


3.1.  Участникът е необходимо да притежава техническа възможност за изпълнение на 
поръчката. Участникът е необходимо да разполага със следните минимални необходими 
технически средства за изпълнението на дейността - Транспортни средства - минимум 
едно, набор от инструменти за геодезично заснемане на напречни профили на реки и 
други обекти - минимум един комплект състоящ се от нивелир, тотална станция и GPS 
оборудване и фотоапарат . 

3.2. Участникът трябва да представи Списък на техническите лица за изпълнението на 
поръчката - с необходимия състав и опит в изпълнението на задачи от подобен характер. 
В екипа трябва да има поне един експерт по геодезия с опит по геодезични измервания 
и трансформации. В екипа трябва да има минимум трима технически изпълнители от 
които един трябва да е експерт по геодезия. 
Техническите лица за изпълнението на поръчката трябва да отговарят на изискванията 
на т. 7.1.7 по-долу.

ВАЖНО: За изпълнението на поръчката участникът задължително трябва да има най-
малко три технически лица за изпълнение на дейността които един трябва да е експерт 
по геодезия. Това е минимално необходимият брой лица за изпълнение на дейностите 
по поръчката. 

3.3. За  всяко от лицата включени в списъка по т. 3.2, участникът трябва да приложи 
съответните документи, изисквани съгласно т. 7.1.7 по-долу. 

3.4.  Участникът трябва да е изпълнил успешно поне два договора  с предмет като 
на настоящата поръчка или сходен с предмета на настоящата 
поръчка на  обща  стойност  не  по-малко  от  10  000  лв.,  чието  изпълнение  да  е 
приключило успешно през последните три години-– 2010, 2011 и 2012 г.,, считано от 
крайния срок за подаване на оферти по настоящата поръчка.
3.5. Участникът да е реализирал оборот общо за последните три години в размер на не 
по-малко от 100 000.00 лв. (сто хиляди лева). 

3.6.  За изпълнението  на условията  по т.  3.1 – 3.5 участниците  следва да представят 
съответните документи и доказателства, съгласно т. 7.1 от това приложение.

3.7. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т. 
3.1 – 3.5 се прилагат за обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в 
него,  с  изключение  на съответна  регистрация,  представяне  на сертификат  или друго 
условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен 
или  административен  акт  и  съобразно  разпределението  на  участието  на  лицата  при 
изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

3.8. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията по т. 3.1 – 
3.5  ще  бъдат  прилагани  към  подизпълнителите съобразно  вида  и  дела  на  тяхното 
участие.

Допълнителна  информация  относно  изискванията  на  възложителя  за  изпълнение  на 
поръчката са посочени в техническото задание за възлагане на поръчката (приложение 
№  1)  и  в  проекта  на  договор  (приложение  №  6  към  настоящата  допълнителна 
информация). 



4. Критерий  за  възлагане  на  поръчката:  „икономически  най-изгодна  оферта”  при 
показатели, формиращи комплексната оценка както следва:

Комплексна оценка на офертите

Общата /комплексна/ оценка на офертите се определя, като първоначално се сумират
присъдените точки по посочените по-долу показатели. След това всяка оферта получава 
оценка изразена в точки по следната формула:
К = Ф + С,     
където показателите за изчисляване на комплексната оценка и начин за изчисляването 
им са както следва:

Финансов показател (Ф):
Финансов показател Ф – „Предлагана цена” с максимален брой точки 70 в К, който се 
изчислява по формулата

          Ц min
Ф = ------------ * 70 , където
              Ц
Ц – цена предложена от оценявания участник, Ц min – най-ниска цена предложена от 
участниците в процедурата.

Показател (С) – срок на изпълнение:

Показател С – „Срок на изпълнение” с максимален брой точки 30, който се изчислява по 
формулата
          С min
С = ------------ * 30 , където
             С 
С – Срок за изпълнение, предложен от оценявания участник, С min – най-кратък срок 
предложен от участниците в процедурата.

Максималната стойност на комплексната оценка К е 100 точки.

