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BG-София: Доставки/Услуги 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

Директива 2004/18/EO  

Доставки/Услуги 

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН 

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт  

Национален идентификационен No (ЕИК): 131045382 

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, България, 

гр.София 1000, ул."Уилям Гладстон" № 67, За: Галина Симеонова Симеонова, България 

1000, София, Тел.: 02 9406251, E-mail: gsimeonova@pudoos.bg, Факс: 02 9804131 

Място/места за контакт: гр.София, ул."Триадица" № 4 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://pudoos.bg. 

Адрес на профила на купувача: http://pudoos.bg. 

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна 

информация: На горепосочения адрес за контакти.  

I.2) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация 

I.3) Основна дейност 

Околна среда 

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=523602&newver=2&PHPSESSID=89d4a0dada37ef4f95d5e7a2097de9d6&header=&header=print
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=523602&newver=2#I.
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=523602&newver=2#II.
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=523602&newver=2#III.
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=523602&newver=2#VI.
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=523602&newver=2#B.
mailto:gsimeonova@pudoos.bg
javascript:openURL('http://pudoos.bg')
javascript:openURL('http://pudoos.bg')


НЕ 

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА 

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган 

«Одит на проект: «Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински 

депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания» 

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите 

Услуги 

Категория услуга No. 

09 - Счетоводни и одиторски услуги 

Основно място на изпълнение или на доставка 

Мястото за изпълнение на поръчката е в Р България, гр.София, ул. Триадица №4 , офиса 

на ПУДООС, където избраният Изпълнител по настоящата поръчка трябва да представи 

изготвените в изпълнение на услугата доклади, свързани с проверки в различни 

административни области на терирорията на Република България. 

код NUTS 

BG411 

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение 

НЕ 

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките 

или услугите 

Предмет на поръчката е "Одит на проект: «Изпълнение на дейности по закриване и 

рекултивиране на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните 

изисквания»". Одитът следва да бъде планиран и изпълнен така, че одиторът да се убеди в 

разумна степен на сигурност и да изрази мнение в одитни доклади доколко изпълнението 

на Проекта и финансовите отчети (искания за средства) за изпълнението му са в 

съответствие с критериите, заложени в Насоките за извършване на одит на Проекти, 

финансирани от Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 и договора за 

безвъзмездна финансова помощ. Предметът на обществената поръчка трябва да бъде 

изпълнен в съответствие с международно признати стандарти. Като такива се третират 

издадените, от Международната федерация на счетоводителите (IFАС), „Международните 

стандарти за контрол върху качеството, одит, преглед, други ангажименти за изразяване 



на сигурност и свързани по съдържание услуги”, по конкретно Международен стандарт за 

ангажименти за изразяване на сигурност 3000, (МСАИС 3000): „Ангажименти за 

изразяване на сигурност, различни от одити и прегледи на историческа финансова 

информация”, Стандартите издавани от Международната организация на върховните 

одитни институции ( INTOSAI), Международните стандарти за професионална практика 

по вътрешен одит издавани от Международния институт на вътрешните одитори (The 

IIA). 

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции 

НЕ 

Прогнозна стойност  
1250000 BGN 

II.5) Общ терминологичен речник (CPV) 

79212000 

Описание:  

Одиторски услуги  

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA) 

НЕ 

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА 

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган 

" Мерки за информация и публичност по време на изпълнение на договор № DIR-

51222031-1-173 между ОП "Околна среда 2007-2013г." и ПУДООС за реализацията на 

проект „ Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за 

битови отпадъци на територията на Република България , които не отговарят на 

нормативните изисквания „ 

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите 

Услуги 

Категория услуга No. 

13 - Рекламни услуги 

Основно място на изпълнение или на доставка 

Мястото за изпълнение на поръчката е в Р България, гр.София. 



код NUTS 

BG411 

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение 

НЕ 

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките 

или услугите 

Предмета на поръчката е "Мерки за информация и публичност по време на изпълнение на 

договор № DIR-51222031-1-173 между ОП "Околна среда 2007-2013г." и ПУДООС за 

реализацията на проект „ Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на 

общински депа за битови отпадъци на територията на Република България , които не 

отговарят на нормативните изисквания „, За популяризиране на приноса на Европейския 

фонд за регионално развитие на Европейския съюз за изпълнението на проекта, ПУДООС 

се задължава да организира едно публично събитие годишно за представяне на напредъка 

относно изпълнението на дейностите по закриване и рекултивиране на общински депа за 

битови отпадъци, финансирани от ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Подходящи формати 

са организирането на конференции, пресконференции и/или информационни дни , както и 

изготвяне на рекламни материали (плакати , брошури ), в това число рекламен пакет ( с 

примерно съдържание : работен бележник , папка , работен или настолен календар , 

химикал , чаша , стойка за бележки , тениска и др.). Публичните събития ще бъдат 

предварително анонсирани по подходящ начин чрез разпространение на прессъобщение 

до средствата за масово осведомяване и/или публикуване на рекламно-информационно 

каре в национална печатна медия. Информация за всяко публично събитие ще се 

публикува на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, на 

оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” и на интернет страницата на 

ПУДООС. В залата на подходящо място трябва да бъдат поставени плакати и/или да бъде 

монтиран информационен банер /транспарант/, популяризиращи ОП „Околна среда 2007 – 

2013г.” и ЕС/ЕФРР. Следва да се използва възможността в залата да бъдат поставени 

знамената на Европейския съюз и на Република България. При Публични изяви и 

интервюта, свързани с проекта, в изказванията и словата да се подчертава ролята на 

Европейския съюз за осъществяването на проекта чрез оперативна програма „Околна 

среда 2007 – 2013 г.”. След приключване на събитието ще се изготви и разпространи 

прессъобщение, в което резюмирано ще се представя напредъка по изпълнението на 

дейностите по закриване. Текстът се публикува и интернет страницата на ПУДООС. 

Датата на провеждане на публичното събитие ще се координира с УО на ОПОС. Всички 

документи, публикации и рекламно-информационни материали, свързани със събитието, 

ще отговарят на изискванията за визуализация /напр.: прессъобщения, мултимедийни 

презентации, плакати и др./. 

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции 

НЕ 



Прогнозна стойност  
80831 BGN 

II.5) Общ терминологичен речник (CPV) 

79952000, 79341000, 22000000 

Описание:  

Услуги, свързани с организирането на събития  

Рекламни услуги  

Печатни материали и свързани с тях продукти  

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA) 

НЕ 

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФОРМАЦИЯ 

III.1) Условия във връзка с поръчката 

III.2) Условия за участие 

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз 

Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от 

Европейския съюз 

ДА 

Финансирането на проектите е осигурено по ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.” 

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка 

Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация  

Данъчно законодателство:    

Законодателство в областта на опазването на околната среда:    

Закрила на заетостта и условия на труд:  . 

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление 

13.02.2013 г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ 

 


