
Партида: РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bq 
интернет адрес: http://www.aop.ba

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

□проект 
[Яза публикуване

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление 53
за изменение или допълнителна информация
Обявление за изменение или допълнителна информация □

Решение номер: РД-10-62 От дата: 14/04/2020 дд/мм/гггг 

I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.i) Наименование и адрес
Официал но наименование:
Югоизточно държавно предприятие ДП, ТП 
Държавно ловно стопанство Тополовград

Национален регистрационен номер: 2
2016176540285

Пощенски адрес:
ул.Александър Стамболийски 17
Град: код NUTS:
Тополовград BG422

Пощенски код: Държава:
6560 BG

Лице за контакт:
инж. Николай петров Лафчиев

Телефон:
+359 470-52210

Електронна поща:
dlstopolovgrad@uidp-sliven. corn

Факс:
+359 470-52210

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
www.uidp-sliven.com 
Адрес на профила на купувача (URL):
https://uidp-sliven.com/procedures/4047

II; АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
II. l) Процедурата е открита с:
Решение номер: РД-10-39 От дата: 10.03.2020 дд/мм/гггг_____________________

11.2) Референтен номер (както е посочено в оригиналното обявление, ако е 
приложимо):
ТЕD14/2020-964052__________________________
11.3) Уникален номер на поръчката в РОП:
0 2 7 1 б -2 0 2 0 -0 0 1 9 (п П П П П -у у у у -Х Х Х Х )____________________________________________________________

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ___________________________
[ЯЧлен юо, ал. 1 от ЗОП
□Ч лен  юо, ал. 7, т. [...] от ЗОП
□Ч лен  юо, ал. и  от ЗОП
□Ч лен  юо, ал. 12, т. [...] от ЗОП
□Ч лен  179, ал-1 от ЗОП
□Ч лен  юо, ал. 7, т. [...] във вр. чл. 177 от ЗОП
□Ч лен  юо, ал. и  във вр. чл. 177 от ЗОП
ПЧлен юо, ал. 12 т. [...] във вр. с чл. 177 от ЗОП____________________________

IV: ОДОБРЯВАМ
Обявлението за изменение или за допълнителна информация

mailto:pk@aop.bg
mailto:aop@aop.bq
http://www.aop.ba
http://www.uidp-sliven.com
https://uidp-sliven.com/procedures/4047


VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI. 1) Допълнителна информация (когато е приложимо):
промяната в сроковете е на основание параграф §13, ал.2 от 
Заключителните разпоредби за ЗИДЗМДВИП
VI.2) Процедури по обжалване

VI. 2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша №18
Град: Пощенски код: Държава:
София 1000 BG

Телефон:
+359 2-9884070

Електронна поща: Факс:
cpcadminöcpc.bg +359 2-9884070
Интернет адрес (URL):
http://www.срс.bg
VI.2.2) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
съгласно чл.197 от ЗОП
VI.3) Дата на изпращане на настоящото решение
Дата: 14/04/2020 дд/мм/гггг

VII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
VII.l) Трите имена: (По,
инж. Николай Петро*
VII. 2) Длъжност:
Директор

П ритурш т^^ф ш ш аш БШ естник на Европейския съюз

Информация1М?м^м^1^шуляри: http://simap.ted.europa.eu

ПОПРАВКА

Обявление за изменения или за допълнителна информация
Директива 2014/24/ЕС/ЗОП, Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна 
на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално предвидените 
крайни срокове или да се стартира нова процедура.

Поръчката е в областите отбрана и сигурност Да □  Не ЕЗ

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ (както е посочено в 
оригиналното обявление)
I.i) Наименование и адреси 1
Официално наименование:
Югоизточно държавно предприятие ДП, ТП 
Държавно ловно стопанство Тополовград

Национален регистрационен номер: 2
2016176540285

Пощенски адрес:
ул.Александър Стамболийски 17
Град: код NUTS:
Тополовград BG422

Пощенски код: Държава:
6560 BG

Лице за контакт:
инж. Николай Петров Лафчиев

Телефон:
+359 470-52210

Електронна поща:
dlstopolovgrad@uidp-sliven.com

Факс:
+359 470-52210

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):

УНП: c08fBb7d-e983-4d2c-b7f8-524feb76c440 2

http://www.%d1%81%d1%80%d1%81.bg
http://simap.ted.europa.eu
mailto:dlstopolovgrad@uidp-sliven.com


Партида: РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7)

www.uidp-sliven.com 
Адрес на профила на купувача (URL):
https://uidp-sliven.com/procedures/4047

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ (както е посочено в оригиналното обявление)
Ил) Обхват на обществената поръчка___________________________________________

II. 1.1) Наименование:
Предоставяне на услуги, свързани със селското стопанство за срок от 12 
месеца.
Референтен номер: 2 ________________________________________________________

11.1.2) ОсновенСРУ код: 77000000
Допълнителен СРУ код:1 2 ____

II. 1.3) Вид на поръчка
□Строителство_______ ПДоставки__________ Е^Услуги________________________________

II.1.4) Кратко описание:
Поръчката включва извършването на услуга - оран, култивиране, сеитба, 
дискуване, торене, косене и почистване на тръни след направена заявка 
от страна на Възложителя. Разходите по транспорта, горивото и 
поддръжката на техниката са за сметка на участниците. Изпълнението на 
услугата, предмет на обществената поръчка, ще се извършва според 
възникналите потребности на Възложителя и в съответствие с техническите 
и нормативните изисквания за извършване на дейности в земите - горски 
фонд, съгласно дадените от Възложителя указания. Място за изпълнение: 
Ловно-стопански комплески -„Ормана", „Голям Манастир" и "Сакар и 
Княжево", стопанисвани от ТП „ДЛС Тополовград".

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 14/04/2020 дц/мм/гггг_________________________________

VI.6) Препратка към оригиналното обявление
Оригинално обявление, изпратено чрез 7

[HeNotices
EjjTED eSender
□ Д р у го ______________
Потребителско влизане в TED eSender: 7_______
Справка за обявления:2020-9б4052 7 (година и номер на документа)
Номер на обявлението в ОВ на EC: 2020/S 056-123690
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7 10.03.2020 дд/мм/гггг

Номер на обявлението в РОП: 964052__________________________

РАЗДЕЛ VII: ПРОМЕНИ
VII. l) Информация за коригиране или добавяне

VII. 1.1) Причина за изменение 7
[3 Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
□Публикувани в TED данни, които не съответстват на първоначалните, подадени от възлагащия 

орган____________________________________________________________________

VII. 1.2) Текст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния 
раздел и номер на параграф в оригиналното обявление)
Номер на раздел: IV. 2 . 2 Обособена позиция №: 2
Част от текста, която трябва да се промени:
Вместо:
14.04.2020 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да се чете:
21.05.2020 дд/мм/гггг Час: 17:00

Номер на раздел: I V . 2 . 7
Част от текста, която трябва да се промени:

Обособена позиция № :2

Вместо:
15.04.2020 дд/мм/гггг Час: 11:00

Да се чете:
22.05.2020 дд/мм/гггг Час: 11:00

VII. 2) Друга допълнителна информация 2

http://www.uidp-sliven.com
https://uidp-sliven.com/procedures/4047


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на 
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
7 задължителна информация, която не се публикува

УНП: с08Ш>7с1-е983-4(12с-Ь7АЗ-524ГеЬ76с440 4


