
Стандартизирани документи за възлагане на обществени поръчки за строителен надзор и функции на 

Инженер по ФИДИК на договор/и с договорните условия на ФИДИК за строителство на ВиК инфраструктура 

 

 

 

  ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

 
 

 

 ЗА УСЛУГА: 
 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ФУНКЦИИ НА 

ИНЖЕНЕР ПО ФИДИК ЗА ДОГОВОР С ДОГОВОРНИТЕ 

УСЛОВИЯ НА ФИДИК ЗА ОБЕКТ:  

 „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ОТ ПС 

„СЛАНОТРЪН” ДО ГР. ВИДИН” 

 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 

През 2014 г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството разработи и 

Министерският съвет прие “Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и 

канализацията в Република България” в периода 2014-2023 г. и План за действие към нея, 

които определиха основните цели и приоритети за развитите на отрасъл ВиК, мерките и 

действията за тяхната реализация. Основната цел и визия на реформата и приетата Стратегия 

за нейното реализиране е постигането на финансово, технически и екологично устойчив ВиК 

отрасъл, който да предоставя услуги на поносими за потребителите  цени.  

 

Като част от изпълнението на реформата в отрасъл ВиК, и като условие за финансирането на 

проекти в сектор „Води“ по ОПОС 2014-2020 г., се изисква прилагането на регионален 

подход, основан на принципа: един консолидиран район – един ВиК оператор – едно 

регионално прединвестиционно проучване – един формуляр за кандидатстване. 

 

В рамките на проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл 

ВиК“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ /ОПОС/, с 

бенефициент Министерство на регионалното развитие и благоустройството, са изготвени 

регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за 14 обособени територии, обслужвани 

от консолидирани ВиК оператори - Бургас, Сливен, Шумен, Пловдив, Кърджали, Ямбол, 

Варна, Добрич, Русе, Силистра, Видин, Враца, Перник и Стара Загора.  

 

Целта на регионалното инвестиционно планиране бе осигуряване на икономически ресурсно 

ефективна, устойчива и приемлива за населението рамка за изпълнение на приоритетни 

инвестиции във ВиК инфраструктура в агломерации над 10 000 еквивалент жители , които ще 

се финансират по  ОПОС 2014-2020 г. 

 

С РПИП бяха анализирани техническите и икономически нужди от инвестиции на регионално 

ниво, за да бъдат определени технико-икономически ефективни решения, които да бъдат 
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изпълнени на територията на един консолидиран район, за да допринесат за постигане на 

съответствие с европейското и национално законодателство в областта на питейните води, 

отвеждането и пречистването на отпадъчните води. 

 

Съответно, за ВиК оператор „ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ - ВИДИН” ЕООД, гр. Видин 

бе разработено РПИП, в което са определени границите и товарите на замърсяване на 

агломерациите с над 10 000 еквивалент жители, анализирана е съществуващата ситуация на 

ВиК инфраструктурата, дефинирани са необходимите мерки за постигане на съответствие, 

обединени в цялостно инвестиционно предложение, което да бъде финансирано по ОПОС 

2014-2020 г.  

 

Настоящото Задание е свързано именно с възлагане на дейност в рамките на 

инвестиционното предложение на ВиК оператор „ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ - 

ВИДИН” ЕООД, гр. Видин.  

 

Настоящото Задание определя услугата, която следва да се извърши, целите, които да се 

постигнат, както и конкретните изисквания за извършване на услугата за целите на 

изпълнение на СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ФУНКЦИИ НА ИНЖЕНЕР ПО ФИДИК ЗА ДОГОВОР/И С 

ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК ЗА ОБЕКТИ, съгласно общите договорни условия на 

ФИДИК: “ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ – 

СТРОИТЕЛСТВО ЗА ЕЛЕКТРО И МАШИННО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ЗА СТРОИТЕЛНИ И 

ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Общи условия” - Международна 

Федерация на Инженерите-Консултанти (FIDIC), 1-во изд., 1999 г. (Жълта книга на ФИДИК).  

 

При изпълнение на поръчката, следва да се прилагат разпоредбите на действащите 

нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по тази обществена 

поръчка.   

 

Всички неуредени в настоящото Задание изисквания, произтичащи от предмета и естеството 

на поръчката, следва да се вземат предвид и да се изпълнят в съответствие с клаузите на 

Договора и приложимата нормативна уредба в областта на инвестиционното проектиране и 

строителство.  

 

Разходите за изпълнение на всички вменени задължения на Изпълнителя, произтичащи от 

изпълнението на предмета на поръчката и Договора, ще се считат за предвидени в неговата 

ценова оферта, независимо дали същото и същите са изрично упоменати в настоящото  

Задание. 
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РАЗДЕЛ 1 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  

 

1.1 ДАННИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

 

Име: 

 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ - ВИДИН” ЕООД, гр. Видин 

Адрес: 

 

гр. Видин, п. к. 3700, ул. “Широка” № 18 

Телефон: 

 

+359 94601071 

Факс: 

 

+359 94601071 

Ел. поща: 

 

snejana.badeva@vik-vidin.com 

Лице за 

контакт: 

 

Снежана Бадева 

Кратко 

описание на 

експлоатацион

-ната дейност и 

района на 

обслужване на 

Оператора: 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ - ВИДИН” ЕООД, гр. Видин, е 

търговско дружество, регистрирано със 100% държавно участие. Предмет 

на дейност на дружеството е водоснабдяване, канализация и 

инженерингови услуги. 

Дружеството поддържа 1680 км водопроводна и 68 км канализационна 

мрежи. В активите на дружеството има 52 водоснабдителни помпени 

станции и 3 канализационни, 113 водоизточници и 147 резервоара. От 

128 водоснабдени населени места, 3-5 са на сезонен режим в зависимост 

от дебитите на водоизточниците.   

В дружеството освен отстраняването на авариите по водопроводната и 

канализационна мрежа, се извършва проверка, ремонт, продажба и 

монтаж на водомери, инженерингови услуги, ремонт на инсталации в 

сградите на абонатите, отпушване на канализационни отклонения. 

Извършва се химически анализ на водоизточниците, а 

микробиологичният контрол в възложен на лабораторията на ХЕИ. 

Експлоатационни райони на дружеството: 

-Район Видин – 1 населено място; 

-Район Видин селски – 21 населени места; 

-Район Брегово – 15 населени места; 

-Район Белоградчик – 20 населени места; 

-Район Димово – 22 населени места; 

-Район Дунавци – 22 населени места; 

-Район Кула – 17 населени места; 

-Район Ружинци – 17 населени места. 

 

 

1.2 МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
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Агломерация:  

 

Видин 

Област:  

 

Видин 

Община:  

 

Видин 

Населено място: 

 

Видин 

 

 

 

 

1.3 ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ВИК СИСТЕМА  

 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ 

 

 

Описание на 

съществуващата 

водоснабдителна 

система, вкл. 

основните 

съоръжения (ПСПВ, 

резервоари, ПС, 

др.): 

 

Водни ресурси 

Водоснабдителните системи с основните им характеристики в 

обособената територия, обслужвана от „ВиК - ВИДИН“ ЕООД, гр. 

Видин са общо 48 броя. Шест от тях са основни, захранващи населени 

места над 2000 жители, а останалите 42 броя захранват населени 

места под 2000 жители.  

„ВиК - ВИДИН” ЕООД гр. Видин експлоатира 113 бр. водоизточници - 

Водохващания на реки – 4 бр., Каптажи – 65 бр., Дренажи – 2 бр., 

Тръбни кладенци – 26 бр., Шахтови кладенци – 16 бр. 

Използваните водоизточници от Дружеството осигуряват достатъчно 

количество за задоволяване на потребностите от вода в обособената 

територия.  

Основна част от добиваната вода е помпажна – 85% и по- малка част 

гравитачна – 15%. 

В областта няма населени места с режимно водоподаване. По 

изключение, при аварийни ситуации или завишено потребление, 

поради големи засушавания се налага режим в отделни населени 

места.  

Тенденцията във водоподаването е намаляване на подадените водни 

маси, поради намаляване на населението и намаление на загубите 

във водопроводната мрежа. 

Напорни водоеми  

Обемите за резервиране на вода на обособената територия са 

достатъчни и не се налага изграждане на нови такива.  

Помпени станции  

Дружеството експлоатира 52 бр. помпени станции с обща мощност 

6130 kW. Част от помпените инсталации са остарели и неефективни, 

което влияе на оперативните разходи. 
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Разпределителни водопроводни мрежи  

Преобладаващата част от водопроводните мрежи и съоръженията в 

населените места на обособената територия, обслужвана от „ВиК - 

ВИДИН“ ЕООД гр. Видин, са въведени в експлоатация преди 1980 г. 

Мрежите са изградени предимно от етернитови и стоманени тръби, 

има множество аварии, корозия и течове по водоснабдителната 

инфраструктура. 

 

Общата дължина на довеждащите водопроводи във ВС Видин е 

приблизително 72km.  

Главният водопровод от ПС Сланотрън до разпределителна шахта 

Видин е стоманен с диаметър 900mm и е изграден през 1972 г. От 

разпределителна шахта Видин тръгват четири водопровода, 2х600mm 

стомана с дължина 1650m до Акджамия и 2х546mm азбестоцимент с 

дължина 1950m до ПС КОС. От разпределителна шахта КОС до град 

Видин има 4 водопровода с дължина 950m всеки: чугунен с диаметър 

275mm, изграден през 1939 г., който е първият водопровод извън 

града, ПВХ 2х400mm и един азбестоциментов с диаметър 546mm. 

