


















19. Техническа спецификация (важи за всички обособени позиции) 
 

 Към всяка употреба в текста по-долу (заедно с всички форми на членуване, в 
единствено или множествено число) на: стандарт, спецификация, техническо одобрение 
или друга техническа референция, както и на конкретен модел, източник, процес, 
търговска марка, патент, тип, произход или производство по смисъла на чл. 48, ал. 2 и чл. 
49, ал. 2 от ЗОП, ако изрично не е указано друго, следва автоматично да се счита за 
добавено:“ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО/И“. 
 
 При подготовката и представянето на офертите, всеки участник е длъжен стриктно 
да спазва изискванията на Възложителя посочени в настоящата Техническа спецификация.  
 
I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ОТНОСНО ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА  
1. Посочените в Таблица №1 към Техническата спецификация прогнозни количества на 
инертните материали са ориентировъчни и не са окончателни, като Възложителят си запазва 
правото да ги увеличава и/или намалява в зависимост от нуждите си, както и да заявява да 
се доставят инертни материали, които са без посочени прогнозни количества съгласно 
посоченото в Таблица №1;  
2. Максималното транспортно разстояние за превоза на инертни материали е до 100 км. 
считано от франко обекта на товарене на Изпълнителя до обекта на Възложителя и в случай 
на превишаване на същото, разходите за транспорт на инертните материали ще са за негова 
сметка.   
  
II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 
1. Доставките се извършват след изпращане на писмена заявка до Изпълнителя от страна на 
Възложителя или упълномощено от него лице. В заявката се посочват необходимите 
материали, тяхното количество, мястото за доставка и ден за доставката. 
2. В деня на получаване на заявката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
протокол за транспортното разстояние за съгласуване; 
3. Доставката се извършва от Изпълнителя в следните срокове: 
3.1. в максимално кратък срок, но не по-късно от 5 (пет) работни дни, като срокът на 
доставката започва да тече от датата на получаване на заявка. 
3.2. при спешни случаи Изпълнителят следва да достави необходимите материали в 
максимално кратък срок, който не може да е по-дълъг от 24 (двадесет и четири) часа считано 
от момента на получаване на уведомлението от страна на Възложителя или упълномощено 
от него лице.  
 
III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
1. Мястото на изпълнение на Договора е територията на Република България, като 
инертните материали следва да се доставят до обектите, стопанисвани от 
хидротехническите райони (ХТР) прилежащи към съответния клон на дружеството, 
посочени по-долу.  
2. Възложителят има правото да заявява материалите да се доставят и до други адреси, 
различни от посочени по-долу, но в рамките на съответния клон на „Напоителни системи” 
ЕАД. 

 



