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!1|роек'г на регпептие
[Регпение эа тптбликуване

ин на регисц)ационната форпта от €€|'|
':о17об1,1 о о-!1п!111п-хххх

АгЁнция по оБщгствЁни поРъчки
1000 софия, ул. леге 4

е па!!: цкФз!дщ , аор(аао0'ш
интернет адрес: п!!о: / /ш\,!ш. а!рф9

Рв|пвн'1ш 3А откРивА111] нА пРоцвдуРА

осъ[цсс'гве]|

деловодяа ияфорп!ац11я
парт11да на въ3ло}ки гедя: о271б
11о;]еление: тп дгс 1]лхово
изходящ ноп'!ер: 1]Ф-о5-то от лата т9/о6/:о:7
коп1е1]таР 11а |]ъзложите,1я |

РА3дв./| | : ББ3,1|Ф)1{!1[Р/{

]111'6лине::
!0с:ттторетт

1.1) наи!|енован!{е и
официално наи;це|1ование|
||]]|д|_']'п д1'|] г",]>]ог]о

н]!]1иона-||е]! регистрац|1онен но\'!ер:
- .1 с.,1!)!.]1:)

пощенск!1 а,11рес:

я?|)0
град:
\-./::):::.)

ко]{ ш11т5: [1()!!1епски |{од: ,{'ьр^_а в а :

в.]

'||и|1е за контак1':
ц|л,. ' !.-'1р':1 ]]_ир'].| о з

?с'- ге(х;н:

ь!ектронна поща:
с19 в е 1г ото !,]ш-[ -о _ э : 1т:::: . :отп

Фаттс:

0 -[];Б2:]|
1,1нтернст алрес/т'т
Фсновен адрес (11&!):
п[ _!: / /(](]5е11ото. ц1ар- 5 -] ' е1]. .]!]п

Адрес ва профила на куп)'вача (1-1к!)|

а!!р:,/',ыт'г;'ц]',.]р з 1|теп. с:от:/ргосес]стт ез; ] ] 65

1.а) Бттд на възло;кителя
(попълва се от п1'бличе1! възло)кител)

! [,[и н истерство !!] |1 друг дъря!авеп о р]'ап. ! 1 !т'б; т т'т'т но: т1;авна орг.т! 
' 

!1|:]а|1]'] я

вь'11оч|1тс-п!'о техн11 рег|'1о|{а|ни }',|л11 п1сст1]]1

!1одразде]]еп 
'|я

!Ёац:.тотт:шн;т агснш;':я/оп1ъсба !):вропе!|ск,т :тнстт'тт1'ция/агет:[тая ллгт
\1е']{д1нар( )д| 1а ор !'ан'!3ац]1я

!Рег;.тонален т.тли \1естен орга1! ['1]1эуг тт'тп: '; е ри'п'ори||п но подслс]1ие 1!|1

търговско !1редприятис

-РРг||он'|'н1 ип!! 1!,'.тн]] агенция , л):кб'.

1.3) 0сновна дейвост
(попълват се от п1'б-'ти.тетт възло;ките-т:)

!Фбтг:ествентт 1'с-,:уги ! Ёастатття ва не/;килищно с1'рои1'е-]!ство 11 \1сста
за отд!1х и к\'";г!'! ра

||Ф'б:'г''" !с '' :":': на ' 'и!_'1!л;!
||Фб:]тес'п';эен рсд ;1 с1.!г) рвост -!!ц!,*, к}'']) г\ ра п всро|1з119]8д1!|ц9

!г]п, ; 1'']69!]6 1\ ] ] ] ] 5 .;! ],|;Ё!| !]к]1'.



)!]!]!!]1]1][. ] \ 1]|кР!!в \11г !].\ !1!)(]]11]]1\ !]\ в.|].''.1

,{руга Аейттост: горско с1'опа|1сгво
срсд]

14 ко н о пт т.тяескт.т и финансови дейности

|.'4) Фсновпа дейпост
(попз,-'тва се от сек'горен въз-;;о;кт.;т'е-,:)

€ъстеза'те'пен диалог
!]арт1тьорс1'во за иновации

газ и топл1,|нна енерг!1я
]]лектроенерг!1я
3одост;абдяват:е

с|!

