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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

за 
 

ОБЕКТ: „Изграждане на нов предпазен парапет по короната на кейовата стена на 

пристанищен терминал Видин-център в участъка от „Речна гара“ до „Колодрума“ на гр. 

Видин“ 

                   

 

              

I. ОБЩА ЧАСТ  

Обектът се намира в България, област Видин, гр. Видин на територията на 

пристанищен терминал Видин-център.  

Пристанищен терминал „Видин Център“ е част от пристанище с национално 

значение Видин. Терминалът е разположен от км 789.900 до км 791.300 по речния 

километраж на р. Дунав и се ситуира в централната градска част на гр. Видин.  

 

II. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА 

Целта на настоящата обществена поръчка е изграждането на метален предпазен 

парапет с обща дължина 750 м в участъка на кейовата стена от „Речна гара“ до 

„Колодрума“ на гр. Видин.   

 

III. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Условно дългата 1440 м наклонена кейова стена може да бъде разделена на два 

участъка. Първи участък от „Телеграф капия“ до „Речна гара“, втори участък от „Речна 

гара“ до „Колодрума“ на гр. Видин. Успоредно по цялото протежение на стената се 

намира централната градска крайдунавска градина на гр. Видин, която се явява и основно 

място за отдих за жителите и гостите на гр. Видин. Първият участък от стената е 

обезопасен с предпазен парапет, който е разположен непосредствено зад короната на 

кейовата стена. По вторият участък от стената към момента изцяло липсва предпазен 

парапет, което е предпоставка за възникване на тежки инциденти с разхождащи се хора.  

 

IV. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТА  

Всички строително монтажни работи за обектa следва да се извършат съгласно 

действащата в Република България нормативна документация. 

При изпълнението на строително-монтажните работи е необходимо да се спазват 

правилата и изискванията на всички действащи нормативни документи по техническата 

безопасност, охрана на труда и пожарна безопасност в периметъра на строителните 

операции, извършени от Изпълнителя. 

1. Обхват на дейността на изпълнителя 

Изпълнение на метален парапет съгласно изготвената от Възложителя спецификация 

по протежението на 750 м. кейова стена наклонен тип в участъка от „Речна гара“ до 

„Колодрума“ на гр. Видин. 

2. Строителни работи – изисквания към материали и изпълнение на СМР 

Всички строителни материали да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за 

съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните 

продукти, да са придружени с и/или „Декларация за съответствие” „Сертификат за 

качество“ изписани или преведени на български език.  



Всички влагани материали да са нови, неизползвани, от най-добро качество и тип, 

така че да се получи най-добро качество на завършения обект.  

Всички материали да са без дефекти. Дефектните материали да бъдат премахвани от 

обекта незабавно.  

Всички извършени работи трябва да се извършат с високо качество, което гарантира 

високо качество на обекта.  

Всички вертикални елементи да се изпълнят възможно най-близо до вертикала. 

Всички хоризонтални елементи и повърхности да се изпълнят възможно най-близко до 

хоризонтала.  

2.1 Специфични изисквания към материалите 

Всички материали да отговарят на изискванията към тях посочени в спецификацията 

(Приложение 1.1) към техническата спецификация. 

3.  Основни технически изисквания към изпълнителя при изпълнение на 

предвидените в КСС видове работи. 

Изпълнителят осъществява всички предвидени дейности при стриктно спазване на 

технологичните изисквания, количествените и качествените характеристики на 

предвидените за влагане материали, изискванията на инвеститорският контрол, правилата 

за безопасност на труда по време на изпълнение на СМР, както и съгласно действащите в 

Република България нормативни документи. 

При изпълнението на металния парапет е необходимо да се опази целостта на 

короната на кейовата стена, както и изградената инфраструктура в зоната на СМР.  

Оста на металният парапет да бъде трасиранa на отстояние 60 см. от задния ръб на 

короната на кейовата стена. Вертикалните стойки на парапетът се фундират в 

предварително подготвен изкоп с размери по Х-40 см., по У-40 см., по Z-50 см., след 

поставяне на стойката, същата се отвесира и замонолитва с бетон B15. Бетонирането да се 

извършва при температури не по-ниски от 5 C
0
. Необходимо е парапетът да бъде 

обработен против корозия и боядисан в цвят по RAL-9010 (чисто бял). Технологията на 

боядисване и използваните материали трябва да гарантират целостта на покритието за 

период не по-малък от 36 месеца.   

При изпълнение на работите да се спазват изискванията на опазване на околната 

среда, съгласно изискванията на екологичното законодателство. 

Задължително е почистването на обекта след приключване на СМР, включително и 

общите части на сградата и околното пространство. 

Извозването и осигуряването на депо за строителните отпадъци ще бъде за сметка на 

Изпълнителя на обекта.  

Съхранението и охраната на складираните строителни материали в района на 

строителната площадка е изцяло ангажимент на Изпълнителя и Възложителя не носи 

никаква отговорност за липси на строителни материали от обекта при неговото 

изпълнение. 

При изпълнение на работата, изпълнителят се задължава да не възпрепятства по 

какъвто и да било начин работата на пристанището. 

Участниците в обществената поръчка трябва да представят оферта, съдържаща 

следните задължителни части: 

 Остойностена количествено-стойностна сметка (Приложение № 2) с приложени 

към нея анализни цени на отделните видове работи; 

 Обяснителна записка за предвидената технология и организация за изпълнение на 

СМР, с приложен линеен-календарен график и диаграма на работната ръка; 

 Срок за изпълнение на СМР; 

 Гаранционния срок на обекта не по-кратък от минималния гаранционен срок, 

предвиден в чл. 20, ал. 4, т.3 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация 

на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на 

строително монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

 



V. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ. 

Качеството на работите ще бъде контролирано съгласно българското 

законодателство. Контролът и приемането на извършените работи ще се извършват от 

определени от Възложителя лица за инвеститорски контрол, по ред и при условия, 

определени в договора за изпълнение на поръчката. 

Възложителят има право да нарежда на Изпълнителя провеждането на измервания, 

заснемания и др. по всяко време, ако е необходимо за правилния контрол и измерване на 

работите, без никакво допълнително заплащане. 

При поискване от Възложителя и неговите представители, Изпълнителят предоставя 

достъп до работния район и осигурява използването на оборудване, труд и материали, 

съставляващи обикновена и обичайна част от строителните работи, които може да са 

обосновано необходими на Възложителя за проверка и надзор на работата. 

За изпълнението на обекта ще се съставят актове (протоколи) съгласно Наредба № 3 

от 31.07.2003г. 

  

Приложение № 1.1 – Номенклатура на елементи, план на парапет, подробен детайл на 

парапет; 

Приложение № 2 - Количествена сметка 

 

 

 

 

 

Изготвил: /П/ 

 

инж. Иван Иванов 

Гл. експерт в Клон-ТП Лом 


