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Източник: iag.bg 
 

Заглавие: ИАГ ще представи резултати от инициативата си за определяне на гори във фаза на старост в 

държавните горски територии 
 

Линк: http://www.iag.bg/news/lang/1/id/7850/display 
 

 
 

Текст: Изпълнителна агенция по горите ще представи резултатите от иницииран свой проект за 
определяне на гори във фаза на старост в държавните горски територии. Събитието ще се състои 
утре, вторник от 14:00 часа в голям Колегиум на МЗХ. Форумът ще открие заместник-министърът на 
земеделието и храните доц. Георги Костов. 
Покани за срещата бяха изпратени през миналата седмица до неправителствени и браншови 
организации от горския сектор, организации на собственици на общински и частни гори, 
представители на държавните горски предприятия и МОСВ.   
На срещата ще бъде представена и предложена за обсъждане „Платформа за сътрудничество за 
опазване на българската гора”, изготвена по инициатива на ИАГ с цел засилване на действащото 
партньорство с гражданското общество.  
  
 

Източник: riosv-montana.com 
 

Заглавие: Европейската комисия дава възможност за съфинансиране на проекти по Програма LIFE 
2016 CLIMA на операторите на хладилни и климатични инсталации, пряко засегнати от ограниченията 
и забраните на Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газовe 
 

Линк: http://www.riosv-montana.com/ 
 

 
 

Текст: Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения за LIFE проекти за 
2016г.: http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2016051901_en.htm. 
I. В приоритетна област "Смекчаване на климата" темата за флуорсъдър-жащите парникови газове е 
идентифицирана като една от трите приоритетни политики на Европейския съюз за финансиране 
тази година. В частност, наличието на алтернативи за някои сектори, както и стандартите като 
бариера пред алтернативите са идентифицирани като области на интерес. Повече информация може 
да бъде намерена на стр. 26-27 от ръководство за кандидатстване (LIFE 2016 CLIMA Application 
Guide.pdf), публикувано на следния интернет адрес: 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm. 
II. В приоритетна област "Управление на климата и иновации" е включена темата за нуждата от 
обучение и обмен на добри практики, включително програми за обучаване на обучаващите (train-the 
trainer programmes). Повече информация може да бъде намерена на стр. 34 от ръководство за 
кандидатстване (LIFE 2016 CLIMA Application Guide.pdf), публикувано на посочения в т. I интернет 
адрес. 

http://www.riosv-montana.com/home/news/item/европейската-комисия-дава-възможност-за-съфинансиране-на-проекти-по-програма-life-2016-clima-на-операторите-на-хладилни-и-климатични-инсталации-пряко-засегнати-от-ограниченията-и-забраните-на-регламент-ес-5172014-за-флуорсъдържащите-парникови-газовe
http://www.riosv-montana.com/home/news/item/европейската-комисия-дава-възможност-за-съфинансиране-на-проекти-по-програма-life-2016-clima-на-операторите-на-хладилни-и-климатични-инсталации-пряко-засегнати-от-ограниченията-и-забраните-на-регламент-ес-5172014-за-флуорсъдържащите-парникови-газовe
http://www.riosv-montana.com/home/news/item/европейската-комисия-дава-възможност-за-съфинансиране-на-проекти-по-програма-life-2016-clima-на-операторите-на-хладилни-и-климатични-инсталации-пряко-засегнати-от-ограниченията-и-забраните-на-регламент-ес-5172014-за-флуорсъдържащите-парникови-газовe
http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2016051901_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm
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Крайният срок за кандидатстване по приоритетна област "Смекчаване на климата" на програма LIFE е 
7-ми септември 2016 г. 
В случай, че заинтересованите лица проявяват интерес за кандидатстване по посочените по-горе 
теми, могат да предоставят координати за връзка в Министерство на околната среда и водите, 
включително и на посочения по-долу имейл адрес, за да бъдат информирани допълнително за 
датата и часа на предстоящи информационни дни по LIFE, на които ще бъде представена 
процедурата за кандидатстване. 
Допълнителна информация може да се получи от г-жа Деница Стоянова, главен експерт в дирекция 
„Опазване чистотата на въздуха“ на тел. 02/940 62 04, e-mail: d.stoyanova@moew.government.bg Е-
мейл адресът e защитен от спам ботове.  
 