Азбестоциментовите водопроводи са изградени през 70-те години и в 

момента връзките межди тръбите, крановете и въздушните кранове 

са в много лошо състояние. Всички главни довеждащи водопроводи, 

които доставят вода към малките населени места във ВС Видин, са 

изградени от азбестоциментови тръби. 
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Схема на 

съществуващата 

водоснабдителна 

система (графична 

част):  

 

 
Степен на 

изграденост на 

водопроводната 

мрежа:  

 

100% 
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Таблична справка 

за съществуващата 

водопроводна 

мрежа: материал, 

дължина, 

диаметър на 

тръбите:  

 

Водоразпределителна мрежа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            ∑ = 126 

 

Довеждащи водопроводи 

 

Диаметър [mm] 
Материал 

Общо [km] 
ПЕ Ст ПВХ Ч АЦ 

0-100 0,01    11,75 11,76 

101-150 3,90    21,67 25,58 

151-200  3,88   11,31 15,19 

201-300    0,38 10,08 10,46 

301-500 0,65 0,01 0,60  6,24 7,50 

501-600  0,37 0,06  0,48 0,91 

601-800 0,16  0,11   0,27 

ВС Видин 4,73 4,26 0,77 0,38 61,53 71,67 

 

 

Материал Диаметър [mm] Дължина 

[km] от до 

Азбесто-цимент 60 100 51,45 

 100 150 18,38 

 150 200 1,98 

 200 300 5,43 

 300 500 6,32 

 500 600 0,06 

Стомана 60 100 1,28 

 100 150 1,44 

 150 200 0,93 

 200 300 0,26 

 300 500 0,58 

 500 600 6,19 

Чугун 60 100 13,74 

 100 150 4,25 

 150 200 0,44 

 200 300 1,36 

Полиетилен (PE) 60 100 5,68 

 100 150 2,04 

 150 200 0,65 

 200 300 0,09 

 300 500 2,50 

Поливинил хлорид 

(PVC О) 60 100 0,24 

 100 150 1,18 

 150 200 0,37 
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Оценка на 

техническото 

състояние на 

съществуващата 

водопроводна 

мрежа – загуби на 

вода, аварии, 

експлоатационни 

проблеми: 

 

Използваните водоизточници от Дружеството осигуряват достатъчно 

количество за задоволяване на потребностите от вода в обособената 

територия.  

Основна част от добиваната вода е помпажна – 85% и по- малка част 

гравитачна – 15%.  

В областта няма населени места с режимно водоподаване. По 

изключение, при аварийни ситуации или завишено потребление, 

поради големи засушавания се налага режим в отделни населени 

места.  

Тенденцията във водоподаването е намаляване на подадените водни 

маси, поради намаляване на населението и намаление на загубите 

във водопроводната мрежа. 

Напорни водоеми  

Обемите за резервиране на вода на обособената територия са 

достатъчни и не се налага изграждане на нови такива.  

Помпени станции  

Дружеството експлоатира 52 бр. помпени станции с обща мощност 

6130 kW. Част от помпените инсталации са остарели и неефективни, 

което влияе на оперативните разходи.  

Разпределителни водопроводни мрежи  

Преобладаващата част от водопроводните мрежи и съоръженията в 

населените места на обособената територия, обслужвана от „ВиК - 

ВИДИН“ ЕООД гр. Видин, са въведени в експлоатация преди 1980 г. 

Мрежите са изградени предимно от етернитови и стоманени тръби, 

има множество аварии, корозия и течове по водоснабдителната 

инфраструктура. 

Идентифицирани са следните проблеми по водопроводните мрежи:  

- Чести прекъсвания на водоподаването в населените места по време 

на отстраняване на авариите;  

- Мрежите не отговарят на противопожарните норми, тъй като на 

много места липсват хидранти или съществуващите не функционират;  

- Амортизираните арматури, затрудняват експлоатацията;  

-Силно амортизирани сградни водопроводни отклонения, изпълнени 

основно със стоманени поцинковани тръби, които са корозирали и 

често аварират.  

Загубите на вода са значителни и се дължат основно на физически 

течове – както видими, така и скрити, както от водопроводната мрежа, 

така и от кранове, връзки, резервоари и шахти. Големи обеми вода се 

губят също при изпразване и пълнене на водопроводната мрежа при 

аварии, поради факта, че наличната спирателна арматура е в лошо 

състояние.  

Високото ниво на течове води до високи оперативни разходи, 

претоварване на водоизточниците, намаляване на водоснабдителната 

сигурност и други. Основните причини за високите нива на загуби на 

вода са следните:  

• реално съществуващата тенденция на увеличаване броя на 

авариите, обусловена от прогресиращата амортизация на 



 9

водопроводните мрежи, която не може да бъде компенсирана с 

частичната рехабилитация на мрежите;  

• невъзможността за бърза и в достатъчен обем рехабилитация на 

водопроводните мрежи, поради липсата на необходимите 

инвестиции, които не могат да бъдат осигурени от ВиК дружеството.  

Загубите в разпределителните мрежи на населените места (Видин, 

Кутово, Антимово, Майор Узуново) варират между 37,13% и 54,96%.  

Изчислените загуби на вода в град Видин са 39,13%, стойност доста 

под средната за страната. Данните от измерванията показват, че за гр. 

Видин се подават средно по 159 л/ж/д. Минималното нощно 

потребление е 49,74 л/сек. (179,05 м3/ч.), което е 37,70% от 

максималното количество. Законното нощно потребление е 11,95 

л/сек. или 24% от МНП. Изчислените нива на неносеща приходи вода 

са 2 993 м3/д., което е 39,13% от входа на населеното място и 16,41% 

от входа на системата. 

Проблеми по външните водопроводни мрежи  

Външната водопроводна мрежа е много важна за осигуряване 

доставянето на безопасна питейна вода. За да се гарантира 

сигурността на водоснабдителните системи, рехабилитацията на 

основните външни водопроводи е част от спешните мерки с висок 

приоритет. Авариите, причинени от лошото техническо състояние на 

външните водопроводи могат да прекъснат водоподаването в големи 

райони и създават предпоставки за големи загуби на вода, големи 

разходи за ел. енргия, и периодични отклонения в качеството на 

питейната вода.  

Най-важният проблем, отнасящ се до сигурността на водоподаването 

се дължи на лошото техническо състояние на главния довеждащ 

водопровод от водоизточника - ПС Сланотрън до гр.Видин, изпълнен 

от стоманени тръби, които са силно корозирали. Честотата на 

авариите по този водопровод се увеличава прогресивно през 

последните години и създава реална опасност за сериозни нарушения 

в нормалното водоподаване към гр.Видин и още 14 населени места, 

независимо от доказания дебит на водоизточниците, от който на 

практика се използват само около 15%. 

Проблеми по вътрешните водопроводни мрежи  

Техническото състояние на водоразпределителните мрежи е резултат 

най-вече на тяхната възраст. По-голяма част от мрежите са на повече 

от 50 години. Амортизирани и често авариращи са сградните 

водопроводни отклонения, изпълнени със стоманени поцинковани 

тръби. Делът на авариите по сградните отклонения през последните 

години е около 50% от общия обем на авариите по водопроводните 

мрежи. Авариите по вътрешните водопроводни мрежи водят до 

увеличаване на загубите на вода, чести нарушения във 

водоподаването на абонатите, както и до влошаване на условията на 

живот на населението, поради разрушаване на пътната 

инфраструктура. Рехабилитацията на водоразпределителните мрежи 

заедно със създаването на програма за ефективно намаляване на 
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общите загуби на вода е много важно за намаляване течовете в 

обособената територия. 

Проблеми в помпените станции  

Някои от помпите във водоснабдителната система са остарели и 

неефективни. Подобряването на енергийната ефективност на помпите 

ще има положително влияние върху оперативните разходи на 

водоснабдителната система. Необходимо е създаването на програма 

за рехабилитация на помпените станции, която да предвиди 

реконструкцията им, както и инсталиране на нови помпи и 

оборудване за контрол.  

Най - голям приоритет трябва да бъде даден на рехабилитацията на 

основните помпени станции на гр.Видин – ПС Сланотрън и ПС Видин - 

КОС. 

Проблеми в резервоарите  

Като цяло, основният проблем на някои резервоари в обособената 

територия е в лошото им техническо състояние, което води до 

нарушаване на тяхната водоплътност. В резултат на това се увеличават 

загубите на вода и разходите за ел. енергия на помпените станции. 

Има нужда от създаване на програма за реконструкция и 

рехабилитация на резервоарите, фокусирана както върху 

строителната, така и върху технологичната част.  

Средните загуби на вода на дружеството са около 50%. Високото ниво 

на течове води до високи оперативни разходи, претоварване на 

водоизточниците, намаляване на водоснабдителната сигурност и 

други. 

 

Основни изводи от 

анализа на 

водоснабдителната 

система/изводи от 

РПИП: 

Обособената територия на „ВиК - ВИДИН“ ЕООД гр. Видин е осигурена 

с повърхностни и подземни природни води до 2050 г. Допълването, 

реконструкцията, рехабилитацията и модернизацията на 

водоснабдителната мрежа ще спомогне за намаляване на натиска 

спрямо водните ресурси и избягване на всякакви рискове по воден 

път за здравето на населението.  

 

 

КАНАЛИЗАЦИЯ 

 

 

Степен на 

изграденост:  

 

90% 

Схема на 

съществуващата 

канализационна 

мрежа (графична 

част): 
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Система на 

съществуващата 

канализационна 

мрежа: 

 

Канализационни системи и съоръжения (включително ПСОВ)  

Изградеността на канализационната мрежа в агломерация Видин е 90 

%, а свързаността към канализационната мрежа е 99%. 

Канализационната мрежа е от смесен тип. Изградена е основно от 

бетонни тръби, като част от колекторите са амортизирани и са с 

намалено сечение поради наслояване на утайки. При обследването 

на съществуващите главни канализационни клонове и направената 

инспекция с камера по един от тях (Главен канализационен колектор 

II), който отвежда над 35 % от отпадъчните води от територията, е 

установено голямо количество инфилтрация и компрометирани 

тръбни участъци. Реконструкцията на участък от този колектор е 

приоритетна мярка за нормалната работа на системата. 

ПСОВ е въведена в експлоатация през месец през Октомври 2019 г. 

Канализационната мрежа на града е смесена и помпажна, изпълнена 

от: каменинови (0,7%), бетонови, стоманобетонови (70,3%), 

стоманени (1,2%), HDPE (4,3%), PVC (14,8%) и стъклопластови (8,7%) 

тръби, с кръгъл, устообразен и яйцевиден профил, с диаметри ф200 – 

ф2400/1520 mm.  

Канализационни отклонения - 4454 броя, с диаметри ф100 – ф300 

mm, изпълнени от бетонови, каменинови и PVC тръби.  

Средната възраст на тръбите е 30 - 50 години. 

Количеството на нетретираните заустени отпадъчни води е 1604 хил. 

m3/y.  

В експлоатация са три канализационни помпени станции – КПС 1, КПС 

5 и КПС „Селище“, оборудвани с 16бр. помпи, с общ капацитет – 

10962 l/s и обща инсталирана мощност – 2028 kW.  

