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ХІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг – 

проектиране, изпълнение на консервационно-реставрационни работи и строително-

монтажни работи и осъществяване на авторски надзор по проект „Античният град 

Диоклецианопол (гр. Хисаря) – перлата на провинция Тракия на балнеолечението в 

римската империя”, обхващащ следните подобекти: 

1) Подобект 1:  РИМСКИ ТЕРМИ; 

2) Подобект 2: ЮЖНА КРЕПОСТНА ПОРТА „КАМИЛИТЕ”; 

3) Подобект 3: СЕВЕРОИЗТОЧНА ЪГЛОВА КУЛА. 

 

Техническата спецификация следва да се разглежда като неразделна част от 

документацията по провеждане на обществената поръчка и условията на Договора.  

 

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

1.1. ПРЕДМЕТ НА ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Предметът касае изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на 

консервационно-реставрационни работи и строително-монтажни работи и осъществяване на 

авторски надзор на подобекти,  находящи се в имоти част от УПИ III-Парк, кв. 26 по плана на 

Археологически резерват гр. Хисаря, част от УПИ II-Парк, кв. 96 по плана на гр. Хисаря, 

площадно пространство при о.т. 485-486 по плана на Археологически резерват гр. Хисаря и 

УПИ Крепостна стена и зелени площи по  плана на Археологически резерват гр. Хисаря. 

Подобектите са с категория  „национално значение“, съгласно регистъра на НИНКН, обявени 

съгласно РМС № 199/19.11.1976 г. (ДВ бр. 97/1976 г.) на територията на община Хисаря. 

Подобектите, свързани с изпълнението на поръчката, са публична държавна собственост с 

площ 342 462,84 кв. м, съгласно Акт за изключителна държавна собственост № 21/17.03.1997 

г. и в Акт за поправка № 1308/25.06.2012 г. с Решение № 568 от 05.06.2012 г. на Министерски 

съвет. Имотът, представляващ археологически резерват „Античен град в курорта Хисар” в гр. 

Хисаря е предоставен безвъзмездно за  управление на община Хисаря при спазване на 

разпоредбите на ЗКН и определените от Министъра на културата предписания за опазването 

му. 

1.2. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Част от УПИ III-Парк, кв. 26 по плана на Археологически резерват гр. Хисаря, част от 

УПИ II-Парк, кв. 96 по плана на гр. Хисаря, площадно пространство при о. т. 485-486 по плана 

на Археологически резерват гр. Хисаря и УПИ Крепостна стена и зелени площи по  плана на 

Археологически резерват, гр. Хисаря. 
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1.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

Община Хисаря 

Гр. Хисаря, п. к. 4180, ул. “Генерал Гурко” №14  

Телефони: 0337/ 6 21 80, 0337/ 6 20 34, 0337/6 24 15, 0337/6 26 31 

Факс: 0337/ 6 20 30 

Имейл: obhisar@hisar.bg 

 

1.4. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И КРАТКА ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА ЗА 

ПОДОБЕКТИТЕ 

1.4.1. Подобект 1:  РИМСКИ ТЕРМИ 

Термалният комплекс в „Диоклецианопол“ е разположен в централната част на града, в 

непосредствена близост до минералните извори. На това място са съсредоточени най-

атрактивните постройки от архитектурата на античния град – монументална двуетажна 

обществена сграда, термален комплекс и амфитеатър. До момента са разкрити общо 6 басейна 

и е установена цялата канализационна и водопроводна система. В резултат на 

четвъртвековните археологическите разкопки е установен хоризонталния план на термите. 

Суперструкцията на зидовете е запазена до 5,5m. Те са градени в системата на смесената 

зидария с триредови тухлени пояси. За спойка е бил използван хоросан, с примес на едро 

счукани тухли. По своята запазеност термите на античния град при Хисаря са едни от малко 

запазените почти до покрив римски бани, с действащи водопроводни и канализационни 

съоръжения. По своята значимост и уникалност те представляват обект от световна величина. 

1.4.2. Подобект 2:  ЮЖНА КРЕПОСТНА ПОРТА „КАМИЛИТЕ” 

Южната крепостна порта на римския град Диоклецианополис е разположена в западната 

половина на южната крепостна стена. Южната порта на Диоклецианопол е емблемата на 

съвременния град Хисаря. Тя е единствена по рода си и нейното опазване е от важно значение 

за българската и европейска археологическа наука. В този си вид южната порта е без 

консервационна намеса. Единствено през 1934 г. е извършено укрепване на свода на портата и 

свързване на двата корпуса след разрушаването на портата.  

