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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

По процедура на избор с Публична покана за определяне на изпълнител с 

ПРЕДМЕТ: „Доставка на оборудване за откриване на течове, мониторинг и инспекция на 

водопроводна и канализационна мрежа, обучение за работа с апаратурата и гаранционно 

сервизно обслужване“ 

 

I. Обща информация 

Публичната покана се изпълнява в рамките на проект BMP1/2.2/2181/2017 “WATenERgy CYCLE - 

Urban water full cycle: from its source to its end users and back to the environment”, финансиран по 

програма “Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“. Общата цел на проекта е оптимизация на 

интегрираното управление на водните и енергийни ресурси по отношение на тяхното устойчиво 

дългосрочно използване. Включени са дейности за трансфер на добри практики, иновативни 

подходи, методи за повишаване на квалификацията и потенциала за развитие на заетите и 

заинтересованите лица във водния сектор. В проекта са предвидени серия от анализи, консултации, 

проучвания, обучения, семинари и др. мероприятия за постигане на целите на процедурата, проекта 

и приносът към постигане на целите на оперативната програма. Водещ партньор в проекта е 

общинската ВиК компания на Лариса, Гърция.  

II. Обхват на задачата 

1. Цел на предмета на поръчката 

Основна цел на публичната покана е да осигури технически средства на Българска асоциация по 

водите (БАВ) за изпълнение на част от предвидените в проекта дейности – закупуване на оборудване 

за откриване на течове, мониторинг и проверка на водопроводни и канализационни мрежи. 

Оборудването ще послужи на Центъра за професионално обучение на БАВ за осъществяване на 

демонстрации и обучения за работа с него на служители в дружествата, предоставящи услуги по 

водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води .  

2. Спецификация на стоките/ Технически изисквания 

Необходимите технически средства (апаратура), които са обект на публичната покана са изброени 

по-долу. Тяхната доставка, трябва да е съпроводена от обучение за работа с апаратурата и 

гаранционно сервизно обслужване: 

 

1. Земен микрофон за точно локализиране на мястото на течове (Ground microphone system) 

Цифрово-акустично устройство за откриване на течове със захранване на батерии, което може да 

установи точково (pinpoint) мястото на теча на базата на шума от теча с помощта на земен микрофон. 

Резултатът трябва да се обозначава цифрово и графично на дисплея, а звукът трябва да може да се 

проследи със слушалки. Устройството и принадлежностите към него следва да се доставят в 

куфарче, с магнитен адаптер и удължаващ прът за накрайника на сензора или магнита. 

 

 

 

 

Технически спецификации: 
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№ Изисквания 

1 Земен микрофон за точно локализиране на течове (Ground microphone 

system) 

1.1 Честотен анализ на записаните звуци; 

1.2 Функция за звуков запис; 

1.3 Поддържане на работен режим - минимум 30 часа; 

1.4 Изготвяне на хистограма; 

1.5 Функция за честотен анализ; 

1.6 Функция звуков запис; 

1.7 Наличие на земен микрофон 

1.8 Универсален микрофон с адаптер за статив; 

1.9 Удължителен прът със сонда 

1.10 Различни настройки на филтъра с автоматично и ръчно конфигурируеми 

филтърни криви; 

1.11 Интегрирана функция за запис на звука с технология за двусегментен анализ, 

хистограмни измервания и честотен анализ на записания звук 

 

Обхват на доставка:  

• 1 бр. приемник за акустичен сигнал; 

• 1 бр. универсален шумоизолиран микрофон за твърда настилка с адаптор за трева; 

• 1 бр. универсален микрофон за прослушване в точка и адаптор за ползване на терен; 

• 1 бр. шумоизолирани слушалки; 

• 1 бр. куфар за носене; 

• 1 бр. ръководство за работа на български език. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Корелатор за локализиране на течове (Leak noise detector) 

Цифровия корелатор за откриване на течове на база проследяване на шума следва да може да се 

захранва от зарядни батерии, трябва да е в състояние да установи точно мястотото на (pinpoint) 

звука, който се разпространява в двете посоки на тръбата, чрез акустични звукови сензори, 

поставени в две различни точки на тръбата. Трябва да е възможно оценяване на резултатите от 

измерването с подходящ софтуер. Софтуерът трябва да бъде включен в обхвата на доставката.  

