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ЗА ОБЕКТ:
Предмет на поръчката: „Изработване на концепция за дейностите по ревитализация на
обект:  археологически парк „Антична и средновековна крепост „Хоталич” – идейно обемно-
пространствено решение за визуализация на археологически обекти и идеен проект за
информационен център с интерактивен музей на открито и закрито”.

І. КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

1. ЦЕЛ НА ПРОЕКТА. ПРЕДМЕТ НА ПРОЕКТА
1.1. ЦЕЛ НА ПРОЕКТА
Целта е да се ревитализира съществуващият археологически парк „Антична и

средновековна крепост „Хоталич” .

Паркът се развива върху територията на експонираните и социализирани
археологически обекти съгласно завършен проект по програма BG161РО001-3.1.03-
0004 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА СРЕДНОВЕКОВЕН
ГРАД И КРЕПОСТ „ХОТАЛИЧ”. Предвижда се с дейностите да се надгради
постигнатата цел по предходния проект без намеса в археологическите
структури, без да се извършват нови дейности по консервация, реставрация,
експониране и социализация на съществуващите археологически структури.

Целта на проекта е да бъде разработена концепция за дейностите по
ревитализация на археологически парк „Антична и средновековна крепост „Хоталич”
като обект на недвижимото културно наследство от категория „национално значение” –
идейно обемно-пространствено решение за 3Д визуализация на експонирани
археологически обекти и идеен проект за информационен център с интерактивен музей
на открито и закрито”, в граници съгласно одобрен от министъра на културата
протокол на междуведомствена комисия от 02.10.2008 г., назначена със Заповед №
РД-09-589/11.09.2008 г. на министъра на културата /писмо № 3253/16.10.2008г. на
НИПК/ и предписания за опазване на територията на археологическия паметник
на културата „Антична и средновековна крепост „Хоталич" в землището на с.
Кормянско, общ.Севлиево, и на охранителната му зона.,

Да предложи решение за ревитализация, с осигуряване на възможност за
включване на обекта в територията на културните събития за града (за изложби, аудио-
визуални спектакли, за наблюдение и монтиране на други временни инсталации от
художествен характер), с включване на археологичния парк в зона за посещения,
обвързани с дейността на Исторически музей – Севлиево, като зона с допълнителни
функции, с изграждане на информационен център с интерактивен музей на открито и
закрито и разполагане в зоната на археологическите обекти на интерактивни точки с
демонстриране на визуализация на археологическите обекти.

Да предложи намеси, щадящи културния пейзаж и запазването му максимално
близо до автентичния вид.

1.2.Административни данни за обекта:
С протокол от заседанието на Националния съвет за опазване на паметниците на

културата от 24.04.1994 г., утвърден от Зам.-министъра на културата, за



археологическия паметник на културата „Антична и средновековна крепост „Хоталич”в
гр. Севлиево е определена категория „национално значение”.

Съгласно § 10, ал. 1 от ЗКН /Закон за културното наследство/ обектът „Антична
и средновековна крепост „Хоталич”в гр. Севлиево притежава статут на археологическа
недвижима културна ценност с категория “национално значение”.

С одобрен от Министъра на културата протокол на междуведомствена комисия
от 02.10.2008 г., назначена със Заповед № РД-09-589/11.09.2008 г. на Министъра на
културата /писмо № 3253/16.10.2008г. на НИПК/ са определени граници и предписания
за опазване на територията на археологическия паметник на културата „Антична и
средновековна крепост „Хоталич” в землището на с. Кормянско, общ. Севлиево, и на
охранителната му зона.

Крепостта се намира на около 6 км от гр. Севлиево, в землището на с.
Кормянско. Разположена е в м. Джевизли бунар, върху най-високата западна част на
рид с приблизителна ориентация З-И. Крепостта е с неправилна многоъгълна форма,
следваща особеностите на терена.

Археологически проучвания са провеждани почти без прекъсвания в периода
1979 – 2008г. Разкрити са значителни части от укрепеното селище. Върху най-високата
западна част на рида се разполага цитаделата, оградена от дебел крепостен зид, граден
от ломени камъни на хоросанова спойка. Към момента са разкрити и консервирани
повече от 900 м от крепостнта стена с прилежащите й кули и пет порти и потерни.
Стените са запазени до височина 3,0 м. Във вътрешността на цитаделата е разкрита
малка семейна църква. Проучени са също жилищни и стопански помещения и части от
средновековен некропол. Южно и югоизточно от цитаделата се разполагат жилищни
квартали. Досегашните проучвания са показали наличието на четири квартала,
разделени от напречни стени. Проучени са и две християнски сгради, около които са
формирани некрополи. Разкопани са около 90 сгради с предимно едноделен план, като
се срещат и двуделни. Жилищата са полувкопани в склона и са изградени от ломени
камъни на калова спойка. Запазени са в различна височина до около 2,40 м. Някои от



помещенията са определени като железарски работилници въз основа на открития
материал. Проучени са и пещи за битова керамика. Резултатите от археологическите
проучвания на крепостта показват, че същата е възникнала в епохата на късната
античност (4 – 6в.) и е продължила съществуването си и през средновековния период
(10 – 14в.).

Източно и югоизточно от крепостта „Хоталич” е регистриран средновековен
некропол. В близост до билото на рида в източна посока има видими стени от
неизвестен към момента археологически паметник на културата. Възможно е тези
структури да са свързани функционално и хронологически с „Хоталич”. Предвид
липсата към момента на археологически проучвания, които да изяснят характера на
паметниците, е невъзможно за тези структури да бъде очертан точен териториален
обхват.

Археологическият паметник на културата „Антична и средновековна крепост
„Хоталич” и регистрираните в близост структури от други археологически паметници
се разполагат в имоти селскостопански и горски фонд – държавна и частна собственост.

Цялата територия на археологическите паметници попада в границите на
защитена зона BG 0000275 „Язовир Стамболийски” по НАТУРА 2000. За същата все
още не са изработени предписания за опазване.

Определят се следните режими за опазване на паметника на културата:

Граници на територията на паметника на културата /съгласно
координатен регистър на граничните точки, описващи имот № 058049, м. Калето,
землище на с. Кормянско, община Севлиево.Територията на паметника на културата е с
големина 132.490 дка.

