
„Хидроенергийна компания Горна Арда” АД (ХЕК Горна Арда) 

 

обявява 

 

 

Търг за инженерно-проектантски работи 

 

Хидровъзел Ардино Деривация - 

Разработване на проекти България – Каскада Горна 

Арда 

ВЕЦ (водноелектрически централи) за производство 

на електроенергия 
 

 

 

 

 

 

 

Информация за Възложителя и Проекта 

 

ХЕК Горна Арда АД е съвместна компания на НЕК ЕАД, България и ЕВН АГ, Австрия. 

Целта на ХЕК Горна Арда е да се разработи хидроенергийно решение за проекта 

„Горна Арда”, да го изграти и експлоатира.  

 

Проектната област на ХЕК Горна Арда е разположена в горната част на река Арда от 

село Средногорци надолу по реката до село Китница в Родопите, България. 

 

Хидровъзел Ардино-  деривация ще бъде първият етап от изграждането на проекта 

„Горна Арда” и е предмет на настоящия търг за инженерно-проектантски услуги. 

 

Изграждането на следващите хидровъзли е предвидено за по-късен етап.  

 

 

Обхват на търга 

 

Предмет на този търг е изготвянето на инженерен проект за Деривационна схема 

„Ардино” на река Горна Арда.  

 

Търгът включва следните позиции (опции), описани подробно като обхват и 

съдържание в Техническите изисквания за „Деривационна схема „Ардино” – 

Инженерен проект”: 

 

Позиция 1: Изготвяне на Идеен проект (концептуален и общ проект – Предпроектно 

проучване етап 2) съгласно член 139, ал. 1, т.1 и във връзка с Чл.142 ал.2 от Закона 

за устройство на територията (ЗУТ) . 

Позиция 1а – Съпоставка на вариантите за изграждане на „Горна Арда” 

(концептуални проекти) 

Позиция 1б (опция) – Хидровъзел Ардино къса Деривация – идеен проект 

Позиция 1в (опция) – Хидровъзел Ардино дълга Деривация – идеен проект 

 



Позиция 2 (опция): Изготвяне на Технически проект съгласно член 139, ал. 1, т.2 от 

Закона за устройство на територията (ЗУТ) (Детайлен проект – Банков анализ за 

икономическа целесъобразност) 

Позиция 2а (опция) – Хидровъзел Ардино къса Деривация – детайлен проект 

Позиция 2б (опция) – Хидровъзел Ардино дълга Деривация – детайлен проект 

 

Позиция 3 (опция): Процедура на одобрение – изготвяне на документация за всички 

необходими одобрения, придружавайки процедурата   

Позиция 3а (опция) – Хидровъзел Ардино къса Деривация – процедура за одобрение  

Позиция 3б (опция) – Хидровъзел Ардино дълга Деривация – процедура за 

одобрение  

 

Позиция 4 (опция): Тръжна процедура - изготвяне на документацията за тръжен 

процедура за строителни и електро-машинни работи, строително-монтажни работи, 

придружаващи процедурата 

Позиция 4а (опция) – Хидровъзел Ардино къса Деривация – тръжна процедура 

Позиция 4б (опция) – Хидровъзел Ардино дълга Деривация – тръжна процедура 

 

Позиция 5 (опция): Допълнителни срещи по проекта – общи срещи  

 

Позиция 6 (опция): Работи на надница – на час (извънредни часове) 

 

Позиция 7 (опция): Моделни изпитвания 

 

Позиция 8 (опция): Авторски надзор  

 

Позиции извън обхвата на този търг 

 

Извън обхвата на този търг (изброяването не е изчерпателно) са: 

� Инженерен проект за  

ХВ „Сърница” (язовир Сърница нагоре по течението преди вливането на река 

Давидковска  – ВЕЦ „Китница”) 

ХВ „Мадан” (язовир „Мадан” – ВЕЦ „Бял Извор”) 

� Разработването на Работния проект  

� Проектантските работи за ХВ „Мадан”  

� Независим строителен надзор  

� Изготвяне на оценката за съответствие 

� Процедурата по Оценка на въздействието върху околната и социалната среда  

� Изработване на Подробен устройствен план 

 

 

Език  

 

Работният език за преговори и тръжна документация е английски език.  

Езикът на договора и проекта е английски език.  
 

 

Допустимост 

 

Физически или юридически лица, както и консорциуми имат право да подадат 

заявление за предоставяне на тръжна документация за участие в процедурата.   

Искане за предоставяне на тръжна документация 



 

За да участва в търга за „Хидровъзел Ардино  Деривация–инженерен проект”, всяко 

физическо лице, юридическо лице или консорциум, което/който иска да участва, 

трябва да изпрати електронно писмо, както следва:  

 

E-mail адрес: office@gornaarda.bg;  

 

Относно: Търг за „Хидровъзел Ардино  Деривация–инженерен проект” – 

документация  

 

Съдържание: Това електронно писмо трябва да съдържа следния текст:  

„Ние (име на физическо или юридическо лице) с настоящото заявяваме своето 

желание да участваме в обявената тръжна процедура и бихме желали да получим 

тръжната документация. 

Информация за контакт:  

Име на кандидатстващото физическо или юридическо лице, лице за контакт, номер 

на телефон и факс, електронен и пощенски адрес. 

 

График 

 

Предоставяне на тръжна документация: Тръжната документация ще бъде 

предоставяна до 09.03.2012.  

Срок за подаване на заявления: Кандидатите могат да подават своите заявления от 

27.02.2012 до 16.03.2012, 12,00 часа, българско време.  

Въпроси 

 

Въпроси, свързани с търга, ще се получават от изброените по-долу лица само по 

електронна поща (без писма по пощата) в писмен вид най-късно 10 (десет) работни 

дни преди крайния срок за подаване на заявленията / офертите. Възложителят 

следва да отговори на поставените въпроси в рамките на 5 (пет) дни след 

получаване на поставените въпроси.  

 

Лице за контакт по технически въпроси: 

Раймунд Гайсбауер 

ХЕК Горна Арда АД 

тел.: +43-2236-200-12318, моб. тел.: +43-676-810-32318, факс: +43-2236-200-

82318 

e-mail: raimund.gaisbauer@evn.bg; 

 

Лице за контакт по търговски въпроси: 

Ана Николова  

ХЕК Горна Арда АД 

тел.: +35932302808, моб. тел.: +359882832808, факс: +35932278500 

e-mail: ana.nikolova@evn.bg; 

 

Всички електронни писма трябва да се адресират да горепосочените лица. 

 

Копие от електронните писма трябва да се изпраща също и до e-mail адреса на 

офиса за проекта. ХЕК Горна Арда АД – e-mail адрес на офиса за изпращане на 

копия: office@gornaarda.bg  

 

Цялата информация във връзка с търга е на разположение на www.gornaarda.bg 

За допълнителна информация можете да пишете на office@gornaarda.bg  


