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ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ НА НАХОДИЩА НА МИНЕРАЛНИ
ВОДИ В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1.
ПРОВЕЖДАНЕ НА МОНИТОРИНГОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ

НА НАХОДИЩА - ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ
№2 КЪМ ЧЛ.14, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ :

•„ВЕЛИНГРАД- ЛЪДЖЕНЕ", ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ГР.
ВЕЛИНГРАД

•„ВЕЛИНГРАД- ЧЕПИНО", ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ГР.
ВЕЛИНГРАД

•„ДЕВИН" , ОБЛАСТ СМОЛЯН , ОБЩИНА ДЕВИН , ГР. ДЕВИН
•„ПАВЕЛ БАНЯ", ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ, ГР. ПАВЕЛ

БАНЯ
•„ПЧЕЛИНСКИ БАНИ", СОФИЙСКА ОБЛАСТ, ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ, С. ПЧЕЛИН
•„ХИСАРЯ", ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, ОБЩИНА ХИСАРЯ, ГР. ХИСАРЯ 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2.
ИЗВЪРШВАНЕ НА АКТУАЛНО ПРОУЧВАНЕ С ЦЕЛ УСТАНОВЯВАНЕ НА

НАЛИЧИЕТО НА НОВО СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНИ ВОДИ И
ПРОУЧВАНЕТО МУ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА - ИЗКЛЮЧИТЕЛНА
ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ №17 ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ ЧЛ.14, Т.2 ОТ ЗАКОНА
ЗА ВОДИТЕ - „ВЕЛИНГРАД-ЛЪДЖЕНЕ" , ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, ОБЩИНА
ВЕЛИНГРАД, ГР. ВЕЛИНГРАД 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:

орски район "

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ЦВЕТЕЛ
Директор на Басе

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВАИРШИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН"
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3. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА МОНИТОРИНГ

Провеждането на мониторинга на минералните води, чрез сезонно наблюдение и

измерване на хидроложките и хидродинамичните показатели, с цел оценка на

количествените и качествени характеристики на минералните води от НМВ за срока на
договора през 2018г. включва дейности свързани с :

>Хидрогеоложки доклад от актуално проучване на съществуващите водовземни
съоръжения от НМВ „Хисаря" извършено през 2017г.

>Балнеологична оценка на КЕИ „Русалка", КЕИ „Момина сълза", КЕИ „Чаир
баня", КЕИ „Момина баня", сондаж №3, сондаж №5, сондаж №6, сондаж №4,
КЕИ „Парилките"от НМВ „Хисаря"

>Балнеологична оценка на сондаж №Сз-8, сондаж №Сз-7, сондаж Х-19, сондаж
№3 от НМВ „Павел баня"

>Балнеологична оценка на сондаж №2ВКП „Вельова баня", сондаж №7 КГ
„Вельова баня", КЕИ №7 от НМВ „Велинград- Лъджене"

С   настоящата   техническа   спецификацияБасейнова   дирекция
„Източнобеломорски район" възлага провеждането на мониторингови изследвания на
минералните води от съоръженията от находището на минерални води /НМВ/ описани в
Приложение №2 към техническата спецификация, чрез сезонно наблюдение и измерване на

хидроложките и хидродинамичните показатели, с цел оценка на количествените и

качествени характеристики на минералните води от НМВ за периода на договора през
2018г„ вт.ч.

>Да измерва дебита и водното ниво (напора) за водовземните съоръжения и за
всяко от съоръженията за мониторинг, описани в приложение №2 към техническата

спецификация - четири пъти в периода на договора;
^ Да измерва температурата за всяко от водовземните съоръжения и за всяко от

съоръженията за мониторинг описани в приложение №2 към техническата
спецификация - четири пъти в периода на договора;

>Да взема и анализира водни проби от всяко от водовземните съоръжения описани
в приложение №2 към спецификацията, един път в периода август-септември за

изследване състава на минералната вода.