 

Технически спецификации: 

№ Изисквания 

2 Корелатор за локализиране на течове (Leak noise detector) 

2.1 Лесен за работа с въртящ се програматор или сензорен екран 

2.2 Онлайн и офлайн корелация в едно устройство 

2.3 Вможност за автоматично и ръчно регулиране на филтъра 

2.4 Цветен дисплей с висока разделителна способност; 
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2.5 Мощен сигнал за голям диапазон, дори без пряка видимост (цифров 

офлайн, аналогов онлайн); 

2.6 Продължителна работа с едно зареждане и индуктивно зареждане на 

цялата система в куфара за транспортиране чрез адаптер за мрежово 

захранване или адаптер за автомобил.  

2.7 Оптимизирано свързване на антената и сензора без да се налага 

разглобяване за транспортиране 

2.8 Мултикорелация без въвеждане на параметри на тръбата; 

2.9 Подходящ за пластмасови тръби и големи диаметри; 

2.10 Точно локализиране с няколко сензора или земен микрофон 

2.11 Компютърен софтуер за документация и последваща обработка 

2.12 Функция за точково локализиране (pinpointing) 

2.13 Едновременно показване на корелационната крива и спектър на 

кохерентност 

2.14 Водоустойчив корпус 

2.15 Изход за слушалки на основното устройство за безжично слушане на 

предавателите; 

2.16 Възможност за свързване на сензора към основното устройство за 

многоточкова корелация; 

2.17 Зареждане на цялата система по индукция в куфарчето 

2.18 Автоматично и ръчно настройване на филтъра 

2.19 Измерване на разстоянието с GPS 

2.20 Навигация до теча или сензорите с GPS 

2.21 Карта на тръбите за по-добър поглед към сензорите и тръбите 

2.22 Потискане на пика 

2.23 Измерване на скоростта 

Корелатор  

2.24 Дисплей: 640 x480 пиксела 

2.25 Въвеждане на данни: сензорен дисплей, въртящ програматор с 

функция за въвеждане 

2.26 Памет: минимум 100 корелации, включително аудиоданни 

2.27 Захранване: Време за работа/ време за зареждане - минимум 16часа 

2.28 Комп. интерфейс: USB 

2.29 Клас защита: IP 65 

2.30 Температура на работа: -20°C ... +60°C 

Предавател  

2.31 LED индикатори: за състояние на батерията, ниво на шума 

2.32 Read out: за състояние на батерията, ниво на шума, статус на системата 

2.33 Бутони: включване/изключване 
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2.34 Мощност на предавателя: аналогово минимум 500 mW 

2.35 Време за работа/ време за зареждане: >12 h / 12 h 

2.36 Интерфейси: сензор/ хидрофон, антена; 

2.37 Клас защита: IP 65 по време на работа  

2.38 Температура на работа:-20°C ... +50°C 

Сензори  

2.39 Пиезо-керамични сензори с активен усилвател 

2.40 Кабел за свързване: гъвкав силиконов кабел 

2.41 Адаптер: магнитен адаптер 

2.42 Клас защита: IP 68 

2.43 Температура на работа: -20°C ... +60°C 

 

Обхват на доставка:  

• 1 бр. корелатор за откриване на течове; 

• 2 бр. предавател на сигнал; 

• 2 бр. контактни микрофони; 

• 1 бр. софтуер за пренос на данни към РС; 

• 1 бр. слушалки за работа с уреда; 

• 1 бр. куфар за транспорт с вграден заряден блок; 

• 1 бр. ръководство за работа на български език. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Логер с вграден датчик за налягане до 25 bar (Data loggers) 

Двуканално устройство за запис на данни с акумулаторно захранване, с вградена памет за запис на 

налягане за прецизно измерване на водното налягане в разпределителните системи за питейна вода 

и втори конфигурируем канал (0-5V, цифрово, 0 ... 20mA). Трябва да се включи цялото необходимо 

оборудване (софтуер, свързващ проводник, специален пневматичен маркуч 2 м, 30 бара, с 

монтирана бърза връзка и 1/2 "резба и т.н.) за работа с гореописаният логер за запис на данни за 

налягане на сервизни тръби и хидранти. 