 

Източник: gradat.bg 
 

Заглавие: Над 3 млн. лева са инвестирани в Център за интегрирано управление и мониторинг на 
морските крайбрежни зони 
 

Линк: 
http://gradat.bg/news/2016/08/08/2808010_nad_3_mln_leva_sa_investirani_v_centur_za_integrirano/ 
 

 
 

Текст: Център за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона бе открит в през уикенда. 
Той е на стойност 1,15 млн. евро и е финансиран от Министерството на околната среда и водите 
Партньори по изпълнението му са Басейновата дирекция "Черноморски район", ВВМУ "Н. Й. 
Вапцаров", където е ситуиран центърът, и Областната управа в морската столица. 
Лентата на новият информационен център прерязаха Премиерът Бойко Борисов, министърът на 
околната среда и водите Ивелина Василева и министърът на отбраната Николай Ненчев. 
"Изграден е уникален център, в който се обединява цялата налична информация на ресорните 
институции. С изградената система ще се подпомогнат не само оперативните действия, но и научната 
работа", посочи министър Василева. 
Предстои МОСВ да стартира друг голям проект – за картиране и проучване на защитени зони в Черно 
море, в който ще използваме резултатите от работата на открития днес център, добави министърът. 
Основната цел на проекта "Интегрирана информационна система за поддръжка управлението на 
бреговата зона" бе създаването на обединена информационна система за добиване, обработване и 
анализ на различни видове информация, за да се повиши ефективността при управлението на 
българските крайбрежни зони. 
Центърът ще работи по интегриране на информацията за състоянието на морските води, развивайки 
уникално в европейски и регионален мащаб звено за борба с нефтени разливи. Комплексът за 
мониторинг, прогнозиране и противодействие на нефтени разливи обединява капацитета и усилията 
на отговорните ведомства, работи по интегрирането на подготовката, мониторинга и реакцията при 
различни показатели на крайбрежните води, извършва реално наблюдение с виртуална 
визуализация. 
 
 

Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Пловдив: Експертите от РИОСВ са извършили 172 проверки на 154 обекта през месец юли 
 

mailto:d.stoyanova@moew.government.bg
http://gradat.bg/news/2016/08/08/2808010_nad_3_mln_leva_sa_investirani_v_centur_za_integrirano/
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Линк: http://www.focus-news.net/news/2016/08/07/2279928/plovdiv-ekspertite-ot-riosv-sa-izvarshili-
172-proverki-na-154-obekta-prez-mesets-yuli.html 
 

 
 

Текст: Експертите от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив (РИОСВ) са 
извършили 172 проверки на 154 обекта през месец юли. Това съобщиха от пресцентъра на 
екоинспекцията. От извършените общо 172 юлски пеоверки са отчетени 101 планови и 71 
извънредни. От тях 3 са комплексни по компоненти и фактори на околната среда и 5 са съвместни 
проверки. В рамките на осъществения контрол са дадени 48 предписания за отстраняване на 
констатирани нарушения. За констатирани административни нарушения на Закона на опазване на 
околната среда (ЗООС) и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 7 
акта, сред които няма за констатирано неизпълнение на дадени предписания. От директорът на 
Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив са издадени 12 наказателни 
постановления, с които на нарушителите са наложени санкции в размер на 30 200 лв. 
 