Класирането  на  офертите  се  извършва  по  низходящ  ред  на  комплексната  оценка, 
определена въз основа на показателите за нейното изчисляване, като на първо място се 
класира  офертата  с  най-висока  комплексна  оценка.  В  случай,  че  двама  или  повече 
участници получат равни комплексни оценки, изпълнителят на обществената поръчка 
се  определя  при  съобразяване  с  разпоредбите  на  чл.  71,  ал.4  и  ал.5  на  Закона  за 
обществените поръчки. 

5. Срок и начин за получаване на офертите

Срок за получаване на офертите: съгласно раздел III от публичната покана - 19.11
2013 г. (вторник), 16:00 часа.

Офертите  се  подават  от  участника  или  от упълномощен  от  него  представител в 
запечатан,  непрозрачен  плик,  в  Деловодството на  НИМХ-БАН,  гр. София 1784, бул. 
„Цариградско шосе” №  66, Национален институт по метеорология и хидрология – 
БАН, Оферта за участие в публична покана с предмет: „Геодезическо заснемане на 



напречни профили на река Черна и река Бяла в района на гр. Смолян, на река Арда в 
района  от  язовир  Ивайловград  до  Българо-Гръцката  граница и  на  прогностични 
створове  във  водосбора  на  река  Арда”за  нуждите  на  Национален  институт  по 
метеорология  и  хидрология  –  БАН  (НИМХ-БАН)  на  изпълнение  на  проект 
ARDAFORECAST

Върху  плика  участникът  посочва  предмета  на  обществената  поръчка,  името  на 
участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електрона поща.

6. Срок на валидност на офертите: най-малко 90 /деветдесет/ календарни дни считано от 
крайния срок за получаване на офертите. 

7. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: 

Офертата трябва да съдържа:

7.1. Административна част съдържаща:

7.1.1. Документи за лицето, което прави предложението: 

а) Копие от удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код 
съгласно  чл.  23  от  Закона  за  търговския  регистър,  когато  участникът  е  българско 
юридическо  лице  или  едноличен  търговец;  Когато  участникът  е  чуждестранно 
юридическо лице, той прилага еквивалентен документ на съдебен или административен 
орган от държавата, в която е установен. 

б)  Копие  от  документ  за  регистрация  на  чуждестранно  юридическо  лице  съобразно 
националното му законодателство, когато участникът е чуждестранно юридическо лице;

в) При  участници  обединения  –  документ  (договор,  учредителен  акт  или  друго), 
подписан  от  лицата  в  обединението,  в  който  задължително  се  посочва 
представляващият обединението. 

г) Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

7.1.2. Декларация от участника за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 
от  Закона  за  обществените  поръчки  (ЗОП)  –  попълва  се  приложеният  образец  - 
Приложение № 2 към настоящата допълнителна информация.

7.1.3.  Декларация  за  липса на  обстоятелствата  по чл.  47,  ал.  1  и ал.  2  от  Закона за 
обществените поръчки, приложима само за       чуждестранните физически или юридически   
лица, когато участвуват самостоятелно или в обединение, във връзка с изискванията на 
чл.  48,  ал.  1  от  ЗОП –  попълва  се  приложеният  образец  -  Приложение  №  2а  към 
настоящата допълнителна информация.

7.1.4.  Декларация,  че  са  спазени изискванията  за  закрила  на  заетостта,  включително 
минимална цена на труда и условията на труд – попълва се, подписва се и се подпечатва 
приложеният към настоящата допълнителна информация образец (Приложение № 3).



7.1.5. За  юридическите  лица:  Копие  на  отчет  за  приходите  и  разходите  за  всяка  от 
предходните три години (2010, 2011 и 2012 г.), за една или за две от предходните три 
години (2010, 2011, 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или 
е  започнал  дейността  си,  изготвен  съгласно  изискванията  на  законодателството  на 
държавата,  в  която  участникът  е  установен.  Ако  е  посочен  ЕИК,  участникът  не 
представя копие на отчет за приходите и разходите за съответната година, при условие 
че отчетът е обявен в търговския регистър.
4.2.2. За физическите лица: подписана от участника декларация, удостоверяваща дохода 
на физическото лице за всяка от предходните три години (2010, 2011 и 2012 г.).
Когато  по  обективни  причини  участникът  не  е  в  състояние  да  представи  тези 
документи, той може да докаже икономическото си и финансово състояние с всеки друг 
документ, който Възложителят приеме за подходящ.