Граници на територията на охранителната зона на паметника на
културата:

-от запад – съвпада с източната граница на паметника на културата;
-от север – от североизточния ъгъл на територията на паметника на

културата по северната граница на имоти 1, 2, 3, 4, и 5 от масив 58 и северната граница
на кадастрална единица 37;

-от изток – по източната граница на имоти 6, 9, 8 и 3 от масив 58 и имоти 14
и 15 от масив 31 и кадастрална единица 36;

- от юг – по южната граница на имоти 15, 11, 10, 34, 5 и 33 от масив 31 и
имот 25 от масив 58.

Предписания за опазване:
-Предписания за опазване на територията на паметника на културата:
Определя се като територия за археологическо проучване, консервация,

реставрация, експониране и социализация на археологическия паметник на културата.
Забраняват се всички строителни, изкопни, насипни, добивни,

мелиоративни и други дейности, които нарушават целостта на скалната основа и на
земния пласт, несвързани с дейностите по социализацията и експонирането на
паметника на културата.

Допускат се дейности, свързани с археологическо проучване, консервация,

реставрация и социализация на паметника на културата.

Всички дейности, свързани с благоустройството и социализирането на
паметника на културата се съгласуват с НИПК, съгласно чл. 20 и 21 от ЗПКМ.



-Предписания за опазване на територията на охранителната зона на

паметника на културата:

Определя се като територия за археологическо наблюдение.

Всички строителни, изкопни, насипни, добивни, мелиоративни и други

дейности задължително се предхождат от сондажно археологическо проучване,

което да изясни липсата или наличието на археологически структури.

2. ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ
За наличието на голямо средновековно селище с името Хотел в района на днешно
Севлиево се знае от каменен строителен надпис, намерен случайно от селяни в района
на Батошевския мъжки манастир през 30-те години на XX век. Историкът Кацев-
Бурски разчита този надпис така: “Този храм построиха Гено от Хотел и Петър от
Търнов”. Надписът е от средата на XIII век- царуването на Михаил Асен, което е
известно от друг каменен надпис, запазен в АИМ при БАН. Там се казва, че цар
Михаил Асен, син на великия цар Иван Асен и внук на стария Асен е построил в
Маториеви гори / средновековното славянско название на Стара планина/ манастир в
името на пресвета Богородица Маторска и на евангелиста Йоан Богослов. Манастирът е
ставропигиален - подчинен единствено на българския патриарх, и царят му дарува във
владение три села - Батошево , Витен и Рибаре, за да се издържа манастирът от
приходите им.
Изследователите на севлиевскиата история са търсили дълго мястото на този град.
Считало се е, че е на Витата стена над с. Яворец, след това- край Градниця но те се
оказват след проучване малки феодални замъци и не отговарят на представите за голям
средновековен център.
През 1979 г. при терасиране за залесяване в местността Джевизили бунар на 4 км.
северозападно от Севлиево работниците от Горско стопанство се натъкват на каменни
зидове. Веднага е уведомен Историческият музей в града и започват спасителни
разкопки. Още първия сезон от земята са разкрити зидовете на два големи християнски
храма, вписани един в друг - византийска базилика от V век и българска еднокорабна
църква от X век. По - нататъшното проучвани постепенно изважда на бял свят десетки
каменни жилищни сгради, работилници за обработка на метал, керамични пещи. В
източната част е разкрита още една църква, а на стръмния хълм на селището се
разкриват мощни крепостни стени, кули и входове на отбранителна крепост, в която
има малка болярска църква от типа на търновските, голяма жилищна сграда, казармени
помещения, складове. Вече няма никакво съмнение, че Хотел - Хожтелец - Хоталич,
както е назован в османски данъчни регистри от XV, XVI и XVII векове, е бил на това
място. Монетният материал, керамиката и други податки сочат уседнал живот в града
от края на X до средата на XVII век. Градът е имал четири обособени квартали,
обградени от каменни стени, като във всеки от тях има по една по - голяма жилищна
сграда - вероятно на квартален старейшина. По - голямата част от жилищата са били
двуетажни, с масивен каменен долен етаж и дървен горен - на някои места са запазени
каменните стълби към горния етаж.
Край двете църкви в града бяха разкрити над 70 погребения, които дадоха богат
погребален инвентар - пръстени, наушници, гривни, керамични и костени изделия,
стъклени маниста. В експозицията “Археология” на Историческия музей в Севлиево



разкриването на Хоталич е представен с богат снимков и веществен материал. Районът
на града и крепостта постепенно стана привлекателен туристически обект за хиляди
туристи, гражданите на Севлиево го избраха като любимо място за краткотраен отдих.
Оборудвани са маси, пейки, огнища, доведена е питейна вода, до обекта води добре
поддържан път.
През лятото на 1871 г. познавачът на Дунавска България Феликс Каниц пише: ,,...в град
Севлиево нищо не се знае за старинни находки. При все това Севлиево представлява
изгодно по разположението си стратегическо място. Това ме кара да мисля, че
доказателства в този насока ще се открият”.
Днес, повече от 130 години след Каниц, никой вече не може да каже, че в Севлиево не
знаят нищо за далечното си минало. За това огромна заслуга има разкриването на
крепостта Хоталич.
Повече от три десетилетия Община Севлиево осигурява средства за редовни
археологически проучвания и за консервация на вече откритото. Благодарение на това
„Ранновизантийска и средновековна крепост Хоталич” е един от най-добре
експонираните археологически обекти в България. Разкрити и консервирани са близо
деветдесет жилищни и стопански сгради, обособени в четири „квартала” заедно с три
църкви. На труднодостъпния хълм над селището се издига цитаделата. В резултат на
десетилетия археологически разкопки са проучени и повече от 900 метра крепостни
стени, запазени във височина до Зм. и пет порти. Над цялата местност се издига
четириъгълна кула, която осигурява пряка визуална връзка с всички околни крепости.