(поп'1 !в;| |'" '''1 {е!.торен ьъ1ло:!(ител ]

||Фт';<рита процедура
Фгрант.твена процедтр:т

оговаряне с предварителна пока1]а з|1 \'час1'ие

![{ощенскг: т слуги

! !ксплоата т1т;я на географск:'т област
!,11'т:,' лей',',-;

РА3двл |1: Ф[(Р!4БАЁЁ
!Фткривам процедура

!за възлагатте на обществена порънка
!за склтонват,те на ра|!1ког3о споразуме!1ие

!за сз,здаване тта ди]!амич|1а сис'1'ема 3а !1ок}11к11

!котткурс за проект

!€ъздавапт квапификационна систеп1?1

|!ор.;'зката е в областите отбрана т.т сттцрност да |! ней

оговаряне оез предварителна покаг1а за \'час1'ие
конк)'?с 3а проект
|{ублично състезание

(попълва се от публивен възло:кител)
пчл. 7з, а,1. 1 от зоп
!9л. 73, а:. 2, т. 1, б. [...] от 3оп
!нл. 73, ап. 2, 'г. 2 от зоп
!9]т. :3, ап' т' т.7 във вр. с ап.6 от 36|{
!9л. 79, ап. т, т. [.'.] от 3Ф[1

з
пчл. 18, &п. т, т. тт във вр. с а:' 8 от'3Ф|{
пч]|. 1в, а!п. 1. т. 12 от 3оп
!9л. т8:, ап- 1във вр. с ч.)).79':!п. :' т' ['..] от 3(){1

&'1. 1' т. г...1 от 3оп
(попъ'пва се от секторен възло)|(ител)

пчл. 1з2 от ::]оп
!9л. т8, а'т. 1,'т'. 7 в'ьв вр. с &п. 6 от зоп

[...1 о'г 3Ф|{

(попълва се о'л птбличен въ3ло}ки'гел)
0'гкрита пРоце&ура
Фгранивена процедура
€ъстезателна процедура с договаря1те
€ъстезателен диапот
!1артньорство за иновации

оговаряг]е без предварителтто обявяване
конкурс 3а проект
[1ублично с:ьстезанит:

(за възлагане н:,т о6ш1ествена поръчка !] областите отбрана и сиц1;:;ост)
! Фгра;тизегта гтроцедура

!.{ог'оваря::е с публикуваве ва о6яв,]тен}]е за ]1оръч](а

! (|ъстезателен дтаапог

РА3двд 111: |!РАБЁФ основАнив

\'!!п 1]]]о5(!о ь!]] ]1]1,)1!! ()!]ь.)6|']|]]а()



!9л. т38, :з-'; ' 1 в1,в вр. с чл. 79' .!.1. :' т. [...! от зсй

г ] !!".\!!| ' !|! .. .

!9л. ;8, шт. т, т. тт във вр. с ;гп. $ от 3Ф[{
!9л. т8, ат:. т, т. т: от 30[{
!т{л' ;8:' ап. т. т. |-..] от 3Ф[{
пчл- 182, ап. 1 във вр. с чл. 79, ап. т, т. [...] о'г !1()[1

141, &п' 1от 3ог]
с чл. 1 :1л. 1 !.1 чл. {'!' 1 от :]0п

поРъчкА

11/.:) Фбелст на поръч!{ата
€':'рогттелство

о с']'а |}]{ и

!!.3) 0писание на пред]|1ета ца поръчката (естество и колт:чество на с:.т!оителн!,[
работи) достав|!|' или ус.т!\ти |!д11 ) ка3ване на поц)ебвос'гт и т:зись:вани1)
(огато основнття':'г]ре'ц[1ет съд'])р)1(а допъ-:11]итслни пре;1птеттт, те трябва да б'],.'1ат описани т\'к.:-...
|!.4) Фбпдсствената поръ1[ка съдт,р'ка 111},1сквания' свързани с опазва1|е дап }{ех
на околната
1{ритер:тите, свърза1{и с опа3ване на околната среда пр|;ст'стват в: (тто,тя, посо.лете
брой)
техническата спецификация