 

Технически спецификации:  

№ Изисквания 

3 Логер с вграден датчик за налягане до 25 bar (Data loggers) 

3.1 Диапазон на налягането: 0 - 16 бара; 

3.2 Регистриране на ръст на налягането; 

3.3 Цикъл на измерване: Регулируем;  

3.4 Памет за данни: поне 4 MB; 

3.5 Защита: IP 68; 

3.6 Връзка: възможност за монтиране на наземен хидрант и сервизни тръби 
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3.7 Програмиране на каналите чрез USB интерфейс 

3.8 Софтуер, който да поддържа изтеглянето на получените данни в Windows с USB 

кабел. 

3.9 Вградена батерия, позволяваща интензивна работа на устройството в 

продължение на най-малко 4 години 

3.10 Водоустойчив и удароустойчив защитен корпус 

3.11 Възможност за монтиране върху наземни хидранти 

 

Обхват на доставка: 

• 1 бр. устройство за запис на данни – логер; 

• 1 бр. датчик за налягане – вграден в устройството за запис на данни;  

• 1 бр. стойка за монтаж на устройството за запис на данни;  

• 1 бр. маркуч за налягане с работно напрежение до 35 bar;  

• 1 бр. ръководство за работа на Български език. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Система от логери за регистрация на шум във водопроводната мрежа (Noise logger system) 

Професионална система за регистриране на шум за мрежово наблюдение и предварително 

локализиране на течове във водопроводи за питейна вода. С възможност за прехвърляне на 

резултатите на PC и после следващ анализ на данните от измерването. 

 

Технически спецификации:  

№ Изисквания 

4 Система от логери за регистрация на шум във водопроводната мрежа (Noise 

logger system) 

4.1 Здрав пластмасов корпус; 

4.2 Силен магнит с мин. 22 кг сила на привличане 

4.3 Вътрешен инерциален превключвател (tilt switch) за включване / изключване 

4.4 Водоустойчивост до IP68 

4.5 Работна температура -20 - + 60 ° C 

4.6 Вътрешна памет за поне 100 записа на ниво на шума, 100 стойности за честотата 

и 160 аудио блока 

4.7 Записвачка, оборудвана с двупосочен радио интерфейс; 

4.8 Четене и програмиране чрез радио интерфейс; 

4.9 Изходната мощност на радиото максимум 10mW 

4.10 Устройство с възможност да записва аудио данни; 

4.11 Показване, относителното местоположение на теча чрез разширен спектрален 

анализ (ESA); 

4.12 Записващо устройство, което поддържа онлайн измерване на нивото на шума, 

честотата и аудио данните; 

4.13 Записващото устройство, работещо в GPRS мрежа от записвачки; 
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4.14 Разпознаване индикацията за теча през затворени капаци на камерата; 

4.15 Свободно програмируемо радио; 

4.16 Свободно програмируемо време за измерване; 

4.17 Свободно програмируеми данни за запис; 

4.18 Регулируем брой проби по време на измерването; 

4.19 Приложимо за дълбоки вентилни камери с външна антена 

4.20 Възможност за настройка, програмиране, инсталиране и проследяване 

устройствата за записване на шума от страна на оператора; 

4.21 Възможност за анализ на записаните данни за нивото на шума, честотата на шума 

и аудио записа; 

4.22 Цветен дисплей с висока резолюция 

4.23 Вътрешната памет с възможност за минимум 1 000 000 записа на шум, 

включително данни от измервания (ниво на шума, честота и аудио файлове), 

както и исторически данни за измерванията; 

4.2 USB интерфейс към компютър 

4.25 Радио интерфейс за всички безжични устройства 

4.26 Минималната температура на работа -20 ... + 60 ° C,  

4.27 Клас на защита минимум IP 65 

4.28 Вход за слушалки, за прослушване на записаните аудио данни 

4.29 Възможност да се показва измерваното от уредите за регистриране и запис на шум 

