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ОДОБРЯВАМ!: 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: ........................... 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ                              / инж. Пенка Димитрова Дойкова/ 
 

Приложение  

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА  

 

НА  

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

възлагана по реда на открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1  на основание 

чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП, във връзка с чл.20, ал.9 от ЗОП с предмет: 

 

„Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на 

инженеринг по проект „Античният град Диоклецианопол (гр. Хисаря) – 

перлата на провинция Тракия на балнеолечението в римската империя“ 
 

I. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА 

В предмета на поръчката са включени следните дейности: 

1) Дейност 1 - Изготвяне на оценка на съответствието със съществените 

изисквания към строежите на инвестиционни проекти на обект: „Античният град 

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

империя”. 

 

2) Дейност 2 - Упражняване на строителен надзор върху строителните и 

монтажни работи на обект: „Античният град Диоклецианопол (гр. Хисаря) – перлата на 

провинция Тракия на балнеолечението в римската империя”. 

 

 

1. ДЕЙНОСТ 1 - Изготвяне на оценка на съответствието със съществените 

изисквания към строежите на инвестиционни проекти на обект: „Античният град 

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

римската империя” 

Оценката за съответствие на инвестиционния проект следва да се извърши като 

Комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, при 

спазване изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. 

При извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект със 

съществените изисквания на строежите, Изпълнителят отговаря за спазване изискванията на 
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чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. В тази връзка оценката за съответствие обхваща проверка за 

съответствие с: 

- Предвижданията на подробния устройствен план; 

- Правилата и нормативите за устройство на територията; 

- Изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ; 

- Взаимната съгласуваност между частите на проектите; 

- Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления; 

- Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на 

съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива; 

- Други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно 

нормативен акт, ако за обекта има такива; 

- Изискванията за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на 

строително-монтажните работи и дейностите по разрушаване с цел осигуряване на 

последващото им оползотворяване, включително рециклиране и постигане на съответните 

количествени цели за оползотворяване и рециклиране; 

- Оценка за съответствието на част „конструктивна“, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ. 

 

Всички документи - графични и текстови, на съответния инвестиционен проект следва 

да бъдат подписани от съответния квалифициран специалист и от управителя на фирмата 

консултант, извършила оценката за съответствие. Докладът за оценка на съответствието се 

подписва от управителя на фирмата консултант и от всички квалифицирани специалисти, 

извършили оценката. 

При изпълнение на Дейност 1 Изпълнителят следва да представи на 

Възложителя крайния продукт на български език, включващ изготвен Комплексен 

доклад оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите на 

инвестиционен проект в 4 (четири) оригинала и в 2 (два) екземпляра на електронен 

носител; 

Така представената разработка се приема от Възложителя чрез подписване на 

съответен протокол за приемане на работата. 

2. ДЕЙНОСТ 2 - Упражняване на строителен надзор върху строителните и 

монтажни работи /строителен надзор по време на строителството, координатор 

безопасност и здраве, изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад по ЗУТ/ 

на обект: „Античният град Диоклецианопол (гр. Хисаря) – перлата на провинция 

Тракия на балнеолечението в римската империя”.: 

В изпълнение на своите задължения Изпълнителят упражнява строителния надзор 

върху строежите чрез екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит 

и технически компетентности, необходими за осъществяване на дейностите за оценяване на 

съответствието на конкретния проект и за упражняване на строителен надзор. Екипът трябва 

да отговаря на изискванията на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ. 

Изпълнителят следва изискванията на чл. 168 от ЗУТ, чийто обхват е, както 

следва: 

- отговорност за законосъобразно започване на строежа; 

- отговорност за пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите 

по време на строителството; 

- отговорност за изпълнението на строежите, съобразно одобрените 

инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ;  
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-  отговорност за спазване на изискванията за здравословно и безопасни условия 

за труд в строителството; в тази връзка – определяне на правоспособно физическо лице от 

състава си за координатор по безопасност и здраве (КБЗ) за етапа на изпълнение на строежа, 

съгласно чл. 5, ал. 1, точка 2 от НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания 

за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 

работи. 

- КБЗ да изпълнява лично всички функции предвидени в НАРЕДБА № 2 от 22 

март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи. 

- отговорност за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на 

строителството;   

- отговорност за годността на строежа за въвеждане в експлоатация; 

- отговорност за оценка за достъпност на строежа от лица с увреждания; 

- отговорност за подписване на всички актове и протоколи по време на 

строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и 

за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, за актове и протоколите, съставени по време на строителството; 

- отговорност за уведомление при нарушаване на техническите правила и 

нормативи на регионалната дирекция за национален строителен надзор в 3-дневен срок от 

установяване на нарушението; 

- отговорност да изготвя окончателен доклад до възложителя, след приключване 

на строително - монтажните работи; 

- отговорност за щети, които са нанесени на възложителя и на другите 

участници във строителството и солидарна отговорност за щети, причинени от неспазване на 

техническите правила и нормативи и одобрените проекти.  

- обезпечаване на постоянно присъствие на свои представители на обекта за 

времето, през което се изпълняват строително монтажни работи. 

 

Освен това, изпълнителят е длъжен: 

 

1. Да следи за хода на изпълнение на СМР, съгласно графика на строителя, да 

оценява забавата и да определя какви мерки трябва да се вземат в това отношение. 

Съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да нарежда извършването на изменения в графика или да 

взема решения по такива изменения, предлагани от изпълнителя. 

2. Извършва необходимите проверки по чл. 169б, ал. 1 от ЗУТ на доставените на 

съответния строеж строителни продукти, които се влагат в строежите при тяхното 

обновяване, за да се осигури спазването на изискването на чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ, вкл. 

