди  и  да  продължи  в  периода  на  строителство  на  
обекта, до  предаването  му  на  Възложителя, с  цел  да  се  гарантира  спазването  на  
законовите  разпоредби  и  недопускане  на  негативно  въздействие  върху  околната  среда  и  
здравето  на  хората, работещи  на  обекта, както  и  на  ползвателите  на  сградата  и  
населението  в  района. Всички  строително-монтажни  работи  да  се  изпълняват  в  
съответствие  с  българските  разпоредби  и  закони  за  защита  на  околната  среда. да  бъдат  
сведени  да  минимум  шума  и  праха  на  обекта. 

Възложителят  ще  предостави  цялата  налична  информация, която  би  могла  да  е  полезна  
за  изпълнение  на  работите. 

	

~ 	Изпълнителят  трябва  да  осигурява  материали, оборудване, както  и  всичко  друго  
необходимо  за  изпълнение  на  договора. Вложените  материали  и  изделия  при  
изпълнение  на  строителните  и  монтажни  работи  следва  да  отговарят  на  предвидените  в  
техническите  изисквания  към  вложените  строителните  продукти,съгласно  Наредба  №  
РД-02-20-1 от  5.02.2015 г. за  условията  и  реда  за  влагане  на  строителни  продукти  в  
строежите  на  Република  България. 

Всички  строителни  материали  трябва  да  отговарят  на  изискванията  на  действащите  
Български  държавни  стандарти, БДС, EN unu 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. 
Влаганите  материали  трябва  да  бъдат  придружени  със  сертификат  за  качество, като  
техническите  им  характеристики  да  бъдат  предварително  съгласувани/одобрени  от  
Възложителя. В  случай  че  се  налага  промяна/замяна  на  определен  вид  материап  в  
конкретна  позиция  от  количествено  стойностната  сметка, то  такава  промяна/замяна  е  
допустима, само  в  случай  че  качеството  и  техническите  характеристики  на  новия  вид  



материал  са  по-добри, а  единичната  цена  за  съответната  позиция  остава  същата  или  е  
по-ниска, от  съответната  цена  по  договора  с  Изпълнителя. 

4.Одобряване  на  работите  

Изпълнените  видове  работи  или  части  от  тях  се  одобряват  от  лице, упълномощено  от  
Възложителя, да  извършва  инвеститорски  контрол  на  обекта, само  след  като  напълно  са  
завършени  от  Изпълнителя, съгласно  одобрените  детайли, спецификации, материали  
или  продукти, удовлетворяващи  изискванията  за  качество  на  приложимите  стандарти. 

Скритите  видове  работи  може  да  бъдат  междинно  одобрявани  при  завършването  им  в  
определени  учасrьци  преди  върху  тях  да  започне  изпълнението  на  последващи  видове  
работи. 

Лицето, упражняващо  инвеститорски  контрол  на  обекта, издава  инструкции  за  
поправка  на  допуснати  дефекти  и  отклонения  при  изпълнението  на  работите. 
Инструкциите  са  задължителни  за  Изпълнителя  и  работите  няма  да  бъдат  одобрени  за  

__ 

	

	плащане  докато  всички  дефекти  и  отклонения  не  бъдат  отстранени  до  удовлетворяване  
на  възложителя. Такива  одобрения  се  смятат  за  междинни  и  не  освобождават  
Изпълнителя  от  неговите  договорни  задължения  до  края  на  гаранционния  период, както  
е  посочено  в  условията  па  Договора. 

5. Гаранционни  срокове  

Предложените  от  Участниците  гаранционни  срокове  следва  да  бъдат  не  по-кратки  от  
предвидените  в  Наредба  №  2 от  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  чл. 160, ал. 4 и  ал. 5 от  ЗУТ. 

Всички  дефекти, възникнали  преди  края  на  гаранционния  срок  се  констатират  с  
протокол, съставен  и  подписан  от  представители  на  Възложителя  и  Изпълнителя. При  
проявени  дефекти  преди  края  на  гаранционния  срок, в  резултат  на  вложени  
некачествени  материали  или  оборудване  или  некачествено  извършени  работи  от  

~ 
изпълнителя, същият  ще  ги  отстрани  за  собствена  сметка  в  срок, определен  от  
възложителя, съгласно  клаузите  на  договора  за  изпълнение. 