 

1.4.3. Подобект 3: СЕВЕРОИЗТОЧНА ЪГЛОВА КУЛА 

Североизточната ъглова кула е осмоъгълна на кръгла основа. По форма тя се различава 

от останалите крепостни кули, които са правоъгълни. Формата й е давала възможност за по-

добър обстрел от всички страни. Суперструкцията на зидовете на кулата от подовото й ниво е 

запазена  до около 1,10m. Зидовете са градени в системата на смесената зидария на 4 редови 

тухлени пояси. Консервация на кулата не е правена. Южно от кулата куртината е висока около 

10,50 m. 

1.5. ОБХВАТ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Поръчката включва проектиране, изпълнение на КРР и СМР и упражняване на авторски 

mailto:obhisar@hisar.bg
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надзор за подобекти „Римски терми“, „Южна крепостна порта Камилите“, „Североизточна 

ъглова кула“. Прогнозните обеми по подобекти са както следва: 

1.5.1. Подобект 1:  РИМСКИ ТЕРМИ: 

 Консервационно-реставрационни работи на помещения 1 и 2 с двата басейна. 

Консервация и реставрация на самите басейни – почистване, хидрофобизация – 352 кв.м. 

 Укрепване на северната и западната стена – 80 л.м. 

 Направа на защитно покритие над разкритите археологически структури с метална 

конструкция, като колоните и фундаментите да стъпват извън термите – 1200 кв.м. 

 Направа на защитна ограда от изток, север и запад с възможност за поставяне на 

рекламни материали/пана – 160 л.м. 

 Продълбочаване на около 1,50 м съществуващата дренажна система за цялостно 

отводняване на термите – 350 л.м. 

 Укрепване на паркова алея, тангираща термите от запад. Изместване трасето на 

отводнителен канал под парковата алея – 110 л.м.   

 Направа на художествено осветление. 

1.5.2. Подобект 2: ЮЖНА КРЕПОСТНА ПОРТА „КАМИЛИТЕ“ 

 Консервационно-реставрационни работи по източната и западната фланкираща кула, 

оригиналното стълбище към куртината (до +10,50) и КРР на прилежащите части на крепостта 

в източна и западна посока – 315 кв.м. 

 КРР по южната и западната фасада на портата за предотвратяване на рушенето на 

тухли и камъни – 30 л.м. 

 Стабилизиране на съществуващата вътрешна стълба в западния корпус на портата и 

дублиране върху нея на стълбище. 

 Направа на асансьор и нова стълба в западната кула на портата до ниво куртина (около 

10,50 м), отговарящи на изискванията за достъпност на средата за лица в неравностойно 

положение. 

 Оформяне на обезопасителна панорамна площадка в горната част на портата и 

създаване на атракция за  туристи. 

 Художествено осветление. 

1.5.3. Подобект 3: СЕВЕРОИЗТОЧНА ЪГЛОВА КУЛА: 

 КРР на кулата и прилежащите й куртини в посока запад и юг на височина до третия 

тухлен пояс на куртината в южна посока от кулата. Интеграция на смесена зидария до около 

4,50 м – 300 кв.м. 

 Социализация с възможност за изкачване. 

 Създаване на панорамна площадка с атракцион за снимки. 

 Направа на художествено осветление. 

Изготвяне на точни обеми и конкретизиране на дейностите по КРР и СМР ще бъде 
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извършено на етапа на работно проектиране. 

При изпълнение на инженеринг - проектиране, авторски надзор и консервационно-

реставрационни работи и строително-монтажни работи, свързани с консервация, реставрация, 

социализация и експониране на обектите недвижими културни ценности е предвидено да бъде 

изпълнено следното: 

А)  Изработване на проект в две фази: Идеен и работен за обекта по всички части, 

съгласно техническото задание (Приложение № 1) на поръчката, и дейности 

представляващи условие, следствие или допълнение към тях:  

Идейният и работен проект трябва да се изготвят в обем и обхват съгласно Наредба № 4 

от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Идейният и работен 

проекти трябва да бъдат съобразени и да отговарят на изискванията на:  

- Наредба № 4 от 21 декември 2016 г. за обхвата и съдържанието на документации за 

извършване на консервационно-реставрационни дейности на недвижими културни ценности; 

- Закон за културното наследство. 