 

Източник: burgasdream.com 
 

Заглавие: РИОСВ прасна Лукойл с 370 хил. лв. глоба 
 

Линк: http://burgasdream.com/tema-bg/15642-riosv-prasna-lukoil-s-370-hil-lv-globa       
 

 
 

Текст: В резултат на извършената оценка на представените годишни доклади за 2015 г. на „Лукойл 
Нефтохим Бургас” АД, са наложени 6 еднократни санкции за неспазване нормите за допустими 
емисии по контролираните показатели на стойност 369 748 лв. Това съобщиха от РИОСВ – Бургас. 
Във връзка с регистрираните превишения на сeроводород от АИС „Долно Езерово“ на 31.03.2016 г. и 
01.04.2016 г. на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и съгласно „План за оперативни действия при 
аварийни ситуации с екологични въздействия върху атмосферния въздух“ считано от 20.06.2016 г. е 
актуализирана формата на ежедневен доклад на старши инженер химик-диспечер в „Лукойл 
Нефтохим Бургас“ АД, в която се отразяват – продължителност, причини, предприети действия, 
състояние и ефективност на пречиствателните съоръжения, както и технологично натоварване на 
инсталациите , % спрямо утвърдените мощности по гориво или суровина. 
 
 

Източник: moreto.net 
 

Заглавие: Спряха процедурата за пясъчна кариера край Белослав 
 

Линк: http://www.moreto.net/novini.php?n=328020  
 

http://www.focus-news.net/news/2016/08/07/2279928/plovdiv-ekspertite-ot-riosv-sa-izvarshili-172-proverki-na-154-obekta-prez-mesets-yuli.html
http://www.focus-news.net/news/2016/08/07/2279928/plovdiv-ekspertite-ot-riosv-sa-izvarshili-172-proverki-na-154-obekta-prez-mesets-yuli.html
http://burgasdream.com/tema-bg/15642-riosv-prasna-lukoil-s-370-hil-lv-globa
http://www.moreto.net/novini.php?n=328020
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Текст: Експертният екологичен съвет към Регионалната инспекция по околната среда и водите 
(РИОСВ) във Варна спря процедурата по инвестиционното предложение на фирма „Грифком“ ООД за 
разработване на пясъчна кариера в местността „Селската кория“ в землището на Белослав. 
Решението е взето на 4 август, научи Moreto.net. 
Против разработването на кариерата беше подета подписка от граждани, а след общественото 
обсъждане възражения бяха внесени и от Общинския съвет, от общинската администрация, от 
представители на бизнеса и на Българското дружество за защита на птиците. 
„Това Решение е резултат от общите усилия на всички. Жителите на общината категорично заявиха 
своето желание да живеят в един чист и красив град и не позволиха изсичането на 140 дка гора и 
разрушаването на пясъчния хълм „Чуката“, който има историческо значение за Белослав“, съобщиха 
от местната администрация. 
 
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Нова устойчива система ще рециклира витлата от вятърни турбини 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/67644 
 

 
 

Текст:  Проектът BRIO, който се разработва от Iberdrola съвместно с партньорите й Tecnalia и Gaiker-
IK4, има за цел разработването на нова система за рециклиране на витла от вятърни турбини от 
ветроенергийни централи. 
BRIO, който принадлежи към европейската програма LIFE +, е инициатива, която има за цел 
създаването на нова, устойчива система за управление и рециклиране на витлата от ветро-
генераторите, които вече не са в употреба, било то защото трябва да бъдат подменени в резултат на 
повреда или защото някои вятърни паркове са достигнали до края на своя полезен живот. 
Проектът за рециклирането на тези структури има за задача възстановяване на материалите, 
използвани за производството им. Така те ще могат впоследствие да бъдат използвани като вторични 
суровини в други продукти. 
По време на демонстрация от заключителната фаза на проекта BRIO, реализирана в пилотен мащаб, 
бе демонстриран механичен процес на рециклиране, включващ автоматично отделяне на материали 
от витлата, използвайки оптични средства, и последващото им смачкване со получаването на 
възстановени фракции от дълги влакна и смеси от къси влакна и полимерни материали с възможност 
за използване в други сектори. 
Най-дългите възстановени влакна могат да се използват повторно за укрепване на готови бетонни 
елементи. Останалите материали от витлата с техните изолационни свойства могат да намерят 
приложение в многослойни панели за строителни цели. 
BRIO е проект, роден от необходимостта за справяне с проблемите на отпадъчните продукти, идващи 
от витлата на вятърните турбини, инсталирани във вятърните паркове. Тези отпадъчни продукти се 
явяват тогава, когато витлата вече не са в употреба, наприлер защото са отстранени в рамките на 

https://greentech.bg/archives/67644


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 6  

  