критериитс за подбор

локазателите за оцевка на офер':.ите

из'1скванията при из{1ълнецие на дотовора (кпа1,зи в проекта на общ;1

( -]Ро,] 
)

( бр.'] )

ту.5) инфорп|ация отцосно сред(:тва от ввропейския сък):!
Фбщественат:т поръчка е във връзка с проект п/ил|! !|Рогра[1а, ф11!][нсттрагп/:т със
средства о1'европейските (;ондове и програми
11ден':'г;(;икат1;.тя н:т проекта:

дд п нех

(попъ,тва се при възлагане на обп{естве|''{ поръчки в областите отбрана и сицрност)
пчл. 16о от зоп
|!{л. т63, ап. т от 3Ф[|

9л' т6д. ап. т.'г- [..-1 от 36|1

|9.т) Ёаттменован*те
дос!:]г]к.] ;-: :::,:тейна вод; .-а :::',].к.]]: ]:] -_- тг ',_г] []]]:|-вс]''

1!.8) |!редллетът на

!!.6) Разделяне *ла обособен}| !!о3|тц!|1'|
1{астояща'га поръ.тка е разделена на обособет;и позиции
1\4о,]'ив;.т за гтев'т,зш:оя{ността за разделянс на пор.ьнтсата на обособени позиции (когато е
достаЁ]1а1а с :з.1 пи1с]й!_.а Ёо'ц.) 1'1 |; .|1'.1 

'зъ]]1'1()!|но,.'. |].] обс'!]:].]е;.11

|у.7) прогно3на стог!ност на пор'ьяката

дап нех
пРило_'кимо):
|1.):'|'ц'1'1

€-гой яост' без /1а се вкп !оч ва ддс: :-1 1 ] (]

[тойнос':'. 6ез да се вк.ттточва ]]!€:
(письк на ост'а;т:ъпите процедурт1 с кратко оп11сание на тех!{ия пре]1\1ст:

Ё:; 1|1

0бпца стойност на поръчката' част от която се в.1,злага с настоя!цата про!1сд\ра:

\||!| ]]]].|];!.!|.1а ],|]\ !1$] !]{]'с9.1;']!;а!



мотиви
\'.1) мот|ави 3а избора яа процещ'ра (когато е прило'|*!1'о)
(1(ратко описание на фактическите обстоятелсз'ва' |(ои'1'о обус.'|ав:; г избора на съотвстната
про|1е](} ра)
1-ь ]1;|с11о .:_тт ' 19] от '-]а!{сЁ. ]] : ] т- :Р - ]тве-1:т__ с]тЁ!11:ен!:',
свърз...ч].] с] у,]-11'|т]те эа ьс.1! ] чР ]!Р .' 11 : |] ] 1'1'! с|:' ..'|-!:!:л.:1 .:т,;_]

за1:(]на :.] {]е г.) л']!]а1]|' !];] |,..] ,11_.-, ] 1- !1 ] 1ц.1]!'1 ]ац|1|1н'] :'.;;1'''1 11 ''

:]г!]]]!'/ ].1 п!-:1,] с!]а|.ьа!1е:,о ва :]]в. '_]ъ]'-11э ]-] .л.] , .._.- - ::
(]т(]пан':.]в;:!:т.]| !1с!]1ър]:(ан: ] 1_] :1 с]( :'1|::!'.]т;1!;,1ят |];1 в';к с1.:.]теь]!']!! 