Видовете  и  количества  работи  са  описани  в  количествените  сметки  -приложение  
към  образеца  на  ценово  предложение  към  документацията  за  участие  в  
процедурата  

ОБЩИ  И  СПЕЦИФИЧНИ  ИЗИСКВАНИЯ  КЪМ  СТРОИТЕЛНИТЕ  ПРОДУКТИ  
Строителните  продукти, предназначени  за  трайно  влагане  трябва  да  са  годни  за  
предвижданата  им  употреба  и  да  удовлетворяват  основните  изисквания  към  строежите  
в  продължение  на  икономически  обоснован  период  на  експлоатация  и  да  отговарят  на  
съответните  технически  спецификации  и  надионалните  изисквания  по  отношение  на  
предвидената  употреба. 
По  смисъла  на  Регламент  /ЕС/ №  305/2011: 
❑ „строителен  продукт" означава  всеки  продукт  или  комплект, който  е  произведен  и  
пуснат  на  пазара  за  трайно  влагане  в  строежи  или  в  части  от  тях  и  чиито  



експлоатационни  показатели  имат  отражение  върху  експлоатационните  характеристики  
на  строежите  по  отношение  на  основните  изисквания  към  строежите; 
❑ „комплект" означава  строителен  продукт, пуснат  на  пазара  от  един-единствен  
производител, под  формата  на  набор  от  най-малко  два  отделни  компонента, които  
трябва  да  бъдат  сглобени, за  да  бъдат  вложени  в  строежите; 
❑ „съиуествени  характеристики" означава  онези  характеристики  на  строителния  
продукт, които  имат  отношение  към  основните  изисквания  към  строежите; 
❑ „експлоатационни  показатели  на  строителния  продукт" означава  
експлоатационните  показатели, свързани  със  съответните  съществени  характеристики, 
изразени  като  ниво, клас  или  в  описание. 

Редът  за  прилагане  на  техническите  спецификации  на  строителните  продукти  е  в  
съответствие  с  Регламент  /ЕС/ №  305/2011, чл. 5, ал. 2 и  3 от  3ТИП  и  Наредба  №РД-02- 
20-1 от  05.02.2015 г. за  условията  и  реда  за  влагане  на  строителни  продукти  в  
строежите  на  Република  България. Строителните  продукти  се  влагат  в  строежите  въз  
основа  на  съставени  декларации, посочващи  предвидената  употреба  и  се  придружават  

~ 	от  инструкция  и  информация  за  безопасност  на  български  език. Декларациите  са: 
1) декларация  за  експлоатационни  показатели  съгласно  изискванията  на  Регламент  
(ЕС) №  305/2011 и  образеца, даден  в  приложение  III на  Регламент  (ЕС) №  305/2011, 
когато  за  
строителния  продукт  има  кармонизиран  европейски  стандарт  или  е  издадена  
Европейска  техническа  оценка. При  съставена  декларация  за  експлоатационни  
показатели  на  строителен  продукт  се  нанася  маркировка  „СЕ" или  еквивалентно/и  ; 
2) декларация  за  характеристиките  на  строителния  продукт, когато  той  не  е  обхванат  
от  хармонизиран  европейски  стандарт  или  за  него  не  е  издадена  ЕТО. При  съставена  
декларация  за  характеристиките  на  строителен  продукт  не  се  нанася  маркировката  „СЕ" 
или  еквивалентно/и; 
3) декларация  за  съответствие  с  изискванията  на  инвестиционния  проект, когато  
строителните  продукти  са  произведени  индивидуално  или  по  заявка, не  чрез  серийно  
производство, за  влагане  в  един  единствен  строеж. 
Декларациите  следва  да  демонстрират  съответствие  с  българските  национални  
изисквания  по  отношение  на  предвидената  употреба  или  употреби, когато  такива  са  
определени. 

-~ 	На  строежа  се  доставят  само  строителни  продукти, които  притежават  подходящи  
характеристики  за  вграждане, монтиране, поставяне  или  инсталиране  и  само  такива, 
които  са  заложени  в  проектите  със  съответните  им  технически  характеристики, 
съответстващи  на  техническите  правила, норми  и  нормативи, определени  със  
съответните  нормативни  актове  за  проектиране  и  строителство. 
Всяка  доставка  се  контролира  от  консултанта, упражняващ  строителен  надзор  на  
строежа. 
След  всеки  посочен  конкретен  стандарт, спецификация, техническа  оценка, текническо  
одобрение  или  технически  етапон  в  настоящата  спецификация  
участникът/изпълнителят  да  чете  думите  "или  еквивалентно/и". 
След  всеки  конкретен  модел, източник  или  специфичен  процес, който  характеризира  
продуктите  или  услугите, предлагани  от  конкретен  потенциален  изпълнител; търговска  
марка; патент; тип  или  конкретен  произход  или  производство  да  чете  думите  "или  
еквивалентно/и". 
Неразделна  част  от  Техническата  спецификация  е  работния  проект  


