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Изх. №26-00/497/27.05.2013г. 
 
ДО 
 
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА И ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ В 
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
„Изпълнение на ПСОВ по смисъла на чл.3 ал.1 т.3 буква "а" от ЗОП по проект 
„Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на 
съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене” 
 
ОТНОСНО: РАЗЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАПИТВАНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА 
УЧАСТИЕ ПО ЧЛ.29 АЛ.1 ОТ ЗОП 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

Във връзка с постъпили запитвания по документация за обществена поръчка с 
предмет: „Изпълнение на ПСОВ по смисъла на чл.3 ал.1 т.3 буква "а" от ЗОП по 
проект „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и 
рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене”и чл. 
29 от ЗОП, Ви отговаряме на постъпилите запитвания: 

 
 

Въпрос 1:  
 

Необходимо ли е на етап участие в гореописаната процедура представянето на 
сертификати и декларации за съответствие  на материалите, които ще използваме при 
евентуално спечелване на поръчката, тъй като същите се издават и предоставят от 
производителите и/или доставчиците на същите само след като те бъдат закупени? 
 
 
Отговор 1: 
 

Изискване на Възложителя за разглеждане на офертата е представяне на 
сертификати и декларации от производители и/ или доставчици. Същото е 
предпоставка за прилагане на методиката и съответно за извършване на 
класиране на участника. 
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Въпрос 2:  
 

В раздел 5. „Критерии и методика за комплексната оценка на подпоказател т. Б 
„Управление на риска ” от т. 3 „Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” - ПЗ в 
колона „Фактори, влияещи на оценката” са описани понятия като „ясно”, „подробно”  и 
„неосъществени пропуски и/или частично несъответствие”, които понятия са 
неприложими към този показател за оценка на офертата. Те са използвани към 
подпоказател „А” и вероятно е станала техническа грешка. Моля да ни подадете 
конкретното описание за подпоказател „Б” за оценка на офертата. 
 
Отговор 2: 
 

Понятията “ясно”,  “подробно” и “несъществени пропуски и/или частично 
несъответствие” са елемент от относителната тежест на методиката, която  
се прилагат от Комисията назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и 
класиране на офертите.  Понятията  “ясно”,  “подробно” и “несъществени 
пропуски и/или частично несъответствие” се прилагат при степенуване на 
фактори, влияещи на оценка свързана с подпоказател “Управление на риска”, а 
именно :  Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на 
риска Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска ;Мерки за преодоляване на 
последиците при настъпване на риска във връзка с дефинираните предварително от 
възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора: 
1. Времеви рискове: 
- Закъснение началото на започване на работите; 
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; 
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; 
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в 
строителния процес; 
3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите 
страни в рамките на проекта, а именно: Предоставящият безвъзмездната финансова 
помощ Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда”- МОСВ, 
Бенефициентът по Програмата и Възложител на договорите за услуги и 
строителство, Изпълнителите на отделните договори, асоциираният партньор ВиК 
дружество; 
4. Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в изискванията на 
ОП„Околна среда 2007-2013 г.” във връзка с наблюдението и отчитането на 
дейностите по договора сключен с бенефициента. 
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по 
договора от Страна на Възложителя; 
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или 
неточности в проектната документация. 
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7. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или 
други форми на негативна реакция от страна на местното население. 
 
Въпрос 3:  
 

В предоставените ни количествени сметки за изграждане на ПСОВ липсва 
количествена сметка за част „Вертикална планировка и вътрешни пътища”, като същата 
присъства като позиция VIII в Обобщената стойностна сметка. С цел коректното 
оценяване на поръчката моля да ни бъде предоставена такава. 

 
Отговор 3: 
 

 Предоставяме ги, като приложения - Приложение  №1.1 и Приложение 
№1.2. 
 
Въпрос 4:  
 

След като разгледахме предоставените материали за горепосочения обект, не 
открихме КСС за някои подобекти, посочени в обобщената КСС, а именно: 

1. VIII - Част Вертикална планировка и вътрешни пътища 
2. XVI - Част Възстановяване на настилка довеждащ водопровод до ПСОВ в частта 

по път PVN 1004 и общи участъци водопровод и тласкател 
3. XVIII - Възстановяване на настилка тласкател от КПС до ПСОВ  
 

Отговор 4: 
 
За т.1 по в.4 виж отговор 3. 
 
