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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 За процедурата по избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет 

„Наемане на товароподемни кранове с оператор за извършване на демонтаж 
и товарни работи на сондажна апаратура и съоръжения към нея на сондаж 

Р-2 Искър-Запад в концесионна площ Искър-Запад, община Кнежа/община 
Искър, област Плевен и разтоварни работи в гр. Монтана”, чрез събиране на 
оферти по реда и при условията на Глава осем «а», във вр. с чл. 14, ал. 4 от ЗОП  

 
Описание на предмета на поръчката: Поръчката включва наемане и 

използване на общо 4 (четири) автокрана с оператор за демонтаж и товарни работи 
на сондажна апаратура AC 71 Ideal Rig и съоръженията към нея на обект – сондаж в 

концесионна площ Искър-запад за добив на нефт и природен газ – природен газ и 
кондензат), а именно: от обект – сондажна площадка на сондаж Р-2 Искър - запад (в 
землището на с. Бреница, община Кнежа, обл. Плевен, на 5,5 км северозападно от 

центъра на гр. Искър) и разтоварни работи на сондажната апаратура и съоръженията 
към нея на в базата на възложителя в гр. Монтана 

 
Сондажна апаратура AC 71 Ideal Rig и съоръженията към нея, която е 

предмет на демонтажните и товаро-разтоварни работи е със следните 

параматри: 
 

 
ГАБАРИТИ СЪОРЪЖЕНИЯ СОНДАЖНА АПАРАТУРА  

            

№ Наименование 

тегло, 

кг дължина,м 

ширина, 

м 

височина, 

м 

1 Сондажна помпа 43 346 10,59 3,66 3,4 

2 Сондажна помпа 42 842 9,25 3,99 3,4 

3 Контролно помещение SCR 32 795 16 3,91 3,55 

4 Дизел генератор 27 397 13,11 3,15 3,73 

5 Дизел генератор 27 397 13,11 3,15 3,73 

6 Дизел генератор 27 397 13,11 3,15 3,73 

7 Резервoар, щуцер камера, дегазатор 16 874 13,82 3,2 3,73 

8 Приемен мост 24 449 18,93 2,95 3,23 

9 Резервoар смукателен 30 300 16,97 3,81 3,51 

10 Резервоар вибросита 29 257 16,97 3,33 3,51 

11 Резервоар воден 27 261 15,04 4,01 3,61 

12 Макара със сондажно въже 14 969 4,04 2,31 2,54 

13 Съблекалня 13 608 11,63 3,12 2,94 

14 Хидравлична станция превентори 15 422 11,48 2,18 2,64 

15 Вибросито 5 942 6,2 3,66 2,03 

16 Вибросито 5 534 6,2 2,92 2,03 

17 Хидроциклони 1 и 2 степен 9 979 8,51 2,97 3,15 

18 Хидравлични маркучи 3 178 2,67 1,83 1,93 
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19 Хидравлична станция RIG 6 033 5,26 2,74 2,18 

20 Кула горна секция, кронблок 48 172 23,29 4,39 3,28 

21 Кула долна секция 50 621 22,05 4,45 3,1 

22 Кабина на майстора 16 670 12,09 3,45 3,18 

23 Работилница площадка 12 700 10,26 2,87 3,61 

24 Горен привод / топ драйф/ 14 465 8,41 1,7 2,08 

25 Телеви блок 8 482 3,25 1,65 1,19 

26 Резервоар за гориво 12 700 11,46 3,05 3,35 

27 Лебедка 43 318 6,6 3,25 3,25 

28 Основание 34 020 16,41 3,2 3,91 

29 Основание 34 020 16,41 3,2 3,91 

30 Рама на лебедката 24 948 11,25 4,32 2,18 

31 Роторна площадка 38 556 10,39 4,27 2,29 

32 Рама превентори 11 340 11,96 2,77 0,74 

 
Работите по поръчката включват: наемане и използване на общо 4 (четири) 

автокрана с оператор за демонаж и товарни работи  на сондаж Р-2 Искър - запад и за 
разтоварване на сондажната апаратура и съоръжения към нея в базата на 

дружеството в гр. Монтана. 
За извършване на работите ще са необходими: 

- 1 (един) кран с товароподемност 120т, с оператор (за демонтаж и товарни 
работи на сондаж Р-2 Искър – запад);   

- 1 (един) кран с товароподемност  70 т, с оператор (за демонтаж и товарни 

работи на сондаж Р-2 Искър – запад); 
- 1 (един) кран с товароподемност  60 т, с оператор (за разтоварни работи в гр. 

Монтана); 
- 1 (един) кран с товароподемност  40 т, с оператор (за разтоварни работи в гр. 

Монтана). 

 
Място на работа и технологична натовареност на автокрановете:  

Демонтажните и товарни работи ще се извършват на обект – сондаж Р-2 Искър-
Запад в концесионна площ Искър-Запад, община Кнежа/община Искър, област 
Плевен на 5.5 км северозападно от центъра на гр. Искър и разтоварни работи в гр. 

Монтана 
За демонтажните и товарните работи ще се използват:  

- 1 (един) кран с товароподемност 120т, с оператор – демонтажни работи 
на сондаж Р-2 Искър и технологична натовареност 8 часа дневно за период до 4 
(четири) дни и товарни работи на сондаж Р-2 Искър и технологична натовареност 6 

часа дневно и престой 2 часа дневно за период до 12 (дванадесет) дни;   
- 1 (един) кран с товароподемност  70 т, с оператор – демонтажни работи 

на сондаж Р-2 Искър и технологична натовареност 8 часа дневно за период до 4 
(четири) дни и товарни работи на сондаж Р-2 Искър и технологична натовареност 6 
часа дневно и престой 2 часа дневно за период до 12 (дванадесет) дни. 

Разтоварните работи ще се извършват в Базата на Възложителя в гр. Монтана, 
бул. Трети Март № 218 и ще се използват: 

- 1 (един) кран с товароподемност  60 т, с оператор – разтоварни работи в 
гр. Монтана и технологична натовареност 4 часа дневно и престой 4 часа дневно  за 
период до 12 (дванадесет) дни; 

- 1 (един) кран с товароподемност  40 т, с оператор – разтоварни работи в 
гр. Монтана и технологична натовареност 4 часа дневно и престой 4 часа дневно  за 

период до 12 (дванадесет) дни. 
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Срок за изпълнение на поръчката: до 20 дни от датата на договора. 
Възложителят ще уведоми изпълнителя за точните дати, на които техниката седва да 

е на разположение на съответния обект.   
 
Изисквания за изпълнение на поръчката:   

Изпънителят на поръчката следва да отговаря на следните изисквания:  
Да притежават технически изправни собствени или ползвани на друго правно 

основание автокранове за изпълнение на предмета на поръчката за срока на 
договора, с необходимите разрешения, сертификати, свидетелства и застраховки и с 
извършен годишен технически  преглед и документ за извършен технически надзор 

на съоръжения с повишена опасност;  
Да предостави и да осигури едновременна работа на  автокрановете.  

Да разполага с квалифициран, правоспособен персонал от оператори-
машинисти за изпълнение на поръчката. 

 

 


