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Днес, Л М Ш . в гр.София се сключи настоящият договор между: 

1. МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА, с адрес гр.София, ул. .Триадица" № 8, ЕИК 
176789460, представлявано от Татяна Секулова, главен секретар на министерство иа 
енергетиката, упълномощена със Заповед № Е-РД-16-202/08.05.2015 г. на Министъра на 
енергетиката и Мариела Милева, директор на дирекция .Финанси и управление на 
собствеността, наричано по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕ/1* от една страна, 
и 
2. СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОДЗЕМНИ ВОДИ" (БАПВ), с адрес на 
управление: гр. София 1572, ул. .Хемус" № 72, ап. 6, ЕИК 175836163, банкова сметка BG90 
СЕС8 979010ВЗ 937800, банков код CECBBGSF, при Централна кооперативна банка АД. 
София, клон София-Запад, представлявано от Величко Карлев Величков, в качеството му на 
Изпълнителен директор, наричан по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ" от друга страна, 

На основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки и утвърден протокол от 
възложителя с доклад Е-93-00-921/01.06.2015 г., се сключи настоящият договор за следното: 

I . ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да разработи срещу 
възнаграждение .Стратегически инвестиционен план за използването на нискотемпературни 
геотермални води", в изпълнение на проект «Подпомагане използването на 
нискотемпературни геотермални извори, чрез разработване на операционни и 
експлоатационни насоки и решения в областта на зелената енергия" ("ENERGEIA") 
финансиран по Програмата за Европейско териториално сътрудничество «Гърция-България 
2007-2013", Приоритетна ос 1: .Качество иа живот", Област на интервенция 1.1: .Опазване, 
управление и насърчаване на природните ресурси*. 

Чл. 2. Окончателният резултат от изпълнението на поръчката, както и цялата първична 
и междинна документация и носителите на информация, са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
който определя мястото и начина на съхраняването й. 

Чл. 3. Авторските права върху резултатите от изпълнението на настоящия договор 
принадлежат на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

IX. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни възложената поръчка по чл. 1 от 
настоящия договор в срок не по късно от 03 август 2015 г., съгласно техническата оферта, 
неразделна част от договора. 

Чл. 5. Срокът за изпълнение и обхватът на разработката, съгласно условията, 
определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са задължителни за страните по договора. 

Ш . КАЧЕСТВО 
Чл. б. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни възложената му поръчка качествено, 

съгласно условията определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и изискванията на техническата 
спецификация в документацията за участие в публичната покана. 

IV. ПРАВА И З А Д Ъ Л Ж Е Н И Я НА СТРАНИТЕ 

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения: 

7.1. Да осъществява оперативен контрол за правилното и ефективно изпълнение на 
възложената поръчка, без да затруднява създадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ организация. 

7.2. Да дава писмени и устни указания, свързани с изпълнението на поръчката. 
7 3 . Да извърши плащането, съгласно договорените условия е раздел \л на настоящия 

договор. 
7.4. Да приеме изпълнението на договора по етапите, съгласно т. 8.2, 8.3. и 8.4. от 

настоящия договор с приемо-предавателни протоколи, в случай че изпълнението отговаря на 
техническите изисквания. 

7.5. Да приеме изпълнението или да изисква отстраняване на констатирани 
недостатъци и/или допълване на пропуски е рамките на възложеното в определен от него 
срок. 

7.6. Да откаже приемането на разработката и да прекрати договора съгласно Раздел 
VIII от настоящия договор. 

7.7. Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. в. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права и задължения: 
в.1. Да изпълни качествена възложеното му с настоящия договор, като постигне 

резултатите и целите, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
8.2. Да представи Встъпителен доклад за приемане и одобрение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

срок до 8 (осен) календарни дни, считано от датата на подписване на настоящия договор. 
8.3. Да представи първоначален вариант на .Стратегически инвестиционен план за 

използването иа нискотемпературни геотермални води" за приемане и одобрение на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на 
приемо-предавателен протокол, с която възложителя приема без забележки Встъпителния 
доклад по т. 8.2. 

8.4. Да представи окончателен вариант на .Стратегически инвестиционен план за 
използването на нискотемпературни геотермални води* за приемане и одобрение на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 10 (десет) календарни дни, считано от датата на подписване на 
прие но-предаватели протокол, с който Възложителя приема без забележки първоначален 
вариант на .Стратегически инвестиционен план за използването на нискотемпературни 
геотермални води* по т. 8.3. 

8.5. Да представи документите по т. 8.2., 8.3 и 8.4 в деловодството на Министерство на 
енергетиката, ул. «Триадица", № 8 в 2 /два/ екземпляра на хартиен носител и 1 /един/ - на 
електронен носител е WORD и др. подходящ формат. 

8.6. Да предупреждава своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при невъзможност за 
изпълнение на поръчката поради причини, които не могат да се вменят във вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и при възникнали обстоятелства, които правят 
безпредметно продължаването на работите по нейното изпълнение. 

8.7. Да отстранява констатираните недостатъци и/или да допълва пропуски в 
допълнително определените му срокове. 

8.8. Да дава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите справки, отчети и други материали, 
отразяващи изпълнението на договора, при поискване. 

8.8. Да отчита получените резултати в определените от настоящия договор срокове и 
да прави предложения за изменение гю разработката. 