За т.2 по в.4: КСС за част „Възстановяване на настилка довеждащ водопровод до 
ПСОВ в частта по път PVN 1005 и PVN 1004 и общи участъци водопровод и 
тласкател“  е предоставена на участниците на сайта на Общината в 
„Документация за участниците“, папка „КСС ПОСВ“, подпапка „Външни връзки“, 
файл с наименование KSS_patna_vazstanoviavane_vodoprovod_i obshti uchastaci s tl.xls. 
 
За т.3 по в.4: КСС за част „Възстановяване на настилка тласкател от КПС до 
ПСОВ“  е предоставена на участниците на сайта на Общината в „Документация за 
участниците“, папка „КСС ПОСВ“, подпапка „Външни връзки“, файл с наименование 
KSS_Belene_patna_vuzstanoviavane_tlaskatel_20120521.xls. 
 
Въпрос 5:  
 

Относно: Инвестиционни дейности в рамките на проекта (Документация за 
участие), стр.13/14 - маркираните са съоръженията по линията водата, утайките и 
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спомагателните сгради, и съоръжения. Сравнявайки ги с посочените в приложения към 
тръжните книжа (одобрен) I-ви вариант на Идейния проект се оказа, че липсват 
първичните утаители, ПС за първични утайки и утайкоуплътнителя, а е добавен 
авариен изправител. Съгласно КСС за технологичното оборудване, към аварийния 
изправител е предвидена ПС за плаващи вещества въпреки, че той не е оборудван със 
съоръжения за тяхното събиране. 
 

Въпрос №5.1.: Горепосочените съоръжения действително ли не са предмет на 
настоящата поръчка или става въпрос за печатна грешка? 
  Въпрос №5.2.: Кога ще получим чертеж и КСС за остойностяване на 
съответните СМР относно аварийния изправител и ПС за плаващи? 
 Въпрос №5.3.:  По какъв начин и/или с какво съоръжение ще се събират 
плуващите материи в аварийния изправител и прибутват за отвеждане чрез 
прилежащата ПС? 
 Въпрос №5.4.: Кое съоръжение заменя утайкоуплътнителя и какви са неговите 
конструктивни и работни параметри? 
 Въпрос №5.5.: Какви промени настъпват по отношение на стабилизираната 
утайка (количество и съдържание на сухото вещество) поради премахване на 
утайкоуплътнителя? 
 
Отговор 5: 
 

Отговор № 5.1.: Не са предмет на настоящата поръчка следните съоръжения: 
първични утаители, ПС за първични утайки, утайкоуплътнител и ПС за плаваци 
вещества към авариен изравнител. 

 
Отговор № 5.2.: Приложен е чертеж  на авариен изравнител – Приложение  № 2. 
КС за СМР по част конструктивна e  предоставена на участниците на сайта на 

Общината в „Документация за участниците“, папка „КСС ПОСВ“. 
 
Отговор № 5.3.: Не се събират плуващи материали в аварийния изравнител. 
 
Отговор № 5.4.:  Предвидено е комбинирано съоръжение Аеробен 

стабилизатор - Утайкоуплътнител - Към аеробния стабилизатор е предвидена 
система за отдекантиране на утайковите води. 

 
Отговор № 5.5.:  Прилагаме оразмеряване на аеробен стабилизатор – 

Приложение № 3. 
 
Въпрос 6:  
 

Относно: Сграда „въздуходувки”, чертеж БЕЛ/ИП/Т/11-19 - посочените 
габаритни размери гарантират монтирането на 4 бр. въздуходувки, по 2 за биобасейна и 
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аеробния стабилизатор. Същевременно и съгласно КСС за технологичното оборудване, 
те са 6 бр. 

 
            Въпрос № 6.1: Колко на брой въздуходувки и с какви параметри са необходими? 
 Въпрос №6.2: Ако те са общо 6 бр., кога ще получим чертеж и КСС за 
остойностяване на СМР на сграда „въздуходувки”? 
 
Отговор 6: 
 

Отговор № 6.1.:  Прилагаме спецификация на оборудването за I вариант. - 
Приложение № 5. 

 
Отговор № 6.2.: Прилагаме чертеж - Приложение № 4. 
КС за СМР по част конструктивна e  предоставена на участниците на сайта на 

Общината в „Документация за участниците“, папка „КСС ПОСВ . 
 