За доказване на финансовите възможности участникът  трябва да е реализирал 
оборот общо за последните три години в размер на не по-малко от 100 000.00 лв. (сто 
хиляди лева). 

7.1.6.  Списък  декларация  за  минимално  необходимите  технически  средства  за 
изпълнението  на  дейността  -  Транспортни  средства  -  минимум  едно,  набор  от 
инструменти за геодезично заснемане на напречни профили на реки и други обекти - 
един  комплект  състоящ  се  от  нивелир,  тотална  станция  и  GPS оборудване  и 
фотоапарат . 
В случай,  че  посочените  стредства  са  собственост  на  участника,  това  обстоятелство 
слевдва  да  бъде  отбелязано  в  деклараьцията.  Ако  участникът  ползва  посочените 
средства,  следва  да  представи  документи  доказващи,  че  последните  ще  бъдат  на 
разположение за изпълнението на поръчката /договор за зае, наем и др./

7.1.7. Участникът трябва да представи Списък на техническите лица за изпълнението на 
поръчката - с необходимия състав и опит в изпълнението на задачи от подобен характер. 
Списъкът трабва да включва имената на експертите, образование, профессионален опит 
и  квалификация.  В  екипа  трябва  да  има  поне  един  експерт  по  геодезия  с  опит  по 
геодезични измервания и трансформации. 

Специфични изисквания за Експерт по Геодезия:
• Образование – висше, магистър геодезия и ГИС или еквивалент и да е член на 
КИИП;
• Общ професионален опит – минимум 5 години;
• Участие в минимум два договора, в който е извършвал дейности за геодезични 
измервания на напречни сечения, трансформации
Предложените експерти и техните автобиографии следва да отговарят на посочените в 
настоящата оферта задължителни изисквания за съответната позиция. Съответствието с 
изискванията  се  доказва  с  документи  –  дипломи,  референции,  трудови  и  служебни 
книжки,  договори  и  др.  Разпределението  на  задълженията  и  отговорностите  между 
експертите се описва в Техническото предложение.

7.1.7. Списък  с  основните  договори  за  услуги  сходни  с  предмета  на  поръчката, 
изпълнени  от  участника  през  последните  три  години  –  2010,  2011 и  2012 г., 
включително  стойностите  на  договорите,  датите  на  сключване  и  изпълнение  и 
получателите по договорите, придружен от поне две препоръки за добро изпълнение за 
два  от  изпълнените  договори.  ВАЖНО: Участниците  да  не  представят повече  от  6 
изпълнени договора и 6 препоръки!



Участникът трябва да е изпълнил успешно поне два договора с предмет като на 
настоящата поръчка или сходен с предмета на настоящата поръчка на обща стойност не 
по-малко от 10 000 лв., чието изпълнение да е приключило успешно през последните 
три години, считано от крайния срок за подаване на оферти по настоящата поръчка.

Под успешно изпълнен договор се разбира договор, чието изпълнение е 
приключило към крайната дата за подаване на офертите и оборудването е доставено и 
прието от възложителя/получателя по договора без забележки. Успешното изпълнение 
се удостоверява с препоръки за добро изпълнение, от които да е видно какъв е 
предметът и обхватът на договора, периодът на изпълнение, както и че договорът е 
изпълнен в срок и в пълен обем.

Като доказателство за успешно изпълнен договор, участникът може да представи 
и всеки друг документ, който съдържа горната информация.

Списъкът трябва да бъде изготвен по следния образец:
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7.2. Предложение за изпълнение на поръчката /техническа оферта/, изготвено съгласно 
приложения образец - Приложение № 4 към настоящата допълнителна информация.

7.3. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – изготвено съгласно приложения 
образец - Приложение № 5 към настоящата допълнителна информация.

