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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

„Археологическо проучване и наблюдение на територията на град Стара Загора и 

Чирпан“ 

във връзка с изпълнение на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената 

територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора”, 

финансиран по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-

101/15.10.2019г. по ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.” 

 

Обект на поръчката: Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на 

услуги” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

 

1. Кратко описание на проекта 

Обществената поръчка се възлага във връзка с изпълнение на под-дейност 

„Археологическо проучване и наблюдение на територията на град Стара Загора и Чирпан“ от 

Дейност 2 „Изпълнение на мерки съпътстващи изграждането на ВиК инфраструктура на 

обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” EООД - Стара Загора" 

във връзка с изпълнение на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената 

територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора”, 

финансиран по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-

101/15.10.2019г. по ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.”. 

 Обхват на дейностите по проекта: 

 Водоснабдяване:  

 Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа гр. Стара Загора - ДМА зони 1, 2, 3, 

4, 5, 6 - юг и  водопроводи ниска зона, съпътстващи реконстр. канализация – 10 619 м. и 

402 бр. СВО. 

 Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа гр. Стара Загора - ДМА зони 6-

Север,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 - 29 919 м. и 1 712 бр. СВО. 

 Реконструкция на разпределителен водопровод от водоем V= 11 000m³ до ОШ 9, ВС 

„Стара Загора – второ магистрално отклонение“ - 4 126 м. + 215,00 м. обсадни тръби; 

 Реконструкция на довеждащ водопровод от ВС "Дунавци Стара Загора" -  7 343 м. + 162 

м. обс. тръби. 

 Реконструкция на вътрешна разпределителна  водопроводна  мрежа на гр. Казанлък 

ДМА зони 1, 2 и 3 - 20 476 м. и 1 370 бр. СВО. 

 Реконструкция на външен довеждащ водопровод от събирателна стая „Сахране“ до 

черпателен водоем V=2000m3 на ЦПС гр. Казанлък – 12 446 м. + 183 м. обс. тръби 

 Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на гр. Чирпан – 989 м. и 66 бр. СВО 
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 Реконструкция на външен довеждащ водопровод от водоизточник „Марица“ от км.4+943 

до водоем V=6500m3 на гр. Чирпан – 5 431м. + 17 м. обс. тръби. 

 Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на гр. Раднево – 2 258 м. + 50 м. обс. 

тръби. 

 Реконструкция на външен довеждащ водопровод от водна кула „Ковач“ до РШ 

„Знаменосец“ за гр. Раднево – 3 747 м. + 46 м. обс. тръби. 

 Изграждане на 8 нови тръбни кладенеца в землищата на селата Хан Аспарухово и Горно 

Ботево, общ. Ст. Загора 

 

Събиране на отпадъчни води:  

 Реконструкция на вътрешната канализационна мрежа  на гр. Стара Загора  -  водосбор на 

колектор по ул. "Славянска" и колектори, включващи се в Гл. Кол. I - 6 620 м. + 1 028 бр. 

СКО. 

 Реконструкция на вътрешната канализационна мрежа на гр. Стара Загора  - водосбор на 

колектор по ул. "Боруйград" и колектори, включващи се в Гл. Кол I, II и II’ - 10 007 м. + 

357 бр. СКО. 

 Реконструкция на вътрешната разпределителна канализационна мрежа на гр. Казанлък – 

844 м. + 42 бр. СКО. 

 Реконструкция на вътрешната канализационна мрежа на гр. Чирпан – 1 961м., 210 м. 

тласкател от КПС и 51 бр. СКО. 

 

Пречистване на отпадъчни води: 

 Изграждане на 20 бр. изсушителни полета и доставка на техн. оборудване за ПСОВ 

Стара Загора. 

 

2. Прогнозна стойност: 1 035 818.01 лева без ДДС 

 

 3. Критерий за възлагане: Най – ниска цена (обща цена за изпълнение на предмета на 

поръчката). 

 

4. Цели на проекта 

 Целите на проекта, заложени в проектното предложение по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 „Води" на ОП „Околна 

среда 2014-2020 г." са: 

 Постигане съответствие с Директива 91/271/ЕИО, Директива 98/83/ЕО, Директива 

2013/51/ЕВРАТОМ и Директива 2000/60/ЕО за изграждане на ВиК инфраструктура за 

агломерации с над 10 000 е. ж.; за обособената територия обслужвана от ВиК ЕООД, гр. 