Въпрос 7:  
 

Относно: Финансиране на проекта (Документация за участие), стр.21/2 - 
прогнозната стойност за изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка 
е 9.311.456,01 лв. (без ДДС) и за тази сума е направена разбивка по видове работи, 
както и уговорката, че Участник предложил по-висока обща и/или позиционна цена от 
посочените ще бъде отстранен от процедурата. Сумирайки стойностите  в дясната 
колона на таблицата се получава 10.043.757,96 лв. 

Въпрос  : Кои са пределните верни стойности по видове работи? 

Отговор 7: 

Прогнозната стойност за изпълнение на дейностите по настоящата обществена 
поръчка е 9.311.456,01 лв. (без ДДС). Тя е сбор от стойността на редовете в таблицата 
на стр.21/22 от документацията за участие, както следва:  

3.1.1. разходи за подготовка на обект  - 60 000,00 лв. без ДДС; 

3.1.2. разходи за изграждане/реконструкция на ПСОВ  - 5 247 400,64 лв. без 
ДДС; 

3.1.3. разходи за изграждането на довеждаща техническа инфраструктура, 
осигуряваща достъп само до изградените съоръжения  - 732 301,90 лв. без ДДС; 

3.1.4. разходи за машини и съоръжения за ПСОВ  - 2 357 287,89 лв. без ДДС; 





Приложение №1.1       КС вертикална планировка 
 
 
 
 
 

Обект: 
 

 
Подобект: 

Възложител: 

Фаза: 

Част: 

Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на 
съществуващата водоснабдителна мрежа в гр. Белене 

ПСОВ 

Община Белене 

РП 

Вертикална планировка и вътрешни пътища 
 

 
Количествена сметка - вертикална планировка 

 
 
 
 
 

№ по ред 

 
Описание  на 
строително- 

монтажни работи 

 
 
 
 
Ед.мярка 

 
 
 
 
Количество

 

 
 
Единична цена 

(лева) 

 

 
 

Обща цена 
(лева) 

1 3 4 5 6 7 

 

 
 
 
 
 

1 

 
Изкоп с багер на земни 
почви при нормални 
условия (взаимствен 
изкоп) и транспорт до 
площадката 

 
 
 
 
 

m3 

 

 
 
 
 
 

25 174 

  

 
2 

Разриване с булдозер 
на земни почви 98% 

 
m3  

24 671 
  

3 Разриване ръчно - 2% m3 503   
 
 

4 

Уплътняване на почви 
механизирано - 
d=20cm 

 
 

m3 

 
 

24 671 

  

 
5 

Уплътняване на почви 
ръчно - d=10cm 

 
m3  

503 
  

 
6 

Направа на откоси 
(насип) 

 
m3  

3 346 
  

 
 
 

7 

Подравняване на 
откосите в земните 
почви, направени по 
механизиран начин 

 
 
 

m2 

 
 
 

3 346 

  

 
 
 

8 

Подравняване на 
площи по шаблон 
(площите извън сгради 
и съоръжения) 

 
 
 

m2 

 
 
 

5 690 

  

 
9 

Полагане на хумус на 
откоси 

 
m3  

253 
  

Всичко в лв. 
без ДДС: 

 

20% ДДС  

 

Всичко в лв. с 
ДДС: 

 

 
 
 
 

 Изготвил: 
 /                              / 
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 Приложение №1.2       КС вътрешни пътища 
 

Обект: 
 

 
Подобект: 

Възложител: 

Фаза: 

Част: 

Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на 
съществуващата водоснабдителна мрежа в гр. Белене 

ПСОВ 

Община Белене 

РП 

Вертикална планировка и вътрешни пътища 
 

 
Количествена  сметка - вътрешни пътища 

 
 
 
 

№ по ред 

Описание на 
строително-монтажни 

работи 

 
 
 
Ед.мярка 

 
 
 
Количество

 

 
Единична цена 

(лева) 

 

 
Обща цена 

(лева) 
1 3 4 5 6 7 

 
 

1 

Основа от несортирани 
едрозърнести 
материали d= 40 cm 

 
 

m3 

 
 

1336 

  

 
 

2 

Асфалтови смеси d=12
cm (битумизирана 
основа) 