7.4. Срок на валидност на офертата. Офертата трябва да бъде със срок на валидност най-
малко 90 дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

8. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по  т. 7.1.1, 
букви  а),  б)  и  г)  и  т.  7.1.2  –  7.1.10  включително се  представят  за  всеки  от  тях,  а 
изискванията  към  тях  се  прилагат  съобразно  вида  и  дела  на  тяхното  участие. 
Декларацията по т. 7.1.3 се представя само ако е приложимо.

Когато  за  изпълнение  на  обществената  поръчка  се  предвижда  участие  на 
подизпълнители,  в  офертата  се  посочват  подизпълнителите,  процентът  от  общата 
стойност  и  конкретната  част  от  предмета  на  обществената  поръчка,  която  ще  бъде 
изпълнена от всеки подизпълнител.



9. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 

а) документите по т. 7.1.1, букви а), б) и г), т. 7.1.2 и ако е приложимо т. 7.1.3 се 
представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

б) документите по т. 7.1.5 - 7.1.10 се представят само за участниците, чрез които 
обединението доказва съответствието си с критериите за подбор съгласно т. 3.1 – 3.6 от 
настоящата Допълнителна информация.

в)  декларацията  по  т.  7.1.4 се  представя  само за  участниците  в  обединението, 
които ще изпълняват дейности, свързани с услуги.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, офертата се подава общо, 
от  името  на  представителите  на  лицата,  участващи  в  обединението,  като  офертата 
трябва да съдържа документ (договор, учредителен акт или друго), подписан от лицата 
в  обединението,  в  който  задължително  се  посочва  представляващият  обединението. 
Представляващият  обединението  или  всички  лица  в  обединението  подписват  и 
подпечатват документите в офертата, които се представят от името на обединението - 
декларация за  използване/неизползване  на  подизпълнители,  техническата  оферта, 
ценовата оферта и други. 

10. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице 
или техни обединения, офертата се подава на български език, документите по т. 7.1.1 се 
представя в официален превод, а документите по т. 7.1.2 – 7.1.10 включително, които са 
на чужд език, се представят и в превод.

11. Разяснения по публичната покана и приложенията към нея

В срок  до 15.11.2013 г. потенциалните участници могат да изискват от възложителя 
писмено разяснения по публичната покана и приложенията към нея. 

Въпросите следва да бъдат изпратени на вниманието на директора на НИМХ-БАН доц. 
д-р  Георги  Корчев,  на  факс  номер  02  /  9884494 и  по  електронна  поща  на  адрес: 
sn_balabanova@abv.bg

Възложителят  ще  отговори  на  въпросите  писмено  в  срок  до  18.11.2013  г.,  като 
разясненията  ще  бъдат  публикувани  на  Интернет  страницата  на  НИМХ-БАН  - 
http://www.  meteo  .  bg  /  , рубрика Обществени поръчки.

12. Сключване на договор

С  избраният  Изпълнител  ще  бъде  сключен  договор  за  изпълнение  на  поръчката. 
Договорът ще бъде изготвен съгласно приложеният образец – приложение № 6. 

При подписване на договора Изпълнителят учредява в полза на Възложителя 
банкова гаранция или му предоставя гаранция под формата на парична сума в размер на 
2 % от общата стойност на услугата.

При подписване на договора, определеният за изпълнител представя: 

http://www.meteo.bg/


• документи,  издадени  от  компетентен  орган,  за  удостоверяване  липсата  на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

• декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
• валидна към датата на подписване на договора – в случай че представената в 

офертата  е  изтекла  -  застраховка  "Гражданска  отговорност"  за  нанесени 
имуществени  и  неимуществени  вреди, съгласно  изискванията  на  настоящата 
поръчка.

13. Други условия

-  След  приключване  на  процедурата,  всеки  участник  ще  бъде  уведомен  писмено  за 
резултатите от оценката на офертите и класираният на първо място участник.
- По неуредените въпроси от публичната покана ще се прилагат разпоредбите на ЗОП и 
приложимите разпоредби на действащото законодателство в Република България.

