
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И KАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 

Хасково, ул. Сакар 2, тел. 038 501601, e-mail: praven@vik.haskovo.com 

         

Изх. No 2005/07.12.2015г. 

 

Относно: запитване от 02.12.2015г. 

 

 
Уважаеми господа, 
 

По повод постъпило искане с уточняващи въпроси по Техническата спецификация 

от документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет „Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност и фитинги 

за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД - гр. Хасково, по обособени 

позиции”, Ви изпращаме следното разяснение, относно oбособена позиция No 2: 
 

Въпрос 1: „В техническата спецификация по обособена позиция № 2 - „Доставка на 

фитинги за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация" ЕООД - гр. Хасково" - от 

поз. 162 до поз. 196 са включени PVC и PP фасонни части за канализация. Съгласно 

т. 111.2.1) от обявлението за предмета на поръчката следва да се представят: - 

Сертификат за съответствие на строителен продукт съгласно Наредбата за 

съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти 

/НСИОССП/; - Документ, удостоверяващ качеството на материала и годността му за 

използването му за питейна вода от МЗ. С оглед приложението на горепосочените 

позиции фасонни части за канализация следва ли да се приеме, че за тях не е 

необходимо представяне на Документ, удостоверяващ качеството на материала и 

годността му за използването му за питейна вода от МЗ?“ 

Отговор: Да, с оглед приложението на горепосочените позиции относно фасонните части 

за канализация следва да се приеме, че за тях не е необходимо представянето на документ 

удостоверяващ качеството на материала и годността му за използването му за питейна 

вода от МЗ с оглед действащото законодателство. 
 

Въпрос 2: „Цитираната от Вас Наредба за съществените изисквания и оценяване 

съответствието на строителните продукти /НСИОССП/ през 2006 г. е заменена от 

Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти (НСИСОССП) (ДВ бр. 106/27.12.2006 г.). В Номенклатура на 

видовете продукти от Приложение № 1 към чл. 1, т. 2 "Групи строителни продукти" 

от НСИСОССП фасонните части за канализация са причислени към група 24. 

Продукти, които не са в контакт с вода за човешко потребление (проводи, 

резервоари, съединителни продукти и др.), подгрупа 2. От графа 5 на 

номенклатурата е видно, че въпросните изделия подлежат на система за оценяване 

на съответствието 4. Съгласно Приложение № 3 към чл. 19, ал. 3 от НСИСОССП 

система за оценяване на съответствието 4 не предвижда задължения за лица, 

получили разрешение за оценяване на съответствието (ЛОС), т.е. за въпросните 

изделия не е предвидено оценяване на съответствието от страна на ЛОС, респ. 

издаване на сертификати за съответствие на строителен продукт. Съответствието на 



продукти по система 4 се удостоверява с ЕО декларация на производителя или на 

неговия упълномощен представител за съответствие. В тази връзка следва ли да се 

приеме, че за поз. 162 до поз. 196 по обособена позиция № 2 (PVC и PP фасонни 

части за канализация) не е необходимо представяне на Сертификат за съответствие 

на строителен продукт съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване 

съответствието на строителните продукти /НСИОССП/, а само декларация за 

съответствие?“. 

Отговор: Да, с оглед приложението на горепосочените позиции, относно фасонните части 

за канализация, следва да се приеме, че за тях не е необходимо представяне на 

Сертификат за съответствие на строителен продукт съгласно Наредбата за 

съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти 

/НСИОССП/, а само декларация за съответствие с оглед действащото законодателство и 

е достатъчно представянето на декларация за съответствие както е предвидено в 

НСИСОССП. 

 

 

 

 

С Уважение, 

А. Адил 

С. Желева 

„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД 

гр. Хасково 

 

 

 