 
 

t 

 
 

962 

  

 
 

3 

Неплътен 
асфалтобетон d= 4 cm 
(доставка и полагане)

 
 

t 

 
 

321 

  

 
 

4 

Плътен асфалтобетон
d= 4 cm (доставка и 
полагане) 

 
 

t 

 
 

321 

  

5 Тротоари 
 
 

6 

а) около сгради и 
пешеходни пътеки - d= 
4,5 - 6 cm 

 
 

m2 

 
 

330 

  

7 б) около съоръжения m2 480 
 
 

8 

 
в) алеи эа обслужване 
на съоръжения - 350 m2

    

 
 

9 

- асфалтобетон плътен 
d= 4 cm (доставка и 
полагане) 

 
 

t 

 
 

34 

  

 
 

10 

- основа - несорт. 
едрозърнести м-ли - 
d= 24

 
 

m3 

 
 

84 

  

 
11 

Банкети към пътищата 
(баластра) 

 
m3  

86 
  

 
12 

Борд h= 40 cm 
(отводнителен) 

 
m' 

 
25 

  

 
 
 

13 

 
Видими бетонови 
бордюри 18/35 cm 
(около адм. лаб. сграда)

 
 
 

m' 

 
 
 

50 

  

Всичко в лв. 
без ДДС: 

 

20% ДДС  

 

Всичко в лв. с 
ДДС: 

 

 
 
 

 Изготвил: 
 /                               / 
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Излишна активна утайка - ИАУ
Температура, Т °C 10.00
Маса на излишна активна утайка kgTS/d 868.17
При Средна концентрация на утайката в ББ, TSBB kg/m3 4.00
Концентрация на утайката в зоната на уплътняване, TSBS kg/m3 10.86
Концентрация на утайката в рециркулиращата утайка, TSRS kg/m3 7.60
Количество на ИАУ m3/d 114.23
Влажност на утайка % 99.24

Стабилизирана утайка
Влажност на стабилизираната утайка % 99.00
Концентрация на утайката на вход АС g/l 10.00
Количество на стабилизираната утайка m3/d 86.82
Органично вещество в утайката kgTS/d 564.31
Неорганично сухо вещество в утайката kgTS/d 303.86
Ефект на разграждане % 30.00
Стабилизирана утайка kgTS/d 395.02
Общо стабилизирано сухо вещество за обезводняване kgTS/d 698.88
Сухо вещество t/m3 0.01

% 0.81
Влажност на стабилизираната утайка 99.92
Времепрестой на утайката в стабилизатора d 15.00
Обем на аеробния стабилизатор m3 1302.26
Височина на стабилизатора m 5.00
Брой камери 2.00
Площ на една камера m2 130.23
Дължина m 13.00
Ширина на една камера m 10.02
Необходимо количество кислород kgO2/d 677.17
Производителност на аератора gO2/m3.h 15.00
Дълбочина на AC m 5.00
Дълбочина за аераторите m 4.70

gO2/m3 70.50
Необходимо количество въздух за AC m3/h 667.03

m3/min 11.12
производителност на аератора m3/h 3.00
Брой дифузори бр. 222
Проверка за интензивността на аерация m3/m2.h 2.56
Обезводняване на утайката
Обем на утайките за обезводняване m3/d 69.89
При работа на центрофугата h 6.00

m3/h 11.65
Количество обезводнена утайка
при съдържание на сухо вещество в обезводн. утайка kg/m3 150.00
обезводнена утайка m3/d 4.66

m3/h 0.78
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ОБЕКТ: Комплексна техническа помощ за частично изграждане на 
канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на 
съществуващата водоснабдителна мрежа в гр. Белене, 
№ 58-131-74-74

ПОДОБЕКТ:
ФАЗА: Идеен проект
ЧАСТ: Технологична

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ОСНОВНОТО МАШИННО - 
ТЕХНОЛОГИЧНО 

ОБОРУДВАНЕ НА ПСОВ - БЕЛЕНЕ  - I-ви вариант

№ Вид Един.
мярка работна резервна общо Q, l/s H, m N, kW обороти G, kg dсм dн b, cm H, cm

1. 2. 3. 4. 5. 6.