8.10. Да уведоми предварително в писмена форма ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникнала 
необходимост от замяна на някой от експертите, включени е офертата му с посочване на 
причините, налагащи това. Замяна на експерт от екипа може да се извърши само поради 
обективна невъзможност този експерт да изпълнява задачите по настоящата поръчка (болест, 
смърт, напускане на експерта и др.) само с предварително писмено съгласие на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при условие, че новият експерт притежава образование и опит, 
еквивалентни или по»добри на заменения експерт. 

8.11. Да осигури за своя сметка техника, материали, консумативи, транспорт, такси и 
др., необходими за изпълнение предмета на поръчката; 

8.12. Да не предоставя на други лица и организации получената по време на 
изпълнение на разработката първична, междинна и окончателна информация • собственост 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 



8.13. Да води и съхранява необходимата аналитична счетоводна информация за 
извършените по изпълнението на договора разходи и при поискване да я предоставя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

V. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чя, 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички необходими 
документи за отчитане изпълнението на поръчката, уточнени в т. 6.2., 6.3 и 8.4. от 
настоящия договор. 

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в срок до 2 (два) работни дни, може да приеме 
изпълнението на поръчката или да предяви към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ искания за отстраняване на 
констатираните недостатъци и/или допълване на пропуски. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
мотивирано и в писмена форма изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5-дневен срок да допълни 
пропуски и/или преработи представените документи за своя сметка. 

Чл. 11. Мотивите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се оформят в констативен протокол, който се 
връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице срещу подпис. За допълването 
или преработването на докладите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи допълнително възнаграждение 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

VI. ЦЕНА И ЗАПЛАЩАНЕ 

Чл. 12. Цената на настоящия договор е 47 500 (четиридесет и седем хиляди и 
петстотин) JHMM без ДДС. 

12.1. Цената на договора е фиксиране и не подлежи на корекция за периода на 
изпълнение на договора. 

12.2. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща аванс в размер на 30 % от стойността на 
договора, а именно 14 250 (четиринадесет хиляди двеста и петдесет) /мм без ДДС - в 
10 дневен срок от подписване на договора. 

12.3. Окончателно плащане е размер на 70 % от стойността на договора, а именно 33 
250 (тридесет м три хиляди двеста и петдесет) лееа без ДДС - в 20 дневен срок, 
считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол, с който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
приема без забележки окончателния вариант на „Стратегически инвестиционен план за 
използването на нискотемпературни геотермални води". 

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТ И 
САНКЦИИ 

Чя. 13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия 
договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на 3 % стойността на 
договора без ДДС, която може да бъде: 

а} парична гаранция, която трябва да е внесена към момента на подписване на 
договора за възлагане на обществената поръчка по банкова сметка на Министерството на 
енергетиката в БНБ - ЦУ J BAN; BG75 BNBG 9661 3300 1421 03, BIC: BNBGBGSD или 

6} безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя или 
на негов законен правоприемник за добро изпълнение на договора, от българска банка или 
клон на чуждестранна банка, които разполагат с писмено разрешение от БНБ за извършване 
на банкова дейност на територията на Република България. Банковата гаранция се представя 
в оригинал, със срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за 
изпълнение на договора. Оригиналът на гаранцията трябва да е предоставен на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към момента на подписване на договора за възлагане на обществената 
поръчка. Банковата гаранция следва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши 
плащане при първо писмено искане от Възложителят или негов правоприемник, деклариращо, 
че услугите - предмет на договора не са изпълнени съгласно клаузите на този договор. 
Банковите разходи по откриването и обслужването на банковата гаранция са за сметка на 
Изпълнителя, а тези по евентуалното й усвояване - за сметка на Възложителя. 

в) 8 случай че банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, бъде обявена в 
несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност/свръхзадлъжнялост, или й се отнеме 
лиценза, или откаже да заплати предявената от Възложителя сума в 3-дневен срок, 
Възложителят има право да поиска, а Изпълнителят се задължава да предостави, в срок до 5 

(пет) работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова 
институция, съгласувана с възложителя. 

13.1. Възложителят не дължи лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение на 
договора. 

13.2. Възложителят се удовлетворява/усвоява гаранцията, когато Изпълнителят не 
изпълнява някое от задълженията си по договора, както и когато забави изпълнението на 
задълженията си по договора с повече от два работни дни. 

13.3. възложителят освобождава гаранцията по чл. 13 в срок от 20 (двадесет) работни 
дни след приключване изпълнението на договора. 

13.4. Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако е процеса на 
неговото изпълнение възникне съдебен спор между страните, до приключването му с влязло в 
сила решение или споразумение. 

Чл.14. При забава на Изпълнителя, същият дължи неустойка в размер на 0-5 % върху 
стойността на поръчката, за всеки просрочен ден, но не повече от 25 % от стойността на 
договора. 

Чл.15. При забава в плащането Възложителят дължи неустойка в размер на 0,3 % за 
всеки просрочен ден, но не повече от 3 % от стойността на неиздължената сума. 

Чл.16. Възложителят има право да прихване дължимите от Изпълнителя неустойки от 
представената гаранция за изпълнение на договора. 

Чл. 17. Ораните запазват правото си да търсят обезщетение за претърпени вреди по 
общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този 
раздел. 