2.1.Находище  на  минерална вода  "Велинград-  Лъджене"  има  утвърдени
експлоатационни ресурси със Заповед №РД-963/28.12.2011г. на МОСВ в размер 31,45 л/сек.

2.2.Находище  на  минерална  вода  "Велинград-   Чепино"  има  утвърдени
експлоатационни ресурси със Заповед №РД-521-1/28.12.2011г. на МОСВ в размер 62,18
л/сек.

2.3.Находище на минерална вода "Девин" има утвърдени експлоатационни ресурси
със Заповед №РД-680/24.11.2016г. на МОСВ в размер 15,32 л/сек.

2.4.Находище  на минерална вода /НМВ/      "Павел баня" има утвърдени
експлоатационни ресурси със Заповед №РД-239/12.03.2013г. на МОСВ в размер 10,59 л/сек.

2.5.Находище  на  минерална  вода  "Пчелински  бани" има  утвърдени
експлоатационни ресурси със Заповед №РД-146/19.02.2013г. на МОСВ в размер 6,3 л/сек.

2.6.Находище на минерална вода /НМВ/ "Хисаря" има утвърдени експлоатационни
ресурси със Заповед №РД-178/24.04.2000г. на МОСВ и № РД09-369/28.04.2000г. на МЗ. в
размер 31,5 л/сек.
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1 - Заповеди за експлоатационни ресурси

Приложение №2 - водовземни съоръжения по находища на минерални води

6. ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ. СРОКОВЕ И ФОРМА НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Доклад за извършен мониторинг през 2018г. да се представи на възложителя в

четири екземпляра на хартиен носител, вкл. пълен цифров аналог (електронен носител
текстов ^югд формат, ехе1 и рс^" формат) в срок до 16.11.2018г. вкл. за всяко находище на

минерална вода поотделно.

за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани

за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;

както и всички други нормативни изисквания на действащото законодателство
приложими към обхвата на поръчката нормативни документи .

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
За изпълнението на обществената поръчка Изпълнителят е необходимо да осигури екип с
необходимия състав, образование, професионална квалификация и професионален опит в
изпълнението на задачи от подобен характер.
Предвид спецификата на обществената поръчка и предвидените дейности, екипът на
Изпълнителя следва да включва следните ключови експерти - един или повече:

5.1. Експерт хидрогеолог -

•Образование - висше образование - хидрогеолог или еквивалентно, в областта на

подземните води

•образователно-квалификационна степен "магистър";

•удостоверения за правоспособност, актуално към датата на подаване на офертата;
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• Допълнително проучване на КЕИ 4 с цел преоценка оценка на експлоатационните

им ресурси, технически възможния дебит, с изготвяне на хидрогеоложки доклад с
обем и съдържание, съгласно изискванията на нормативната уредба;

4. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ЗАДАЧИ

Проучвания за изясняване на техническото състояние на водовземните

съоръжения да включва:

•техническо заснемане на водовземните съоръженето и графично изобразяване в план
и разрез, анализ на актуално техническо състояние ;
•изготвяне  на  задание  за  необходимите  строително-монтажни  дейности  с

количествено-стойностна сметка при необходимост от ремонт и/ или изготвяне на задание за
изработка на инвестиционен проект при необходимост от основен ремонт;

•изготвяне на задание за необходимите строително-монтажни дейности с приложена
графична част/проект/   за осигуряване на възможност за количествен и качествен

мониторинг на водовземните съоръжения за минерална вода с количествено-стойностна

сметка;

Хидрогеоложкият доклад за проучване на КЕИ №4 от находището на минерални води

с цел оценка на ресурсите, технически възможния дебит на КЕИ №4. Същият да е изготвен
съгласно изискванията на Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води /

Наредба№1 /по обем и съдържание.
За получаване на необходимата информация да се извършат следните дейности:

1.Установяване местоположението и граници на съоръжението на КЕИ №4;
2.Обобщаване на изпълнените дейности за проучване на минералните води на КЕИ №4в

периода до възлагане и след възлагане на оценката на ресурсите на минералните води ;
3.изясняване на детайлната геолого-хидрогеоложка характеристика на на КЕИ №4от