I Основно машинно-технологично оборудване за ПСОВ
I.1 Сграда решетки 

1 Механизирана верижна канална решетка бр. 1 1 2 0.089 m3/s
загуби -
0,08 m 0.37 420 100 250

3 mm разстояние 
между прътите

ширина на канала - 1000 mm
височина на изсипване на отпадъка - 2500 mm
големина на отворите - 3 mm
материал: неръждаема стомана AISI 304

2 Савак с ел задвижване (авариен/байпасен) бр. 1 - 1 0.55 30 70

3 Савак с ръчно задвижване бр. 4 - 4 30 70

4 Контейнер за отпадъци тип "Бобър" с вместимост 1100 l бр. 5 - 5 1,100 m3

5 Класификатор за пясък с промивка на пясъка бр. 1 - 1 0,46 m3/d 0.74 650 Комплексна доставка
Максимален дебит - 35 m3/d;
материал на тялото: неръждаема стомана AISI 304
височина на изсипване на пясъка: 1400 mm
материал на винта: специална високоизносоустойчива стомана

6 Въздуходувка за ерлифт към ПЗ с дебит Q=60,0 m3/h, вкл.: бр. 1 1 2 60 m3/h 1.50 110
200 kW двигател с предпазна решетка, смукателен филтър, 
предпазна клапа, възвратна клапа, носеща рама с 
антивибрационни крачета и шумозаглушител и 
шумозаглушителна кутия

I.2 Пясъкозадържател
1 Тангенциален пясъкозадържател с V=4,20 m3; hраб=1,35 m; бр. 1 - 1 0,083 m3/s 1.1 350 Комплексна доставка

D=2,0 m; вкл. бъркалка с регулируеми обороти от 12 до 47 rpm, 
ерлифт за изваждане на пясъка
материал на бъркалката и ерлифта - AISI 304

Забележка Количество

ПСОВ – гр. Белене

Технически данни
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№ Вид Един.
мярка работна резервна общо Q, l/s H, m N, kW обороти G, kg dсм dн b, cm H, cm

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Забележка Количество Технически данни

I.3 Разпределителна шахта N1
1 Савак с ръчно задвижване бр. 2 - 2 30 70 Комплексна доставка

2 Савак с ръчно задвижване бр. 1 - 1 40 70 Комплексна доставка

I.4 Авариен изравнител

1
Потопяема помпа, вкл. 10 m кабел, TDM реле (монтира се в 
таблото за управление) и монтажна  пета бр. 1 1 2 20 5 2.2 100 Комплексна доставка

2
Потопен миксер с тегло 48 kg и капацитет 10.5х10.5х3 m, вкл. TDM 
реле (монтира се в таблото за управление) и монтажна  пета бр. 2 - 2 1.5 48 Комплексна доставка

3

Лебедка за потопена помпа с товароподемност 640 kg - подвижна - 
използва се за потопените помпи и кранови шахти за цялата 
площадка бр. 1 - 1 80

4 Лебедка за потопен миксер с товароподемност 100 kg бр. 2 - 2 80

I.5 Входно измервателно устройство
1 Шкаф за пробовземане бр. 1 - 1 1.1 Комплексна доставка

I.6 Помпена станция за плаващи вещества

1
Потопена помпа за плаващи вещества за изцяло потопен 
вертикален монтаж, окомплектована с 10 м захранващ кабел, вкл.: бр. 1 1 2 30.5 m3/h 10.4 2.5 98 Комплексна доставка
Коляна опорно за т. н. "стационарен" монтаж бр. 1 1 2
Водеща тръба с дължина 6 m бр. 2 2 4
Верига с дължина 6 m бр. 1 1 2
Датчик за контрол на помпата бр. 1 1 2

I.7 Разпределителна шахта /шахта байпас/
1 Савак с ръчно задвижване бр. 2 - 2 30 60 Комплексна доставка

I.8 Селектор към биобасейн
1 Потопен миксер бр. 2 - 2 1.4 30

2 Лебедка за потопен миксер с товароподемност 50 kg бр. 2 - 2 80

I.9 Биобасейн

1
Потопен миксер с D=300 mm към денитрификатор с размери на 1 
секция от общо 4: L/B/H=10,85/5,00/5,24 бр. 4 - 4 3 155 Комплексна доставка

2
Лебедка за потопен миксер към денитрификатор с 
товароподемност 200 kg бр. 2 - 2 80