КПС 5 в сухо време припомпва по напорен тръбопровод /с дължина 

742 m, изпълнен със стоманени тръби ф630 mm/ в началната шахта на 

канализационния колектор по ул.“Баба Вида“, заустен в черпателния 

резервоар на КПС 1. При дъжд, КПС 5 припомпва отпадъчните води 

директно в р.Дунав. 

 

В основните промишлени и складови зони на града няма изградена 

канализационна мрежа. Промишлените предприятия в Южна 

промишлена зона заустват отпадъчните си води директно в р. Дунав, 

без действащи пречиствателни съоръжения, а тези в Северна 

складова зона – в локални септични ями в имотите. Повечето 

промишлени предприятия нямат действащи ефективни съоръжения за 

пречистване на отпадъчните води. 

 

 

 

 

 

Приемник на 

заустване:  

 

Водоприемникът на канализационните отпадъчни води е р. Дунав.  

ПСОВ е въведена в експлоатация през месец през Октомври 2019 г. 
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Описание на 

основните 

съоръжения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компонент Описание 

Канализационна мрежа Смесена система - 62,0 km 

Помпени станции 

3 бр.-КПС 1, КПС 5 и КПС „Селище“ 

Пречиствателна станция за отпадъчни води Фазирана – 1 бр. 

Свързани селища 1 (гр.Видин) 

Общ брой на населението в агломерацията 43 595 за 2015 г. 

Брой на населението свързано към канализационната 

мрежа 

43 159 

% на изграденост на канализационната мрежа 90% 

% свързаност към канализационната мрежа 99% 

Брой на населението свързано към бъдеща ПСОВ 43 159 

% свързано към бъдеща ПСОВ 99% 

Таблична справка 

за съществуващата 

канализационна 

мрежа: материал, 

дължина, 

диаметър на 

тръбите:  

 

 

 

Дължина (m)  

Диаметър 

(mm) 
Каменин PVC HDPE 

Бетон, 

Стомано 

бетон 
Стомана Стъклопласт 

< 150       

150 - 300 460 

  

2746 
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300 - 600  9213  18555 842 1903 

600 - 800   2656 8943  1309 

800-1000    2725  1261 

1000-1500    1276  701 

> 1500    9268  130 

                                                                                                            ∑=61998m 

 

 

 

 

Оценка на 

техническото 

състояние на 

съществуващата 

канализационна 

мрежа – 

инфилтрация, 

аварии, 

експлоатационни 

проблеми: 

 

При обследването на съществуващите главни канализационни 

клонове и направената инспекция с камера по един от тях (Главен 

канализационен колектор II), който отвежда над 35% от отпадъчните 

води от територията, е установено голямо количество инфилтрация и 

компрометирани тръбни участъци. Реконструкцията на участък от този 

колектор е приоритетна мярка за нормалната работа на системата. 

Сериозни затруднения при експлоатацията на канализационната 

мрежа на гр. Видин създават минималните наклони на 

съществуващите канализационни колектори и канали, обусловени от 

малката денивелация на града, която е в границите: 6 – 7 m. Този 

факт, както и преобладаващото кръгло сечение на тръбите на 

съществуващата мрежа /неподходящо за смесена канализация с 

минимални наклони/, както и лошото качество на изпълнение на 

строителството на големи участъци от мрежата, водят до сериозно 

затлачване на тръбите по цялата мрежа, намаляване на тяхната 

проводимост, както и до чести запушвания. Годишно се регистрират 

по 361 бр. запушвания.  

Основен проблем в експлоатацията на канализационната мрежа на 

гр.Видин е лошото техническо състояние на един участък от Главен 

колектор II, с дължина около 1,5 km – от РШ 138 до КПС 1, който 

провежда около 35% от общото отпадъчно водно количество на града. 

Стоманобетоновите тръби в този участък с диаметър ф2400/1520 mm 

са частично разрушени и разместени, с намалена проводимост и 

обратни наклони, което сериозно нарушава нормалното 

функциониране на голяма част от канализационната мрежа на 

гр.Видин. Част от трасето на колектора в този участък преминава през 

частни имоти, под жп линии, под сгради, което създава допълнителни 

затруднения при неговата експлоатация. 

 

Основните недостатъци на канализационните системи в обособената 

територия на обособената територия на „ВиК - ВИДИН“ ЕООД, гр. 

Видин са:  

• Съществуваща канализационна мрежа има само в три от общо шест 

агломерации с над 2000 Е.Ж. – Видин, Белоградчик и Кула.  

• Необходимост от реконструкция и доизграждане на канализационна 
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мрежа в агломерации Видин (изграденост на мрежата - 90%) и 

Белоградчик (изграденост на мрежата - 72%) . 

• Ниска степен на изграденост на канализационна мрежа (50% ) в 

агломерация Кула.  

• В Агломерации: Брегово, Арчар и Дунавци няма изградена 

канализационна мрежа, като има частично изградени дъждовни 

канали.  

• Канализационните мрежи са силно амортизирани, поради голямата 

им възраст. 

•Значително ниво на ексфилтрация/инфилтрация от и в 

канализационната мрежа.  

•Намалена хидравлична проводимост и капацитет на 

канализационните мрежи поради наличие на малки диаметри или 

наслояване на наноси по тръбите.  

• Наличие на нерегламентирани зауствания.  

• Отпадъчните води от всички агломерации в обособената територия 

се заустват директно във водните приемници без пречистване, което 

води до замърсяване на водните обекти, нарушаване на екологичното 

равновесие.  

• Голяма част от ревизионните шахти са запушени, разрушени и са 

неводоплътни. Липсват стъпала, капаци и са недостъпни за 

периодични проверки.  

 

Основни изводи от 

анализа на 

канализационната 

система/изводи от 

РПИП:  

 

 

Изградеността на канализационната мрежа в агломерация Видин е 

90%, а свързаността към канализационната мрежа е 99%.  

Канализационната мрежа е от смесен тип. Изградена е основно от 

бетонни тръби, като част от колекторите са амортизирани и са с 

намалено сечение поради наслояване на утайки. 

 

 

 

 

ПРЕЧИСТВАНЕ 

 

 

Формиране на 

отпадъчните води: 

 

Основните източници на замърсяване на водните обекти имат 

антропогенен характер: отпадъчни води от бита на населението и от 

промишлените предприятия, които са разположени предимно на 

територията на населените места. 

Не всички предприятия участват във формирането на потока отпадъчни 

води от населените места. Основните източници на замърсяване са 

предприятия, при които от основната им дейност се отделят отпадъчни 

води, които се делят на две групи: отпадъчни води от предприятия, 

намиращи се в границите на населените места и заустващи в 

общоградската канализационна система и предприятия, заустващи 

самостоятелно в приемниците, за което имат издадени разрешителни 
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за заустване. 

Обособената територия на “ВиК - ВИДИН“ ЕООД - Видин попада в 

територията на Дунавската Басейнова дирекция. 

Зоната е чувствителна, определена със Заповед № РД-970/ 28.07.2003 

г. на Министъра на околната среда и водите в съответствие с 

изискванията на Директива 91/271/ЕЕС от 21.05.1991г. за 

пречистването на градските отпадъчни води. 

 

 

Заустване към 

момента: 

 

Две са точките на заустване на канализационната мрежа в р. Дунав – 

едната - за съществуваща ПСОВ, към която отпадъчните води постъпват 

от КПС 1, а втората – за КПС 5, която при дъжд действа като преливник, 

заустен в отделна точка. За заустванията има издадено разрешение за 

ползване на воден обект /заустване/ от МОСВ. „ВиК - ВИДИН“ ЕООД 

извършва собствен мониторинг в акредитирана лаборатория на 

качеството на отпадъчните води в канализационната мрежа на гр. 

Видин, в съответствие с условията в издаденото разрешително за 

заустване. 

Приемници: 

 

Водоприемникът на канализационните отпадъчни води е р. Дунав. 
 

N по 

ред 
Код EU_CD 

Име на 

реката 

Име на 

водното 

тяло 

Тип 

водно 

тяло 

Описание на водното 

тяло 

1 
BG1DU000R0

01 

Дунав 

Дунав 

DURW001 
R6 

р. Дунав от границата 

при с. Ново село до 

границата при гр. 

Силистра. 

 

 

 

 

Характеристики на 

отпадъчните 

водни количества 

- дебит и 

замърсителни 

товари: 

 

Значима част от предприятията, заустващи в канализационните мрежи 

не са носител на значимо органично натоварване. По изчисления 

товарът от промишлеността в населените места на територията на 

област Видин не надминава 2%. Не се наблюдава негативно 

въздействие на промишленото замърсяване върху канализационната 

мрежа. 

 

 

Входна замърсеност Товар Концентрация 

БПКз 3 360 kg/d 307,5 mg/l 

ХПК 6 720 kg/d 614,9 mg/l 

НВ 3 920 kg/d 358,7 mg/l 
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N-общ азот 616kg/d 56,4 mg/l 

N-NH4 амонячен азот 462kg/d 42,3 mg/l 

P - общ фосфор 101kg/d 9,2 mg/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налични пред 

инвестиционни 

проучвания/проек

тна готовност:  

Работен проект  

Описание на 

съществуваща 

ПСОВ /ако има 

такава/ - 

технологична 

схема, сгради, 

съоръжения за 

пречистване на 

отпадъчната вода 

и третиране на 

утайките,  

експлоатационно 

състояние и 

проблеми: 

ПСОВ: ВИДИН. 

ПСОВ Видин е изграден и въведен в експлоатация през месец 

Октомври 2019 г. 

ПСОВ гр. Видин включва линия за обработка на водата и линия за 

обработка на утайката.Технологичната схема по пътя на водата 

включва: механично, пълно биологично пречистване и UV облъчване 

със следните съоръжения: Механично пречистване-входна шахта с 

преливник и байпас, сграда решетки, аериран пясъкозадържател, 

дебитомер на вход, разпределително устройство към ПРУ, помпена 

станция първични утайки, първичен радиален утаител. Биологично 

пречистване-селектор, биобасейн, разпределително устройство към 

ВРУ, вторичен радиален утаител, дебитомер на изход, 

утайкоуплътнител за първична утайка, утайкоуплътнител за изгнила 

утайка-. Утайките първична и излишна утайка се стабилизират при 

анаеробни условия и обезводняват механичнов следните съоръжения: 

механично сгъстяване на излишна утайка, камера за смесени сурови 

утайки, метантанк, силоз за изгнила утайка, сграда обезводняване. 