В непосредствена близост до съвременния град през средновековието като
административен, стопански и духовен център на региона е съществувал
средновековният град Хотел. На него е наречена след турското нашествие
административната област /нахия/ Хоталич. Археологическите проучвания на този
голям средновековен град се извършват в продължение на 30 години. Там е
съществувала мощна крепост още по времето на Източно Римската империя /Византия/.
Стратезите й са оценили местоположението като изключително важно за защитата на
подстъпите към проходите в централната част на планината Хемус. По-късно през X
век българите изграждат на това място голям град, състоящ се от крепост и подградие с
четири квартала. Крепостта е разположена на площ от 15 декара и от нея са разкрити и
проучени стотици метри крепостни стени, пет крепостни порти, отбранителни кули,
болярската църква и болярското жилище. Във външния град на площ от около 50
декара са разкрити почти сто жилищни и стопански постройки, три църкви и
отбранителни зидове. От 1994 г. обектът е със статут на паметник на културата с
национално значение.
Съвременният град Севлиево за пръв път се споменава в османски данъчен регистър
/дефтер/ от 1516 година със старото име Селви. По-късно в друг дефтер от 1580 година,
съхраняващ се в Анкара е вписано Нефс-и Селви таб’-и Хоталич, тоест село Селви
става административен център на нахията Хоталич със значението на град. Според
османските административни критерии за град той притежавал два квартала, петъчна
джамия с трима служители и пазар, тук се събирали пет пътя и пет потока.
Определянето на Селви за административен, духовен и стопански център на областта
Хоталич, която по това време се състояла от 37 населени места, дава началото на
неговото бързо нарастване и развитие. През 1580 година населението на Селви се
състои от 49 домакинства, през 1751 година домакинствата вече са 301, а през 70-те
години на XIX век град Севлиево се населява от около 10 000 жители.
Най-старата обществена постройка, която и днес е част от централния градски пейзаж,
е часовниковата кула. Строежът й е завършен през 1779 година и от тогава часовникът



й отмерва времето. Тя е един от символите на града и градския живот. В 1834 година
севлиевци обновяват изцяло старата църква „Св. Пророк Илия”, съществуваща още от
XVIII век, а през 1836 година възстановяват изцяло средновековния ставропигиален
манастир „Успение на Пресвета Богородица” край с.Батошево. През 1844 година
севлиевският първенец и народен будител Хаджи Стоян Николов построява на своя
земя и със собствени средства първото в града светско училище. То е и едно от първите
светски училища в българските земи. В 1846 година за учител в него е назначен
младият тогава Петко Рачев Славейков, който въвежда модерната за времето си
взаимоучителна метода и изучаването на светски науки. В 1858 година майстор Кольо
Фичето построява каменния мост над река Росица, в източния край на града.
През втората половина на XIX век Севлиево е вече град с богати традиции в духовния и
културен живот, с формирано гражданско общество. Идеята на Васил Левски за
извоюване на политическа свобода чрез всенародна революция имала много
поддръжници. В основания от него таен революционен комитет се включили хора от
различни социални слоеве на тогавашното градско население. Успоредно с тайната
революционна дейност в 1870 година било поставено началото и на читалище „Росица”
като културно и просветно огнище. След трагичната смърт на Васил Левски младите
революционери начело със Стефан Пешев възстановили в 1875 година революционния
комитет и организирали българското население в Севлиевската каза за предстоящата
въоръжена борба. По време на Априлското въстание от 1876 година на всенароден бунт
за свобода и независимост се вдигнало населението на севлиевските села Батошево,
Кръвеник, Ново село и прилежащите им махали. От 1 до 11 май се водили сражения за
защитата на Балканската република. Там се сражавали и въстаниците от Габровската
чета, начело с войводата Цанко Дюстабанов. Севлиевският балкан е един от центровете
на масови въстанически действия през 1876 година, наред със Средногорието и
Родопите. След жестокия разгром на въстанието, на площада в град Севлиево били
обесени осем от организаторите и ръководителите му. В четата на Христо Ботев,
преминала р. Дунав с кораба „Радецки”, участвали и седем четника от Севлиевско. Над
200 опълченци от Севлиевския край геройски се сражават в Руско-турската война от
1877-78 год., за да се появи отново на политическата карта на Европа името България.
На 15 юли 1877 година полусотните на есаул Иван Антонов от 30-ти Донски казашки
полк и поручик Александър Верещагин от Владикавказкия конен полк водят
ожесточено сражение в западните покрайнини на града срещу настъпващия башибозук.
В бойните действия на помощ на руските освободители се включили и севлиевски
доброволци. Първият свободен ден на града е 16 юли 1877 година, който е и началото
на съвременната му история. До административната реформа през 1901 година град
Севлиево е център на окръг, състоящ се от две околии - Севлиевска и Габровска.
По инициатива на Севлиевското опълченско дружество „Лев” и с доброволни средства
е издигнат на площада величественият Паметник на свободата, в памет на героите от
Априлското въстание и Руско-турската освободителна война. Той е символ на
непреклонния дух на севлиевци и стремежът им за свобода и независимост. Статуята на
паметника е дело на известния флорентински скулптор Арналдо Цоки, който по-късно
прави и паметника Цар Освободител пред Народното събрание в София. Статуята на
млада жена символизира освободената Майка България, която в лявата си ръка държи
лавров венец, за да увенчае челата на загиналите за свободата й нейни чеда, а в дясната
държи тръба, с която зове за освобождението и обединението на българските земи.
Паметникът официално е открит и осветен на 8 септември 1894 година.
През XVIII и XIX век в града се развива силно занаятчийство, като основен занаят е
обработката на кожи. Продукция на севлиевските занаятчии се изнася в цялата
Османска империя и в Европа. В резултат на европейското влияние, което прониква в



града, се поставя началото на фабричното производство. От 1870 година произвежда
столове по европейски образец работилницата на братя Драгошинови, през 1882 година
Димитър Караиванов отваря първата в града кожарска фабрика, а през 1918 година
започва да работи и първата машинна текстилна фабрика на Христо Стойнов.
В историческото развитие на Севлиево като град голям принос има петъчният пазар.
Той бил широко известен и на него са идвали търговци от различни краища на
България. От 1922 година започнал да се провежда традиционният есенен панаир на
Петковден, който прерасна в Празниците на Севлиево, а от 2006 година в края на
есента се провежда и традиционният Празник на тиквата.
За задоволяване на нарасналите нужди на образователното дело в града след
Освобождението започва строителството на нови училища. До края на XIX век в
Севлиево са построени Класното училище, Абаджийското училище, Гимназията и
начално училище „Св. св.Кирил и Методий”.
От Севлиево и Севлиевско произхождат много известни личности в новата ни история -
поетесите Екатерина Ненчева и Мара Белчева, художниците проф. Кою Денчев, Илия
Пейков и Пенчо Кулеков, борецът Дан Колов, писателката Фани Попова Мутафова,
певецът Борис Машалов, диригентът Димитър Манолов, поетът Пеньо Пенев,
скулпторът Асен Пейков, генералите Никола Генев, Стефан Нерезов и Иван Бъчваров,
докторът по международно право и почетен председател на БСДП Атанас Москов и
редица други, дали своя принос в различни области на обществения ни живот.