процеса по поддръжка или защото вятърните паркове са достигнали до края на своя полезен живот и 
трябва да бъдат демонтирани или модернизирани. 
Точно сега управлението на отпадъци от този тип не е остър проблем за околната сграда. Така е, 
защото тази индустрия е относително млада и все още не е генериран значителен обем материал. 
С развитието на ВЕИ индустрията обаче отпадъците от днешните „нови“ технологии ще стават все 

повече. Затова е нужно да има подходящи решения за тяхното рециклиране. 
 
 

Източник: monitor.bg 
 

Заглавие: Ръждивите наказания за ловците на жици 
 

Линк: http://www.monitor.bg/a/view/22680-
%D0%A0%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B8/ 
 

 
 

Текст: Бизнесът с цветни метали процъфтява, а от години това е едно от основите препитание на 
мургавите събратя. Още от малки те се потапят в занаята „жица да крада”. С времето те придобиват 
все "по-професионални“ умения и започват за прибират пътни знаци, шахти, релси, коли или 
всякакъв род предмети, изработени от метал. Под прицел сега са предпазните мрежи за птици от 
магистралите. От началото на годината досега от 2 от автомагистралите - „Марица” и „Струма”, са 
били откраднати над 10 км от тях. Но защо ли се учудваме, след като преди години посегнаха и на 
тоалетните по „Тракия”. 
Работният ден на ловците на метали минава в рязане, товарене и разтоварване в пунктовете. Тъжно 
е, че когато бойните единици излязат на лов за железопътните релси или електрическите жици, те 
крадат от собственото си бъдеще. Има обаче втора група българи, които се възползват от 
безизходицата на мургавите ни сънародници. Тези видни български предприемачи, които си 
затварят очите и не се свенят да купят крадената релса или жица, въпреки че им е пределно ясно, че 
един ром няма как да притежава шахта с герба на София. 
Щетите, които бизнесмените и ромите нанасят от кражбата на метали, далеч не са само финансови. 
Предметите, които се задигат, в огромна част от случаите пряко или косвено застрашават човешки 
живот. Липсваща мантинела, знак за път без предимство или „СТОП” са си чиста предпоставка за 
катастрофа на пътя. Откраднатият капак на шахта, като нищо може да коства счупен крайник или 
живота на минувач, който е имал неблагоразумието да излезе по тъмно. Да не говорим за момента, в 
който ще бъде отмъкната част от релса на експресен влак – щетите тогава ще са неизмерими и 
непоправими. 
От 1 януари 2013 г. е в сила нов Закон за управление на отпадъците, според който продажбата на 
метали трябва да е придружена със сертификат за произхода им. С тази мярка според експертите 
набезите трябваше да намалеят драстично, защото апашите няма да могат да продадат 
откраднатото. Години наред валяха предложения как кражбата на релси трябва да се наказва с от 
две до осем години лишаване от свобода. Наказания обаче за подобен род престъпления липсват. А 
само със солени глоби и яки наказания може да се спре порочната симбиоза между първите две 
групи. Защото е недопустимо да продължават да галят с перце крадците на метали. Сега ни остава 
само да стискаме палци, че най накрая ще има истински законодателни промени и ситуацията ще се 
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промени. А дотогава - отваряйте си очите широко, защото на улицата до вас зее дупка от поредната 
задигната шахта! 
 
 

Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Бургас: Общината продължава да разширява системата от подземни контейнери за 

разделно събиране на отпадъци 

Линк: http://focus-news.net/news/2016/08/05/2279189/burgas-obshtinata-prodalzhava-da-
razshiryava-sistemata-ot-podzemni-konteyneri-za-razdelno-sabirane-na-otpadatsi.html 
 

 
 