Чл.18. Страните не носят отговорност при настъпване на форсмажорни обстоятелства, 
възпрепятствали изпълнението на поетите задължения. 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 19. Договорът може да бъде прекратен: 
19.1. По взаимно съгласие на страните. 
19.2. Едностранно от изправната страна при неизпълнение или забавено изпълнение 

на задълженията на виновната страна с четиринадесет дневно писмено предизвестие. 
19.3. С изтичане на срока на договора. 
19.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има праао да прекрати договора едностранно без 

предизвестие, ако резултатите от изпълнението не отговарят на изискванията му; 
19.5. При настъпване на обстоятелства, възникнали след сключването на договора, за 

които всяка от страните не е знаела и при настъпването, на които се възпрепятства по-
нататъшното изпълнение на задълженията й; 

19.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора, когато в резултат на 
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 
задължения, включително при невъзможност да осигури финансиране за изпълнението на 
поръчката по причини, които не е могъл да предвиди или предизвика. В този случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършеното до момента на прекратяването. 

XX. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 20. Всички съобщения, свързани с изпълнението на настоящия договор са валидни, 
ако са направени в писмена форма и подписани от лицата по ал. 3. 

20.1. За дата на съобщението се смята: 
1. датата на предаването • при ръчно предаване на съобщението, 
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата, 
3. датата на приемането - при изпращане по факс или електронна поща. 

20.2. Валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор са: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
министерство на енергетиката 
ул. Триадица" N? 8 
София 1000 
тел. 02 9263148 
Отговорни служители: 
Мария Ми нова - държавен експерт 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
БАП0 
ул. Хемус", № 72, an. 6 
София 1572 
тел. 0888 94 11 82 
Отговорни служители: 
Марина Белчева - Ръководител 
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в отдел„ЕЕвЕИ" 
e-mail: m.minova© me. go vernment.bg 

на екипа 
e-mail: marina.beldieva@gmail.com 

20.3. При промяна на адреса и отговорния служител съответната страна е длъжна да 
уведоми другата в тридневен срок от промяната. 

X. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 21. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали е процеса 
на изпълнението му по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на 
съгласие • въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд по реда на ГПК. 

Чл. 22. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за 
обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите и други действащи нормативни 
актове. 

Неразделна част от настоящия договор са следните документи: 

1. Техническо предложение 
2. Ценово предложение 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднакви екземпляра, по един за всяка 
от страните по него. 

ЗА ВЪЗЛОЖ^ХИЦ 

ТатянаЙ^кулвва Лр,-- -

Главен секретар 
Министерство на енергетиката 

Мариела Ил лее а 
Директор м дирекция .ФУС 

N 
•V 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

инж. Величко, 

Изпълните/mii 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

НА 
СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОДЗЕМНИ ВОДИ" (БАПВ) 

(наименование на участника) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

След запознаването ни с документацията за участие внастояшатаобществена 
поръчка с предмет: „Разработване на Стратегически инвестиционен план за 
използването на нискотемпературни геотермални води", предлагаме да изпълним 
поръчката, съобразно изискванията на Възложителя, както следва: 

Работата на експертния екип на Българската асоциация по подземни води (БАПВ) 
ще бъде изцяло насочена към постигане целта на настоящата поръчка, а именно: 
разработване на „Стратегмчески инвестиционен план за използването на 
ниснотемперитурнм геотермални води", включващ анализ и проучвания на 
възможностите за оползотворяване потенциала на геотермалната енергия в 
трансграничния регион на българска страна, обхванат от програмата „Гърция-България 
2007-2013", със следнив териториален обхват: област Благоевград, област Смолян, 
област Кърджали и област Хасково. 

Успешното изпълнение на консултантската задача е условие за реализацията на 
проекта ,Подпомагане използването на нискотемпературни геотермални извори, чрез 
разработване на операционни и експлоатационни насоки и решения в областта на 
зелената енергия" ("BNERGBIA"), финансиран по Програмата за Европейско 
териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013", Приоритетна ос 1: 
„Качество на живот'. Област на интервенция 1.1: „Опазване, управление и насърчаване 
на природните ресурси", реализиран в партньорство с Министерство на енергетиката 
(МЕ) (партньор от българска страна), както и общините Минерални бани и Симитли, 
с които БАПВ работи съвместно по договори за консултантски услуги в областта на 
ползването и управлението на минералните води, видно от приложените референции. 
Считаме натрупания опит с двете общини като благоприятен фактор за успешно 
изпълнение на настоящата обществена поръчка, тъй ката той е пряко свързан с 
проучването, ползването и управлението на минералните води на територията им. 

Освен с Община Минерални бани и Община Симитли, нашият екип работи 
успешно от години с повече от 20 български общини, включително на територията на 
трансграничните области, включени в обхвата на проекта: област Благоевград, област 
Смолян, област Кърджали и област Хасково, както и с МОСВ, Басейновите дирекции, 
изследователски и научни центрове. В този смисъл и предвид характера й на 
обединение на най-изявените специалисти в областта на подземните води 
(хидрогеолози, инженери, юристи, икономисти и др.) БАПВ разполага с необходимите 
кадрови и експертни възможности за успешно изпълнение на проекта в рамките на 

mailto:marina.beldieva@gmail.com


предвидения за това срок, а именно: до 03.08.2015 г. 

.стратегическият инвестиционен план за използването на нискотемпературни 
геотермални води" ще осигури актуален анализ на състоянието и възможностите за 
използване на нискотемпературните геотермални ресурси на страната, с акцент върху 
областите: Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково, които представляват 
трансгранични райони. 

Развитието на технологиите, използващи енергия от възобновяеми източници 
(ВИ), включително и на тези, свързани с оползотворяване на енергията, съхранявана 
под формата на топлина в повърхностните води се развиват динамично и изискват 
адекватни и навременни решения, с оглед ефективно им и икономически целесъобрано 
използване, при съблюдаване на националните особености. 