Приложения към настоящата допълнителна информация: 

1. Техническо задание за възлагане на поръчката – Приложение № 1; 
2. Образец на Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 

5 от ЗОП – Приложение № 2;
2а. Образец на Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от 

ЗОП, приложима  само  за        чуждестранните  физически  или  юридически  лица,  когато   
участвуват самостоятелно или в обединение, във връзка с изискванията на чл. 48, ал. 1 
от ЗОП – Приложение № 2а;

3. Образец на Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, 
включително минимална цена на труда и условията на труд - Приложение № 3.

4. Образец на Предложение за изпълнение на поръчката– Приложение № 4; 
5. Образец на ценово предложение – Приложение № 5; 
6. Проект на договор - Приложение № 6.



Приложение № 1

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ 
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за  възлагане  на  обществена  поръчка  за  услуга  по  чл.  14,  ал.  4,  т.  2  от  Закона  за 
обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Геодезическо заснемане на напречни профили 
на река Черна и река Бяла в района на гр. Смолян, на река Арда в района от язовир 
Ивайловград до Българо-Гръцката граница и на прогностични створове във водосбора 
на река Арда ” необходими за осъществяване на дейностите по изпълнение на проект 
ARDAFORECAST  от  Национален  институт  по  метеорология  и  хидрология  –  БАН 
(НИМХ-БАН).

Предмет  на  обществената  поръчка  е „Геодезическо  заснемане  на  напречни 
профили на река Черна и река Бяла в района на гр. Смолян, на река Арда в района от 
язовир  Ивайловград  до  Българо-Гръцката  граница и  на  прогностични  створове  във 
водосбора на река Арда ” необходими за осъществяване на дейностите по изпълнение 
на проект ARDAFORECAST от Национален институт по метеорология и хидрология – 
БАН (НИМХ-БАН). 

1.  Целта на  обществената  поръчка  е  получаване  на  топографски  данни  описващи 
формата на речното корито (батиметрия) и на прилежащите заливни тераси необходими 
за хидравлично моделиране и създаване на цифров модел на терена. 
Геодезическите дейности включват:
1. Етап 1:
1.1.  Проучване на речното корито на р. Черна и р. Бяла в района на гр. Смолян и р. 
Арда   в  района  от  язовир  Ивайловград  до  Българо-Гръцката  граница  за  определяне 
местоположението  на  напречните  профили  за  геодезическото  заснемане  и 
местоположението на инженерните съоръжения по дължината на реката.
2. Етап 2:
2.1.  Заснемане  на  напречни  сечения  необходими  за  хидравличното  моделиране  и 
създаване на цифров модел на терена на р. Черна и р. Бяла в района на гр. Смолян
2.2.  Заснемане на инженерните съоръжения по дължината на реките р. Черна и р. Бяла в 
района на гр. Смолян
3. Етап 3
3.1.  Заснемане  на  напречни  сечения  необходими  за  хидравличното  моделиране  и 
създаване на цифров модел на терена на р. Арда   в района от язовир Ивайловград до 
Българо-Гръцката граница
3.2. Заснемане на инженерните съоръжения по дължината на р. Арда  в района от язовир 
Ивайловград до Българо-Гръцката граница
4. Етап 4
4.1.Заснемане  на  напречни  сечения  в  прогностични  створове  във  бодосбора  на  река 
Арда необходими за създаване на предупредителна система. 
4.2. Заснемане на надлъжния наклон на водната повърхност в прогностичните створове



2.  ИЗИСКВАНИЯ  ПРИ  ИЗПЪЛНЕНИЕТО  ДЕЙНОСТИТЕ  ПРЕДВИДЕНИ  В 
ПОРЪЧКАТА

От Изпълнителя се изисква да предостави  топографски данни,  описващи формата на 
речното  корито  /батиметрия/  и  на  прилежащите  заливни  тераси.  Тази  информация 
следва да се представи от заснети напречни профили, заедно с информация за тяхното 
местоположение по дължината на река Черна и притока и река Бяла в района на гр. 
Смолян, на река Арда  в района от язовир Ивайловград до Българо-Гръцката граница и в 
прогностичните створове във водосбора на река Арда. От Изпълнителя се изисква да 
предостави  и  информация  за   местоположението  на  съществуващи хидротехнически 
съоръжения по дължината на реката и данни за тяхната геометрия.