в реално време, включително нивото, честотата на шума и стойността на ЕМВ 

4.30 Възможност за възпроизвеждане на записани аудио данни в реално време; 

4.31 Възможност за автоматично разпознаване, на записващо или друго устройство в 

диапазона 

4.32 Възможност за преглед на исторически данни от измервания 

4.33 Възможно за сравняване на резултатите от две различни записващи устройства 

или два различни резултата от едно и също записващо устройство, 

4.34 Възможност за показване, че определен логер е в "режим теч" чрез звуков и 

визуален сигнал на дисплея 

4.35 Възможност за показване състоянието на батериите на логерите по време на 

груповото програмиране; 

4.36 Вътрешна памет за запис на данни 

4.37 Възможност за конфигурация на записваща мрежа, състояща се от записващи 

устройства, повторители и GSM-модул; 

4.38 Показване на грешките в програмирането;  

 

Обхват на доставка:  

• 15 бр. логери за регистрация на шум;  

• 1 бр. устройство за програмиране и пренос на данни от логерите;  

• крепежни елементи;  
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• 1 бр. софтуер за пренос на данни;  

• 1 бр. ръководство за работа на български език. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Преносим ултразвуков разходомер (Portable ultrasonic flow meter) 

Уред за измерване на дебита, температурата и налягането без външно захранване. Измерването се 

извършва на принципа на регистриране на времето за пренос (транзитно време) на ултразвукови 

сигнали между два сензора (А и В). 

 

Технически спецификации: 

№ Изисквания 

5 Преносим ултразвуков разходомер (Portable ultrasonic flow meter) 

5.1 Захранване: 2 x акумулаторни батерии 12V/15 Ah; 

5.2 Дълъг живот на батерията - минимум 1 година живот на батерията с интервал на 

измерване от 5 минути; 

5.3 Възможност за подмяна на акумулаторната батерия от потребителя, вкл. във 

влажна среда; 

5.4 Възможност за работа през смартфон, таблет или лаптоп; 

5.5 Работа на предавателя при затворен корпус; 

5.6 Наличие на сензори за външно закрепяне, клинови сензори и датчици за тръби 

5.7 Наличие на монтажни принадлежности за бърза и лесна инсталация на сензорите 

за контакт със средата 

5.8 Висока степен на защита (IP68) на сензорите. 

5.9 Степен на защита на предавателя минимум IP 67 

5.10 Зарядно устройство 100 - 240 V AC / 50 .. 60 Hz / 50 VA; 

5.11 Температура на работа: - 20°C … + 50°C 

5.12 Брой трасета: 2 x 0/4 - 20 mA (активно/пасивно) и 1 x 0/4 - 20 mA (пасивно) 

5.13 Вътрешна памет с капацитет минимум 1,5 години при интервал на измерване 5 

мин. 

5.14 Цикъл на съхранение: 1 - 60 мин., времеви цикъл или на база събитие; 

5.15 Прехвърляне на данните чрез USB памет WLAN 

 

Обхват на доставка:  

• 1 бр. преносим разходомер; 

• 1 бр. зарядна батерия;  

• 1 бр. зарядно за батерия;  

• 1 комплект 2 бр. сензори;  

• 1 комплект система за монтаж; 

• 1 бр. ръководство за работа на български език. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Камера за канали с мащабиране, за проверка на канализационни системи с интегрирана 

функция за измерване на разстоянието (Manhole Zoom Camera) 

Камера за канализационни системи с функция приближаване (zoom) за инспектиране на шахти, 

тръби и отходни канали от шахтата без почистване и без необходимост от влизане в канализацията. 

Чрез оптично увеличение и контрол на скоростта, канализационните детайли са видими по цялата 

дължина на канализацията при пълно покриване на ширината на канала.  