Целта на разработване на стратегическия план е да се оптимизира 
оползотворяването на енергийния потенциал на нискотемпературните геотермални води 
в региона, чрез по-широкото му и ефективно използване за развитие на местните 
икономики. Планът ще включва анализ на възможностите за оползотворяване 
потенциала на енергията, съхранявана под формата на топлина в повърхностните води 
от гледна точка оптимизация, икономическата осъществимост за подпомагане на 
оперативни приложения и потенциалните потребители и насоки за осъществяване на 
инвестиционния процес. Планът ще включва събиране на информация и анализ на 
характеристиките ма трансграничните райони, находищата на нискотемпературните 
геотермални води, на законодателството, свързано с оползотворяването на енергийния 
потенциал на този ВИ, отговорните институции, възможностите за инвестиции, 
финансиране и реализация на съвместни проекти. 

При изготвяне на плана ще се отчитат особеностите на разбирането за 
„енергията, съхранявана под формата на топлина в повърхностните води" и 
„нискотемпературни геотермални води" е областите по смисъла на §1, т.17 от 
Допълнителните разпоредби на Закона за водите, а именно: минералните води ще се 
разглеждат само от гледна точка на производство на енергия. Не на последно място, 
чрез стратегическия план ще се очертаят и възможности за насърчаване на 
инвестиционната активност в региона и сътрудничество със съседните райони в Гърция. 

Изпълнението на обществената поръчка обхваща няколко основни дейности, за 
които екилъг от експерти ще насочи своите усилия, в зависимост от конкретната си 
професионална специализация и експертиза: 

<г Анализ на нормативната уредба по отношение на използване на 
нискотемпературните геотермални води в страната за енергийни цели; 

<• Анализ на техническите параметри по отношение на нискотемпературни 
геотермални води в областите: Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково; 

* Пазарни проучвания; 

• Анализ на използването на съществуващия ресурс от нискотемпературни 
геотермални води за социални и бизнес дейности, подпомагащи развитието на 
регионално и местно равнище. 
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При изпълнен нето на заложените а рамките на консултантската задача 
дейност, ло-конкретно нашият екип предлага следното; 

По отношение ищ Дейност 1: Анализ на нормативната уоелба по 
отношение на нзползшане иа иисиотеипепатуоните геотермални воли в 

В хода на работата по изпълнение на Дейност 1 ще бъде направен задълбочен 
анализ иа действащата нормативна уредба, свързана с оползотворяване на енергията, 
съхранявана под формата на топлина в повърхностните води е страната, включително 
но не само: 

• Закона за водите, 06м., ДВ, бр. 67 от 2V.07.1999 е., в сила от 28.01.2000 г., изи. и доп , бр. 
81 от 6.10.2000 г., е сила от 6.10.2000 г , бр. 34 от 6.04.2001 г„ 6р. 41 от 24.04.2001 г., изм., бр 
106 от 14.12.2001 г., бр. 47 от 10.05.2002 г„ в сипа <г 11.06.2002 г., бр. 74 от 30.07.2002 г., бр. 
91 от 25.09.2002 г., в сипа от 1.01.2003 г., изи. и son., бр. 42 от 9.05,2003 г., из*., бр. 69 от 
5.08.2003 г„ бр. 84 от 23.09.2003 г , ДОЛ., бр. 107 от 9.1? 2003 г., бр. 6 О» 23.01.2004 г.. изм., бр. 
70 01 ю.08"2004 г, в сипа от 1.01.2005 г., изм. и дол., бр. 18 от 25.02.2005 ' . в сила от 20.01.2005 
г.. изн., бр. 77 от 29.07.2005 г., изм. и ДОП., бр. 94 от 25.11.200S г„ в сипа От 1.01.2006 fиз" . , бр. 
29 от 7.04.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г„ в сила от 12.07 2006 г.. изм. и доп., бр. 36 От 2.05.2006 
в сипа от 1.07.2006 г„ бр. 650' U 08.2006 г.. е Сила от U.08.2006 г., попр., бр. 66 от 15.08 2006 г.. 
изм., бр. 105 от 22.12.2006 г., а сипз от 1.01.2007 г, бр. 108 от 29.12.2006 г, е сила от 1.01 2007 
г., бр. 22 от 13.03.2007 г.. е Сила от 11.02.2007 г , бр. 59 от 20.07.2007 г., е сипа от 1.03.2008 ( . 
изм и доп.,6р. 36 от 4.04.2008 « ., изм., бр. 52 от 6.06.2008 г., бр. 70 от 8.08.2008 r., fip. 12 or 
13.02.2009 r., s сила от 1.01.2010 г. - изм.. бр. 32 от 28.04.2009 г , бр. 35 от 12.05.2009 г., е силв от 
12.05.2009 г., изм. идол,, бр 47 от 23.06.2009 г., е сила от 23.06.2009 г., кзм.. бр. 82 от 16.10.2009 
г., е сипа от 16.10 2009 г., бр 93 от 24.11.2009 г . е сила от 25.12.2009 г„ изм. и дол., бр 95 от 
1.12.2009 <"., изн., бр. 103 от 29.12.2009 г„ изн. и доп., бр. 61 от 6.08.2010 г, изм.. бр. 98 от 
14.12.2010 г., е сила от 1.01.2011 г , бр. 19от 8.О3.2011 г., е силв от 9.04.2011 г., бр. 28 от 
5.04.2011 г., в сила от 5.04.2011 г, доп.. бр. 35 от 3.05.2011 г„ е сипа от 3.0S.2011 г„ изм. и 
дол., бр. 80 or 14.10.2011 г, е сила or 14.10.2011. г., бр. 45 от 15.06.2012 г., а сила от J .09.2032 г., 
мм., бр. 77 от 9.10.2012 г., « сила от 9 10.20t2 г . бр. 82 От 26 10.2012 г„ в сипе от 26.ll.70i2 
г., бр. 66 от 26.07.2013 г., е сила от 26.07.2013 г.. изм. и дол., бр. 103 от 29.11.2013 < . доп.. бр. 
26 от 21.03.2014 г., изм. и дол., бр. 49 oi 13 06.2014 г.. изм.. бр. 53 от 27.06.2014 г„ бр. 98 от 
28.11.2014 г„ е сила сл 28.11 2014 г., бр. 12 от 13.02.2015 i.,6p. 14 oi 20.02.20'.5 г., 6а 17 oi 
6 03.2015 f., е сила от 6.03.2015 г.; 