2.1. Основни дейности и задачи:
2.1.1. По Етап 1
Изследваният район е водосборът на река Арда. Основно напречните сечения ще бъдат 
по р. Черна е около 13 км, по р. Бяла е около 3 км и по р. Арда е около 8 км.  и в 
зададени от Възложителя прогностични створове във водосбора на р. Арда.
Необходимо е да се направи оглед по трасето на реките и да се определят местата на 
напречните профили, които ще бъдат заснети. 
След  така  направения  оглед,  Изпълнителят  заедно  с  Възложителят  ще  обсъдят  и 
окончателно ще бъдат определени местата на напречните профили.
Броят на напречните профили трябва да е минимум 200 бр., от които за  река Арда  в 
района  от  язовир  Ивайловград  до  Българо-Гръцката  граница  броят  е  до  10  бр. и в 
прогностичните створове броят е до 20 бр. 

2.1.2. По Етап 2
2.1.2.1. Напречните профили се трасират перпендикулярно на течението на реката. 
2.1.2.2.  Дължината  на  напречните  профили  зависи  от  терена.  Напречните  профили 
трябва  да  обхващат  цялото  речното  легло,  речните  откоси,  дигите  (там  където  има 
такива) и участък от брега на реката, който обхваща заливните тераси. 
2.1.2.3.  Необходимо е разликата в котите в края на напречния профил и най-ниската 
точка в речното корито да е около 7 м.
2.1.2.4. Разстоянието между напречните сечения трябва да се избере така, че да осигури 
заснемането на всички промени в посока на течението и всички съществени промени в 
геометрията на коритото. Разстоянието между профилите е препоръчително да бъде до 
100 - 200 м. При завои по течението на реката това разстояние е по-малко, за  да се 
опише по-добре речното течение. 
2.1.2.5.  Допълнително  по  течението  на  реката  трябва  да  бъдат  заснети  напречни 
профили при всички характерни пунктове на промяна проводимостта на речното корито 
– прагове, бентове, мостове, промяна на наклона, промяна на грапавината и др. 
По дължина на изследваните речни участъци обикновено се разполагат различни видове 
съоръжения, като най-разпространените измежду тях са мостове, дънни и хидравлични 
прагове, водовземни и заустващи съоръжения и др.
2.1.2.5.1.  Съоръженията  се  въвеждат  в  участъците  между  съответните  напречни 
профили, като положението им се дефинира, посредством разстоянието по дължината 
на реката от по - горе разположения профил. 
2.1.2.5.2. В случаите, когато има изградени съоръжения, се заснемат обикновено по три 
профила - един на около 10м преди съоръжението, един през самото съоръжение и един 
на около 10 м след съоръжението 



2.1.2.5.3.  При  заснемане  на  мостово  съоръжение  е  необходимо  да  се  въведат 
геометричните  данни  за  връхната  конструкция,  опорите  и  устоите.  Връхната 
конструкция се дефинира чрез задаване на коти на характерни точки от горния и долния 
й ръб по дължина на съоръжението. Устоите се дефинират чрез коти в характерни точки 
от конструктивните елементи. Отделните елементи и необходими данни са представени 
на фиг. 1. 

Фиг.1.
2.1.2.6. При вливане на притоци се заснемат напречни профили на главната река преди и 
след  вливането  на  притока.  Заснема  се  и  поне  един  напречен  профил  нагоре  по 
течението на притока.
2.1.2.7. Броят на заснетите точки в един напречен профил зависи от терена и наличието 
на  диги. При наличието на диги е необходимо да се заснемат характерните точки на 
дигата -  пета,  среда сух откос,  кота било и ширина на дигата.   Разстоянието между 
точките на един напречен профил трябва да се избере така, че геометрията на речното 
легло  да  бъде  представена  максимално  точно.  Препоръчва  се  да  бъде  заснета  най  - 
ниско намиращата се точка на речното легло.
2.1.2.8.  Необходимо  е  да  се  направи  поне  една  снимка  на  всяко  напречно  сечение. 
Снимката трябва да бъде направена от удобна позиция  и да е по посока на течението на 
реката (фиг.2).