']

э-]|п.п;_]1ц].1!) (].-: и!:вьошва о1 в':к ог]е!.]!1,:!]|] по -_ ] на:]в ,] ]]|-в11 ]" :{.]:|] _-

а1\.'2 |-.: |;ос.]чэа/ че в ]р:.Р':ц']!э н:] е !::1 о(](].]:'.ена т:-]о-'1тог]'']я ,]а|"]о ед']н

1 о! .-"в, :-]а ]] };)кди т е на !'праэ-пен]'1ето, пл;ниг)а ето 1'1 
'']::1р1?кда11|]т! 

1!;1 в'1!']]

с;'1]]те|"1': 
': 

!!]едост;]вя11е:о ;] в-тк ]''1]л']'1-|: т!]!]'1т.:';,1ята н.1 'тг].1чат: с;
р;]:!!]-я !:а о.]особег1и !ор1:тор],]:,1. ,, ]\|\'," то)! ']]-с).- с е е !]',тн ]-Ё-но]|]
цр".':е]_]тво, {оето пр1{техава г'1']кл{]ч!:!е- н'] п!]э;] :]а в],']к с:]:|а1!]р н.1'о ] о"

\/.э)./!тгца, до които се и3цра!ца по}!аната 3а \'частие в процед!?а на д()говаря||е бе3
предвар1'телно обяв,тентпе, договаРя1'е 6е:} лРедвар!1тел] ! !! пока11а за'\'част!'с'

.договаряне без п1.блицо':зане на обявлсн[!е 3а поръчка! пряко договаряне (|!ога!'о е
при'1о'|!!1}|о)
на ос:]ован1]-- вл _ 65, ал. ] от 1_:1]-]!п покана ]за ''ча|]т':; 11о .]]'1],1]ъ;.]] ]]а
чл.6,1 , а':. з о. 1п]зоп 1яь1а д- с.: ,1:11!]а]]]а | а |:.-. |:(: ]]{г!|:!.': д(]!'(]]ьор :'
!1о|]',1!ег:я на 

']э]{л]т]-11тел11': 
]]раз; _:.]] _|-]|]1:]в:{а :: :;:: [н = ]] 1 -

" зо'_о:|]а :-]':я.] не 
'т 

кац:;л1:: :] : |||''' .]0|)д'],1|]ол

у.з) настояп{ата процед}?а е свър3ана с прсдход|]а про1{сд)?а за въ3лагане на
обп{ествена поръчка или конк!?с 3а проект' която е (когато е прттло;кипло):
о,:'кг]]]'1';] с ре1!ен']е ]]! ],:' 11]1'] - -,ггт,'г :г
пу-п],'1к]'Ёач.] э Ре]-'1с1''ь1]-.;: |]Ё -гР .т- п |1'1:э_ц','!!'::1а11|]-г] |!'

у.4) допълнптелната доставка/повторната уеп)'га и,!и с'1'ро1{телство е (ьогато е
т|р!!'1о 

'к!{11о)

РА3

(]тойност без

!(ия']'а

з...''.

РА3 \'л{: Ф оБРявА}.{
!обявленттето за опо]]естяване откр1'ването на прот1ед)_ра

[ потсана'га за ттастие

РА3АБ"т1 \/!1: допълнитв./!}{А инФоРмА-ция
\.1|.1) допъ''|нителна инфор]|1ациял (когато с пр*тло;кт:пто)

у|!.2 ан. които за процед! п() об'калвэне
Ф4;ициапно !||111п1е1|ова||ие

ко!1исия ]а ]ац]{та : а кон (:,:р 
'- н.1,1 ; т а

]1ацион|[пен идснт11фи|.ацио!|сн ш9 (пп11к)

пощенск]! адрес
э-1'.']. в,1! опа 1 8

|'р"д
с.фия

11ощенс:си кп;,ц

!1:;
дър;ка!а
|: п:.'! ]1]: 1'::]

Ё--л:.1:':.1
1елефотт
[12 988-.с 11



Адрес за електронна поп{а
с!)са сп| п 0 срс .

1,1нтернет ацрсс (!|&[
1-:![р;//игттт.сос.