Стара Загора са идентифицирани 4 агломерации над 10 000 е.ж. – агломерация Стара 

Загора, агломерация Казанлък, агломерация Чирпан и агломерация Раднево. 

 Подобряване качеството на живот на населението и повишаване нивото на 
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предоставяните услуги; 

 Намаляване на водозагубите и оптимизация на експлоатационните разходи на ВиК 

оператора; 

 Намаляване на риска от замърсяване на водни басейни чрез увеличаване на 

ефективността при събирането на отпадъчни води, отвеждане и пречистване; 

 Намаляване на здравния риск; 

 Намаляване на риска от замърсяване на подземни води чрез увеличаване на 

ефективността при събирането на отпадъчни води, отвеждане и пречистване; 

 Изготвяне на стратегия за обезвреждане на утайки от пречистване на отпадъчни води; 

 Подобряване на екосистемите и биоразнообразието в ареала на водните басейни и 

подземните водни басейни; 

 В средносрочен социално-икономически план проектът цели подобряване на качеството 

на живот на населението чрез осигуряване на здравословна и благоприятна среда, както и 

устойчиво развитие, опазване и подобряване състоянието на водните ресурси в обособената 

територия на ВиК ЕООД, гр. Стара Загора. 

 Инвестиционните компоненти на проекта са селектирани в резултат от изготвяне на 

Регионални прединвестиционни проучвания за обособената територия на ВиК ЕООД, гр. Стара 

Загора. В резултат на това мерките се състоят в реконструкция на вътрешни водопроводни и 

канализационни мрежи, реконструкция на външни довеждащи водопроводи, изграждане на 

изсушителни полета и доставка на технологично оборудване за ПСОВ, както и изграждане на 

нови дълбоки тръбни кладенци.  

 В резултат на изпълнението на проекта се очаква постигането на следните конкретни 

резултати: 

 Ще се осигури непрекъснатост на водоподаването към водоснабдителните системи на 

води с необходимото качество и количество 

 Ще се гарантира съответствие на водите за питейно-битови нужди с Директива № 98/83 

ЕО  

 Ще се достигне съответствие с Директива 91/271/ЕИО  

 Ще се достигне съответствие с Директива 2013/51/ЕВРАТОМ и Директива 2000/60/ЕО за 

изграждане на ВиК инфраструктура  за агломерации с над 10 000 е.ж. 

 Ще се осигури елиминиране на директните зауствания на непречистени отпадъчни води 

във водни басейни  



       

 

Този документ е създаден в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 1„Води”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи 
от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г 
4 

 

ВиK ЕООД - Стара Загора 

водата, без която не можем 

 Ще се осигури нормална работа на канализационната система, като се отстранят 

участъците, които създават подприщване и респективно условия за наводняване. Това 

ще доведе също и до намаляване на здравния риск за населението 

 Ще се намали инфилтрацията 

 Ще се намалят разходите за експлоатация и поддръжка на ВиК системите 

 

5. Обхват на дейността на настоящата обществена поръчка  

В съответствие с описаните дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на 

обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара 

Загора”, финансиран по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-

101/15.10.2019г. по ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.” се предвижда да бъдат извършвани 

дейности по археологическо проучване и наблюдение на територията на град Стара Загора и 

Чирпан, съпътстващи инвестиционните дейности по проекта.  

Част от трасетата на водопроводната и канализационна мрежа, които ще бъдат 

изпълнявани в рамките на проекта попадат в територията на археологически резерват и 

охранителната му зона, както и на териториите на недвижими културни ценности на урбанизма 

и културния пейзаж. В тази връзка, Закона за културното наследство изисква предприемане на 

определени специфични действия преди стартиране на инвестиционните намерения. 

Съгласно разпоредбата на чл. 161, ал. 1 от ЗКН, осъществяването на инвестиционни 

проекти на физически и юридически лица в територии, за които има данни за наличие на 

археологически обекти, задължително се предхожда преди началото на строителните работи от 

спасителни теренни археологически проучвания, с които се установява дали няма да бъдат 

засегнати или нарушени археологически обекти. 

На основание чл. 161, ал. 2 от ЗКН, в процеса на строителните дейности се провежда 

наблюдение от археолози. В случай на откриване на археологически обекти се прилагат чл. 

148 и 160 от ЗКН. 