Фиг. 2.



2.1.3. По Етап 3
2.1.3.1. Напречните профили се трасират перпендикулярно на течението на реката. 
2.1.3.2.  Дължината  на  напречните  профили  зависи  от  терена.  Напречните  профили 
трябва  да  обхващат  цялото  речното  легло,  речните  откоси,  дигите  (там  където  има 
такива) и участък от брега на реката, който обхващат заливните тераси. 
2.1.3.3.  Необходимо е разликата в котите в края на напречния профил и най-ниската 
точка в речното корито да е около 7 м.
2.1.3.4. Разстоянието между напречните сечения трябва да се избере така, че да осигури 
заснемането на всички промени в посока на течението и всички съществени промени в 
геометрията на коритото. Разстоянието между профилите е препоръчително да бъде до 
300 - 500 м. При завои по течението на реката това разстояние е по- малко, за да се 
опише по-добре речното течение. Разстоянието между напречните сечения трябва да се 
избере така,  че да осигури заснемането на всички промени в посока на течението и 
всички  съществени  промени  в  геометрията  на  коритото.  Когато  условията  не  се 
променят и остават хомогенни, разстоянието между профилите може да е по- голямо от 
300 - 500 м. 
2.1.3.5.  Допълнително  по  течението  на  реката  трябва  да  бъдат  заснети  напречни 
профили при всички характерни пунктове на промяна проводимостта на речното корито 
– прагове, бентове, мостове, промяна на наклона, промяна на грапавината и др. 
По дължина на изследваните речни участъци обикновено се разполагат различни видове 
съоръжения, като най-разпространените измежду тях са мостове, дънни и хидравлични 
прагове, водовземни и заустващи съоръжения и др.
2.1.3.5.1.  Съоръженията  се  въвеждат  в  участъците  между  съответните  напречни 
профили, като положението им се дефинира, посредством разстоянието по дължината 
на реката от по - горе разположения профил. 
2.1.3.5.2. В случаите, когато има изградени съоръжения, се заснемат обикновено по три 
профила - един на около 10м преди съоръжението, един през самото съоръжение и един 
на около 10 м след съоръжението 
2.1.3.5.3.  При  заснемане  на  мостово  съоръжение  е  необходимо  да  се  въведат 
геометричните  данни  за  връхната  конструкция,  опорите  и  устоите.  Връхната 
конструкция се дефинира чрез задаване на коти на характерни точки от горния и долния 
й ръб по дължина на съоръжението. Устоите се дефинират чрез коти в характерни точки 
от конструктивните елементи. Отделните елементи и необходими данни са представени 
на фиг. 1. 
2.1.3.6. При вливане на притоци се заснемат напречни профили на главната река преди и 
след  вливането  на  притока.  Заснема  се  и  поне  един  напречен  профил  нагоре  по 
течението на притока.
2.1.3.7. Задължително е да има един напречен профил на р. Арда на Българо-Гръцката 
граница, за да може да се определи разликата във височинните системи на двете страни. 
Достъпът  до  района  и  условията  ще  бъдат  предварително  договорени  между 
Национален институт по метеорология и хидрология – БАН (НИМХ-БАН) и Гранична 
полиция. 
2.1.3.8. Броят на заснетите точки в един напречен профил зависи от терена и наличието 
на  диги. При наличието на диги е необходимо да се заснемат характерните точки на 
дигата -  пета,  среда сух откос,  кота било и ширина на дигата.   Разстоянието между 
точките на един напречен профил трябва да се избере така, че геометрията на речното 
легло  да  бъде  представена  максимално  точно.  Препоръчва  се  да  бъде  заснета  най  - 
ниско намиращата се точка на речното легло.
2.1.3.9.  Необходимо  е  да  се  направи  поне  една  снимка  на  всяко  напречно  сечение. 
Снимката трябва да бъде направена от удобна позиция  и да е по посока на течението на 
реката (фиг.2).