 

Технически спецификации: 

№ Изисквания 

6. Камера за канали с мащабиране, за проверка на канализационни системи с 

интегрирана функция за измерване на разстоянието (Manhole Zoom Camera) 

6.1 Наличие на пружинно фиксираща стойка с прожектори и лазерни сензори за 

разстояние; 

6.2 Наличие на минимум 22-кратно оптично, 4-кратно цифрово увеличение 

6.3 Управление с джойстик, автоматично и ръчно фокусиране, въртене на 90°; 

6.4 Осветление: минимум 4 LED прожектора; 

6.5 Лазерен сензор, обхват до 10 м; 

6.6 Цветен екран с мащабиране и фокус на джойстика и снимане с натискане на 

бутон,; 

6.7 Вградена SD памет 

6.8 Захранване: 230 V AC / 12 V DC и акумулаторна батерия 

6.9 Защита: минимум IP 67 за камерата, минимум IP 64 за контролният модул. 

6.10 Прехвърляне на данните чрез PAL-Video (BNC), USB; SD карта с памет; 

 

Обхват на доставка:  

• 1 бр. камера с вграден лазерния сензор за измерване на разстояние;  

• 1 бр. блок за управление с ремък за носене; 

• 1 бр. телескопичен прът с дължина минимум 6 м; 

• 1 бр. раница с батерия; 

• 1 бр. зарядно устройство; 

• 1 бр. транспортен куфар; 

• 1 бр. ръководство за работа на български език. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

7. Преносим разходомер за регистрация на потока в канализационни мрежи (Sewer channel 

portable flow meter) 

Преносима измервателна система за измерване на дебит, състояща се от предавател с опции за 

захранване, въвеждане на данни, индикация и съхранение на данни и сензор за записване на 

измервателни данни. Измерва профилите на скоростта на потока с различни скорости, започващи 

при нива на потока до 3 см до няколко метра, както и да има широк избор от сензори. Включва 
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ултразвуков сензор за вода, сензор за налягане, въздушен ултразвуков сензор, проводникови 4-20 

mA сензори и софтуер за измервания при трудни условия на или измерване на профила дори при 

ниски потоци. 

 

Технически спецификации: 

№ Изисквания 

7. Преносим разходомер за регистрация на потока в канализационни мрежи 

(Sewer channel portable flow meter) 

7.1 Захранване чрез аакумулаторна батерия; 

7.2 Защита: IP 67 със затворен и заключен капак 

7.3 Температура на работа: -10 °C до +40 °C 

7.4 Цикъл съхранение на данните: 1 – 60 мин., времеви или събитиен цикъл, или 

непрекъсната работа 

7.5 Връзка с компютър през USB 

 

Обхват на доставка:  

• 1 бр. преносим разходомер за канали;  

• 1 бр. зарядна батерия;  

• 1 бр. зарядно за батерия;  

• 1 комплект 2 бр. сензори с мин. 5 м. кабел (воден ултразвуков комби сензор и въздушен 

ултразвуков сензор);  

• 1 комплект система за монтаж; 

• 1 бр. ръководство за работа на български език. 

 

3. Изисквания към доставката 

3.1. На Доставчика не са гарантирани количества на стоките и продължителност на дейностите 

по Договора. 

3.2. Място на доставка: София, бул. „Христо Смирненски“№1, сграда Ректорат, УАСГ 

3.3. Доставчикът осигурява за негова сметка транспорт във връзка с доставките, сервизното 

обслужване, ремонта и замяната на стоките, предмет на публичната покана. 

3.4. Стоките, предмет на публичната покана, трябва да отговарят на посочените по-горе 

технически спецификации и да са нови, неизползвани, произведени не по-рано от 2017 г. и 

с гарантиран произход. 

3.5. При доставка на Стоките, предмет на публичната покана, Доставчикът трябва да предостави 

пълната необходима съпътстваща техническа документация и инструкции за работа със 

Стоките на български език. 

3.6. В едномесечен срок след доставката на Стоките, предмет на публичната покана, 

Доставчикът следва да проведе обучение на български език на 5 /пет/ служителя на 

Възложителя и/ или посочени от него лица, съгласно план за теоретично и практическо 

обучение за работа със Стоките, съгласуван с Възложителя. 
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3.7. Доставката на Стоките, предмет на публичната покана, трябва да включва необходимите 

инструменти за сглобяване на Стоките за теренна работа. 

3.8. Доставката на Стоките, предмет на публичната покана, трябва да включва зарядни 

устройства за акумулаторите на всеки апарат поотделно, както и всички необходими кабели 

за връзка между елементите, осигуряващи нормалната им работа. 