 

Сгради: Изградени са сграда решетки и административно-лабораторна 

сграда, сграда въздуходувки към биобасейн и сграда Утайково 

стопанство,както и сграда при метантанк. 

Площадката за ПСОВ е избрана съгласно „Техническа помощ за 

интегрирани водни мерки в Перник и Видин, България EuropeAid 

124487/D/SV/BG, Окончателен вариант – Преустройство и разширение 

на водоснабдителната и канализационна системи във Видин, България, 

Техническо предпроектно проучване“.  

ПСОВ изцяло се разполага в отредения терен № 10971.510.175, който 

се намира в „Южна Промишлена зона”. Площадката за ПСОВ е с 

големина 34 091 m2 и е разположена непосредствено зад дигата на 
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река Дунав. Канализацията на града завършва в главна 

канализационна помпена станция КПС1, като в нея има помпи за 

битови и дъждовни води с капацитет на помпите към ПСОВ 400l/s. От 

КПС1 чрез напорен тръбопровод отпадъчните води на гр. Видин (в сухо 

и дъждовно време) постъпват във входна гасителна шахта на 

площадката на ПСОВ. Отпадъчните води преминават гравитачно през 

съоръженията по пътя на водата и пречистените отпадъчни води 

гравитачно заустват в р. Дунав. Заустването на отпадъчните води е 

брегово с координати на заустването 43°57'15.20"N и 22°51'58.97"Е.  

 

Основни изводи и 

препоръки от 

анализа на 

компонент 

пречистване/изво

ди от РПИП:  

 

Отпадъчните средно-денонощни водни количества, които се заустват в 

момента непречистени в р. Дунав, както и оразмерителните такива за 

прогнозните 2018/2023/2048 г., са както следва:  

За 2015 г.: Qср.год. = 9050 m3/d - 83 % от проектния хидравличен 

капацитет на ПСОВ  

За 2018 г.: Qср.год. = 8851 m3/d - 81 % от проектния хидравличен 

капацитет на ПСОВ  

За 2023 г.: Qср.год. = 7878 m3/d - 72 % от проектния хидравличен 

капацитет на ПСОВ  

За 2048 г.: Qср.год. = 6563 m3/d - 60 % от проектния хидравличен 

капацитет на ПСОВ . 

Наблюдава се тенденция на намаляване на средно-денонощния дебит, 

което ще постъпва на вход ПСОВ, като през последната 2048 г. ПСОВ 

Видин ще се характеризира с най-ниско хидравлично натоварване.  

Проектният капацитет на станцията за 2011 г. е Qср.ден = 10 847 m3/d, 

а за прогнозната 2041 г., съответно Qср.ден = 10 928 m3/d. Анализът 

показва, че пречиствателната станция на гр. Видин ще работи в 

порядъка на 60-80% от проектния си капацитет по хидравлично 

натоварване.  

По отношение на качеството на непречистените отпадъчни води се 

наблюдава разлика между измерена и изчислена стойност, която се 

дължи от една страна на инфилтрация и начина на пробовземане, от 

друга. Очакваните товари по БПК5, отчетени за 2015 г. и които ще 

постъпват за пречистване за прогнозните години са както следва:  

За 2015 г.: LБПК5 = 2714 kg/d - 81 % от проектния капацитет по орг. 

товар на ПСОВ  

За 2018 г.: LБПК5 = 2573 kg/d - 77 % от проектния капацитет по орг. 

товар на ПСОВ  

За 2023 г.: LБПК5 = 2371 kg/d - 71 % от проектния капацитет по орг. 

товар на ПСОВ  

За 2048 г.: LБПК5 = 1627 kg/d - 48 % от проектния капацитет по орг. 

товар на ПСОВ.  

Проектният капацитет на станцията е LБПК5 = 3360 kg/d.  

Анализът показва, че пречиствателната станция на гр. Видин ще работи 

в порядъка на 50-80 % от проектния си капацитет по органичен товар. 

 

1.4 ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА, ПРЕДМЕТ НА ДБФП  
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/да се попълни от Възложителя/ 

 

Оперативна 

програма:  

„Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Проект: 

 

„Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия 

обслужвана от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ - ВИДИН” ЕООД, 

гр. Видин. 

Договор за БФП: 

 

Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-

68/21.08.2019 г. 

Местоположение: 

 

гр. Видин 

Цели на проекта: 

 

Общи цели: 

- Постигане съответствие с Директива 91/271/ЕИО, Директива 

98/83/ЕО, Директива 2013/51/ЕВРАТОМ и Директива 2000/60/ЕО за 

изграждане на ВиК инфраструктура за агломерации с над 10 000 е. ж.; 

за обособената територия обслужвана от „ВиК – ВИДИН” ЕООД е 

идентифицирана една агломерация над 10 000 е. ж. – агломерация 

Видин. 

-Подобряване качеството на живот на населението и повишава нивото 

на предоставяните услуги. 

-Намаляване на водозагубите и оптимизация на експлоатационните 

разходи на ВиК операторите. 

-Намаляване на риска от замърсяване на водни басейни чрез 

увеличаване на ефективността при събирането на отпадъчни води, 

отвеждане и пречистване. 

-Намаляване на риска от замърсяване на подземни води чрез 

увеличаване на ефективността при събирането на отпадъчни води, 

отвеждане и пречистване. 

-Изготвяне на стратегия за обезвреждане на утайки от пречистване на 

отпадъчни води. 

-Подобряване на екосистемите и биоразнообразието в ареала на 

водните басейни и подземните водни басейни. 

Специфичните цели по компоненти са: 

Водоснабдяване: 

-Постигането на баланс между потребностите, свързани със защитата 

на околната среда и общественото здраве, както и на изискванията за 

устойчиво развитие в България; 

-По-добро функциониране и управление на елементите на 

водоснабдителната система - технически намаляват загубите на вода в 

разпределителната мрежа до 25% през 2048 г. за агломерациите, в 

които ще се извършват инвестициите. 

Канализация: 

-Опазване на околната среда и на водните екосистеми; 

-В процеса на осъществяване на инвестицията ще се открият нови 

работни места, които ще допринесат за намаляване на безработицата 

в региона, която е с едни от най-високите показатели за цялата страна. 
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С изпълнението на проекта ще се елиминират участъците с обратни 

наклони, което ще повиши проводимостта на колектора. Ще се избегне 

образуването на утайки в колектора и намали и инфилтрацията на 

подпочвени води.  

Наличие на 

изготвени  

пред 

инвестиционни 

проучвания: 

 

Да. Регионалното прединвестиционно проучване обхваща обособената 

територия на „ВиК - ВИДИН“ ЕООД - гр. Видин, която включва цялата 

административна област Видин. 

 

Проектна 

готовност към 

момента на 

възлагане на 

инвестицията 

/проектна фаза/: 

 

Идеен проект 

Обхват и описание 

на  

инвестиционната 

програма: 

 

Частична реконструкция на канализационен колектор  N II, от РШ138 до 

КПС1. Планира се изграждане на нов канализационен колектор, 

успоредно на съществуващия компрометиран колектор с яйцевидно 

сечение (освен когато той преминава под сгради), без разваляне на 

последния. Преработва се входът на новия колектор в КПС1, на 

мястото на съществуващия вход. Съществуващият колектор трябва да 

функционира до въвеждане в ескплотацаия на новоизградения. 

Съобразява се временно решение, необходимо за това при 

изпълнение на новия вход в КПС1. По същия начин се осигурява 

функционирането и на съществуващата КПС5, която запазва функциите 

си. Новият колектор ще премнава под ж.п. линии.  Преминаването е 

съгласувано с НКЖИ. При работите може да се засегнат и други 

комуникации на НКЖИ.    

Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън” до гр. 

Видин. Новият водопровод ще се изгражда успоредно на 

съществуващия. Съществуващият водопровод преминава под ж.п. 

линия. Преминаването е изградено наскоро. Предвижда се новият 

водопровод да се свърже към съществуващото преминаване под ж.п. 

линията. Съществуващият водопровод трябва да функционира до 

въвеждане в ескплотацаия на новоизградения. 

Продължителност: 

 

Съгласно Административен договор за безвъзмездна финансова 

помощ № Д-34-68/21.08.2019 г., срокът за изпълнение на проекта е 54 

месеца, считано от датата на влизане в сила на договора. В срока по 

предходното изречение се включва периодът от време, необходим за 

физическото изпълнение на дейностите по проекта, който е 49 месеца. 

Управление на 

проекта 

/организационна 

структура на 

екипа за 

Управлението на проекта ще се възложи на външен за Възложителя 

изпълнител (към настоящия момент тече процедура за избор на 

изпълнител). За осъществяване на дейностите и задачите по 

организация и управление на проекта, избраният изпълнител ще 

осигури следния екип от експерти: 1. Ръководител на проекта; 2. 



 21 

управление при 

Възложителя/: 

Координатор; 3. Административен сътрудник; 4. 2 бр. Лице с 

техническа експертиза; 5. Лице с финансова експертиза; 6. Лице със 

счетоводна експертиза; 7. Лице по комуникациии; 8. Лице с 

юридическа експертиза; 9. Лице с експертиза по ГИС. 

 

Договори за СМР 

в рамките на 

проекта, които ще 

повлияят 

настоящия 

договор:  

 

Предстои възлагане на следните договори, спрямо които ще се 

изпълняват и дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка: 

1. Проектиране и строителство – Реконструкция на ВиК мрежата в гр. 

Видин по две обособени позиции: 

Обособена позиция 1: ВИДИН: "Частична реконструкция на 

канализационен колектор N II, от РШ138 до КПС1" ; 

Обособена позиция 2: ВИДИН: „Реконструкция на довеждащ 

водопровод от ПС "Сланотрън" до гр. Видин”. 

 

Забележка: Предмет на услугата по Обособена позиция № 2 от 

настоящата обществена поръчка ще бъде само предстоящият за 

възлагане Договор за проектиране и строителство по Обособена 

позиция № 2 „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС 

"Сланотрън" до гр. Видин”. 

 

Договор 1 (номерацията е примерна)за СМР:  Проектиране и строителство – Реконструкция 

на ВиК мрежата в гр. Видин по две обособени позиции, по Обособена позиция 1: "Частична 

реконструкция на канализационен колектор N II, от РШ138 до КПС1". 

Предмет:  

 

Частична реконструкция на канализационен колектор N II, от РШ138 до 

КПС1. 