3.ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА – ДЕЙНОСТИ ИЗВЪРШЕНИ ПО ПРЕДХОДЕН
ПРОЕКТ
По програма BG161РО001-3.1.03-0004 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП И
СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА СРЕДНОВЕКОВЕН ГРАД И КРЕПОСТ „ХОТАЛИЧ” и
ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕКЛАМНА И PR КАМПАНИЯ ЗА ПРОМОТИРАНЕ НА ПРОЕКТ
„ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА СРЕДНОВЕКОВЕН ГРАД И
КРЕПОСТ „ХОТАЛИЧ” са извършени КРР, експониране и социализация в
съответствие съгласуван с НИНКН със становище 33-НН-0391/26.05.2010г.

ОБЩО  ОПИСАНИЕ НА ОБЕМА  НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ
3.1. КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И ЕКСПОНИРАНЕ

На базата на предписания, залегнали в КОНЦЕПТУАЛЕН УСГРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА
ОПАЗВАНЕ и частични геодезически и архитектурни заснемания на архитектурните
археологически структури е изготвено геодезическо и архитектурно заснемане; анализ на
патологиите и деструктивните процеси на конструкциите, технология за изпълнение на
консервационните работи и технически и работни проекти за съвременна намеса (консервация и
реставрация) и начини на сигниране на съвременните намеси по следните обекти на територията
на археологическия паметник на културата 'Антична и средновековна крепост Хоталич":

ОбектNo1.1: Източна кула

Кулата е внушителна каменна постройка, разположена в най-високата част на хълма с добра
видимост от цялата долина. Външните й размери са Ю.Ом / 9.4м / 5.2м / 13.1м, според
проучвателите във височина е достигала до 10.0-12.0м. Във вътрешността на кулата е
запазена каменна площадка, за вертикална връзка най-вероятно е служела дървена стълба.



Поради значимостта на фортификационното съоръжение, в съответстив със съгласувано с
МК задание е било предвидено оптимално надграждане, реставрация на вертикалната
комуникация и изграждане на обезопасена наблюдателна площадка. Не е проектирана и не е
била изградена вертикална комуникация и обезопасена наблюдателна площадка на
източна кула и западна порта.

ОбектNo1.2: Източна крепостна стена и порти

Източната крепостна стена започва от източната кула, върви на юг по стръмния
скат надолу и допира до скалния венец. Цялата дължина на стената е Юб.Ом, на височина е
запазена до 3.5м, на места има следи от обмазка на каменния зид с варова мазилка.
Самата порта е с изключително интересен план с най-малко три преправки и допълнения,
всички с цел повишаване на сигурността й.
За да се избегна фронтален удар към северното крило на портата е долепен Г-образен зид.
Оформящата се площадка е застлана с дебели каменни плочи. Най-късното

преустройство е оформянето на предвратна кула, стояща по-ниско от портата.
Денивелацията е преодоляна със 7 каменни стъпала. В документацията тази порта

носи №1 (по реда на откриването). На разстояние 40.Ом на юг от порта №1 е втората източна
порта №2. Широка 1.8м, тя има по-опростен план от порта №1. Намира се в близост до
единствения засега известен водоизточник, от който се е снабдявало населението на Хоталич. На
23.0м на юг от порта №2 източната крепостна стена опира до скалния венец и образува почти
прав ъгъл с южната крепостна стена.
Комплексът от двете порти и крепостната стена, заедно с източната кула са най- значимите
съоръжения, останали от античната и средновновековна крепост Хоталич и са обект на
значителен исторически и туристически интерес. За атрактивното му експониране е
проектирано и изградено частично надграждане на крепостната стена (съобразно
надграждането на кулата, с постепенно намаляване на височината) и реставрация и консервация
на портите с разграничаване на строителните периоди.

ОбектNo1.3: Западна и северна порта и част от северна крепостна стена
Западната порта, и в средновековието и в съвременността, е входната порта на крепостта
Хоталич. При откриването северното крило на портата е добре запазено с дължина 4.5м,
широчина 1.9м и височина 2.2м. Южното крило също е добре запазено със същата височина и
дебелина 2.Ом. Самата порта е широка 2.0м и има опростен план без пиластри и преправки.
Преминаването през нея е ставало по дървена скара. Следите от обмазка на каменните
зидове на северното крило с розов хоросан го датират като останка от ранновизантийски
период. На изток, от вътрешната страна на портата има добре запазено каменно стълбище
със седем стъпала. В западна посока, извън портата на разстояние 5.0м от нея е разкрито
каменно стълбище от три стъпала за изкачване на крепостната куртина, а на 27.0м е
северната порта. Ширината й е З.Ом, източната й част е запазена в първоначалния си вид.
Дървената врата е била двукрила, отваряла се навътре, а пред нея е имало нисък каменен праг.
Частта от северната крепостна стена между западната и северната порти е градена в „опус
инплектум".
Поради значимостта, историческа и туристическа, на комплекса от порти и стена между тях, е
извършена реставрация и консервация на каменните зидове с разграничаване на строителните
периоди, Не е изпълнена препоръката за частична реставрация на мазилка и маркиране на
предполагаема входна арка на западната порта.



ОбектNo1.4: „Болярска"църква на крепостта

Тя е от типа на т.н. семейни църкви, характерни за средновековните градове-крепости. В
документацията фигурира като "болярска църква". Изградена е на равна площадка западно от
крепостна порта №1. Църквата е малка, еднокорабна с размери 3.7м / 3.5м. При откриването
северният зид е с височина до 1.5-1.7м, части от апсидата и южния зид липсват, подът е застлан
с плочи. Покрай стените има каменни пейки, обмазани с хоросан, подът е застлан с плочи, не са
намерени следи от стенописи. Входът от запад е с ширина 1.0м и висок каменен праг.
Притворът е изграден допълнително. Вътрешните му размери са З.Ом / 3.5м. Северният зид е
добре запазен на височина до 1.7м., а южният само до 0.5м. В по-късен етап, след зазиждане на
входовете от запад и изток, притворът е преустроен за резервоар за вода. Подът и стените са
дебело замазани с вар, премесена със счукана тухла. Каменните зидове на църквата са
реставрирани на височина до 1.5-1.7м с камък от оригиналния градеж и консервирани с
хоросанов разтвор.
Извършена е реконсервация на каменната зидария и частична реставрация на мазилки (в т.ч.
хидрофобната в притвора) и настилки. При реставрацията на хидрофобната мазилка не е спазен
оригиналния детайл и рецептура.