№ Клон на  
„Напоителни системи“ ЕАД  Брой ХТР в клона Наименование на ХТР 

1 2 3 4 
1 клон „Бургас“  1 ХТР Бургас 

2 клон „Видин“  

1 ХТР Дунав ХТР Видин 
2 ХТР Рабиша 

3 ХТР Кула  

4 ХТР Дреновец 

3 клон  „Горна Тунджа“ 
1 ХТР Стара Загора 

2 ХТР Калояновец 

4 клон „Долен Дунав“  

1 ХТР Русе 

2 ХТР Силистра 

3 ХТР Разград 

4 ХТР Попово 

5 ХТР Търговище 

5 клон „Марица“ 
1 ХТР - Направление север 
2 ХТР - Направление юг 

6 клон „Мизия“  

1 ХТР Бяла Слатина 
2 ХТР Козлодуй 
3 ХТР Враца 

4 ХТР Лом 
5 ХТР Монтана 
6 ХТУ Бяла Слатина 

7 Клон „София“  

1 ХТР София 
2 ХТР Елин Пелин 

3 ХТР Ботевград 

4 ХТР Ихтиман 

8 клон „Среден Дунав“  

1 ХТР Вит 

2 ХТР Долни Дъбник 

3 ХТР Дунав 

4 ХТР Осъм 

5 ХТР В.Търново 

6 ХТР Севлиево 

9 клон „Средна Тунджа“ 
1 ХТР Сливен 
2 ХТР Ямбол 

3 ХТР Нова Загора 

10 клон „Струма - Места“  

1 ХТР Сандански 

2 ХТР Гоце Делчев  

3 ХТР Благоевград 

4 ХТР Дупница 
5 ХТР Кюстендил 



6 ХТР Перник 
11 клон „Тополница“  1 ХТР Пазарджик 

12 клон „Черно море“  
1 ХТР Тръстиково 
2 ХТР Цонево 
3 ХТР Добрич 

13 клон „Хасково” 
1 ХТР-Хасково 
2 ХТР-Кърджали 

3 ХТР-Харманли 

14 клон „Шумен“ 1 ХТР Шумен 

* За да установите точното местонахождение на всеки ХТР, задръжте „Ctrl” и натиснете 
върху съответното му наименование в колона „4”.  

  
3. Изпълнителят е длъжен да доставя заявените материали съобразно изискванията и 
условията на Техническата спецификация, проекта на договор и заявката на Възложителя; 
4. Всяка извършена Доставка се документира и следва да бъде придружена с Протокол за 
предаване и приемане на изпълнението, който следва да съдържа (вид на материала, 
количество, ед.цена и обща цена на материала, ед.цена и обща цена на транспорта на 
материала и общата дължима сума, съобразно ценовото предложение на Изпълнителя и 
място на доставката и ако е приложимо наименование на обекта на Възложителя), който 
се подписва от представители на двете Страни. Протоколът следва да е придружен със 
следните документи: 
 протокол за транспортното разстояние; 
 декларация за съответствие и/или сертификат за качество на доставяните материали; 
 пътен лист документиращ маршрутът за транспортирането на инертните материали;  
 кантарна бележка, в която е отбелязано теглото на превозното средство без и с товар; 
 товарителница с опис на натоварените стоки, придружаващ пренасянето им. 

 
IV.ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ TЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ  
В Таблица №1 (excel файл) към настоящата покана, се съдържа подробна информация за 
вида, стандартите и изискванията на които следва да отговарят материалите и  прогнозния 
обем (ориентировъчни количества) на инертните материали. 
 

Характеристика на инертните материали  

№  Инертен материал Стандарт / Изскване към материала Мярка 

1 2 3 4 

1 Едроломен камък 
D>70 см  БДС EN 13383-1:2003+AC:2005 или еквивалент т. 

2 Едроломен камък 
D=40 ÷70 см  БДС EN 13383-1:2003+AC:2005 или еквивалент т. 



3 Ломен камък D <40 
см БДС EN 13383-1:2003+AC:2005 или еквивалент т. 

4 Пясък   БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2017 
или еквивалент  т. 

5 Баластра  БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2017  или еквивалент т. 

6 Чакъл  БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2017 или еквивалент т. 

7 Земни маси 

Строителни свързани почви - прахови, праховопесъчливи, 
песъчливи и чакълести глини и глинести пясъци. В свързаните 
почни не трябва да има: тинести почви, торф, материали 
замърсени с опасни химически или радиоактивни вещества, почви с 
високо съдържание на хумус, блатни глини и всички  свързани 
почви, които са под вода или с естествена влажност над 15 % 
(почвата е като кал), валуни или скални късове с размери >100 mm, 
строителни отпадъци, тухли, керемиди, бетонови или 
стоманобетонови късове, дървета, дъски и др. 

т. 

8 Филц  БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2017или еквивалент  т. 

9 Едър камък речен  
>20 см БДС EN 13383-1:2003+AC:2005 или еквивалент т. 

10 Взривена скална 
маса  БДС EN 13383-1:2003+AC:2005 или еквивалент т. 

11 Трошен камък 
фракция 0-63мм БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2017  ли еквивалент  т. 

 
