Елементи на 

инвестицията: 

Предвижда се реконструкция на 1450 m от Главен Колектор II с 

диаметър 1520/2400 mm и 1120/2150 mm. Той ще бъде подменен с 

канал от GRP тръби ф1800mm и участък под ж.п. линията с диаметър 

2xф1000mm PP тръби в обсадни стоманени тръби 2x ф1200mm. По 

този начин ще се премахнат участъците с обратни наклони, водещи до 

образуване на отлагания в колектора и намаляване проводимостта му.  

Оразмерителните параметри получени от хидравличния модел на 

канализационната мрежа на гр. Видин са: Qор = 2754 l/s; V = 1,86 m/s. 

Скоростта е по-голяма от минималната самопочистваща скорост 1,1 

m/s. 
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Обхват и 

местоположение:  

 

 
Продължителност 

в кал. дни: 

Към момента на откриване на процедурата по възлагане на 

настоящата обществена поръчка не е сключен договор с изпълнител на 

договора за инженеринг. 

Предвидените максимални срокове са: 

Времето за завършване не може да надвишава 630 календарни дни.  

Период за съобщаване на дефекти – 365 календарни дни. 

Във Времето за завършване са включени и следните максимални 

срокове за част от дейностите: 

- Срок за изготвяне на работен проект – до 90 календарни дни.   

Срокът започва да тече 7 дни след датата на получаване на 

уведомително писмо на Възложителя за започване на изпълнението и 

приключва с предаване на завършения работен проект във вид готов 

за съгласуване с компетентните органи. 

- Срок за изпълнение на строителството – до 390 календарни дни.  

Срокът започва да тече от датата на получаване на писмото на 

Инженера до Изпълнителя за започване на строителството и 

приключва с издаване на Сертификат за приемане.  

- Срок за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния 
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проект от Инженера – до 28 календарни дни.  

Условия на 

договора: 

 

 

ФИДИК – Жълта книга, Първо издание 1999 г. 

 

Договор N: 2 (номерацията е примерна) за СМР:   Проектиране и строителство – 

Реконструкция на ВиК мрежата в гр. Видин по две обособени позиции, по Обособена 

позиция 2: „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС "Сланотрън" до гр. Видин”. 

 

Предмет:  

 

Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС "Сланотрън" до гр. 

Видин.  

Елементи на 

инвестицията: 

Предвижда се подмяна на съществуващия довеждащ водопровод 

ф900мм стомана с дължина L = 10500m с PVC_O тръби с диаметър 

Ф630mm с PN 12,5 atm и обща дължина L =10372m. Оразмерителното 

водно количество е Qор = 340,25 l/s,l/s което се провежда със скорост 

V = 1,21 m/s при хидравлични загуби I=0,0017.  

Предвижда се подмяна на съществуващите две етернитови тръби ф536 

mm и на съществуващите две стоманени тръби ф630 mm с ф500mm 

PVC_O тръби с PN 12,5 atm и обща дължина L = 4149m. 

Оразмерителното водно количество е Qор = 214 l/s, което се провежда 

със скорост V = 1,21 m/s при хидравлични загуби I=0,0023. 

Обхват и 

местоположение:  

 

 
Продължителност 

в кал. дни: 

Към момента на откриване на процедурата по възлагане на 

настоящата обществена поръчка не е сключен договор с изпълнител на 

договора за инженеринг.  

Предвидените максимални срокове са: 

Времето за завършване не може да надвишава 810 календарни дни.  

Период за съобщаване на дефекти – 365 календарни дни. 

Във Времето за завършване са включени и следните максимални 
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срокове за част от дейностите:  

- Срок за изготвяне на работен проект – до 90 календарни дни.   

Срокът започва да тече 7 дни след датата на получаване на 

уведомително писмо на Възложителя за започване на изпълнението и 

приключва с предаване на завършения работен проект във вид готов 

за съгласуване с компетентните органи. 

- Срок за изпълнение на строителството – до 570 календарни дни.  

Срокът започва да тече от датата на получаване на писмото на 

Инженера до Изпълнителя за започване на строителството и 

приключва с издаване на Сертификат за приемане.  

- Срок за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния 

проект от Инженера – до 28 календарни дни.  

Условия на 

договора: 

 

ФИДИК – Жълта книга, Първо издание 1999 г. 

 

 

ОСНОВНИ ДАННИ НА ПРОЕКТА   

 

Забележка: попълват се общи, сборни данни на ниво проект - отнасящи се за всички 

агломерации, включени в инвестиционното намерение. Съответно, данните на ниво 

проект следва да представляват сбор от данните за всяка отделна агломерация. 

 

Общ товар преди изпълнението на проекта: 

    

45 232 е.ж. 

 

Население към момента на кандидатстване: 

 

43 449 души 

Брой жители, които ще се ползват от подобреното пречистване (вкл. 

събиране и отвеждане) на отпадъчните води след изпълнението на 

проекта: 

9 900 души 

Допълнителен брой е. ж., за които ще бъде подобрено пречистването 

(събиране и отвеждане) на отпадъчни води, вкл. временно население, 

промишленост, стопанска дейност) след изпълнението на проекта: 

 

9 900 е.ж. 

Товар, третиран в пълно съответствие, след изпълнението на проекта: 

 

35 560 е.ж. 

ПСОВ новоизградени/реконструирани след проекта: 0 бр. 

Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване, след 

изпълнението на проекта: 

 

38 594 души 

Общо инвестиционни разходи по проекта (без ДДС): 

 

19 722 934 лв. 

 

Ефекти от проекта:  

Въздействието при реализация на РПИП на ВиК Видин върху компонент „Води“ е следното:  

- Това е екологосъобразен проект и реализацията му ще подобри качеството на околната 

среда по отношение най-вече на компонент «Води»;  

- Ще се гарантира строг контрол и ефективно управление на водите;  
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- Ще се осигури високо качество на околната среда;  

- Ще бъде предотвратен и здравния риск за населението в района от осигуряване на 

достатъчно количество вода за всички цели с необходимите качества; 

- Ще се осигури включване в канализацията и пречистване до необходимите изисквания на 

отпадъчни води от населението и промишлените предприятия от агломерации с над 10 000 

е.ж.;  

- Ще се осигурят условия за повишаване на самопречиствателната способност на водите в 

приемниците, устойчиво развитие на водната екосистема и респективно на 

биоразнообразието в тези райони.  

Въздействие върху геоложката среда и земните недра е възможно в резултат на природни 

бедствия – земетресения, наводнения и др. Предвидени са мерки за предотвратяване на 

тези рискове. При проектирането и изпълнението на ВиК обектите ще се прилагат новите 

изисквания, заложени в Наредба № РД-02-20-2/2012 за строителство в земетръсни зони. Не 

се очаква въздействие върху геоложката среда и земните недра по време на 

експлоатацията на водопроводните и канализационни системи и съоръженията към тях.  

По време на изпълнението на отделните обекти се очаква физическо нарушаване на 

незасегнати почви от изкопни и строителни работи, особено при строителството на нови 

съоръжения. В почти всички останали случаи ще се извършват строителни работи на 

територията на вече съществуващите съоръжения, както и подмяна на линейна 

инфраструктура по вече съществуващи трасета. Очаква се по-голямата част от изкопаната 

земна маса да се използва за вертикална планировка, а излишната да се използва за 

запълване на нарушени терени, пътища и др. Хумусът ще се използва 100%.  

Въздействието върху почвите ще бъде пряко. Необходимо е разделно изземване и 

депониране на хумусния пласт от сравнително не голяма площ, което ще наложи 

създаването на временни депа (на самия терена) за съхраняване до последващото му 

използване по предназначение.  

Реализацията на инвестиционните предложения, свързани с изграждане на съвременни 

канализации в населените места ще осигури недопускане на замърсяване на почвите в 

обособената територия.  

Мерките, свързани с рехабилитация и ново строителство на водопроводни и 

канализационни системи и съоръженията към тях са свързани с извършване на строителни 

работи в урбанизирани и/или антропогенно нарушени територии. Реализирането на 

инвестиционните предложения няма да повлияе отрицателно на съседната съществуваща 

растителност.  

Не се очакват някакви осезаеми отрицателни въздействия върху фауната в района. 

Напротив, по време на експлоатация ще се подобри значимо качеството на заустваните 

води в реките, което от своя страна ще окаже положително въздействие върху условията на 

устойчивото развитие на екосистемата в районите на заустване на пречистените отпадъчни 

води (подобряване условията на развитие на биоразнообразието в района, на обитание на 

водните организми и т.н.).  

С реализацията на представените инвестиционни намерения ще се намалят 

идентифицираните недостатъци във канализационните системи.  

Ефектът от реконструкцията на Гл.кл.II се изразява в намаление на подприщването в 

колектора. Увеличава се скоростта в колектора, с което се намалява утаяването на вода в 

сухо време. Инфилтрацията се очаква да се намали с около 10%. Ще се предотвратят и 

наводненията при дъжд, които са 1-3 бр/годишно. 

КОМПОНЕНТ ВОДОСНАБДЯВАНЕ 
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Дължина на външни водопроводи, които ще се изграждат по проекта  

  

 

Дължина на външни водопроводи, които ще се реконструират по проекта 

0 km. 

0 лв./ж. 

 

L = 14.521 km. 

305 лв./ж. 

 

Дължина на вътрешна водоснабдителна мрежа, която ще се изгражда по 

проекта 
0 km. 

Други елементи от водоснабдителната система, които ще се изграждат по 

проекта 

- пречиствателна станция за питейни води   

- помпени станции   

- тласкатели/довеждащи водопроводи   

- напорни резервоари   

- други (моля посочете) 

 

0 

0 

0 

0 

 

Други елементи от водоснабдителната система, които ще се 

реконструират по проекта   

- пречиствателна станция за питейни води   

- помпени станции   

- напорни резервоари 

- други: (моля посочете)   

 

 

0 

0 

0 

 

Общо инвестиционни разходи за компонент водоснабдяване (без ДДС)  
10 687 505.81  

лв.  

КОМПОНЕНТ КАНАЛИЗАЦИЯ 

Общ брой жители, чийто товар е свързан към канализационна мрежа преди 

проекта  
44 315 бр. 

 

Toвар, събран в канализационната мрежа преди проекта  44 780 е. ж.  

 

Други елементи от канализационната система, които ще се 

изграждат/реконструират  
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- помпени станции   

- тласкатели/довеждащи колектори до ПСОВ   

- други: Частична Реконструкция на Главен канализационен колектор II – гр. 