Текст: Община Бургас продължава да разширява системата от подземни контейнери за разделно 
събиране на отпадъци. Вече е обявена обществена поръчка и се събират оферти за проектиране и 
доставка на 240 такива съоръжения. Това съобщават от пресцентъра на Община Бургас . Те ще бъдат 
монтирани през следващите години в различни части на града. Най-напред нови подземни 
контейнери ще бъдат изградени в к-с "Възраждане", като това ще става едновременно с ремонта на 
пътната инфраструктура там. Предвижда се в бъдеще иновативният начин за сметосъбиране да бъде 
прилаган във всички зони на града. 
Първите подземни контейнери, които Община Бургас изгради, се намират на ул. "Сливница". 
Модерните съдове дадоха добър резултат. Те събират много по-голямо количество отпадъци и не 
позволяват отделянето на неприятни миризми и разпиляване на сметта.  
Другото предимство на съдовете е, че заемат много по-малко място върху надземната площ. Така се 
осигурява повече свободно пространство за коли и пешеходци. Единствената част от тях, която се 
вижда, е приемното устройство, което е високо близо 90 сантиметра. Чрез хидравлична система 
отварянето на капака на контейнера става лесно и удобно. 
 
 

Източник: capital.bg 
 

Заглавие: Най-големите поръчки през седмицата 
 

Линк: http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2016/08/07/2807597_nai-
golemite_poruchki_prez_sedmicata/ 
 

 
 

Текст: Подземни контейнери за отпадъци за Бургас 
3 млн. лв. 
Община Бургас обяви поръчка за проектиране, изпълнение на строително–монтажни работи, 
доставка и монтаж на подземни контейнери за разделно събиране на отпадъци на територията на 
община Бургас. Поръчката предвижда изграждане на не повече от 240 подземни контейнера за срок 
от 5 години. Те са групирани по 3 и по 4 в една точка (определено място). Определените за 

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=743360&mode=view
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изграждане места включват, но не само, площадни и междублокови пространства, пешеходни алеи, 
улици и тротоари и други зони за обществен достъп. Изграждането, доставката и монтажът на 
подземни контейнери за конкретната зона или пространство се извършва след изрично възлагателно 
писмо от община Бургас. Изпълнителят следва да предвиди възможността контейнерите за всяко 
конкретно възлагане да бъдат групирани в общо подземно корито в комбинация от един до четири 
броя. Видът на отпадъците за разделно събиране ще бъде определен от общината за всяко 
конкретно възлагане. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на сходни доставки с предмет 
и обем, идентични или подобни с предмета на настоящата обществена поръчка, за последните 3 
години: доставки на подземни контейнери за разделно събиране на отпадъци. Оферти се приемат до 
14 септември. 
Обучения за държавната администрация 
1.5 млн. лв. 
Институтът по публична администрация обяви поръчка за обучения за подобряване капацитета на 
администрацията за участие в процеса на вземане на решение в Европейския съюз и изпълнение на 
ангажиментите на България. Тя включва следните дейности: 
1."Разработване на обучителни програми и материали за провеждане на обучения за подобряване 
капацитета на българската администрация за участие в процеса на вземане на решение в ЕС и 
изпълнение на ангажиментите на България". Обучителните програми са на следните теми: 
- Законодателен процес в ЕС и практиката на Триалога след Договора от Лисабон. Стратегии и тактики 
за лобиране. 
- Председателстване на срещите на работните групи/органи на Съвета на ЕС. 
- Документация и документооборот на ЕС. 
2. "Провеждане на обучения за подобряване капацитета на българската администрация за участие в 
процеса на вземане на решение в ЕС и изпълнение на ангажиментите на България". 
Обученията ще се провеждат в София и в Брюксел. Те ще обхванат общо 1740 служители от 
българската държавна администрация. Поръчката ще се финансира от новата оперативна програма 
"Добро управление". Участниците трябва да са реализирали минимален общ оборот за последните 
три години в размер на 2.5 млн. лв., 1.5 млн. от които от организиране и провеждане на обучения. 
Оферти се приемат до 8 септември. 
Енергийна ефективност на жилищни сгради в Община Казанлък 
1.37 млн. лв. 
Общината търси строителна фирма за проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи по 
две сгради - на ул. "Пушкин" №4 и в кв. Васил Левски, блок №46. При избора на победител цената ще 
има тежест от 60%, а срокът на изпълнение 10%, гаранционният срок 20% и времето за проектиране - 
20%. И двата блока трябва да бъдат готови за 195 дни. Кандидатите трябва да са имали подобни 
проекти - при проектирането през последните 3 години, а при строителството - 5 г. Срокът за оферти 
е 2септември. 
Модернизация и ремонт на градски стадион в Русе 
833 хил. лв. 
Министерството на младежта и спорта обяви публично състезание за модернизация и ремонт на 
градския стадион в Русе. Тя предвижда изграждане на електрически мрежи и съоръжения за 
модернизиране на стадиона; стадионът ще се освети с помощта на стоманени мачти с височина 32 м, 
ще се използват 46 прожектора, освен това ще се изгради нова дренажна и поливна система на 
футболния терен. Ще се положи естествен тревен чим с развита коренова система и минимална 
дебелина 3 см., той трябва да бъде с мрежа против разкъсване. Цената има 50% тежест при избора 
на изпълнител. Срокът за изпълнение е 60 дни. Участниците през последните пет години трябва да са 
изпълнили строителство, сходно с предмета на поръчката, на минимум един: "Изграждане на 
електроинсталация СрН и НН (средно и ниско напрежение) и ремонт или изграждане на дренажна и 
поливна системи и полагане на тревна настилка на спортни терени – стадиони". Оферти се приемат 
до 15 август. 
Строителство на Физкултурен салон в училище в Самоков 