находището на минерални води;
4.локализиране на естествени извори и съоръжение на КЕИ №4, чрез които е разкрито

находището, вкл. наименование, координати и надморска височина, дълбочина и

конструкцията на съоръженията;
5.Изготвяне на предложение за определяне на КЕИ №4:
а) съоръженията, предназначени за водовземане - тръбни и шахтови кладенци и каптирани

извори;
6.Изясняване концептуален модел на на КЕИ №4от находището;
7.Изготвяне на математическият модел на на КЕИ №4от находището и избор на метода

за решаването му;
8.извършване на оценка на естествените и експлоатационните ресурси на на КЕИ №4от

находището;
9.определяне на дебит на на КЕИ №4 предназначено за водовземане;
10.определяне на състава и свойства на минералните води направени в акредитирани
лаборатории на КЕИ №4.
Към доклада се прилагат:
1.топографска и геоложка карта с нанесени границите на находището и разположението
на на КЕИ №4;
2.геоложки колонки и чертежи на на КЕИ №4;
3.документите за дейностите, изпълнени при хидрогеоложките проучвания, възложени

във връзка с оценка на ресурсите на минералните води на КЕИ №4;
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6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

За изпълнението на обществената поръчка Изпълнителят е необходимо да осигури екип с
необходимия състав, образование, професионална квалификация и професионален опит в

изпълнението на задачи от подобен характер.

Предвид спецификата на обществената поръчка и предвидените дейности, екипът на
Изпълнителя следва да включва следните ключови експерти:

6.1. Експерт хидрогеолог -

•

Образование - висше образование - хидрогеолог или еквивалентно, в областта на

подземните води

•образователно-квалификационна степен "магистър";

•удостоверения за правоспособност, актуално към датата на подаване на офертата;

4.документите по чл. 25, ал. 3 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на

подземните води на КЕИ №4 ;
5.таблица за проведените режимни наблюдения на минералните води за целия период на

експлоатация на находището, ако има такава на КЕИ №4;
6.други приложения съобразно възложените проучвания на минералните води на КЕИ№4;
7.проект за консервиране или ликвидиране на съоръженията ако е необходимо на КЕИ

№4;
8.справка за ползваните литературни и архивни източници за характеристика на

находището и оценка на ресурсите му.

5. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
При изготвянето на документацията изпълнителя задължително спазва изискванията

на ЗИД на Закона за водите, Наредба №1/2007г. на МОСВ, МРРБ, МЗ и МИ за проучване,

ползване и опазване на подземните води (обн. ДВ бр.87/2007г.), Наредба №3/2000г. на
МОСВ, МЗ и МРРБ за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и

експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,

профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн.ДВ.бр.88/2000г.), Закона за кадастъра и
имотния регистър (ЗКИР), Наредба № 3/28.04.2005 г. към ЗКИР, както и всички други
нормативни изисквания на действащото законодателство.

Проучванията за изясняване техническото състояние на водовземните съоръжения за

минерални води да отговарят на всички изисквания на Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и
съдържанието на инвестиционните проекти.

Съдържанието на Хидрогеоложкия доклад да отговаря на всички изисквания на чл.29
от Наредба №1/2007г.
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Изготвил:
Инж.Ваня Влахов

старши експерт „Стопанисване", Дирекция „Контрол"

7. ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ.СРОКОВЕ И ФОРМА НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Проучванията за изясняване техническото състояние - да се представи на

възложителя в четири екземпляра на хартиен носител и пълен цифров аналог (електронен
носител текстов \^огс1 формат, ехе1 и рс^ формат) в срок до 2 месеца от подписване на
договора, но не по-късно от 16.11.2018г.

Хидрогеоложки доклад - да се представи на възложителя в пет екземпляра на хартиен
носител и пълен цифров аналог на доклада (носител текстов ^/отй формат, рсИ" формат) в
срок до 2 месеца от подписване на договора, но не по-късно от 16.11.2018г.