/

РЁп!Ёниг 1\ о!кР!!в'\нг !|А ||Р()]1Ё,1(\Р\ 0.п|(я||

Факс
о2 9в.).11 '.

!1|.3) |!одаване на 
'к&':б,!1о.тна инфорш::тция от]'!осно краег1 сро:</л<р:тЁ.тни срокове за подав:1не ца 

'калби:съ]ласно ра:]!-оредбите на .]л.19? от :зоп/ койт: г-паси: |-]л. 19? . {1) х.1!ба
мох'д да (]е подаБа ь 10_дневе:] сг]о!] от: 1. из1'ичането на срока по цл.
190, ал. ] срец}' решен'.1ето :з;:1 отз'р',]ва.е 1за |1роцсдурата у /1'|ли
рэшението за одооря9ане на оояв-)]а]:и.-^то ]]а из]:'.]нение ийи .т1о пъ]]ни т слна
инфор!'1аци!1; 2. цзтича!ето на соок;! -о 1]л. 10] , ат!. с срец]/ решен']ето
за одобряБане на поканата :]а потвъ!х:1_.]Ёане ]!'. 

'тнтер-с 
\: | -лл-'1 ре]1]ен,1ето

за одооряване на оояв'пег1|1сто :]а ;.'1']!1о !1е нт,1е !{г1] | допъ'Ё'1тепча 
'.]11|1]ор1;а 

!]'],.] я /

с което одооряват про!91ени!е в по'{ана ]]а погв'| !'хдаване на 
':.!тере1]; 

:].
изгичането на 5 дне9ния срок по ил. |00, а.)]. 5 _ срещ,. решение!о :]а
о ' .вс_- Ф _1оо.6. .Р
за и:]менецие ил]..1 эа лопъ.;:ните]1;1а изформация; ':. 

']зт',1ча|]|]1о 
на ср.]ка п(]

чл. 179 _ срешу решец',1ет() ]-] а от1{риване 11а пр( цед. | ]та ] / Али о-\\|эн/-то
:а одобряваРе ча обяв.]1ен1]ето :]а 

'1з!4енечие 
ил1. зё:с:]ъ-]1нител]]а

инфор1'.1ация; 5 . п;;[дццу3 61] е ! о на решенията за 1ровехдане 1а !:роцедуо1.1 на
договар!]!е по чл. 13, ал. ]/ т. !] _ |0 и 13; -. ::о]ту,':19знето ча
решен1.1ет.] за пре:вар1,1тел_:! 1]:Ё г |.:]. .1 гр1' ! чБане на д1.1алог:1 /. 1
по]1учаването на решението за оп..)с-еляРе на и т]ъл11ител ,1.г1и :за
прекратяване на процедур;та; .. п_ [л;||./в нст ьа обяа]1сн|.сто 1]а
доброволна г1оо::рачност. (2 ) жа]]б:]тз по ч-!. 1 .|:, а::. ..э (]е ..]лааа в ]0-
дне?ен срок от }'ве'цо!.1яванэ за |].ьотЁетн!]1о .це]|.]тв']с, : аз]о ,11,]1ц_-то :]э е
уводомено _ от датата/ ч:] коя'.о е ],1з!е{ъл :]г]. | ь! :].] ],.1:!въ|']шва-|: 11а

о6 /2о \

съо!вет|]ото дсйств1.1е. (3) Ё с_п''',:;,-.т-е по ал. , '! . 1\.1 6, {ога1.] :ат']те
на 11убликуваче на обявленията в Р0п ,{ в ,'офи]|'!ален Бе(]тчик'' н;
ввропе']ския :ъ!]5 са разли1]н'!, сг]о.{-Ё,т :]а объ.а.,в."1че течс ()т по 1{1-:сната
дата .

РА3{Ё"1| \,л||1 : въ3лоя(итв']
!|||.т) [рите иплена: (|[одпис)
инж. николай д,тачасо9 |'4],]ш']нев

[1|!.а) [лт'эк:тост:
г. о-' р