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=743331&mode=view
http://http/www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=743321
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=743455&mode=view
http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=743743
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750 хил. лв. 
Търси се изпълнител за строителство на Физкултурен салон към ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" в 
Самоков. Задачата трябва да бъде изпълнена за три години. За първия етап на изпълнението на 
поръчката са осигурени 208 333 лева без ДДС. За всеки следващ етап, изпълнението на поръчката ще 
продължи след осигуряването на финансиране. При подбора организацията на изпълнението ще има 
тежест от 60%, а останалите са за цената. Участникът трябва да има реализиран оборот в сферата, 
попадаща в обхвата на поръчката в размер на 750 000 лева, общо за последните три приключили 
финансови години. Оферти се подават до 7 септември. 
Аварийни ремонти около НДК 
700 хил. лв. 
"Национален дворец на културата - Конгресен център София" ЕАД обяви поръчка за текущи и 
аварийни строително-ремонтни работи в и около сградния фонд на НДК. Това е втората поред 
поръчка за ремонти, свързани с НДК, като първата по-голяма за 15.36 млн. лв. беше обявена преди 
две седмици. Тази е за текущи и аварийни строително-ремонтни работи в: основна сграда, 
административна сграда (ПРОНО) и ниско тяло с обща РЗП около 150 хил. кв.м. Прогнозните видове 
СМР са описани в техническата документация към поръчката. Срокът за изпълнение на поръчката е 
12 месеца, считано от датата на сключване на договора. Отделните дейности ще бъдат възлагани по 
преценка на възложителя при необходимост и финансова обезпеченост. Оферти се приемат до 2 
септември. 
Самолетни билети за ДАНС 
264 хил. лв. 
Държавна агенция "Национална сигурност" обяви публично състезание за осигуряване на самолетни 
билети при служебните пътувания в чужбина на служителите на агенцията. Тя включва и хотелски 
резервации, застраховки и други съпътстващи услуги при служебните пътувания в чужбина. Цената 
има 40% тежест при избора на изпълнител. Договорът с избраната компания ще е за 12 месеца и 
може да бъде продължен с до 12 месеца, ако в срок до 1 месец преди изтичането му възложителят 
писмено уведоми изпълнителя за желанието си договорът да бъде продължен. Участникът следва да 
има минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, общо за последните три 
приключили финансови години в размер, не по-малък от прогнозната стойност на поръчката. Той 
следва да е изпълнил за последните три години поне три дейности с предмет и обем, идентични или 
сходни с предмета на поръчката. Оферти се приемат до 25 август. 
 
 
  

http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=743333
http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=743374