. Закона за енергетиката, об .̂. де, бр. Ю7 от 9.12.2003 i„ изм.. бр. :8 от 5.03.2004 г., в сила от 
5 03.2004 г., изм. и доп., бр. 18 от 25.02 2005 е., 6 сила от 20.01 2005 г., изн., бр. 95 от 29.И.2005 
г., а сипа от 1.03.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г„ а сила от 12.07.2006 г., изм. и доп.. бр. 65 от 
11.08 2006 г., в сила от 11.08.2006 е., бр. 74 от 8-09.2006 г., я сила от 8.09.2006 г„ изм.. бр. 49 ги 
19.06.2007 г., изм. и доп., бр. 55 oi 6.07.2007 r , s сила от 6.07.200? г„ изм.. бр. 59 or 20.07.2007 г., 
в сила от 1.03.2008 г.. бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и дол., бр. 43 от 29.04 2008 г.. доп.. бр. 98 от 
14.П.2008 г, в сила от 14.11.2008 г., изм.. бр. 35от 12.0S.2009 г., е сипа от 12.05.2009 г, изн. и 
доп.. бр. 41 от 2.06.2009 г., бр. 42 от 5.06.2009 г, изм., бр. 82 от 16.10.2009 г.. в сила от 16.10 2009 
г., бр 103 01 29.12.2009 г. изм. и доа.бр. 54 от 16.07.20 LO r., s сила от 16.0/.2010 I., изн.. 6о. 
97 от I0.12.20t0 г . в сипа от 10.12.2010 г.. изм. и доп., бр. 35 от 3.03.2011 г., в сила от 3.05.2011 г.. 
ДОП., бр. 47 01 21.06.2011 г., В сила от 21.06.2011 f., изм., бр. 38 от 18.05.2012 в сипе о> 
1.07.2012 г., изн. и дог., бр. S4 от 17.07.2012 г, в сила 01 17.07.2012 г , изм., бр. 82 от 26 10.2012 
г., 8 Сила от 26.11.2012 г.. бр. 15 от 15.02.2013 г., е сила ot 1 01.2014 г.. доп., бр. 20 от 28.02.2013 
г., е сила от 28.02.2013 г., бр. 23от 8.03.2013 г„ е сила от 8.03.2013 г., изм. и дол., бр. 59 о> 
5.07.2013 г., в сила от S.07.2013 г., изм., бр. 6Ь от 26.07.2013 г.. в сила от 26.07.2013 г , бр 98 ст 
28.2 3.2014 !., в сила О' 28.11.2014 г., 14 от 20.02 2015 г„ изм у. дол . бр 1? от 6.03.2.015 г, в 
сила от 6 03.2015 г., бр. 35 от 15.05.2015 г.. е сила от 15.05.2015 г.; 

. Закон за енергията от възобновяеми източници, Оби , де, бр. 35 от 3.05.2011 г, е силя 
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от 3.05.2011 г., из*. и ДОЛ., 6р. 29 от 10.04.2012 г . В сила от 10.04.2012 г., бр 54 от 17.07.2012 г.. в 
сила от 17.07.2012 г., бр. IS ot 15.02.2013 г., е сила от 15.02.2013 г., изм.. бр. 59 от 5.07.2013 г., в 
сила от 5.07,2013 г., бр. 68 от 2.08.2013 г.. е сила ot 2.08.2013 г . изи. и дол., бр. 109 от 20.12.2013 
г , в сила от 1.01.2014 г., изм.. бр. 33 от 11.04.2014 г., Редеиие N? 13 от 31.07.2014 ». на КС на РБ -
бр. 65 ot 6.08.2014 г.; ми., бр. 14 от 20.02.2015 г., изм. и доо., бр. 17 or 6 03 2015 г., е сила от 
6.03.2015 г.. мм., бр. 35 от t5.05.2015 г., е сила от 15.05,2015 г.; 

• Закона за енергийната ефективност, обн., дв, бр. 35 ot 15.05.2015 г., в сипа от 
15.05.2015 г. 

• Закон за ограничаване изменението на климата, Обн., де, бр. 22 от 11.0З.2014 г , в сига 
от 11.03.2014 г., изм.. бр. 14 от 20.02.2015 г„ леш , бр. 17 от 6.03.2015 г , е сила or 6.03.2015 г. 