извършва проверки за съответствие на: техническите показатели на доставените строителни 

продукти с данните в представените от строителя сертификати и протоколи от контролните 

изпитания за влаганите в строежа материали и съоръжения и съответствието им с нормите на 

безопасност със заложените в инвестиционния проект технически показатели. 

3. Контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления реално 

извършените видове и количества СМР на строежа, които на съответния етап от изпълнение 

на проекта се удостоверяват от строителя с акт. След извършените проверки на място и 

установени съответствие, подписва акта; 
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4. Да изисква провеждането само в негово присъствие и да контролира 

правилността, пълнотата и законосъобразността на всички функционални проби, пускови 

изпитания и пробна експлоатация, доказващи годността на строежа за въвеждане в 

експлоатация. 

5. Контролира качеството на извършваните СМР и предотвратява с действията си 

по компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването на 

предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на строежа. 

6. Да контролира правилното водене на заповедната книга на строежа. 

7. Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на всяко лице, упълномощено от него, 

достъп по всяко приемливо време до документацията, свързана с извършените услуги, за 

извършване на проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора и след 

това. 

8. Да дава указания и да взема решения по въпроси, които не водят до изменение 

на проекта и са в обхвата на отговорностите на строителния надзор. 

9. Да контролира отстраняването на дефектите посочени от него или други 

контролни органи. При ненамеса на строителя за отстраняването им да информира писмено 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Дирекцията за национален строителен контрол. 

10. При нарушаване на строителните правила и норми да уведоми Дирекцията за 

национален строителен контрол. 

11. Да спре работите по строежа до отстраняване на констатираните пропуски и 

нарушения. 

12. Да участва в комисии за провеждане на единични, 72-часови проби и комплексни 

изпитания съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството. 

13. Изготвя технически паспорт за обекта по реда на Наредба №5 от 2006 г. за 

техническите паспорти на строежите в необходимия обхват и съдържание. преди 

въвеждането му в експлоатация. 

14. Изготвя окончателен доклад до възложителя, съгласно изискванията на ЗУТ, след 

приключване на СМР. При изпълнение на задълженията по настоящата обществена поръчка, 

Изпълнителят следва да представи на Възложителя окончателен доклад по смисъла на чл. 

168, ал. 6 от ЗУТ за въвеждане на съответния строеж в експлоатация. 

15. Да изпълнява и други задължения, неупоменати изрично по-горе, но предвидени в 

българското законодателство и/или изискванията на програмата. 

 

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, 

изпълнителят следва да спазва изискванията на: 

 Закон за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по 

неговото прилагане; 

 Закон за устройство на територията и актовете по прилагането му; 

 Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. 

 Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на 

строителни продукти в строежите на Република България (Обн., ДВ., бр. 14 от 20 февруари 

2015 г.) в сила от 01.05.2015 г.  

 Всяка друга относима нормативна уредба по изпълнение на дейностите, 

предмет на настоящата поръчка. 

 



   

Този документ е създаден в изпълнение на проект „Античният град Диоклецианопол (гр. Хисаря) – перлата на провинция 

Тракия на балнеолечението в римската империя” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-

6.002 „РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ” на Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“ на Оперативната програма 

„Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 

отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Хисаря и при никакви обстоятелства не може да се счита, че 

този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.  

   Стр. 5 от  9 

II. КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТА 

Обектът обхваща 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. Обектите 

са с категория  „национално значение“ по регистъра на НИНКН, обявени съгласно РМС № 

199/19.11.1976 г. (ДВ бр. 97/1976 г.). 

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. 

„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. 

 

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. 

 

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.  

 

Подобект 3: СЕВЕРОИЗТОЧНА ЪГЛОВА КУЛА 
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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 10,50m. 

 

ОБХВАТ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА ЗА 

ИНЖЕНЕРИНГ 
 

Подобект 1:  РИМСКИ ТЕРМИ: 

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

Консервация и реставрация на самите басейни – почистване, хидрофобизация.  

- Укрепване на северната и западната стена. 

- Направа на защитно покритие над разкритите археологически структури с 

метална конструкция, като колоните и фундаментите да стъпват извън термите. 

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

на рекламни материали/пана. 

- Продълбочаване на около 1,50m съществуващата дренажна система за 

цялостно отводняване на термите. 

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

отводнителен канал под парковата алея.   

- Направа на художествено осветление. 

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. 

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

на тухли и камъни. 

- 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 10,50m), 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. 

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 4,50m. 

- Социализация с възможност за изкачване. 
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- Създаване на панорамна площадка с атракцион за снимки. 

- Направа на художествено осветление. 

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) Разработване на технически проект - съгласно приложено Задание за 

проектиране, съгласувано в Национален институт за недвижимо културно наследство, 

спазвайки изискванията за минималноизискуемото съдържание, съгласно Наредба № 4 от 

2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.. 

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. 

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта за строеж 

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

Изпълнителя на Инженеринга 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, Изпълнителя на Инженеринга 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. 

Изпълнителя на Инженеринга 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 № 
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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 на инженеринга 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 

Изпълнителя на Инженеринга 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. 

Изпълнителя на Инженеринга, чрез своите експерти, е длъжен да бъде на 

разположение на Възложителя през цялото времетраене на СМР и КРР дейности. 

Изпълнителя на Инженеринга се задължава да упражнява авторски надзор в следните 

случаи: 

- 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 
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строителството.   

- Заверка на изготвената от Строителя екзекутивна документация. 

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

работи. 

 

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

добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията 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 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. 

 

                                                ИЗГОТВИЛ:  

                                                                     /………………………………. / 
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