Идейният проект да се израби в съответствие с предвижданията на действащия ПУП на 

Археологически резерватна гр. Хисаря; 

Обхватът и съдържанието на идейния проект трябва да бъдат достатъчни за за нуждите 

на съгласуването - при условията и по реда на чл. 141 ЗУТ и чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от ЗКН; 

Идейният проект да се разработи в следните части: Архитектурна, Конструктивна, 

Електро, ВиК, Паркоустройство, Геодезия (вертикална планировка), Част консервация, 

реставрация и експониране;  

Идейният проект да се разработва в два варианти на проектни решения; 

Всяка част на идейния проект следва да включва: 

1. чертежи, които изясняват предлаганите проектни решения в следните препоръчителни 

мащаби: 

а) ситуационно решение - в М 1:500 или М 1:1000; 

б) разпределения, разрези, фасади - в М 1:100 или М 1:200; 

в) други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта; 

2. обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения и съответствието 

им с изискванията на чл. 169 ЗУТ за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички 

среда; 

3. изчисления, обосноваващи проектните решения. 

Отделни части на идейните проекти могат да включват и макети, мостри, фотомонтажи, 

компютърна анимация и др. 

Работният проект (работни чертежи и детайли), подлежи на одобряване и е основание за 

издаване на разрешение за строеж и за възлагане и изпълнение на строителството. 
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С работния проект следва да се изяснят конкретните проектни решения в степен, 

осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР, да се осигури 

съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 ЗУТ. 

Работният проект следва да съдържа следните части: 

Част Архитектура, част Конструктивна, част Паркоустройство и благоустройство, част 

Технологична и КРР, част Електрическа, част Слачотокови инсталации, част ВиК, част 

Геодезия, част Пожарна безопасност, част ПБЗ, част ПУСО.  

Всички части следва да се изготвят в обем, съдържащ: 

1. работни чертежи и детайли, по които се изпълняват отделните видове СМР в следните 

препоръчителни мащаби: 

а) ситуационно решение - в М 1:500 и М 1:1000; 

б) разпределения, разрези, фасади - в М 1:50 и М 1:100; 

в) детайли - в М 1:20, М 1:5 и М 1:1; 

г) други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта; 

2. обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се 

прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни; 

3. изчисления, обосноваващи проектните решения; 

4. подробна количествена сметка по отделните части; 

5. спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, 

комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и 

стандарти. 

6. Стойностна сметка по отделнит ечасти и обобщена стойностна сметка, които се 

прилагат към изчисленията или се обособява в част сметна документация. 

Отделни части на работния проект да включват и макети, мостри, фотомонтажи, 

компютърна анимация и др. 

Изготвеният работен проект следва да отразява всички препоръки и забележки 

отправени от компетентните органи при съгласуването на идейния проект. 

Изготвените проекти подлежат на съгласуване с всички заинтересовани институции и 

експлоатационни дружества.  

Отстраняване за сметка на изпълнителя на недостатъци и непълноти в проекта, 

установени в хода на оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към 

строежите.  

Поемане на отговорност за качеството на проекта по време на изпълнение на СМР.  

Б) Изпълнение на консервационно-реставрационни работи и строително-монтажни 

работи. 

Изпълнението на КРР и СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство” от 

ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за обекта и 

подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка. 
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Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта за строеж се 

определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ. 

Изпълнителят изпълнява КРР и СМР за всеки обект в съответствие с издадените 

строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ и ЗКН. 

По време на изпълнението на КРР и СМР, лицензиран консултант - строителен надзор 

(чл. 166 от ЗУТ) въз основа на сключен договор с Възложителя упражнява строителен надзор 

в обхвата на договора си и съобразно изискванията на чл. 168 от ЗУТ. 

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация 

(приемане) на КРР и СМР, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на 

съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г). 

При изпълнение на СМР, Изпълнителят следва да се съобразява с всички изисквания, 

приложими към предмета на поръчката. 

Изпълнението на строителството трябва да бъде в съответствие с изискванията на 

българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа 

строителни продукти, материали и оборудване и добрите строителни практики в България и в 

Европа. 

Изпълнителят следва да изпълнява стриктно задълженията си по Закона за здравословни 

и безопасни условия на труд /обн.ДВ.бр.124/1997 г./ и подзаконовите нормативни актове, 

регламентиращи тези обществени отношения и по специално Наредба № 2 на Министерството 

на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие от 22.03.2004г. 