3.9. Доставените Стоки трябва да са годни за работа в среда с висока влажност. 

3.10. Доставените Стоки трябва да са с възможност за дооборудване на комплектите с 

допълнителни аксесоари. 

4. Гаранционно обслужване 

4.1. Гаранционният срок на всички стоки трябва да се покрива от производителя и да е минимум 

24 месеца, освен ако Доставчикът изрично не е предложил по-дълъг гаранционен срок. 

4.2. Гаранционният срок на Стоките, предмет на публичната покана, започва да тече от датата 

на приемо-предавателния протокол за доставените Стоки, подписан без възражения от 

страна на Възложителя. 

4.3. В рамките на гаранционния срок, Доставчика се задължава да осъществява пълна сервизна 

поддръжка на доставените Стоки.  

4.4. В рамките на гаранционния срок на Стоките, предмет на публичната покана, Доставчикът 

се задължава да извършва гаранционни ремонти и да подменя за своя сметка всички 

дефектни части от Стоките в срок не по-дълъг от 10 (десет) работни дни, считано от момента 

на писменото уведомяване от страна на Възложителя. При задържане на Стока за 

гаранционен ремонт за период по-дълъг от 30 (тридесет) работни дни, Доставчикът се 

задължава да предостави съответна заместваща еквивалентна стока за ползване от 

Възложителя за периода на ремонта. 

4.5. Гаранцията на Стоките, предмет на договора, е в сила при правилна експлоатация от страна 

на Възложителя.  

4.6. В рамките на гаранционния срок на стоките, предмет на публичната покана, Доставчикът се 

задължава да извършва веднъж годишно калибриране на корелаторите (съгласно 

описанието в точка 2. - Корелатор за локализиране на течове в публичната покана), 

разходите за което са включени в цената за доставката им. 

4.7. При извършване на гаранционни ремонти Доставчикът използва само оригинални части на 

производителя на съответните Стоки. 

4.8. В случай на повреда, възникнала в резултат на лошо качество на извършен ремонт или на 

вложените части, разходите за ремонта са за сметка на Доставчика. 

4.9. Транспортът в рамките на гаранционното обслужване на Стоките до оторизирания сервиз 

на Доставчика е за сметка на Доставчика. 

5. Влизане в сила и срокове 

5.1. Срок на доставка – до 30 /тридесет/ календарни дни след представена писмена заявка от 

Възложителя. 

5.2. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

5.3. Срокът на договора е 2 /две/ години от дата на подписването му. 

6. Организация и метод на изпълнение на поръчката 

6.1. Встъпителна среща 
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Възложителят и Изпълнителят провеждат Встъпителна среща до 5 /пет/ календарни дни от датата 

на влизане в сила на договора между страните, на която следва да се обсъдят организацията на 

работата във връзка с изпълнението на договора, както и необходимостта и начина на 

осъществяване на координация по време на изпълнението му. 

6.2. Работни срещи 

В процеса на изпълнение на възложените задачи по дейностите ще бъдат провеждани работни 

срещи за обсъждане на текущото изпълнение, напредъка и/или резултатите между Изпълнителя и 

представители на Възложителя.  

Срещите ще бъдат предварително организирани по искане на Възложителя или на Изпълнителя чрез 

размяна на електронни писма най-малко 5 (пет) дни преди предлаганата дата. 

6.3. Отчитане изпълнението на работата 

Отчитането на всяка доставка се извършва с двустранен приемно – предавателен протокол и 

издадена фактура, не по-късно от 5 (пет) работни дни след нейното приключване. Към приемно-

предавателния протокол се представя съответния доказателствен снимков материал за 

изпълнението на конкретната доставка.  

7. Критерий за възлагане на настоящата поръчка 

Критерият за възлагане на настоящата поръчка е оптимално съотношение качество – цена по 

показатели, посочени в Методиката за оценка на офертите. 

8. Стойност на поръчката 

136 908,10 лева, без ДДС /сто тридесет и шест лева деветстотин и осем лева и 10 ст./ или 70 000 € 

/седемдесет хиляди евро/   