Видин 1 бр.  

 

0 

0 

Дължина: 

1.450 km. 

143 

лв./екв.ж.  

Ниво на събиране на общия товар на агломерацията в канализационната 

мрежа след изпълнението на проекта 

99% 

Допълнителен брой жители, чийто товар ще бъде събран в нова 

канализационната мрежа след проекта   

0 бр. 

 

Общ брой постоянно население след изпълнението на проекта  
37 728 бр. 

 

Допълнителен товар, който ще бъде присъединен към канализационна 

мрежа след проекта 

9 900 е.ж. 

 

Общо инвестиционни разходи за компонент канализация 
5 121 571.07 

лв. 

КОМПОНЕНТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ  

Име на ПСОВ   ПСОВ: 

ВИДИН. 

ПСОВ 

ВИДИН е 

изградена и 

въведена в 

експлоатаци

я през м. 

Октомври 

2019 г., 

Финансиран

ето на 

проекта e 

започнало 

по ОПОС 

2007-2013 г. 

и е 

завършено 

по ОПОС 
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2014-2020 г. 

 

Проектът предвижда (отбележете всички приложими от изброените по-

долу):  

 

- изграждане на нова ПСОВ    

- реконструкция на ПСОВ   

- изграждане на съоръжение за третиране на утайките от ПСОВ  

- доставка на оборудване за ПСОВ   

- други (моля посочете) 

 

неприложимо 

 

 

 

Степен на пречистване след проекта (отбележете всички приложими от 

изброените по-долу): 

   

- механично   

- вторично (биологично)   

- отстраняване на азот (N)   

- отстраняване на фосфор (P)   

- допречистване (посочете, напр. бързи филтри, др.)  

неприложимо 

 

 

Брой жители, чийто товар ще бъде (допълнително) свързан към ПСОВ след 

изпълнението на проекта  

неприложимо 

 

Товар, който ще бъде свързан към ПСОВ след изпълнението на проекта 
неприложимо 

 

Общо инвестиционни разходи за компонент пречистване (без ДДС) 
0 лв. 

 

  

    

 

РАЗДЕЛ 2  

ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

2.1 ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 
 

„Упражняване на НСН, оценка на съответствието на работния проект и изпълняване на 

функциите на Инженер  за обекти по проект „Изграждане на ВиК инфраструктурата на 

обособената територия обслужвана от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ - ВИДИН” ЕООД, 

гр. Видин, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” с 2 обособени 

позиции: Обособена позиция 1 – канализационен колектор; Обособена позиция 2 – 

довеждащ водопровод.”, по Обособена позиция 1 – канализационен колектор, 
 

като в изпълнение на услугата, Изпълнителят ще действа като: 
 

1. Инженер по смисъла на Клауза 3 от ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО 

ОБОРУДВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ – СТРОИТЕЛСТВО ЗА ЕЛЕКТРО И МАШИННО-

МОНТАЖНИ РАБОТИ И ЗА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ 
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ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Общи условия - Международна Федерация на Инженерите-

Консултанти (FIDIC), както и съответните Специфични условия; 
 

2. Технически контрол при проектирането при договор/и за проектиране и 

строителство (инженеринг) и изготвяне на доклад/и за оценка на 

съответствието на инвестиционни проекти за обектите, описани в Техническото 

задание;  
 

 

3. Оценка на съответствието по част Конструктивна и по част Енергийна 

ефективност по смисъла на чл. 142, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ, където е приложимо; 
 

4. Строителен надзор по смисъла на чл. 168 от Закона за устройство на 

територията /ЗУТ/;  
 

5. Координатор „безопасност и здраве” за етапа на инвестиционно проектиране и 

за етапа на строителство; 

 

за следния договор: 

(предстои да бъде сключен)Проектиране и строителство – Реконструкция на ВиК мрежата в 

гр. Видин по две обособени позиции, за Обособена позиция 2: ВИДИН: Реконструкция на 

довеждащ водопровод от ПС "Сланотрън" до гр. Видин.  

 

 

Услугата се състои в следните задачи: 

(1) Мобилизационни задачи:  
 

1. обезпечаване на централен офис за изпълнение на услугата в съответното й 

местоположение - гр. Видин, област Видин, Република България. 
 

2. мобилизация на ресурсите (човешки и технически) за извършване на услугата и 

разполагането им в централния офис и в приобектовите офиси (ако има такива) 

съгласно задачите на услугата и началните дати на договорите за СМР; 
 

3. установяване на системи за управление и контрол. 
 

(2) Задачи по време на фазите на проектиране и строителство 
 

/произтичащи от предвижданията на настоящия договор и предвижданията на договорните 

условия на ФИДИК, по които се възлагат строителния договор/строителните договори – 

приложение към настоящия договор/:  
 

1. поддържане на екип и експертиза на специалисти по съответните части в 

съответствие с офертата, при специфичните етапи на наблюдение и 

документиране на процесите; 
 

2. преглед и одобряване на работната програма съгласно договора за 

строителство по ФИДИК на строителя, с оглед на съдържанието и пълнотата й, 

последователността и обема на дейностите, в т.ч. и на нейните ревизии в хода 

на изпълнението;  
 

3. контрол на изпълнението на работната програма съгласно договора за 

строителство по ФИДИК на строителя,  издаване на съобщения и указания до 

строителя във връзка с изпълнение на програмата, както и проследяване на 

изисканите ревизионни мерки, и приемане на последващи действия; 
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4. преглед и становище по изготвените от строителя инвестиционни проекти във 

фаза технически/работен проект по отношение тяхното съответствие с 

приложимото законодателство и със специфичните изисквания на 

Възложителя, залегнали в строителния договор/строителните договори за 

обектите, описани в Техническото задание;  

5. изготвяне на доклади за оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти; 

 
 

 

6. извършване на начални и последващи периодични фотографски заснемания на 

обекта; 
 

7. оказване съдействие на Възложителя при издаването на Разрешение за строеж 

или Заповед за допълване на вече издаденото такова; 
 

8. контрол на планове за временна организация на движението в съответствие с 

българското законодателство; 
 

9. документална и физическа проверка за съответствие на влаганите в обекта 

материали; 
 

10. одобрение на влаганите на обекта материали и генерираните в хода на 

строителството документи;  
 

11. създаване на система за документална и физическа проверка за целите на 

сертифициране на извършените работи по строителния договор/строителните 

договори;  
 

12. извършване на документална и физическа проверка на строителния процес; 
 

13. одобряване на документите, посочени в изискванията, залегнали в 

строителния договор/строителните договори, преди изработването на отделни 

механични, електрически и автоматизирани части и възли; 
 

14. създаване и водене на ежедневни дневници на обекта, включващи 

информация за работещата техника, персонал и обстоятелства, включително 

открити и причинени аварии, както и изискване от строителя на съответната 

ежедневна информация; 
 

15. изискване за представяне от страна на строителя и одобряване на подробни 

методи на изпълнение на строителни и инсталационни работи, както и 

обхватът им, преди тяхното започване;  
 

16. оценяване и сертифициране на работите, измерване и сертифициране на 

количествата, според естеството на обекта; 
 

17. контрол на тестовете и изпитанията на обекта; 
 

18. консултиране с Възложителя на всички нареждания за промяна и получаване 

на неговото предварително писмено одобрение, преди нареждане на 

промени, както и консултиране с Възложителя по всички въпроси, по които 

това се изисква съгласно договорните условия на строителния 

договор/строителните договори; 
 

19. текущ преглед и одобряване на отчетите и исканията за плащане на строителя, 

издаване на сертификати за плащания; 
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20. съставяне на актове и протоколи по време на строителството съгласно 

приложимото законодателство; 
 

21. подготовка на доклади и становища до Възложителя;  
 

22. организиране и провеждане на ежемесечни протоколирани срещи за 

напредъка на строителния договор/строителните договори; 
 

23. цялостен контрол и съхранение на цялата документация за изпълнението на 

строителния договор/строителните договори, искания за одобрение на 

материали и документи, сертификати и деларации за съответствие, актове, 

протоколи, сертификати за проби, заснемания, екзекутивна документация, 

протоколи от срещи, финансова документация, кореспонденция от общ 

характер, кореспонденция по искове и процедиране на промени, както и 

всички други документи, издадени от участниците в строителния процес или 

други страни, генерирани в процеса на изпълнението на строителството и 

имащи отношение към него;  
 

24. одобряване на програмите и методологиите за провеждане на проби и 

изпитания при и след завършване; 
 

25. контрол на всички проби и изпитания преди предаване и за предаване на 

обекта на Възложителя; разпореждане за повторни проби и изпитания, в 

случай на необходимост; 
 

26. преглед и одобряване на наръчниците за експлоатация и програми за 

обучение на персонала;  
 

27. контрол на изготвянето и преглед на екзекутивна документация (пълнота, 

коректност и окомплектованост); 
 

28. контрол и проверка на доставката на резервни части; 
 

29. контрол на кадастралното заснемане на изпълнениете обекти; 
 

30. изготвяне на технически паспорти;  
 

31. извършване на всички необходими дейности за целите на приемане на обекта 

-  преглед на цялата изискуема документация, преглед на изпълнението на 

строежа, състоянието на строителната площадка и околното пространство, 

насрочване на среща за  подписване на констативен акт за установяване 

годността за приемане на строежа с акт 15; издаване на сертификат/и за 

приемане; 
 

(3) Задачи по време на периода за съобщаване на дефекти  
 

/произтичащи от предвижданията на настоящия договор и предвижданията на договорните 

условия на ФИДИК, по които се възлагат строителния договор/строителните договори/: 
 

1. подготвяне на документацията за издаване на разрешение за ползване 

съгласно Наредба № 2 от 31 юли 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, 

вкл. подготовка на окончателен доклад по ЗУТ; 
 

2. поддържане на екип и експертиза в съответствие с офертата, през периода за 

отстраняване на дефекти и мобилизиране на специалисти по съответните части 
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при специфичните етапи на наблюдение, дискутиране и документиране на 

процесите, в т.ч. подготовка на експертни становища за нуждите на 

Възложителя; 
 

3. извършване на най-малко ежемесечни обходи и проверки на работата на 

обекта, констатиране на евентуални дефекти, подготовка и даване на указания 

за отстраняването им, както и контрол за отстраняване на дефектите, като за 

тези обходи се съставя протокол от работна среща и се изготвя на ежемесечна 

база актуализиран списък на дефектите – отстранении, оставащи и 

новопоявили се;  
 