за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

СМР /обн. ДВ. бр.37 от 04.05.2004 г./.  

В процеса на изпълнение, представител на Възложителя е отговорен и изисква от 

Изпълнителя да спазва одобрения План за безопасност и здраве, а съответните контролни 

органи контролират спазването на правилата и нормите за здравословни и безопасни условия 

на труд. Всички разходи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на 

труд на работниците са изцяло за сметка на работодателя. 

В) Авторски надзор 

Изпълнителят ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно 

одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством 

експертите - проектанти по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при 

условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените в 

процедурата минимални изисквания към съответния експерт проектант и са предварително 

одобрени от Възложителя. 

Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да бъде на разположение на Възложителя 

през цялото времетраене на СМР и КРР дейности. 

Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор в следните случаи: 
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- Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително; 

- За участие в приемателна комисия на извършените строително - монтажни работи. 

Авторският надзор ще бъде упражняван след писмена покана от Възложителя във всички 

случаи, когато присъствието на експерт проектант на обекта е наложително, относно: 

- Контрол на строителната площадка във връзка с качеството на строителните работи и 

стриктното спазване на проекта. 

- Консултации на строителната площадка при изпълнението на обекта.  

- Участия в срещи и съвещания, свързани с реализацията на обекта. 

- Съдействие при избор на материали на строителните работи. 

- Консултации, извършвани на работното място на проектантите или чрез електронните 

средства за комуникация. 

- Изработване на допълнителни чертежи/схеми на детайли. 

- Извършване на допустими от закона промени  в проекта, чрез отразяване в 

екзекутивните чертежи -  когато необходимостта от тях е възникнала по време на 

строителството.   

- Заверка на изготвената от Строителя екзекутивна документация. 

- Участия в комисии и съставяне на протоколи за приемане на строителните работи. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКО ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 Категория на обекта: Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „м“ от ЗУТ и чл. 2,  ал. 12 от 

Наредба № 1 от 30.07.2003 година на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи, строежът 

е  Първа категория. 

 

3. ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

3.1. Цел 

Целта на настоящата обществена поръчка е да се определи изпълнител, който да изпълни 

дейностите от предмета на поръчката, чиито резултати ще създадат условия за развитието на 

конкурентноспособни туристически атракции на територията на община Хисаря и ще се 

стимулира диверсификацията на местните и регионални туристическите продукти. 

3.2. Очаквани резултати 

В следствие на цялостното изпълнение на поръчката се предвиждат следните резултати в 

посочения по-долу обем: 

- изготвен технически проект; 

- изпълнени консервационно-реставрационни работи и строително-монтажни работи; 

- осъществен авторски надзор. 

 

4. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

При изпълнението на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да спазва 
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стриктно приложимото към изпълнението на поръчката законодателство и изискванията за 

изпълнение на конкретните видове дейности, предмет на поръчката. 

В хода на изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен да следи за изменения на 

нормативната база, касаещи резултатите по поръчката и да извършва необходимите корекции 

своевременно. 

Изпълнителят следва да спазва и изискванията по административния договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП), който е сключен между община 

Хисаря и Управляващия орган по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., 

свързани с изпълнение на мерките за информация и комуникация по проекта. Изпълнителят 

следва да осигури присъствието на негов представител, както и да осигури: достъп до 

помещения, преглед на документа, удостоверяващи направените разходи в рамките на 

предоставената безвъзмездна финансова помощ, както и всякаква друга информация, свързана 

с изпълнението на проекта при проверки на място от страна на Възложителя, Управляващия 

орган на ОП „Региони в растеж”, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската 

сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция “Защита на финансовите интереси 

на Европейския съюз”, МБР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи. 

Изпълнителят се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в 

докладите от проверки на място. 

Изпълнителят се задължава да съхранява всички документи по изпълнението на 

договора за период от 3 години, считано от 31 декември след предаване към Европейската 

комисия на окончателните документа по приключването на ОПРР 2014-2020 г., като спазва 

изискванията за съхранение на документацията по проекта и нейното размножаване. 