2.1.4. По Етап 4
2.1.4.1. Напречните профили се трасират перпендикулярно на течението на реката  в 
определените от Възложителя места. 
2.1.4.2.  Дължината  на  напречните  профили  зависи  от  терена.  Напречните  профили 
трябва  да  обхващат  цялото  речното  легло,  речните  откоси,  дигите  (там  където  има 
такива) и участък от брега на реката, който обхващат заливните тераси. 
2.1.4.3.  Заснемане  на  надлъжния  наклон  на  водната  повърхност  в  прогностичните 
створове.  Заснемане  на  котата  на  водната  повърхност  на  около  50  м  над  и  под 
напречния профил.
2.1.4.4.  Необходимо  е  да  се  направи  поне  една  снимка  на  всяко  напречно  сечение. 
Снимката трябва да бъде направена от удобна позиция  и да е по посока на течението на 
реката (фиг.2).

3. Технически възможности
Участникът  е  необходимо  да  притежава  техническа  възможност  за  изпълнение  на 
поръчката. Участникът е необходимо да разполага със следните минимални необходими 
технически средства за изпълнението на дейността - Транспортни средства,  набор от 
инструменти за геодезично заснемане на напречни профили на реки и други обекти, 
GPS оборудване и фотоапарат . 
Участниците  следва  в  офертата  да  представят  списък  декларация  за  минимално 
необходимите технически средства за изпълнението на дейността, от която е видно че 
притежават  тези  средства  или  ги  ползват  под  наем  или  е  осигурено  по  друг  начин 
тяхното ползване.

4. Изисквания  за  представяне  на  резултатите,  качество  на  изпълнение  на 
поръчката,  срокове, доклади 
4.1. Представяне на резултатите
4.1.1.  Напречните  профили  трябва  да  са  представени  в  AutoCAD формат  и  EXCEL 
формат. 
4.1.2. Координатна система да бъде WGS 84  и височинната система Балтийска. 
4.2. Точност на резултатите
Точността  на  измерванията  трябва  да  е  достатъчна  за  хидравличното  моделиране. 
Препоръчва се хоризонтална точност да бъде поне 20 см, а вертикална поне 5 см.
4.3. Предаване на резултатите
4.3.1. Всеки един от четирите етапа на изпълнение на задачата се приема с приемно 
предавателен протокол
4.3.2. Данните от измерванията и обработката им са представени в доклади на хартиен и 
на електронен носител.  – 3бр.папки.

5. Срок за изпълнение на поръчката
Срокът  за  изпълнение  на  настоящата  обществена  поръчка  е  до  60  календарни  дни, 
считано от датата на подписването на договора. Сроковете за изпълнение на отделните 
етапи е както следва:
5.1. Етап 1 - до 10 дни от подписване на Договора
5.2. Етап 2 - до 60 дни от подписване на Договора
5.3. Етап 3 - до 60 дни от подписване на Договора
5.4. Етап 4 - до 60 дни от подписване на Договора



6. Права  на  ползване /собственост/  върху  данните  /в  това  число  и  първични, 
междинни и крайни продукти/: 
Възложителят придобива всички права на собственост  и ползване върху  резултатите 
получени при изпълнение на настоящата поръчка. 

7. Налична   във  Възложителя  информация  и  начин  на  предоставянето  и  на 
Изпълнителя
След направен анализ на базата на предварително обследване на р. Черна и р. Бяла в 
района  на  гр.  Смолян  и  топографски  карти  са  определени  местата  на  основните 
напречни сечения. 
Координатите на избраните напречни сечения и снимков материал ще бъдат дадени в 
Анекс  към  Договора.  Тъй  като  има  несъответствия между топографските  карти  и 
реалното  местоположение  на  речната  мрежа  и  хидротехническата  инфраструктура, 
някои напречни сечения ще бъдат уточнявани в процеса на заснемане.
Описаната  информация  се   предоставя  на  Изпълнителя  на  електронен  носител  при 
подписване на Договора.
Разходите  за  придобиване  на  необходимата  информация,  която  не  е  собственост  на 
Възложителя, са за сметка на Изпълнителя.
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