3
Аерационна система за една нитрификационна камера с размери 
L/B/H=16,70/10,20/5,0 m, вкл. дънна тръбна система от PVC90 бр. 2 - 2

Общо: 
122,23 
kgO2/h Комплексна доставка

мембранни дифузори DN 320 за аерационна система - 506 бр.
Оразмерителни параметри на аераторите:
Окислителна способност на 1 дифузор - 15 gO2/m3.m'
Производителност - 3,5 m3/h
Диаметър на дифузорите - 320 mm
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№ Вид Един.
мярка работна резервна общо Q, l/s H, m N, kW обороти G, kg dсм dн b, cm H, cm

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Забележка Количество Технически данни

Загуби на напор - 10 до 40 cm
Дълбочина на полагане от дъното на биобасейна - 30 cm

4 Потопена помпа за вътрешна рециркулация, вкл.: бр. 2 - 2 84 7 10 150
термичен датчик в статорната намотка, датчик за влага 
вмаслената камера, 120 микрона епоксидно покритие, монтажна 
пета DN150, големина на пропускатиге частици: 100 мм, TDM реле 
/мотира се в табло за управление/

5
Лебедка за потопена помпа за вътрешна рециркулация с 
товароподемност 200 kg бр. 1 - 1 80

6 Савак с ръчно задвижване бр. 4 - 4 70 60

I.10 Вторичен радиален утаител

1

Mостов утайкочистач за ВУ с D=18,00 m H=3,60 m, вкл. помпа за 
изнасяне на плаващи вещества, централен дифузор от 
неръждаема стомана, централен ел. колектор, четка за почистване 
на канала и блок детектор бр. 2 - 2 0.25 2000 Комплексна доставка
материал на потопените части: неръждаема стомана
мателиал на частите над вода: поцинкована ламарина

помпа за плаващи вещества, вкл. стойка за потопен хоризонтален 
монтаж на помпата и датчик за контрол на помпата бр. 2 - 2 25.5 m3/h 7.2 m 4.5 153

четка за почистване на канала бр. 2 - 2

блок детектор бр. 2 - 2

2 Потъващ савак с подвижен преливник с ел. задвижване бр. 2 - 2 1.1 70 145

I.11 Контактен резервоар
1 Помпа за хлорни утайки бр. 1 1 2 1.3 300

2 Савак с ръчно задвижване бр. 4 - 4 30 70

I.12 Сграда Реагентно стопанство 
Реагентно стопанство за NaOCl

1 Автоматична дозаторна инсталация за NaOCl бр. 1 1 2 max 7.10 l/h 7 bar 0.002 620
Окомплектовка за NaOCl:
UV стабилизиран РЕ съд, обем 500 л, със заготовки закрепване на 
доз. Помпа в/у съда
UV стабилизиран РЕ вана, обем 500 л, за поставяне на съда с 
NaOCl вътре в нея 
смукателна гарнитура DN10 - до 1000 l
нивосигнализатор двустп. С куплунг
инжекционен / възвр. клапан DN 10, PVT
шлаух DN 10 с оплетка d 16/24 mm, PVC

Реагентно стопанство за FeCl3
2 Автоматична дозаторна инсталация за FeCl3 бр. 1 1 2 max 7.10 l/h 7 bar 0.002 1350

Окомплектовка за FeCl3:
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№ Вид Един.
мярка работна резервна общо Q, l/s H, m N, kW обороти G, kg dсм dн b, cm H, cm

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Забележка Количество Технически данни

UV стабилизиран РЕ съд, обем 1000 л, със заготовки закрепване 
на доз. Помпа в/у съда
UV стабилизиран РЕ вана, обем 1000 л, за поставяне на съда с 
NaOCl вътре в нея 
смукателна гарнитура DN10 - до 1000 l
нивосигнализатор двустп. c куплунг DN10/15 PVDF/PE 
инжекционен / възвр. клапан DN 10, PVT
шлаух DN 10 с оплетка d 16/24 mm, PVC

I.13 Сграда въздуходувки
1 Въздуходувки за биобасейн, вкл.: бр. 2 1 3 922 m3/h 650 mbar 22 3250 rpm 880