 

5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА МАТЕРИАЛИТЕ И ТЯХНОТО 

ВЛАГАНЕ НА ОБЕКТА  

Съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на 

строителни продукти в строежите на Република България, издадена от министъра на 

регионалното развитие и благоустройството, строителните продукти, които ще се влагат в 

изпълнение на строителните и монтажните работи, следва да отговарят на следните 

технически спецификации: 

- Български стандарт, въвеждащи хармонизирани европейски стандарт или 

еквивалентни; 

- Европейски технически одобрения, когато не съществуват технически спецификации; 

- Признати национални технически спецификации, когато не съществуват технически 

спецификации; 

Строителните продукти, конто ще се влагат в изпълнение на строително - монтажните 

работи да бъдат с маркировка за съответствие и да се придружават със сертификат за 

съответствие или декларация за съответствие. 
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Доставките на всички строителни продукти, необходими за изпълнението на предмета на 

поръчката са задължение на Изпълнителя. 

При изпълнение на КРР и СМР трябва да се влагат строителни продукти, които 

отговарят на предписанията на инвестиционния проект, изискванията на Възложителя, 

условията на договора за обществена поръчка, разпоредбите на действащата нормативна 

уредба - ЗУТ и подзаконовите актове по прилагането му. 

Влаганите строителни продукти трябва да изпълняват съществените изисквания към 

строежите, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите и изискванията 

на възложителя, посочени в настоящата документация. 

Всички влагани при извършването на КРР и СМР строителни продукти трябва да 

отговарят на БДС (ако са налице), EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на 

територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните срокове. 

 

6. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  

Изпълнителят трябва да предвиди всички мерки за предотвратяване на замърсяването 

със строителни отпадъци на улиците и пътищата, намиращи се до строителната площадка и 

използвани за движение на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта. Той 

следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили 

и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по пътищата, свързани 

с обслужването на строителството. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички 

складирани по тези пътища отпадъци и да почисти платното за движение на всички участъци, 

замърсени с отпадъци по негова вина, включително и измиването му с вода.  

По време на изпълнение на обекта, строителят следва да спазва разпоредбите на 

нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда 

и произтичащите от тях задължения за него. Всички разходи за възстановяване на качествата 

на околната среда се възстановяват от него. Лицата, при чиято дейност се образуват 

строителни отпадъци, следва да предприемат мерки за предотвратяване или намаляване на 

количеството им, а при възникване на замърсяване тези лица са длъжни да предприемат 

незабавно действия за ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и 

околната среда. 

 

7. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ  

7.1.  Проектиране 

Отчитането на изпълнените дейностите по проектиране ще се извършва с подписване на 

приемо-предавателен протокол за изработения проект и съгласно клаузите по договора. 

7.2.  Изпълнение на КРР и СМР 

Проверката на обекта от представител на Възложителя във връзка с текущо или 

окончателно приемане на завършени видове работи трябва да стане в присъствието на 
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Изпълнителя. Завършен вид работа не може да бъде приет, докато не се извършат 

необходимите измервания и проби /съгласно техническата спецификация/ за сметка на 

Изпълнителя, като последният е длъжен да уведоми представителя на Възложителя за датата, 

на която такива проверки и проби могат да се извършат.  

При измерване на количествата по видове работи ще се спазва следното:  

Количествата на завършените видове работи се определят от Изпълнителя чрез 

измерване в присъствие на представителя на Възложителя. Когато представителят на 

Възложителя поиска някои видове работи на обекта да бъдат измерени, той трябва да извести 

Изпълнителя като му даде подходящ срок, за да може той да присъства или да изпрати 

квалифициран специалист, който да го представлява. Изпълнителят или неговият специалист 

трябва да помагат на представителя на Възложителя при извършването на такива измервания 

и трябва да предоставят всички подробности, изисквани от него. Ако Изпълнителят не 

присъства или пропусне да изпрати специалист, измерването, направено от представителя на 

Възложителя, ще бъде задължително за Изпълнителя.  

Предаването и приемането на извършените строително-ремонтни работи - предмет на 

договора ще се удостоверява с протокол за установяване на действително извършени работи, 

подписан от представители на страните по Договора, строителния надзор или от конкретно 

определените в договора правоспособни лица. Всеки протокол се придружава от 

необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи съставени по реда 

Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, декларации за 

съответствие на вложените материали със съществените изисквания към строителните 

продукти. Гореизброените документи се изготвят в три еднообразни екземпляра и се 

представят на определеното от Възложителя за осъществяването на инвеститорския контрол 

лице.  

Определеното от възложителя за осъществяването на инвеститорския контрол лице 

проверява всички представени документи и след като се увери в съответствието им с 

действително извършеното на място, одобрява подписания протокол.  

7.3.  Упражняване на авторски надзор 

Приемането на извършената работа от екипа, упражняващ авторски надзор ще се 

извърши след представяне на доклад за действително извършените работи. 