ОбектNo1.5: Западна църква в подградието
Това са два, вписани един в друг, християнски храма; по-големият (външен) е
ранновизантийска базилика с условен №2, а по-малкият (вътрешен) е средновековна църква -
№1. Намират се на най-голямата и равна площадка в западната част на външния град
(подградието). Средновековната църква е леко вкопана, като зидовете са съобразени с
останките на по-ранната базилика от V-VIB. Еднокорабна е, с притвор и полукръгла апсида.
Дължината й е 12.2м, ширината - 5.8м. Входовете са два - в южната и западната страна на
притвора. При откриването стените са били запазени на височина 0.5-1.6м. Каменните зидове
отвътре са били обмазани с хоросан, като при разкриването са личали следи от стенописи. В по-
късен етап покрай стените са се появили каменни пейки и подът е настлан с каменни плочи. В
момента двете църкви са
консервирани и зидовете им са реставрирани със суха зидария на височина съответно
-5-1.6м средновековната църква и 0.8-0.9м ранновизантийската базилика. Този начин на
експониране не дава ясна представа за строителната периодизация на градежите. С предишен
проект е предвидена реконсервация и реставрация на каменните зидове с разграничаване на
ранновизантийски и средновековни градежи и частична реставрация на мазилки и настилки.

ОбектNo1.6: Източна църква в подградието

Средновековната църква с условен №3 е в крайния източен квартал на подградието,
еднопространствена е, с размери 12.8м / 5.8м. До южната и северната й стени са долепени
каменни скамейки, пространството на апсидата е с настилка от каменни плочи, ясно личи
колоната, на която е била закрепена каменната олтарна маса /римски надгробен паметник/. При
последното преустройство наосът е скъсен чувствително. Каменните зидове на църквата са
консервирани и реставрирани (суха зидария) до височина 1.0-1.1м.
С проекта е предвидена реконсервация и реставрация на каменни зидове и настилки (при
разграничаване на строителната периодизация) и възстановяване на олтарната маса по данни на
проучвателите. Олтарната маса не е възстановена.

ОбектNo1.7: Три жилищни сгради в подградието
С проекта са предложени за възстановяване сгради в североизточната част на подградието, в
началото на основен традиционен туристически маршрут и в близост до терен за изграждане на
посетителски информационен център. Възстановените къщи са еднопространствени,
полувкопани с ограждащи стени от ломен камък и двускатни покриви с покритие от каменни



плочи (цепен камък). Застроена им площ е 27.0 м2, 30.0 м2 и 47.0 м2 с предназначение на
възстановените къщи - за експозиция, демонстрация и интерпретация на средновековен бит и
обичаи. Заданието към проекта е предвиждало , при ползване на традиционни за периода на
строителство материали и технологии, да се предложи вариант на временни обекти за
ревитализация на битови и обществени активности, като и да се предвидят дейности в зони
на социална активност в жилищните квеартали. Тази част от дейностите не е проектирана
и не е извършена.

Обект No 1.8: Експозиционни пътеки, места за отдих и наблюдение и панорамни площадки; градинско
обзавеждане
По проекта е изпълнена  реконструкция на съществуващите пешеходни пътеки  и изграждане на
нови, повтарящи предполагаемата средновековна улична мрежа. Реконструирана е основната
панорамна площадка и подходът към нея.
За настилки на пешеходните пътеки, стъпала и площадки за отдих са използолзвани естествени
местни материали (дърво и каменни фракции), без имитация на средновековни градежи.
Елементите на градинското обзавеждане (пейки, маси, перголи и пр.) са изградени от камък и
дърво.

3.2.ТУРИСТИЧЕСКА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТУКТУРА

ОбектNo2.1: Обслужваща сграда със санитарни възли и технически помещения
Обслужващата сграда е ситуирана в ПИ 057040 като I етап от проектирането на посетителски
информационен център, съгласно концептуален устройствен план за опазване и на базата на
процедиран и одобрен със заповед на Кмета на Община Севлиево ПУП. Изградени са
санитарни възли за посетителите на археологическия обект (в т.ч. и за инвалиди), технически и
обслужващи помещения за инженерната инфраструктура. Изискването към сградата
съобразно предходното задание, съгласувано с НИНКН е да не възпрепятства бъдещи
инвестиционни намерения, залегнали в съгласувани и одобрени предходни фази на
проектиране на ПУП. Не е проектиран и не е изграден втори етап – посетителски и
информационен център. Проектирането и реализацията са предвидени с настоящия проект за
техническо задание .

ОбектNo2.2: Паркинг
Местата за паркиране са ситуирани съобразно концептуален устройствен план за опазване и
одобрен проект за довеждащ път. За настилка са предвидени материали на тревна фуга .

ОбектNo2.3: Електрозахранване и ефектно осветление
По предходен проект са били предвидени:
-полагане на захранващ ел.кабел (по трасе по довеждащия път) и две разклонения;
-инфраструктура за функционално осветление на територията на културното наследство и
подхода към нея;
-инфраструктура за ефектно осветление на експонираните архитектурни археологически
структури.

ОбектNo2.4: Водозахранване и отвеждане на отпадни води
Изградена е външна и вътрешна водопроводна мрежа от съществуващо захранване и
съоражение за пречистване и за отвеждане на отпадните води съгласно предходен проект.

ОбектNo2.5: Визуална информация.
Съгласно схема на местата за разполагане на визуална информация (указателни табели, карти,
исторически справки, информация за туристически маршрути) са поставени информационни
табели в основни зони с еднотипен дизайн, без използване на хипотетична реконструкция.



Съгласно одобрен проект за довеждащ път е извършена рехабилитация на пътя и пешеходни
зони и връзки.