• Наредбата за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, 
произведена от възобновяемиенергийни източници, Приета спмс м* 16от 28.01.2009 
г., обн., ДВ, бр. 10 от 6.02.2009 г., изи. и доп., бр. 85 от 29.10.2010 г. 

• Наредба N?1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на 
подземните води, Издадена 0т М н̂лстьра м околната среда и водите, министъра ьа 
регионалното развитие и благоустройството, министъра на здоавеолазваието и министъра ма 
икономиката и енергетиката, обн., Дв. бр. 87 от 30.10.2007 г., в сила от 30.10.2007 г, яда. и 
дол., бр. 2 от 8.01.2010 г., бр. 15 от 21.02.2012 r., п сипа от 21.02.2012 г . бо. 28 от 19.03.2013 г, в 
сипа от 19.03.2013 г.. доп.. бр. 90 от 31 10.2014 г., в сила <у 31.10 2014 г. и други. 

В рамките на дейност 1 ще се идентифицират и основните фактори, които 
оказват влияние върху използването на нискотемпературните геотермални води, като 
възобновяем източник. 

Анализът ще обхваща изследване правото на собственост на водите, 
водностопански системи и съоръжения, водопреносната мрежа и 
водоразпределителните системи, както и на земите, попадащи в обхвата на 
водоизточниците на нискотемпературните геотермални води. В тази дейност ще бъдат 
разгледани целите и приоритети при водовземане от нискотемпературните геотермални 
води, съществуващите законови изисквания и прилагани правни режими към обектите и 
дейностите, дължимите такси, като основание и размер, компетентните органи и други 
аспекти, свързани с използването на нискотемпературните геотермални води за 
енергийни цели. 

Не на последно място, анализът в рамките на дейност 1 ще обхваща и преглед на 
свързаните национални политики и стратегии, включително: 

« Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.; 
• Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на 

възобновяемите енергийни източници 200S - 2015 г. 
• Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република 

България, Приета с РНС от 21.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 96 от 6.12.2012 г. и др. 

По отношение на изпълнението на Дейност 2 БАПВ ще извърши обстойни 
проучвания за идентифициране на всички находища на минерални води в областите 
Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково, като ще определи перспективните 
водоизточници отговарящи на определението за нискотемпературни геотермални води 
(по-високи от 25 °С ) в региона. 

Ще бъде направен обстоен анализ на наличните данни за експлоатационните 
ресурси на находищата на минерални води както и актуалността на заповедите за 
утвърждаване на ресурсите и възможностите за използването им за енергийни цели. 
Ще бъде представена обобщена информация за перспективните находища на 
нискотемпературни геотермални води в региона. 

в рамките на дейността ще бъде извършено следното: 

Ще бъдат събрани и систематизирани наличните данни от хидрогеоложките 
проучвания за икономически рентабилните нискотемпературните геотермални ресурси 
в областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково; 

Планира се обстоен анализ на всички същестуващи находища в областите 
Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково.За целта ще бъдат прегледани наличните 
актуални и архивни данни в Държавен архив, Геофонд към Министерството на 
енергетиката, Басейновите дирекции» в районите на проучване, архив на БАПВ. Ще 
бъдат определени перспективните находища в областите Благоевград, Смолян, 
Кърджали и Хасково, които разполагат с експлоатационни водоизточници разкриващи 
геотермални води. 

За перспективните находища ще бъдат извършени посещения на място, снимков 
материал, замери на дебит, температура и напор, където е приложимо и възможно. 

Ще бъде направен анализ на начина на използване на източниците, условия на 
регистрираните концесии и правна, техническа и икономическа оценка на ресурсите. 

За изпълнение на дейността се планира обстоен анализ на всички издадени 
разрешителни за водовземане, както и предоставени права по концесионен режим. Ще 
бъде направен анализ на свободните за ползване водни ресурси както и заетите водни 
количества. Предвид обстоятелството, че по-голямата част от находищата ма 
минерални води са предоставени за ползване на общините за безвъзмездно управление 
ще се направи и анализ на предоставените условия за ползване по общини и 
наличието на същестуващи тарифи за правото на водовземане. 

За всички находища на минерални води в областите Благоевград, Смолян, 
Кърджали и Хасково разполагащи с перспективни водоизточници отговарящи на 
определението за нискотемпературни геотермални води ще бъде направен обстоен 
анализ на утвърдените експлоатационни ресурси и технически възможен дебит за 
ползване. Въз основа на наличната информация ще бъде направена обстойна 
хидрохимична характеристика на минералните води и възможностите им за ползване 
съобразно техните характеристики. Ще бъдат указани и ограниченията за ползване 
предвид данните от хидрохимичният състав на водите. 

Въз основа на наличната актуална информация ще бъде направен обстоен 
анализ на техническото състояние на еодоеземните съоръжения на всички 



същестуващи находища е областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково. Ще 
бъдат направени предложения за извършване на ремонтни дейности и където е 
приложимо последните ще б>дат остойностени; 

въз основа на наличната документация ще бъде направена оценка рисковете от 
въздействието на изливащите се води от геотермалните водоизточници върху 
околната среда, наличието на издадени разрешителни за заустване, топлинно 
замърсяване на подземните води и т.н. 

Въз основа на извършеното проучване ще бъдат анализирани съществуващите 
бариери пред използване на нискотемпературните геотермални води с разработване на 
препоръки за смекчаване и/или отстраняване на бариерите. 

Изпълнените проучвания по Дейност 2 ще бъдат описани за всяко от 
находищата определени като перспективни в областите Благоевград, Смолян, 
Кърджали и Хасково. Ще бъда направени съответните изводи подходящи за 
управленско решение и развитие. 