 

8.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

В “Техническото предложение“ се представят задължително следните приложения, 

които се разработват от участника въз основа на опита му и при съобразяване със заложените 

в настоящата техническа спецификация и останалата част от документацията за поръчката 

условия и изисквания. Предложението заедно с всички приложения се представя на хартиен и 

електронен носител: в pdf. формат или друг еквивалентен. 
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Участникът разработва Строителна програма, която включва: 

8.1. Раздел „Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на 

поръчката” 

8.1.1. Етап 1, Проектиране: 

В тази част от техническото си предложение участникът описва: 

- основните етапи и дейности по изготвяне на проекта, както и да обоснове предложената 

последователност и взаимообвързаност на изпълнението на идентифицираните дейности, да се 

посочат очакваните резултати от изпълнението на идентифицираните дейности, необходими 

за изпълнението на предмета на поръчката. 

- практическото организиране на работния процес на персонала, включително ресурсна 

обезпеченост. В тази част участникът излага своето предложение за организация на ключовия 

екип от проектанти; разпределението на функциите, ролите и отговорностите на членовете на 

екипа и на различните икономически оператори (в случай на обединения и/или използване на 

подизпълнители или трети лица); предложените комуникационни и отчетни процедури; 

глобалното разпределение на времето и ресурсите за проекта и за всяка задача или краен 

резултат ; предложените мерки и процедури за контрол върху сроковете за изпълнение на 

дейностите и осигуряване на качеството, вкл. описват се отношенията и връзките на контрол, 

взаимодействие, комуникация и субординация, както между предлаганите от него 

специалисти, така и в отношенията с Възложителя и останалите участници по начин, 

гарантиращ качественото и навременно изпълнение на договора. 

8.1.2. Етап 2, Изпълнение на СМР: 

В този раздел от техническото си предложение, участникът следва да опише организация 

на дейностите по поръчката и технологична последователност, като направи предложения за 

реализирането на всички дейности по техническата спецификация в този етап: 

- Описание на основните етапи на изпълнение, които да обхващат всички дейности, 

необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните 

дейности, дейности по разрушаване,  дейностите по изпълнението на строително-монтажни 

работи, тестванията, както и всички други дейности и поддейности, необходими за постигане 

целите на договора, включително да посочи работни звена за изпълнение на основните видове 

дейности - вид, състав, техническа обезпеченост и координация на работните звена, която да 

съответства на приложения и разработен от участника Линеен график. 

В тази част участникът следва да изложи своето предложение за организация на 

ключовия екип; разпределението на функциите, ролите и отговорностите на членовете на 

екипа и на различните икономически оператори (в случай на обединения и/или използване на 

подизпълнители или трети лица); предложените комуникационни и отчетни процедури; 

глобалното разпределение на времето и ресурсите за проекта и за всяка задача или краен 

резултат; предложените мерки и процедури за контрол върху сроковете за изпълнение на 

дейностите и осигуряване на качеството, вкл. описват се отношенията и връзките на контрол, 
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взаимодействие, комуникация и субординация, както между предлаганите от него 

специалисти, така и в отношенията с Възложителя и останалите участници по начин, 

гарантиращ качественото и навременно изпълнение на договора. 

- Описание на видовете СМР и предлагана технология на изпълнението и тяхната 

последователност на изпълнение, както и да обоснове предложенията си и да посочи 

очакваните резултати от изпълнението на идентифицираните дейности, необходими за 

изпълнението на предмета на поръчката. 

Организацията на дейностите, предложена от участника следва да е съобразена с 

изискванията, поставени в техническата спецификация и особеностите на обекта с цел 

осигуряване на безопасна работа и почивка на строителните работници. 

Тук е мястото да се опише и как ще се извършва доставката на материали, като е видно, 

че същата е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на 

съответната дейност. 

В този раздел участникът прави предложението си относно Мерки за контрол с цел 

осигуряване на качеството. Участниците следва да направят описание на мерките за 

осигуряване на качество по време на изпълнение на договора, както и описание на контрола за 

качество, който ще упражняват по време на изпълнението на договора. 

8.2. Раздел „Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на 

договора“.  

 Този елемент от строителната програма включва предлаганите от участника мерки, 

свързани с опазване на околната среда, адекватни на конкретния предмет на поръчката. Всеки 

участник следва да направи подробно описание на възможните замърсители, както и на 

предлаганите от него мерки, свързани с опазването на околната среда по време на 

изпълнението на предмета на договора.  