ІІ. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА, ЦЕЛИ НА ЗАДАНИЕТО, ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ

1.Предмет на поръчката са дейности за създаване на : „Концепция за дейностите по
ревитализация на обект археологически парк „Антична и средновековна крепост
„Хоталич” – идейно обемно-пространствено решение за визуализация на
археологически обекти и идеен проект за информационен център с интерактивен музей
на открито и закрито”.

А). Концепция за дейностите по ревитализация на туристическите атракции;
Изпълнителят следва да се предложи иновативно решение за представяне на
археологическите обекти и разполагане на съоражения за интерактивни и
интерпретативни дейности в границите на археологическия парк;

Следва да се представи обяснителна записка и идейно ситуационно решение на
археологическия парк в границите на „Антична и средновековна крепост „Хоталич” в
подходящ мащаб за изясняване на целите на Концепцията. Изготвя се от специалист
архитект и археолог. Представя се в три екземпляра на хартиен носител и един
екземпляр на електронен носител\PDF или еквивалент) .

Б) . Обемно - пространствено идейно решение за хипотетична 3Д реконструкция
и визуализация на експонирани археологически обекти. Изпълнителят следва да
предложи решение за визуализация в съответствие с направените археологически
проучвания, при спазване на специфичните  в тематично съответствие с използваните
материали и визуализиране на характерните за епохата строителни техники. Обхватът
на визуализираните обекти е както следва:

- ОбектNo1.1: Източна кула

- ОбектNo1.2: Източна крепостна стена и порти

- ОбектNo1.3: Западна и северна порта и част от северна крепостна стена

- ОбектNo1.4: „Болярска"църква на крепостта

- ОбектNo1.5: Западна църква в подградието

- ОбектNo1.6: Източна църква в подградието

- ОбектNo1.7: Жилищни квартали в подградието

Обектите следва да се представят в 3 екземпляра на хартиен носител съдържащи
необходимите за предствяне в идейна фаза: ситуационно решение на археологическия парк в
границите на „Антична и средновековна крепост „Хоталич” с разположение на
обектите, план и три характерниизгледа в 3Д на всеки обект,  и в електонен вид подходящ за
последващ етап на работа по дейности за реалистично визуализиране и анимиране с 3ds Max
или еквивалентна.Изготвя се от специалист–архитект и археолог.

В). Идеен проект за информационен център с интерактивен музей на открито и
закрито. Предвижда се проектиране във фаза идеен проект на информационен център с



интерактивен музей на открито и закрито, детски музей и интерпретационна зона.
Проектира се съгласно дейност А - „Концепция за дейностите по ревитализация на
туристическите атракции; Изпълнителят следва да се предложи иновативно решение за
представяне на археологическите обекти и разполагане на съоражения за интерактивни
и интерпретативни дейности в границите на археологическия парк;

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФУНКЦИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ:

Информационен център с интерактивен музей и детски музей на
закрито

Проектира се в имот 057040. При разполагането следва да се спазят
градоустройствените показатели и изискванията на ПУП за имот 057040:
вкопаване на обемите,  обемно-пространствено решение с неутрална визия
спрямо оригиналната археологическа субстанция и в съответствие с
изискванията на ПУП за имот 057040 съгласуван от МК със заповед РД09-
039/25.01.2010г., одобрен със заповед 0304/20.04.2010 на кмета на Община
Севлиево.

Функционалната организация, всички площи и обеми следва да бъдат в
съответствие с предвидените интерпретационни и интерактивни дейности
съгласно дейност А от настоящото задание - „Концепция за дейностите по
ревитализация на туристическите атракции; Изпълнителят следва да се
предложи иновативно решение за представяне на археологическите обекти и
разполагане на съоражения за интерактивни и интерпретативни дейности в
границите на археологическия парк;.

Информационен център с интерактивен музей съгласно „Концепция за
дейностите по ревитализация на туристическите атракции; Изпълнителят следва да се
предложи иновативно решение за представяне на археологическите обекти и
разполагане на съоражения за интерактивни и интерпретативни дейности в границите
на археологическия парк;

o Интерактивен и детски музей на закрито с връзка към централно
пространство и ателиета с функционална организация съгласно
предвидените дейности по концепцията за ревитализация.

o Многофункционална зала за събития и презентации – с капацитет до 100
места ; самостоятелна 4Д кино-зала

o Административно - Обслужваща зона с кафетерия.
o Открита площ с връзка с детски музей и обслужваща зона:

/ дейности детски музей на открито, тераса с наблюдателна площадка/

Около входа на сградата следва да се оформи фоайе, където се разполагат: контрол за
сградата и аудиогидове и вертикалната комуникация. Следва да се предвиди асансьор
предназначен за трудноподвижни посетители.

Първи етаж



- зала за интерактивна експозиция с археологическа насоченост за разкопките и
находките в „Антична и средновековна крепост „Хоталич”. Експозицията има
възможност за развитие на открито.

- интерпретационна зала и зали за временни експозиции, подредени анфиладно.

- детска интерактивна зала, връзка със самостоятелни помещения за ателиета за:
грънчарство; обработка на кост; .

- мултимедийна експозиция, където ще се прожектират филми за „Антична и
средновековна крепост „Хоталич”.

- Санитарен тоалетен възел към всяка самостоятелна зона и тоалетен възел за
лица с намалена двигателна способност и други обслужващи помещения
съобразно предвидените дейности.

Втори етаж - експозиционни зали:

o Зала за мултимедийни презентации и анимации с необходимите за
функционирането й помощни помещения. От тази зала е предвидено директно
излизане към зоната на археологическите обекти.

o зали за тематични експозиции с анимации, свързани анфиладно.

o Зала за интерактивна анимация, където всеки желаещ посетител може да се
превъплъти в древен жител на „Антична и средновековна крепост „Хоталич”.

o гримьорни за аниматорите с WC, инсталационни помещения и санитарен възел
за посетители.

При проектирането на функционалната организация следва да се предвидят помещения
и зони за следното оборудване:
Контрол на достъп през турникет; Автоматична разплащателна машина за входни
билети.; Автомобилна бариера (за вход и изход); Автоматична разплащателна машина
за паркинг.; Централизирано управление със сървър и софтуер за централизирано
управление .;; тур-гайд система; киоск; система за достъп и билети /паркинг/; КИОСК
за външен монтаж – съобразно интерактивни точки; КИОСК за вътрешен монтаж-
съобразно функционална организация; информационни табели и указателни знаци;
Устройства за панорамно наблюдаване; WI-FI зона със съответния брой точки;
В пространствата следва да се разположи следното оборудване
- екрани и "touch screen" екрани, управляващи компютри, проектори (вкл. за фасадно
проектиране), озвучителни системи, оборудване за визуализация на съдържание и
внедряване на съдържание, аксесоари за тематичен фон и декори за инсталации,
художествено осветление, информационна маса, мека мебел за кино салон,  оборудване
и костюми за ретро фото-ателие, обзавеждане за ретро фото-ателие, градинско
обзавеждане, охранителна система.