В Становище изх. № 33-НН-1322/12.03.2020 г. на Министерство на културата е 

посочено, че части от трасетата на водопроводната и канализационна мрежа – северна и южна 

част на гр. Стара Загора попадат: 

 на територията на археологически резерват „Античен и средновековен град „Августа 

Траяна-Верея“ и охранителната му зона; 

 на територията на озеленяване по ул. „Гурко“ и пресича озеленяване по бул. „Руски“ и 

озеленяване по бул. „Митрополит Методий Кусев“ – недвижими културни ценности на 

урбанизма и културния пейзаж. 

 

В тази връзка, Министерство на културата съгласува идейния проект, при стриктно спазване на 

следните изисквания: 

 А. За трасетата на водопровода и канализацията, попадащи на територията на 

археологическия резерват: 

https://web.apis.bg/p.php?i=334811#p39527858
https://web.apis.bg/p.php?i=334811#p39527858
https://web.apis.bg/p.php?i=334811#p39527864
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 Изкопните работи да бъдат предхождани от спасителни теренни археологически 

проучвания при условията на чл. 161, ал. 1 от ЗКН; 

 Инвестиционните намерения могат да бъдат осъществявани само след приключването на 

спасителните теренни археологически проучвания и изготвяне на протокол на експертна 

комисия, назначена от министъра на културата, съгласно разпоредбите на чл. 158а от 

ЗКН, която да приеме резултатите от тях и определи бъдещите изисквания към новото 

строителство; 

 Да се спазят изискванията на чл. 148, ал. 5 от ЗКН. 

 Б. За трасетата на водопровода и канализацията, попадащи на територията на 

охранителната зона, изкопните работи да бъдат извършвани под наблюдение на специалист-

археолог на основание чл. 161, ал. 2 от ЗКН. 

 В. При изкопните работи да не се засяга съществуващата растителност и да се спазват 

минималните отстояния от стволовете им. 
  

 

Според формулировките на чл. 147, ал. 4, т. 3 от Закона за културното наследство в 

методическо отношение археологическото наблюдение е теренно проучване за установяване на 

наличието на археологически структури на дадено място. Тази мярка се прилага по време на 

строителните дейности и не предвижда провеждане на разкопки. Археологическото 

наблюдение е дейност, чиято основна цел е установяване на наличието на археологически 

структури на дадено място. Археологическото наблюдение се прилага, за да не се допусне да 

бъдат унищожени или застрашени неизвестни археологически обекти. Ако при наблюдението 

се установи наличие на археологически структури, изкопните работи се спират и научният 

ръководител на наблюдението уведомява компетентните органи. В случай, че се установи 

наличие на археологически структури, научният ръководител е длъжен да ги документира и да 

изготви първоначална регистрация на обекта в АИС АКБ. В случай че при наблюдението се 

открият археологически структури, се прилагат чл. 148 и 160 от Закона за културното 

наследство, като министърът на културата назначава комисия, която да предложи последващи 

действия. С одобряване на протокола на комисията, министърът на културата дава 

задължителни предписания за необходимите дейности по проучване и опазване на структурите 

и находките. 

 

 

 6. Изисквания към изпълнението 

 

 При изпълнение на обществената поръчка, следва да се спазват приложимите за 

предмета ѝ изисквания на:  

 а) Закона за културното наследство (ЗКН); 

 б) Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически 

проучвания (НИТАП); 

 в) Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР); 

 г) Всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната 

дейност. 
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официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г 
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водата, без която не можем 

По отношение на посочените в документите от настоящия раздел конкретни стандарти, 

спецификации, технически одобрения или други технически референции, Възложителят ще 

приеме за отговарящи на изискванията и техните еквиваленти.  

Когато се касае за стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, 

ако участникът докаже в своята оферта с подходящи средства, включително чрез 

доказателствата по чл. 52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен 

начин изискванията, определени от техническите спецификации, неговата оферта няма да бъде 

предложена за отстраняване. 

Когато се касае за български стандарт, въвеждащ европейски стандарт, европейска 

техническа оценка, обща техническа спецификация, международен стандарт или 

стандартизационен документ, установен от европейски орган по стандартизация, ако 

участникът докаже в своята оферта с подходящи средства, включително чрез доказателствата 

по чл. 52 от ЗОП, че тези стандартизационни документи се отнасят до определените от 

Възложителя изисквания за работни характеристики и функционални изисквания, неговата 

оферта няма да бъде предложена за отстраняване. 

 

 

*ВАЖНО! Посочените „Технически спецификации“, действащото законодателство 

и стандарти в областта на изпълнение на поръчката следва да се разбират като 

предварително обявени условия за изпълнение на поръчката по смисъла на чл. 107, т. 2, 

буква „а“ от ЗОП! 
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