4. насрочване, организиране и провеждане на срещи с Възложителя и Строителя 

по повод изпълнение на задачите по време на периода за съобщаване на 

дефекти; 
 

5. организиране на пробите след завършване и докладване за постигането на 

проектните показатели при експлоатационни условия, овбързано с гаранциите 

на процесите; 

 

(4) Задачи след изтичане на периода за съобщаване на дефекти  
 

/произтичащи от предвижданията на настоящия договор и предвижданията на договорните 

условия на ФИДИК, по които се възлагат строителния договор/строителните договори/: 
 

1. издаване на сертификат/и за изпълнение, след отстраняване на евентуални 

дефекти и доказване параметрите на съоръженията; 
 

2. предаване на архивите на Възложителя; 
 

3. изготвяне на окончателен доклад по договора; 
 

(5) Задачите по ал. 1, 2, 3 и 4 не са изчерпателни, като Изпълнителят е ангажиран и с всички 

други задачи, които не са изрично упоменати, но произтичат от предвижданията на 

настоящия договор и предвижданията на Общите и Специфични условия на договорите за 

строителство, където взаимоотношенията Възложител – Строител – Инженер са детайлно 

описани и не могат да бъдат преповторени тук, без да се преповтори целият текст на 

договорните условия, поради което същите са приложени към настоящия договор. За 

изрично неуредените правомощия и компетенции на Изпълнителя, в качеството му на 

Инженер по ФИДИК, Изпълнителят упражнява функциите си на Инженер по ФИДИК както 

точно те произтичат от конкретните договорни условия на договора/договорите за 

строителство в случай, че не противоречат на българското законодателство. 

 

Недопустимо е: 

 

� Нареждане от Инженера на промени по клауза 13 от ФИДИК, без предварителното 

одобрение на Възложителя и без предварително предложение от изпълнителите на 

строителството, остойностяващо всички възможни последващи разходи и включващо 

всички рискове при изпълнение; 

 

� Одобряване от Инженера на искове по под-клауза 20.1 от ФИДИК и включването им в 

сертификати за междинни плащания, или поправки на последващи сертификати на 

основание, че плащане по предходни искове е било дължимо, без предварителното 

одобрение на Възложителя;  
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� Неинформиране на Възложителя за възможен преразход на предвидените средства 

по дадена позиция на количествените сметки/ценовите таблици; 

 

� Допускане на спор между Възложителя и Строителя, вследствие бездействие, 

забавяне или избягване от страна на Инженера да определи дължимо плащане за 

извършена работа, когато Възложителят е отправил писмено искане за такова 

решение или оценка, във връзка със спорно тълкувание на спецификация или позиция 

от количествените сметки/ценовите таблици; 

 

� Заверяване от Инженера на междинен сертификат/отчет при завършване с включени 

искове и/или с включени допълнителни дължими суми, без санкция от страна на 

Възложителя. 

Действия на Изпълнителя, противоречащи на горното, ще се считат за действия без 

представителна власт. Евентуални действията и бездействия на Изпълнителя в тази връзка, в 

зависимост от тяхната повторяемост и сериозност, могат да бъдат основание Възложителят 

да поиска смяна на персонал на Изпълнителя или заплащане на неблагоприятни последици, 

произтекли от действия, за които последният не е бил изрично упълномощен да извърши. 

2.2 ГРАФИК НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

Графикът на изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка е свързан и 

изцяло зависи от програмата и графиците на съответните изпълнители по договорите за 

проектиране и строителство, като към момента на стартиране на настоящата обществена 

поръчка не са налице сключени договори по предстоящата за възлагане процедура за 

проектиране и строителство по две обособени позиции. 

Предвидените максимални срокове за изпълнение на договора за инженеринг с предмет: 

„Проектиране и строителство – Реконструкция на ВиК мрежата в гр. Видин по две обособени 

позиции, за Обособена позиция 2: „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС 

"Сланотрън" до гр. Видин” са: 

Времето за завършване не може да надвишава 810 календарни дни.  

Период за съобщаване на дефекти – 365 календарни дни. 

Във Времето за завършване са включени и следните максимални срокове за част от 

дейностите:  

- Срок за изготвяне на работен проект – до 90 календарни дни.   

Срокът започва да тече 7 дни след датата на получаване на уведомително писмо на 

Възложителя за започване на изпълнението и приключва с предаване на завършения 

работен проект във вид готов за съгласуване с компетентните органи. 

- Срок за изпълнение на строителството – до 570 календарни дни.  

Срокът започва да тече от датата на получаване на писмото на Инженера до Изпълнителя за 

започване на строителството и приключва с издаване на Сертификат за приемане.  

- Срок за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект от Инженера – до 

28 календарни дни.   

 

Срокът за изпълнение на този договор започва от датата на уведомлението на Възложителя 

по чл. 10, ал. 2 от образеца на договор и приключва с одобряването на окончателния доклад 

на Изпълнителя, след издаване на всички дължими сертификати за изпълнение след 
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дефектния период на строителния договор/строителните договори. Изпълнителят е длъжен 

да изпълни задълженията си по чл. 2 и да бъде ангажиран с тях до тяхното окончателно 

приключване, както и през времето на евентуални удължавания на времето за завършване 

на строителния/те договор/и и/или на срока/овете за съобщаване на дефекти, също така и 

през времето на евентуални удължавания на настоящия договор. Всички разходи, свързани 

със задълженията на Изпълнителя във връзка с евентуални удължавания, са включени в 

ценовата му оферта и той няма право да претендира към Възложителя допълнително 

заплащане. 

 

2.3 НАЛИЧНИ ПРОЕКТИ ПРИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

 Изпълнителят следва да извърши доклад/и за оценка на съответствието на следните 

инвестиционни проекти: 

„Изграждане на ВиК инфраструктурата на обособената територия обслужвана от „ВиК  - 

ВИДИН” ЕООД гр. Видин  по 2  обособени позиции, за Обособена позиция 2 - Реконструкция 

на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън” до гр. Видин”. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

3.1 ЛОГИСТИКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

Местоположението на изпълнение на поръчката е територията на агломерация Видин, 

Република България. 

 

Изпълнителят е отговорен за адекватното обезпечеване на работата на своя персонал.  

 

От Изпълнителя се изисква да: 

 

• организира и финансира при необходимост жилищно настаняване за ангажирания 

по договора персонал; 

 

• организира и финансира централен офис в гр. Видин за работата на ангажирания 

по договора персонал, вкл. финансира всички разходи по функционирането и 

издръжката на офиса; 

• организира и финансира всички други дейности, необходими за успешното 

изпълнение на договора – преводачески услуги, офис логистика, транспорт за 

нуждите на персонала си, техника, измервателни уреди, др.; 

 

Всички гореизброени разходи ще се считат за включени в предложената от участника в 

офертата цена. 
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Договорите за инженеринг (проектиране и строителство) и строителство предвиждат 

осигуряване от Строителя на приобектов офис за нуждите на Инженера – при обект/и 

линейна инфраструктура, приобектов офис за Инженера се предвижда, когато обектът/и 

те се изпълява/т извън населено място.    

 

 

3.2 ПЕРСОНАЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

3.2.1 Общи положения 

 

От участника се очаква да предложи екип от експерти, притежаващи необходимата 

професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката.  

 

Участниците следва да предложат необходимите технически правоспособни физически лица 

за изпълнение на поръчката с оглед удовлетворяването на всички нормативни изисквания и 

спецификата на поръчката.   

 

Всички експерти от екипа, които имат решаваща функция за изпълнението на договора, се 

определят като ключови експерти.  

 

Тези експерти, които следва да бъдат осигурени като спомагателни, се определят като 

неключови експерти.  

 

Видовете изискуеми ключови експерти се определят от Възложителя, а неключовите 

експерти се предлагат по преценка на участниците в поръчката.  

 

Краткосрочни ключови експерти са тези, които са ангажирани с предварителна оценка на 

идейни проекти/оценка на съответствието на инвестиционните проекти.  

 

Дългосрочни ключови експерти са тези, които са ангажирани с целия период на изпълнение 

на договора за надзор. 

 

В допълнение към експертите, Изпълнителят наема за изпълнението на неговите 

задължения по договора при необходимост и помощен персонал, който да го подпомага за 

целия период на изпълнение на Договора по отношение на административно обслужване 

(устен и писмен превод – ако е необходимо, информационно обслужване, транспорт, офис 

логистика, т.н.)., като членовете на този персонал не следва да се посочват в офертата. 

 

3.2.2 Списък на експертите 

 

 

 

Краткосрочни ключови експерти: 

 

1. Експерт част „ВиК” – 1 бр.; 

2. Експерт част  „Геодезия” – 1 бр.; 

3. Експерт част „Инженерна геология и Хидрогеология” – 1 бр.; 
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4. Експерт част „Пътна” – 1 бр.; 

5. Експерт част „Пожарна безопасност” – 1 бр. 

 

 

      Дългосрочни ключови експерти: 

 

1. Ръководител надзорен екип (Резидент инженер)  - 1 бр.;  

2. Заместник резидент – Инженер – 1 бр. ; 

3. Инженер ВиК мрежи –1 бр.; 

4. Инженер по качество и съответствие на материалите – 1 бр.; 

5. Инженер по количествата – 1 бр.; 

6. Инженер „Пътно строителство” – 1 бр.; 

7. Инженер „Инженерна геология и Хидрогеология” – 1 бр.; 

8. Геодезист– 1 бр.; 

9. Експерт „Координатор безопасност и здраве” – 1 бр. 