По отношение на р^йност 3: Пазарни пооучвания: 

За изпълнението на настоящата дейност, БАПВ ще извърши обстоен преглед на 
съществуващия пазар на услуги, свързани с използването на нискотемпературните 
геотермални води, а също така ще направи анализ и оценка на възможностите и 
факторите за развитие на тези дейности в бъдеще, както и разширяването и 
диеерсификацията на използването на нискотемпературните геотермални води в други 
сектори на икономиката. 

Ще бъдат изпълнени следните дейности: 

*:• Идентифициране на целевите групи (инвеститори), основните 
участници в оползотворяването на геотермални води в района и представяне 
на струтурз на потреблението на нискотемпературни геотермални води а 
региона 

По време на всеобхватните пазарни проучвания е трансграничните области 
Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково, ще бъде събрана и анализирана наличната 
информация по отношение на съществуващото използване на нискотемпературни 
геотермални води. ще бъде проучено търсенето на услуги и продукти, свързани с 
използването на този вид води, както и предлагането на такива услуги и продукти, и ще 
бъдат идентифицирани потенциалните инвеститори (целеви групи), както и 
потребителите на нискотемпературни геотермални води в съответните региони. 

За изпълнение на тази дейност по проекта ше бъдат извършени следнито 
стъпки:: 

1. Анализ на икономическите характеристики за всяка една от трансграничните 
области, включени в обхвата на плана, като се изведат основните водещи 
икономически сектори и производства, и се направи оценка от гледна точка 
на възможностите за оползотворяване на нискотемпературни геотермални 

води е тези сектори, чрез: 

^ събиране и предварителни проучвания по отношение на наличната 

информация и документи; 

v анализ са събраната-информация 

s работни срещи; 

s използване на електронни медии и интернет страници; 

2. Въз основа на изведените от стъпка 1 резултати, ще бъдат определени 
съответно целевите групи, като ще се направи анализ кои от тяк попадат в 
определените в Приоритетна ос 1 на Програмата за европейско териториално 
сътрудничество .Гърция-България 2007-2013", а именно; обществени 
организации (министерства и съответните министерски структури, регионални 
и местни власти), неправителствени организации и организации с идеална 
цел, академични и научноизследователски институти, местни здравни 
центрове, държавни организации за култура, обществени лица и 
организации, еквивалентни на обществени. 

3. Въз основа на получените резултати от изпълнението на стъпки 1 и 2, ще 
бъде предложена индикативна структура на потреблението на 
нискотемпературни геотермални води в областите Благоевград, Смолян, 
Кърджали и Хасково. 

<• Устойчивост на инвестицията (минимална площ, проблемите на 
околната среда, материали) 

Увеличаващите се е последно време проблеми на съвременното общество, есе 
повече налагат приложението на принципите на устойчивост в бизнеса и инвестициите. 

Този принцип включва управлението и координацията на екологичните, 
социални и икономически аспекти е развитието на инвестициите, за да се гарантира, 
отговорен, етичен и продължителен vcnex на същите. 

В по-широк контекст, социалния, екологичен и икономически аспекти се считат 
за трите стълба на устойчивото развитие, както е показано на долната фигура. 



В контекста на икономическата устойчивост, по отношение на проблемите с 
нискотемпературните геотермални води, БАПВ ще извърши оценка на икономическите 
характеристики и анализ на финансово ниво по области или в определени случаи с 
източници с по-гол ям капацитет, и на отделни източници. 

В резултат на това ще се прецени устойчивостта в оползотворяването на 
нискотемпературните геотермални води от гледна точка на капацитета и възможностите 
за използването им в различни сектори от икономиката, предимно за отопление на 
сгради, оранжерийно производство в земеделието, индустриални процеси и 
балнеолечение, а в отделни случаи, ще бъде направен анализ за възможностите за 
използването им в електропроизводството, като алтернатива на използваните 
конвенционални горива. 

По отношение на екологичната устойчивост, ще бъде извършен анализ на 
основното влияние на използването на нискотемпературни геотермални води върху 
околната среда на областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково. 

По отношение ма социалната устойчивост при оползотворяването на 
нискотемпературните геотермални ресурси, ще бъдат проучени възможните влияния за 
създаване на заетост и повишаване качетвото на живот е областите, включени в 
обхвата на плана. 

«J Оценка на ползите и пазарния потенциал на нискотемпературните 
геотермални шоди а района; 

В процеса на оценка на ползите и пазарния потенциал на геотермалните води ще 
бъдат изпълнение следните задачи: 

• Ще се изготви подробен анализ и оценка на финансовите ползи от гледна точка 
на замяната на конвенционалните енергоизточници с използването на 
нискотемпературните геотермални ресурси; 
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• Ще се анализират икономическите и социални ползи от гледна точка на 
намаляване на вредните емисии и икономията на гориво, произтичащи от 
оползотворяването на геотермалните води 

• Ще се извърши оценка на икономическите и социалните ползи, които биха могли 
да бъдат постигнати чрез реализация на процесите за интеграция на ниско-
температурните геотермални води по отношение на намаляване на 
безработицата в проучваните региони и подобряване на здравето на 
населението. 

• Ще се изготви оценка на потенциала на нискотемпературните геотермални 
ресурси за повишаване ефективността на процесите, свързани с производството 
на енергия. 