За всяка една от мерките участникът следва да опише наименование, същност и обхват, 

конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт или 

служител, ангажиран с прякото й изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са 

повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните 

конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, 

които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на взаимодействие с 

контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на 

очаквания екологичен ефект от изпълнението на конкретната мярка в смисъла на постигането 

на целите на настоящия раздел. В тази част на строителната програма следва да бъдат описани 

и всички нормативни изисквания, действащи стандарти и правила за дейността по опазване на 

околната среда по време на строителството, които участникът ще спазва, както и посочване на 

конкретни мерки, свързани със спазването им. За всяка мярка следва да се посочат 

наименование, описание на конкретните дейности по нейното изпълнение, конкретно 

ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от дейностите по мярката ще изпълнява. Освен 
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това следва да се представи и план за организация по изпълнение на мерките за опазването на 

околната среда, включващ конкретните действия по изпълнението на мерките, тяхното 

времево разпределение съгласно предвижданията за изпълнение на дейностите по линейния 

календарен график, включително и очакваните екологични ефекти от изпълнението след 

неговото приключване. Съвкупността от мерките както и планът като цяло следва да 

обосновават и гарантират спазването на нормативната уредба и ефективното опазване на 

околната среда по време на изпълнението на дейността по строителството. 

8.3. Раздел „Програма за управление на риска“ 

Програмата за управление на риска на всеки един от участниците в процедурата за 

възлагане на обществената поръчка следва да съдържа, за всеки един от посочените рискове - 

обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка; мерки 

за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на последиците при 

настъпване на риска, алтернативни мерки на мерките за недопускане на риска и на мерките за 

преодоляване на риска. За всяка една от мерките участникът следва да опише наименование, 

същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния 

експерт, ангажиран с прякото й изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са 

повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява  с посочване на техните 

конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, 

които ще контролират изпълнението на мярката и начините на взаимодействие с 

контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на 

очаквания ефект в сферата на недопускане/проявление на разглеждания риск. Предложените 

от участника мерки за всеки конкретен риск следва да гарантират, както  недопускането на 

съответния риск, така и да предотвратят ефективно последиците от настъпил такъв.   

Дефинираните от Възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на 

поръчката са: 

1) Времеви рискове, включително: 

1.1. Риск от закъснение началото на започване на работите и отражение върху 

строителния процес; 

1.2. Риск от изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; 

1.3. Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; 

2)Технически рискове, в т.ч: 

2.1. Риск, свързан с трудности с  използваната от изпълнителя техника; 

2.2. Риск, свързан с използваните от изпълнителя човешки ресурси; 

2.3.Риск, свързан с трудности с  атмосферни влияния и неподходящи метеорологични 

условия 

3) Други рискове, в т.ч: 

3.1. Риск от липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други 

участници в строителния процес; 
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3.2. Риск, свързан с трудности при изпълнението на дейността, продиктувани от 

протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население. 

3.3. Промени в указанията и инструкциите на Оперативната програма относно 

подготовката и изпълнението на проекта. 

8.4. Раздел „Подробен Линеен график за изпълнение на предвидените дейности“. 

Графикът следва да представя програма за изпълнението на всички дейности, 

предвидени съгласно изискванията на документацията за участие и техническата 

спецификация за настоящата поръчка. Линейният график трябва да прецизира съответните 

дейности, да е съобразен с технологичната последователност на предвидените работи и да 

показва последователността, продължителността и разпределението във времето на всеки етап 

от Обекта, в това число проектиране, строителство, авторски надзор, доставка на материали и 

оборудване и др. 

Линейният график трябва да отразява всички посочени в Техническата спецификация 

дейности. В графика следва да се посочи времето за изпълнение на всяка една предвидена 

дейност. В частта, касаеща изпълнението на СМР графикът трябва да включва времето за 

изпълнение, последователността на отделните операции и дейности, взаимна обвързаност 

между отделните етапи и да демонстрира умението да се организира изпълнението на СМР в 

рамките на поставените крайни срокове. Участникът изготвя и представя диаграма на 

работната ръка. 

Представеният Линеен график не подлежи на оценка. 

Забележка: Когато в Техническото предложение за изпълнение на поръчката има 

противоречия, несъответствия по отношение на дейностите за изпълнение на поръчката, 

ангажираните строителни работници по квалификация и брой, използваната техника и 

механизация, времевите предложения, както и други части на Предложението за изпълнение 

на  поръчката, оферирани от участника в документите, свързани с предложението за 

изпълнение на поръчката, участникът се отстранява. 

