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Образец на изисквания към офертите 

        от ПМС №160/01.07.2016 г. 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ 

 

1. При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към 

обявените от бенефициента условия: 

 

Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта. 

Офертата следва  да е изготвена съобразно образеца от документацията и да съдържа 

техническо и финансово предложение. Към офертата следва да са приложени всички 

изискуеми от бенефициента документи, посочени в поканата.  

Офертите за участие в процедурата се изготвят на български език. 

Следва да се има предвид, че срокът на валидност на офертите е времето, през което 

кандидатите са обвързани с условията на представените от тях оферти. 

Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, 

не може да представи самостоятелна оферта. 

Кандидатите могат да допълват своите оферти  в рамките на определения срок за подаване 

на оферти. 

Офертата се подава в Информационната система за управление и наблюдение на 

средствата на ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) и включва: 

- данни за кандидата; 

- техническо предложение за изпълнение на поръчката; 

- ценово предложение за всяка позиция поотделно, в случай че процедурата е с 

обособени позиции; 

- срок на валидност, когато е приложимо; 

- подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, вида и дела на 

тяхното участие, ако кандидатът предвижда подизпълнители; 

- декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г.;  

- други документи, в случай че са предвидени в публичната покана. 

 

 

 



 

  

 

 
 

 

2. Допълнителна информация към техническите характеристики на процедурата: 

 

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

Пречиствателна станция 

Пречиствателната станция ще пречиства отпадните битови и производствени води. 

Количеството производствени води възлизат на 5,5м
3
/д. Съгласно технологичното задание 

органичното замърсяване по БПК5 е 1050 мг/л. Общият товар по БПК5 на ден възлиза на: 

1050*5,5=5250 гр/д. При количество замърсяване от един жител 54гр/д, натоварването от 

производствени води се равнява на 5250/54=97.2 ЕЖ. 

Максимално дневно количество битови води възлиза на 0,74м
3
/д, при водоснабдителна 

240 л/д, приравнения брой жители даващи същото отпадно количество е: 740/240=3,1 ЕЖ. 

Капацитетът на пречиствателното съоръжение трябва да бъде равен на: 97,2+3,1= 100,3 

души. 

Следва модула пречиствателна станция за битови нужди да е с капацитет 100 ЕЖ. 

Станцията да се състои от четири РЕ цистерни, оборудвани съобразно предназначението си. 

Първият елемент е утаител- септична яма. Обемът му да позволява двудневен престой на 

водата. Тук ще се извършва утаяване на неразтворените вещества и задържане на мазнините 

отделени при обработката на риба. Вторият резервоар служи за буферен резервоар. Следва да 

се използва „air lift” система, чрез която се осъществява транспортирането на отпадната вода 

и утайките между отделните резервоари, както и отвеждането на пречистената вода. От 

втория резервоар чрез “air lift” водата се припомпва към третия и четвърти резервоар. В тях 

се извършва биологичното пречистване на водата. Биологичното пречистване е екзотермичен 

процес, при който се отделя голямо количество топлинна енергия. Поради тази причина 

ниските температури на околната среда не влияят отрицателно на пречистването. 

Работата да е на четири фази- пълнене, аериране, утаяване, изпускане на пречистената 

вода. Излишната активна утайка да се припомпва чрез “äir lift” в утаителя. Целият 

пречиствателен процес да е автоматизиран. Ефектът на пречистване ще следва да е над 92%. 

Отпадъчните води след пречистване ще бъдат с БПК5 по-малко от  20 мг/л. 

 

Монтаж 

Трябва да е направен изкоп съобразен с размерите и котите посочени в техническия 

проект. Изкопът се извършва с багер, а оформянето на дъно и откоси- ръчно. След 

изпълнението на изкопа дъното се уплътнява. Пясъчна възглавница, върху която се отлива 10 

см бетонова подложка от бетон B15. Върху бетоновата подложка се излива стоманобетонна 

плоча с долна решетъчна армировка по отделен конструктивен проект. Преди наливането на 

бетоновата смес трябва да бъдат заложени куките, за които да се захванат полиестерните  

 



 

  

 

 
 

колани, придържащи резервоарите. Полагането става след като подложката е готова и е 

придобила необходимите якостни качества. Резервоарът подлежи на проверка за фабрични 

повреди или пукнатини в следствие на складирането и транспортирането му. След тази 

проверка може да се положи в изкопа. Спускането на резервоара в изкопа става с кран, 

повдигащо съоръжение или чрез въжета. Спускането трябва да става внимателно и бавно, без 

да се наранят резервоарите. При самото захващане на резервоарите, в случай на спускане с 

кран - да се прецени центъра на тежестта, за да се избегне евентуалното изхлузване или 

сплескване на резервоарите.. За да бъдат достъпни за ревизия и ремонт, резервоарите се 

оборудват с дистанциращи пръстени-удължители. След полагането на резервоара в изкопа, 

върху готовата подложка трябва внимателно да се уплътни в дънната му част с пясък. Следва 

да се обърне специално внимание при трамбоване на пясъка в областта под средната част на 

резервоара и около страничните стени, но най-вече в зоната под резервоарите. В близост до 

резервоара да няма остри предмети, които могат да го наранят. По време на инсталацията 

резервоарът трябва да бъде запълнен частично с вода, т.e. водното ниво по време на 

инсталацията да отговаря винаги на височината на уплътнената засипка. Това се изисква с 

цел стабилизиране и правилно позициониране на резервоара. Резервоарът трябва се фиксира 

към земята с помощта на неразтегливи полиестерни колани с номинален капацитет 2500 кг., 

Захванати за предварително заложените куки в стоманобетоновата плоча или бетонова 

подложка. 

 

                    