 

 

3.2.3 Изисквания към ключовия експертен състав: 

 

Краткосрочни ключови експерти 

 

1. Експерт част „ВиК” – 1 бр. - лице, притежаващо опит в извършването на дейност/и по 

част „ВиК“ при изпълнението на оценка на съответствието на инвестиционен проект или 

еквивалентни такива (за консултатски услуги, предоставяни в други държави), свързан с 

изпълнение строително-монтажни работи в областта на ново строителство и/или 

реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на водопроводна и/или 

канализационна мрежа“; 

2. Експерт част  „Геодезия” – 1 бр. - лице, притежаващо опит в извършването на дейност/и 

по част „Геодезия“ при изпълнението на оценка на съответствието на инвестиционен 

проект или еквивалентни такива (за консултатски услуги, предоставяни в други държави), 

свързан с изпълнение строително-монтажни работи в областта на ново строителство и/или 

реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на водопроводна и/или 

канализационна мрежа“; 

3. Експерт част „Инженерна геология и Хидрогеология” – 1 бр. – лице, притежаващо опит 

в извършването на дейност/и по част „Инженерна геология“ или „Хидрогеология” при 

изпълнението на оценка на съответствието на инвестиционен проект или еквивалентни 

такива (за консултатски услуги, предоставяни в други държави), свързан с изпълнение 

строително-монтажни работи в областта на ново строителство и/или реконструкция и/или 

рехабилитация и/или основен ремонт на водопроводна и/или канализационна мрежа“; 

4. Експерт част „Пътна” – 1 бр. – лице, притежаващо опит в извършването на дейност/и 

по част „Пътна“ при изпълнението на оценка на съответствието на инвестиционен проект 

или еквивалентни такива (за консултатски услуги, предоставяни в други държави), свързан с 

изпълнение строително-монтажни работи в областта на ново строителство и/или 

реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на водопроводна и/или 

канализационна мрежа“; 

5. Експерт част „Пожарна безопасност” – 1 бр. – лице, притежаващо опит в извършването 

на дейност/и по част „Пожарна безопасност“ при изпълнението на оценка на 
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съответствието на инвестиционен проект или еквивалентни такива (за консултатски услуги, 

предоставяни в други държави), свързан с изпълнение строително-монтажни работи в 

областта на ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен 

ремонт на водопроводна и/или канализационна мрежа“. 

 

Забележка: Едно физическо лице може да съвместява повече от една длъжност на 

краткосрочен ключов експерт, в случай че притежава съответната професионална 

компетентност, изискуема за всяка една от тях.   

 

Дългосрочни ключови експерти 

 

1. Ръководител надзорен екип (Резидент инженер) – 1 бр. – лице, притежаващо опит на 

ръководна позиция при изпълнението на дейности, свързани с консултантска услуга във 

връзка с ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен 

ремонт на водопроводна и/или канализационна мрежа съгласно договорните условия на 

ФИДИК. 

 

2. Заместник резидент – Инженер – 1 бр. – лице, притежаващо опит при изпълнението на 

дейности, свързани с консултантска услуга във връзка с ново строителство и/или 

реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на водопроводна и/или 

канализационна мрежа съгласно договорните условия на ФИДИК.  

 

3. Инженер ВиК мрежи – 1 бр. – лице, притежаващо опит в извършването на дейност/и по 

част „ВиК“ при упражняване на строителен надзор или еквивалентна дейност при 

изпълнение строително-монтажни работи в областта на ново строителство и/или 

реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на водопроводна и/или 

канализационна мрежа. 

 

4. Инженер по качество и съответствие на материалите – 1 бр. – лице, притежаващо 

опит в извършването на дейност/и, свързани с извършване на контрол на качеството и 

приемане на строителните работи при упражняване на строителен надзор или 

еквивалентна дейност при изпълнение строително-монтажни работи в областта на ново 

строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на 

водопроводна и/или канализационна мрежа. 

 

5. Инженер по количествата – 1 бр. – лице, притежаващо опит в извършването на 

дейност/и при упражняване на строителен надзор или еквивалентна дейност при 

изпълнение строително-монтажни работи в областта на ново строителство и/или 

реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на водопроводна и/или 

канализационна мрежа. 

 

6. Инженер „Пътно строителство” – 1 бр. – лице, притежаващо опит в извършването на 

дейност/и по част „Пътна“ при упражняване на строителен надзор или еквивалентна 

дейност при изпълнение строително-монтажни работи в областта на ново строителство 

и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на водопроводна и/или 

канализационна мрежа. 
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7. Инженер „Инженерна геология и Хидрогеология” – 1 бр. – лице, притежаващо опит в 

извършването на дейност/и по част „Инженерна геология и/или Хидрогеология” при 

упражняване на строителен надзор или еквивалентна дейност при изпълнение строително-

монтажни работи в областта на ново строителство и/или реконструкция и/или 

рехабилитация и/или основен ремонт на водопроводна и/или канализационна мрежа.  

 

8. „Геодезист” – 1 бр. –  лице, притежаващо опит в извършването на дейност/и по част 

„Геодезия” при упражняване на строителен надзор или еквивалентна дейност при 

изпълнение строително-монтажни работи в областта на ново строителство и/или 

реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на водопроводна и/или 

канализационна мрежа. 

 

 

9. Експерт „Координатор безопасност и здраве” – 1 бр. – лице, притежаващо опит в 

извършването на дейност/и по координация по безопасност и здраве при упражняване на 

строителен надзор или еквивалентна дейност при изпълнение строително-монтажни 

работи в областта на ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или 

основен ремонт на водопроводна и/или канализационна мрежа. 

 

Забележка: Едно физическо лице може да изпълнява само една длъжност на дългосрочен 

ключов експерт, т.е. участникът следва да предложи различни лица за различните 

длъжности на дългосрочни ключови експерти. 

 

Забележка: Едно физическо лице може да съвместява длъжност на краткосрочен ключов 

експерт и дългосрочен ключов експерт, в случай че притежава съответната 

професионална компетентност, изискуема за всяка една от длъжностите. 

 

 

ВАЖНО!!! В случай че участник е подал оферта за повече от една обособена позиция, е 

необходимо да представи отделни екипи за изпълнение по отделните обособени 

позиции.  

        

 

3.2.4 Ангажираност на експертния състав 

 

Ръководител надзорен екип (Резидент инженер): 

 

Освен одобрените периоди на отпуск, Резидент Инженерът присъства на пълно работно 

време на мястото на изпълнението на поръчката, за целия период на изпълнение на 

поръчката, като намалява участието си само по време на периода за съобщаване на дефекти, 

когато извършва минимум веднъж в месеца посещения на обекта/обектите, с цел 

мониторинг на работата на съоръженията.  

 

Ръководителят надзорен екип организира, координира и отговаря за работата на целия 

надзорен екип за изпълнение на поръчката и гарантира, че всички изискуеми задачи и 

функции се изпълняват съгласно изискванията на Възложителя и приложимата нормативна 

уредба; организира и подписва кореспонденция с Възложителя и изпълнителите на 
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строителните договори; гарантира, че проектирането и строителството са организирано и се 

изпълняват в съответствие с договорите за строителство и приложимата нормативна уредба; 

преглежда проектната документация и гарантира за нейната пълнота и качество; контролира 

изпълнението на строителните програми; изготвя сертификати за плащания, сертификати за 

приемане и сертификати за изпълнение; администрира договорите по време на периодите 

за съобщаване на дефекти. 

 

Заместник резидент Инженер:  

 

Освен одобрените периоди на отпуск, Заместник резидент Инженерът присъства на пълно 

работно време на мястото на изпълнението на поръчката, за целия период на изпълнение на 

поръчката, като намалява участието си само по време на периода за съобщаване на дефекти, 

когато извършва минимум веднъж месечно посещения на обекта/обектите, с цел 

мониторинг на работата на съоръженията.  

 

Заместник резидент Инженерът замества ръководителят на надзорния екип по време на 

плановите отпуски или при отсъствие; подпомага дейността на останалите членове на екипа, 

следвайки инструкциите на Ръководителя надзорен екип. 

 

Останалите дългосрочни ключови експерти: 

 

Те изпълняват задълженията си съгласно компетенциите си и задачите, поставени от 

ръководителя на надзорния екип. Освен одобрените периоди на отпуск, те присъстват на 

пълно работно време на мястото на изпълнението на поръчката по време на строителството, 

до въвеждането на обектите в експлоатация. Ключови експерти: Инженер ВиК мрежи, 

Инженер по качество и съответствие на материалите, Инженер по количествата, Инженер 

Пътно строителство, Инженер Хидрогеология, Геодезист и Експерт „Координатор 

безопасност и здраве” продължават участието си и по време на периода за съобщаване на 

дефекти, като са ангажирани да участват в ежемесечните посещения на обекта/обектите, по 

време на периода за съобщаване на дефекти, с цел мониторинг на работата на 

съоръженията и съгласно инструкциите на Ръководителя на надзорния екип. 

 

Пропуск на Изпълнителя да осигури физическото присъствие и ангажираност на място на 

изискуемите ключови експерти съгласно настоящото Задание, представлява нарушение на 

договора и е основание за налагане на неустойка от страна на Възложителя, съгласно клаузите 

на договора.  

 

3.3 ДОКЛАДВАНЕ 
 

За изпълнение на задълженията си, Изпълнителят изготвя и предоставя (в два екземпляра на 

хартия и един на електронен носител) на Възложителя: 

1. встъпителен доклад; 

2. месечни доклади за изпълнението на договора; 

3. тримесечни доклади за изпълнението на договора, независимо от 

наличието или не на основание за плащане; 
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4. предварителен окончателен доклад за изпълнение на договора за периода 

от сключване на договора до издаването на протокол/и за установяване 

годността за ползване на строежите /приложение 16/ от Наредба 

№3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството; 

5. окончателен доклад за изпълнение на договора за периода от сключване на 

договора до издаването на сертификат/и за изпълнение на обекта/обектите; 

6. доклади от проби; 

7. доклади за постигане на проектните показатели при експлоатационни 

условия; 

8. доклади от ежемесечни посещения на обекта по време на периода за 

съобщаване на дефекти; 

9. доклади по действия на Изпълнителя, свързани с: 

- промени или замени в количества, материали, техника, нива, стандарти, 

методи, персонал, време, проби, др.;  

- изплащане на допълнителни разходи по договор за строителство по 

силата на която и да е Клауза от Общите или Специфичните условия на 

Договора за строителство или другояче, както и включването им в 

сертификати/актове за междинни плащания или поправки на 

последващи сертификати/актове на основание, че плащане по 

предходни искове е било дължимо по преценка на Изпълнителя;  

- изплащане на провизорни суми (непредвидени разходи) по договор за 

строителство; 

- удължаване на времето за завършване на договор за строителство;  

- заверяване на сертификат/отчет при завършване, както и издаване на 

сертификат/акт за окончателно плащане с включени искове на 

Изпълнител по договор за строителство и/или с включени 

допълнителни дължими суми по мнение на Изпълнител по договор за 

строителство. 

10. доклади и становища при поискване от Възложителя, които не са изрично   

упоменати в този договор. 

 

 

 