„Интерактивен музей и детски музей на открито” Дейностите да са
съобразени с дейност А „Концепция за дейностите по ревитализация на
туристическите атракции; Изпълнителят следва да се предложи иновативно решение за
представяне на археологическите обекти и разполагане на съоражения за интерактивни



и интерпретативни дейности в границите на археологическия парк;

Да се предвидят точки за наблюдение с използване на ИКТ за иновативно
представяне на археологическите структури в съответствие със
съществуващите  експозиционни маршрути, разположени в следните зони:

Зона „Цитадела”:

Източна кула

Кулата е внушителна каменна постройка, разположена в най-високата част на хълма с добра
видимост от цялата долина. Външните й размери са Ю.Ом / 9.4м / 5.2м / 13.1м, според
проучвателите във височина е достигала до 10.0-12.0м.
Поради значимостта на фортификационното съоръжение, следва да се предложи иновативно
представяне на археологическите структури. Разположението на наблюдателната площадка
следва да предлага оптимална възможност за възприемане на археологическия обект в
естествена природна среда.



Източна крепостна стена и порти
Източната крепостна стена започва от източната кула, върви на юг по стръмния скат

надолу и допира до скалния венец. Цялата дължина на стената е Юб.Ом, на височина е запазена
до 3.5м, на места има следи от обмазка на каменния зид с варова мазилка.
Самата порта е с изключително интересен план с най-малко три преправки и допълнения,
всички с цел повишаване на сигурността й.
За да се избегна фронтален удар към северното крило на портата е долепен Г-образен зид.
Оформящата се площадка е застлана с дебели каменни плочи. Най - късното
преустройство е оформянето на предвратна кула, стояща по-ниско от портата.

Денивелацията е преодоляна със 7 каменни стъпала. В документацията тази
порта носи №1 (по реда на откриването). На разстояние 40.Ом на юг от порта №1 е втората
източна порта №2. Широка 1.8м, тя има по-опростен план от порта №1. Намира се в близост
до единствения засега известен водоизточник, от който се е снабдявало населението на
Хоталич. На 23.0м на юг от порта №2 източната крепостна стена опира до скалния венец и
образува почти прав ъгъл с южната крепостна стена.

Комплексът от двете порти и крепостната стена, заедно с източната кула са най- значимите
съоръжения, останали от античната и средновновековна крепост Хоталич и са обект на
значителен исторически и туристически интерес. За атрактивното му експониране следва да се
предложи иновативно представяне на археологическите структури с използване на ИКТ.
Разположението на наблюдателната площадка следва да предлага оптимална възможност за
възприемане на археологическия обект при достъп от оригиналното ниво на средновековния
път..
Западна и северна порта  и част от северна крепостна стена

Западната порта, и в средновековието и в съвременността, е входната порта на крепостта
Хоталич. При откриването северното крило на портата е добре запазено с дължина 4.5м,
широчина 1.9м и височина 2.2м. Южното крило също е добре запазено със същата височина и
дебелина 2.Ом. Самата порта е широка 2.0м и има опростен план без пиластри и преправки.



Преминаването през нея е ставало по дървена скара. Следите от обмазка на каменните зидове на
северното крило с розов хоросан го датират като останка от ранновизантийски период. На
изток, от вътрешната страна на портата има добре запазено каменно стълбище със седем
стъпала. В западна посока, извън портата на разстояние 5.0м от нея е разкрито каменно
стълбище от три стъпала за изкачване на крепостната куртина, а на 27.0м е северната порта.
Ширината й е З.Ом, източната й част е запазена в първоначалния си вид. Дървената врата е била
двукрила, отваряла се навътре, а пред нея е имало нисък каменен праг. Частта от северната
крепостна стена между западната и северната порти е градена в „опус инплектум".

Поради значимостта, историческа и туристическа, на комплекса от порти и стена между тях,
следва да се предложи иновативно представяне на археологическите структури с използване
на ИКТ.

Разположението на наблюдателната площадка следва да предлага оптимална възможност за
възприемане на археологическия обект при достъп от северната порта и оригиналното ниво на
средновековния път.



Южна крепостна стена /наблюдателна площадка/

Следва да се предложи иновативно представяне на археологическите структури с използване
на ИКТ.. Разположението на наблюдателната площадка следва да предлага оптимална
възможност за възприемане на археологическия обект на фона на природна среда.
Зона „Укрепени жилищни квартали и подградие”:
Западна църква в подградието

Това са два, вписани един в друг, християнски храма; по-големият (външен) е
ранновизантийска базилика с условен №2, а по-малкият (вътрешен) е средновековна църква -
№1. Намират се на най-голямата и равна площадка в западната част на външния град
(подградието). Средновековната църква е леко вкопана, като зидовете са съобразени с
останките на по-ранната базилика от V-VIb. Еднокорабна е, с притвор и полукръгла апсида.
Дължината й е 12.2м, ширината - 5.8м. Входовете са два - в южната и западната страна на
притвора. При откриването стените са били запазени на височина 0.5-1.6м. Каменните зидове
отвътре са били обмазани с хоросан, като при разкриването са личали следи от стенописи. В по-
късен етап покрай стените са се появили каменни пейки и подът е настлан с каменни плочи. В
момента двете църкви са консервирани и зидовете им са реставрирани със суха зидария на
височина съответно 2.5-1.6м средновековната църква и 0.8-0.9м ранновизантийската базилика..

Следва да се предложи иновативно представяне на археологическите структури с използване
на ИКТ. Разположението на наблюдателната площадка следва да предлага оптимална
възможност за възприемане на археологическия обект на фона на природна среда.