Участник, чиято Строителна програма показва вътрешна несъвместимост и/или 

противоречие, по отношение на технология, срокове, материали, организация, човешки 

ресурси или др., както и в които има наличие на паразитни текстове, отнасящи се до други 

процедури, други възложители,  изпълнители или обекти, водещи до невъзможност да се 

идентифицира текстът като принадлежен към настоящата поръчка, се отстранява от по-

нататъшното участие в процедурата, както и противоречия с нормативната уредба, технически 

стандарти и/или правила, включително и/или използване на отменени такива. 

Участник, чийто линеен календарен план има липсващи изискуеми показатели, показва 

технологична несъвместимост на отделните строителни операции, както и противоречие със 

строителната програма, техническата спецификация или други условия, заложени в 

процедурата или нормативен документ, уреждащ строителните процеси, се отстранява. 

8.5. Незадължителен елемент от строителната програма. 
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В тази част от строителната програма участниците по своя преценка могат да посочат 

допълнително „Качествени мерки“ по смисъла и дефиницията, дадена в методиката за оценка, 

и по дефинираните в методиката надграждащи направления. Участникът за всяка мярка следва 

да посочи нейния обхват и същност, посочване на конкретните дейности, които ще се 

изпълняват, дефиниране на очаквания качествен ефект с конкретно посочване на резултатите 

от прилагането й, експертите, ангажирани с нейното изпълнение, и посочване на конкретните 

им задължения по реализация на мярката, използваната техника и материали. В случаите на 

изложение по незадължителната част от строителната програма изложеното в настоящия 

раздел минимално съдържание относно всяка от „качествените мерки“, е задължително за 

спазване. Участникът може да включи изложение за „качествени мерки“ по посочените в 

методиката направления и в разделите на самата строителна програма, за която има 

минимално задължително съдържание, ако сметне, че тематично е подходящо качествената 

мярка да бъде изложена там. Това условие е въведено с цел да няма колизия между 

предложените мерки за постигане нивото на качество по принцип в задължителната част на 

строителната програма и „Качествени мерки“ по смисъла и дефиницията дадена в Методиката 

за оценка. Ето защо участниците в задължителната част от програмата в раздела „Мерки за 

постигане нивото на качество“ могат съгласно настоящото условие да дефинират същите като 

„качествени мерки“ по смисъла на Методиката за оценка. Същото те могат да сторят и във 

всяка друга част от задължителната част на строителната програма стига да преценят, че е 

подходящото предвидената от тях предложение за качествена мярка да бъде изложена там. В 

тези случаи участникът следва също да спази настоящото изискване за съдържание и изрично 

да обозначи като качествена мярка такива  изложението на съответното място.  

Участниците в процедурата следва да спазват посочените в техническата спецификация 

минимално изискуеми елементи от строителната програма. Участниците трябва да следват и 

последователността на изискуемото съдържание при представяне на своето изложение. За 

целите на удовлетворяване на минималните изисквания на строителната програма ще се 

приемат за ефективни и гарантиращи целения резултат мерки и планове, организация и начин 

на изпълнение, вън от правилата на утвърдената от възложителя методика, които в най-общия 

смисъл показват отношението на постигнатия резултат спрямо поставената цел. 

Ефективността ще се приема за свързана и с целесъобразността на действията. Ефективността 

ще отчита приноса на предложната мярка към проекта, като предложени мерки с несъществен 

принос ще се считат за неефективни. Несъществен принос е налице, когато предложената 

мярка няма съществен принос по смисъла на тълкувателното значение на думата съществен, а 

именно с важен, основен и значим принос към целените резултати. Това определение е 

свързано с изискванията за минимално съдържание в настоящата строителна програма и не 

следва да се приема като допълнение или изменение на условията в утвърдената от 

възложителя методика. 
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!!!Важно!!! В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено 

"или еквивалент" навсякъде, където в документацията и проектите по настоящата поръчка 

са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, както и 

когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или 

производство. 

Ако някъде в проекта или документацията за участие има посочен: конкретен модел, 

търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание 

чл. чл. 50 ал. 1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим 

документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на 

изискванията, определени в техническите спецификации и/или проектите. 

Всички строителни материали трябва да отговарят на изискванията на действащите 

Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN 

или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да 

са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с 

нестандартни материали. 
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