• Ще се изготви анализ за навлизането на развитите процеси на пазара, като се 
покаже, че нискотемпературни геотермални ресурси в комбинация с други 
възобновяеми източници може да бъде национален енергиен ресурс. 

* Възможности sa финансиране. 
По отношение на възможностиет за финасиране, ще бъдат анализирани необходимите 
финансови средства за изпълнение на .Стратегическият инвестиционен план за 
използването на нискотемпературни геотермални води", като се проучат възможностите 
за осигуряване на средствата по линия на: 

« европейските фондове, в съответствие с Програмата за европейско 
териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013" 

• държавния и местни бюджети 

• Публично-частни партньорство, с възможност за използване на европейските 
финансови инструменти 

• привличането на значително участие на частния капитал и 

• други потенциални финансови източници. 

По отношение на Дейнрст 4: Анализ на използването на 

в рамките на тази дейност ще се идентифицира нивото на ползване на ресурса от 
находищата на ниско температурните геотермални води в региона и ще се определят 
възможните перспективи на ползване на ресурса от находищата на 
нискотемпературните геотермални води в региона за социални и бизнес дейности, 
подпомагащи развитието на регионално и местно равнище, 

в рамките на дейността БАПВ ще извърши: 

• Анализ на използването на съществуващия ресурс от геотермални води за 
Социални и бизнес дейности; 
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Анализът ще бъде извършен въз основа на направените изводи от Дейност 3 
.Пазарни проучения", които ще установят пазарните потребности и потенциала за 
оползотворяване на съществуващия ресурс от нискотемпературни геотермални води за 
социални и бизнес дейности. 

<• Приоритизиране на съществуващите находища на геотермални води в района 
съобразно целите за ползването им за социални и бизнес дейности, както и да се 
направи оценка за най-подходящите за отделното находище водоползвания; 

Съществуващите находища ще бъдат представени е табличен вид, в който ще се 
включи местоположение, технически /физико-химнчески/ характеристики, 
капацитет/потенциал, цели за оползотворяване. 

За всяко едно от съществуващите находища на нискотемпературни геотермални 
води е разглежданите области ще бъдат направени препоръки за най-подходящо 
ьодоползване. 

• Възможности за развитие на сътрудничество с гръцки партньори. 

Тези възможности ще бъдат проучени чрез провеждане на срещи между 
Консултанта и местните власти по региони, където съвместно ще бъдат идентифицирани 
областите на сътрудничество и възможностите за развитие на същото с гръцки 
партньори, е съответствие с допустимостта ин по програмата за европейско 
териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013". 

При изпълнение на обществената поръчка БАПВ ще спазва стриктно 
изискванията на Възложителя, предвидени в проекта на договор, както и 
действащото законодателство в областта на енергетиката, ползването и 
управлението на водите. 

Нашият екип ще представя резултатите от работата си в съответствие с 
предвидените за това условия, като по-конкретно БАПВ ще представи за преглед и 
одобрение в Министерство на енергетиката: 

а) Встъпителен доклад - е срок до 8 (осем) календарни дни от датата на 
подписване на договора, който ще съдържа минимум следната информация: 

• Проект на съдържание на .Стратегически инвестиционен план за използването на 
нискотемпературни геотермални води" 

• Подробна работна програма и детайлен времеви график за изпълнение на договора; 

« Списък и източници на необходимата информация; 

• Идентификация на спешните действия, които следва да се изпълнят, както и 
съответно разпределение на отговорностите за изпълнение иа всяка дейност. 

б) Проект на първоначален вариант на „Стратегически инвестиционен 
план за използването на нискотемпературни геотермални води" - в срок до 20 
(двадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателен 
протокол, с който Възложителя приема без забележки Встъпителния доклад. 
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в) Окончателен вариант на „Стратегически инвестиционен план за 
използването на нискотемпературни геотермални води" - в срок до 10 (десет) 
календарни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол, с 
който Възложителя приема без забележки първоначален вариант на „Стратегически 
инвестиционен план за използването на нискотемпературни геотермални води". 

Натрупаният от екипа на БАПВ създават у нас увереност, че ще изпълним 
поръчката съобразно заложените цели и изискванията на Възложителя, с което ще 
допринесем за успешната реализация на проект: „Подпомагане използването на 
нискотемпературни геотермални извори, чрез разработване на операционни и 
експлоатационни насоки и решения в областта на зелената енергия" ("ENERGEIA"), 
финансиран по Програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция-
България 2007-2013", Приоритетна ос 1: .Качество на живот". Област на интервенция 
1.1: „Опазване, управление и насърчаване ча природните ресурси". 

Техническата оферта представлява неразделна част от договора. 

2. В състояние сме да изпълним поръчката в срок не по-късно от 03.08.2015 г., считано 
от датата на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка. 

Дата; 22.05.2015 г. Подпис и печат :С . 

г 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 

СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОДЗЕМНИ ВОДИ" (БАПВ) 
(наименование на участника) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

След запознаването ни с документацията за участие в настоящата обществена поръчка с 
предмет: „Разработване иа Стратегически инвестиционен план за използването на 
нискотемпературни геотермални води", предлагаме следното 
предложение: 

1. Предлагаме цена з е на обществената поръчка е размер на 47 500 

2. Посочената йена за изпълнение на поръчката включва всички разходи за 
качественото и срочно изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка. 

3. Приемаме, че начинът на плащане на поръчката е съгласно договора за възлагане 
на обществената поръчка. 

4. Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално 
допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от нас цени. 

Дата: 22.05.2015 г Подпис ипе< 
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