Източна църква вподградието

Средновековната църква с условен №3 е в крайния източен квартал на подградието,
еднопространствена е, с размери 12.8м / 5.8м. До южната и северната й стени са долепени
каменни скамейки, пространството на апсидата е с настилка от каменни плочи, ясно личи
колоната, на която е била закрепена каменната олтарна маса /преизползван римски надгробен
паметник/. При последното преустройство наосът е скъсен чувствително. Каменните зидове на
църквата са консервирани и реставрирани (суха зидария) до височина 1.0-1.1м.
Следва да се предложи иновативно представяне на археологическите структури с използване
на ИКТ.

Разположението на наблюдателната площадка следва да предлага оптимална възможност за
възприемане на възстановки на социална активност, средновековен бит и обичаи.
.
Жилищни сгради в подградието

Археологическите проучвания по тях са приключили, наличните каменни зидове са
консервирани. Проектът, при ползване на традиционни за периода на строителство материали и
технологии, да предложи вариант на иновативно представяне на археологическите структури
с използване на ИКТ и на зоните за производство – грънчарски работилници и зони за
демонстриране на жилищна култура тематично свързани с експонирания период.



Експозиционни пътеки, места за отдих инаблюдение и панорамни площадки; градинско обзавеждане
Проектът да предвиди на съществуващите пешеходни пътеки информационни табели с 3Д
визуализация на хипотетична реконструкция на зони и сгради в жилищните квартали с
повишена социално-икономическа значимост.

.
Зона за презентации и събития към Интерактивния музей на открито - разположена в имот,
прилежащ къмЗападна църква в подградието

Да се разположат мултимедийни проектори с възможности за прожектиране
на 3D мапинг .

Стойките за проекторите трябва да бъдат неподвижно монтирани на подходящо
място в границите на зелената площ, за да е възможно периодично да бъде извършвана



3D -мапинг прожекцията.

На екраните ще може да се излъчват различни  анимации служещи за
представяне на дигитални експозиции и при организиране на различни събития.

Да се предвидят преместваеми съоражения за възстановки и детски игри
съобразени със средата.Проектът да се съгласува с исторически музей Севлиево.

Зони за търговска дейност /средновековни пазари/ в празнични дни и зона за
възстановки.

Следва да се изготви схема за поставяне на преместваеми съоражения. Визията
да се съгласува с исторически музей Севлиево.

Идейният проект трябва да съдържа следните части:
- част „Архитектура” - с раздели, съгласно изискванията по чл.15-18 от

наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти в обем за целите
на настоящото задание, достатъчен за съгласуване по чл.141от ЗУТ :

- част „Конструкции”, обяснителна записка с препоръки за изпълнение,
съответна на разделите по част „Архитектура“;

- част „Организация и изпълнение на строителството”, обяснителна
записка с препоръки за изпълнение, съответна на разделите по част „Архитектура“;

- част „Електроинсталации”, обяснителна записка с препоръки за
изпълнение, съответна на разделите по част „Архитектура“;

- част „В и К” , обяснителна записка с препоръки за изпълнение,
съответна на разделите по част „Архитектура“;

- част „Вертикална планировка”, обяснителна записка с препоръки за
изпълнение, съответна на разделите по част „Архитектура“;



- част „ОВиК”, обяснителна записка с препоръки за изпълнение,
съответна на разделите по част „Архитектура“;

Към отделните части да се прилагат количествени сметки и спесификации на
основните материали.

Идейният инвестиционен проект се представя в три екземпляра на хартиен
носител и един екземпляр на електронен носител\PDF или еквивалент) .

Всички части да се изготвят по обем и съдържание, съответстващи на Наредба
№4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните обекти от 21.05.2001 г. на МРРБ,
фаза идеен проект и за целите на настоящото задание, в обем достатъчен за
съгласуване по чл.141от ЗУТ.

Отделните части на проекта да са съгласувани от проектантите, като се вземат
предвид и всички останали  изисквания на националното законодателство и от
ратифицираните от Р. България международни документи по защитата, опазването,
експонирането и управлението на културното наследство.

Проектите се окомплектоват и съгласуват по реда на ЗУТ, ЗКН, наредбите към
тях и всички действащи нормативни актове.

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ

2.1.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕКИПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
2.1.2. Екип за изпълнение
2.1.2.1. Ръководител на екипа - архитект,който да притежава пълна

проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в
инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ или еквивалентна.

2.1.2.2. Проектант по част архитектура – висше образование – Архитект,
който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя:

а) да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за
камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
/ЗКАИИП/ или еквивалентно;
б) да притежава удостоверение за вписване в регистъра на лицата по чл.
165, ал. 1 от Закона за културното наследство или еквивалентно.

2.1.2.3.Проектант по част „Водопровод и канализация”– строителен инженер
– „Водопровод и канализация” или еквивалентна, който да притежава пълна
проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в
инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/.

2.1.2.4. Проектант по част „Електрическа” – електроинженер(или
еквивалентен), който да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за
камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/
(или еквивалентен).

2.1.2.5. Проектант по част „ОВиК” –инженер ОВиК(или еквивалентен), който
да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на
архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ (или
еквивалентен).

2.1.2.6. Проектант по част „Конструкции” – строителен инженер, специалност
„Промишлено и гражданско строителство” (или еквивалентна), който да



притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на
архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ (или
еквивалентен)

2.1.2.7 Специалист археолог, с опит в дейности свързани с проучване на
средновековна археология притежаващ правоспособност за извършване на  теренно
археологическо проучване, съгласно изискванията на чл 150 – 153 от ЗКН или
еквивалентно.
Обстоятелствата се доказват със съответните документи съгласно нормативната
уредба. Допуска се две и повече дейности да се извършват от член на екипа със
съответната доказана правоспособност съгласно нормативната уредба.

III.НОРМАТИВНА УРЕДБА

Проектът да е изпълнен в съответствие със ЗУТ, Закона за културното
наследство/ЗКН/, Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти; Наредба №4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на
строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението,
включително за хората с увреждания и с отчитане изискванията на Наредба №І3-1971
от 29.10.2009 г за строително-технически правила и норми за осигуряване на
безопасност при пожар; Наредба №2/23.03.2005г. за проектиране, изграждане и
експлоатация на водоснабдителни системи; Наредба №Н-4/08.10.2013г. за условията и
реда за представяне на културните ценности.

Изготвил:

Стефан Тотевски – Главен експерт „Регионално развитие“

Teodora Kostadinova
Text Box
Заличени обстоятелства съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 