смукателен филтър, смукателен шумозаглушител, нагнетателен 
шумозаглушител, базова рама с антивибрационни крачета, 
двигател с ремъчно задвижване с необходимата защита, 
предпазен клапан за над налягане, обратен клапан, еластичен 
нагнетателен свързващ елемент.
необходимо количество въздух - 1734 m3/h
производителност на една въздуходувка - 922 m3/h
обща производителност, 1844 m3/h

2 Въздуходувки за аеробен стабилизатор бр. 2 1 3 334 m3/h 650 mbar 12 2450 rpm 800
смукателен филтър, смукателен шумозаглушител, нагнетателен 
шумозаглушител, базова рама с антивибрационни крачета, 
двигател с ремъчно задвижване с необходимата защита, 
предпазен клапан за над налягане, обратен клапан, еластичен 
нагнетателен свързващ елемент.
необходимо количество въздух - 767 m3/h (вкл. 100 m3/h за 
разбъркване на буферен резервоар)
производителност на една въздуходувка - 334 m3/h
обща производителност, 768 m3/h

I.14 Помпена станция за РАУ и ИАУ
1 Помпи за РАУ, вкл.: бр. 1 1 2 51.9 9.9 15 163

Коляна опорно за т. н. "стационарен" монтаж, водеща тръба с 
дължина 6 м, верига с дължина 6 м и датчик за контрол на помпата

2 Помпи за ИАУ, вкл.: бр. 1 1 2 10.9 30.9 3 146

Коляна опорно за т. н. "стационарен" монтаж, водеща тръба с 
дължина 6 м, верига с дължина 6 м и датчик за контрол на помпата

3 Телфер, 500 kg бр. 1 - 1

I.15
Помпена шахта за стабилизирани утайки и аеробен 
стабилизатор

1 Помпа за стабилизирана утайка бр. 2 - 2 10.6 9 3

2 Аерационна система за аеробен стабилизатор бр. 2 - 2

Общо: 
688,90 
kgO2/d

3 Миксер бр. 2 - 2 4.2 95

4 Лебедка за миксер с товароподемност 95 kg бр. 2 - 2
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№ Вид Един.
мярка работна резервна общо Q, l/s H, m N, kW обороти G, kg dсм dн b, cm H, cm

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Забележка Количество Технически данни

I.16 Сграда обезводняване на утайки

1

Центрофуга за обезводняване на стабилизирана утайка 
(комплексна доставка със захранващи помпи, винтов 
транспортьор, дозаторна инсталация за полиелектролит), с 
максимална производителност 15 m3/h бр. 1 - 1 4.65 kgCB/d 63 2100 комплексна доставка
транспортна лента бр. 1 - 1 6 m3/h 3
захранващи помпи, тип "витлови" бр. 1 1 2 4-11 m3/h 2-3 bar 2.2
дозаторни помпи за флокулант бр. 1 1 2 75-700 l/h 2 bar 0.37
инсталация за подготовка на флокулант бр. 1 - 1 400 l/h 4 bar 1.5

2 Варово стопанство (комплексна доставка) бр. 1 - 1 комплексна доставка
Бункер за подаване на хидратна вар бр. 1 - 1 6-30 kg/h
Транспортен шнек за хидратна вар, с дължина 4.50 m бр. 1 - 1 6 m3/h 3
Смесител за хидратна вар и обезводнена утайка от неръждаема 
стомана бр. 1 - 1 4-11 m3/h
дробилка бр. 1 - 1

3 кран на две оси, 2,5 t бр. 1 - 1 2

I.17 Навес за контейнери за обезводнена утайка
1 Контейнери за обезводнена утайка - 1,10 m3 бр. 2

I.18 Помпена станция за външни води и утайки
Потопена канализационна помпа с режещо работно колело бр. 1 1 2 12 7 2.9 89

I.19 Помпена станция към площадкова канализация
1 Помпи за отпадъчна вода бр. 1 1 2 10 15 7.5

I.20 Измервателно устройство на изход
1 Шкаф за пробовземане бр. 1

I.21
Потопяеми подвижни помпи за дренаж на съоръжения - на 
склад бр. 1 1 8 10

I.22 Административно - лабораторна сграда
1 Лабораторно оборудване към лаборатория

2 Компютри с принтер бр. 5

Забележки:

1. Настоящите спецификации да се разглеждат като неразделна част 
съвместно с тръжните технически спецификации и приложените чертежи!
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