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BG-гр.София:  

РЕШЕНИЕ 

Номер: 19 от 18.01.2013 г.  

чл. 3, ал. 1 от ЗОП 

А) за откриване на процедура 

 

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически) 

I.1) Наименование и адрес  

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

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

1000, гр.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: www.pudoos.bg. 

Адрес на профила на купувача: www.pudoos.bg. 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=519080&newver=2&PHPSESSID=6a1b80cd62bec200210bc026d456e0f8&header=&header=print#I.
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=519080&newver=2&PHPSESSID=6a1b80cd62bec200210bc026d456e0f8&header=&header=print#II.
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=519080&newver=2&PHPSESSID=6a1b80cd62bec200210bc026d456e0f8&header=&header=print#III.
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=519080&newver=2&PHPSESSID=6a1b80cd62bec200210bc026d456e0f8&header=&header=print#IV.
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=519080&newver=2&PHPSESSID=6a1b80cd62bec200210bc026d456e0f8&header=&header=print#V.
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=519080&newver=2&PHPSESSID=6a1b80cd62bec200210bc026d456e0f8&header=&header=print#VI.
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=519080&newver=2&PHPSESSID=6a1b80cd62bec200210bc026d456e0f8&header=&header=print#VII.
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=519080&newver=2&PHPSESSID=6a1b80cd62bec200210bc026d456e0f8&header=&header=print#VIII.
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=519080&newver=2&PHPSESSID=6a1b80cd62bec200210bc026d456e0f8&header=&header=print#IX.
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I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и 

Публичноправна организация 

Основна дейност на възложителя 

Околна среда 

 

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

ІI: ОТКРИВАНЕ 

ОТКРИВАМ 

процедура за възлагане на обществена поръчка 

ІI.1) Вид на процедурата 

Открита процедура 

 

IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

чл. 16, ал. 8 от ЗОП 

 

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА 

Услуги 

ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен 

диалог/на конкурса за проект 

Предмет на поръчката е “ Помощ за подготовка на окончателно проектно предложение по 

фонд ППП на проект “Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди 

и други препарати за растителна защита”, която ще послужи за изготвяне на Окончателно 

проектно предложение за “Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба 

пестициди и други препарати за растителна защита”. Възлагането на поръчката се налага 

поради националния обхват на проекта и да се постигне целта, свързана с окончателното 

решаване на проблема с пестицидите в България. Предмет на предпроектното проучване 

включва изпълнение на следните 12 задачи: 1. Действителна и пълна класификация на 

видовете пестициди, които подлежат на екологосъобразно обезвреждане. 2. Инвентарен 



опис и картографиране на количествата съхранявани пестициди в складови съоръжения. 3. 

Идентификация и картографиране на количествата пестициди, които се съхраняват в "Б-Б" 

контейнерни кубове. 4. Оценка на алтернативите за обезвреждане на наличните на 

територията на страната пестициди с изтекъл срок на годност , по списък съгласно Доклад 

за изпълнение на Задача 1. 5. Да се създаде и приложи метод за оценка на риска, чрез 

който в реално време да се прави оценка на рисковете за хората и природата, в комплексна 

зависимост от: вида и количеството на пестицидите с изтекъл срок на годност ; вида и 

състоянието на опаковката на пестицидите с изтекъл срок на годност ; вида и размера на 

замърсяването на местата, където се съхраняват пестицидите; местоположението на 

склада, където се съхраняват пестицидите (близост до населено място, водно тяло, 

защитена зона; земетръсна зона; заливаема зона); наличие на достъп до мястото (склада), 

където са съхранявани пестицидите – охраняван или неохраняван склад . 6. Определяне на 

най-подходящата процедура/и за повторно опаковане ( преопаковане ) и транспортиране 

на пестициди с изтекъл срок на годност, описани като количества и видове в доклада от 

изпълнението на задача 1. 7. Определяне на най-подходящ метод за последващо 

почистване / саниране на местата за съхранение (възстановяване/рекултивация), съобразно 

вида на замърсяването, респективно вида и количеството на изнесения за унищожаване 

пестицид , с изтекъл срок на годност . 8. Потвърждение на нуждата или липсата на 

необходимост от оценка на въздействието върху околната среда (Стратегическа 

екологична оценка и/или Оценка на въздействието върху околната среда). 9. Правно-

икономически анализ на възможността за финансиране на обезвреждането на пестициди, 

включително на намиращи се в кооперативни и частни складове. 10. Разработването на 

Логическа рамка ( Log Frame ) , която включва проектните цели и адекватни индикатори 

на ниво въздействие, резултат и продукция, както и разгледаните по горе рискове . 11. 

Изготвяне на прецизно определени и мотивирани бюджетни прогнози посредством 

изготвяне на подробна количествено-стойностна сметка за необходимите за изпълнение 

дейности по преопаковане, временно съхранение , транспортиране , обезвреждане / крайно 

унищожаване на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита 

и всички по-нататъшни дейности за възстановяване ( почистване и саниране ) на 

освободените площи. 12. Изготвяне на план за стартиране и провеждане на обществени 

поръчки за срока на основния проект за възлагане на дейностите по преопаковане, 

временно съхранение , транспортиране , обезвреждане / крайно унищожаване на негодни 

за употреба пестициди и други препарати за растителна защита и всички по-нататъшни 

дейности за възстановяване (почистване и саниране ) на освободените площи. 

ІV.2) Зелена обществена поръчка 

ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за 

насърчаване на зелените обществени поръчки 

НЕ 

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във: 

ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие 

НЕ 



 

V: МОТИВИ 

V.1) Мотиви за избора на процедура 

Естеството на услугата позволява достатъчно точно да се определят техническите 

спецификации, не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или 

процедури на договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде 

възложена по реда на откритата процедура. 

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена 

поръчка или конкурс за проект, която е:  
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: -- 

 

VI: ОДОБРЯВАМ 

обявлението и документацията за участие 

 

VII: ОБЖАЛВАНЕ 

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване  

Комисия за защита на конкуренцията, гр.София, бул. Витоша №18, България 1000, 

гр.София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 

Интернет адрес/и: 

URL: www.cpc.bg. 

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП 

 

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

 

IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ 

18.01.2013 г.  
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Възложител 

Трите имена: Галина Симеонова Симеонова 

Длъжност: Изпълнителен Директор 
 


