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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Публикуване на притурката към Официален вестник на Европейския съюз
ул. Мерсие №2, 2985 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ
Факс: (352) 29 29 42 670 Адрес за електронна поща: ojs@publications.europa.eu
Информация и онлайн формуляри: http://simap.europa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКИ В  
ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА

Директива 2009/81/ЕО
Възлагащ орган по чл.7, т.1-4 от ЗОП
Възложител по чл.7, т.5 и 6 от ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Официално наименование
Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси
Национален идентификационен № (ЕИК) (ако е известен)
831913661
Пощенски адрес
ул. Московска № 3
Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България
Място/места за контакт Телефон
Дирекция Обществени поръчки, 
продажби и информационно 
осигуряване, отдел Маркетинг, 
обществени поръчки и продажби

02 9210259

На вниманието на
Радослав Божков
Адрес за електронна поща Факс
rezerv@statereserve.bg 02 9877977
Интернет адрес/и (в приложимите случаи)
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: (URL):
http://www.statereserve.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-kupuvacha/predvaritelni-
obyavleniya/po-1/2015.html
Допълнителна информация може да бъде получена на:

Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго (моля, попълнете приложение А.І)

I.2) Вид на възлагащия орган (в случай на обявление, публикувано от възлагащ  
орган)

министерство или всякакъв друг  
национален или федерален орган,  
включително техни регионални или  
местни подразделения

публичноправна организация

национална или федерална  
агенция/служба

европейска институция/агенция или  
международна организация

регионален или местен орган Друго (моля, пояснете): ______________
регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност
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(в случай на обявление, публикувано от възлагащ орган)
Общи обществени услуги Настаняване/жилищно строителство и  

места за отдих и култура
Отбрана Социална закрила
Обществен ред и безопасност Отдих, култура и вероизповедание
Околна среда Образование
Икономически и финансови дейности Друго (моля, пояснете): Съобразно  

ЗДРВВЗ и ЗЗНН
Здравеопазване

(в случай на обявление, публикувано от възложител)
Производство, пренос и разпределение на  
газ и топлинна енергия

Железопътни услуги

Електрическа енергия Градски железопътни, трамвайни,  
тролейбусни или автобусни услуги

Проучване и добив на газ или нефт Пристанищни дейности
Проучване и добив на въглища или други  
твърди горива

Летищни дейности

Вода Друго (моля, пояснете): ______________
Пощенски услуги

І.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители
Да НеВъзлагащият орган/възложителят извършва покупка от името на други  

възлагащи органи/възложители (ако да, информация за тези възлагащи  
органи/възложители може да бъде предоставена в приложение А)

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя
"Осигуряване на физическа, въоръжена, денонощна охрана и охрана 
чрез технически системи за сигурност, мониторинг и реакция с 
автопатрулни екипи на обектите и на имуществото, собственост на 
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

ІІ.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на  
доставката или място на предоставяне на услугите
(изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в  
най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)

Строителство Доставки Услуги
Категория услуга  No 4
Моля, вижте приложение  
B3 относно категориите  
услуги

Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или  
място на предоставяне на услугите
По местонахождение на обектите, собственост на ДА "Държавен 
резерв и военновременни запаси" на територията на Република 
България.
код NUTS: BG
ІІ.3) Информация относно рамковото споразумение

Да НеНастоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение
ІІ.4) Kратко описание на същността и обема на строителството или на същността и  
количеството или стойността на доставките или услугите
Осигуряване на физическа, въоръжена, денонощна охрана и охрана 
чрез технически системи за сигурност, мониторинг и реакция с 
автопатрулни екипи на обектите и на имуществото, собственост на 
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Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси".
(ако това е известно, посочете само цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

II.5) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 79713000
ІІ.6) Предвидена дата за начало на процедурите за възлагане и продължителност на  
поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
ІІ.7) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

(Използвайте този раздел толкова пъти, колкото е необходимо, но не смесвайте доставки  
и услуги в част ІІ.2)

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА  
ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на  
разпоредбите, които ги уреждат (ако това е известно, предоставете информация само  
в случаи на поръчки за строителство):

ІІІ.2) Условия за участие
Да НеІІІ.2.1) Информация относно запазени поръчки (в приложимите  

случаи)
Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на  
защитени работни места

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Информация относно средства от Европейския съюз

Да НеПоръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  
средства от Европейския съюз
(ако да) Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:
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VI.2) Допълнителна информация (в приложимите случаи):

VІ.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация
Данъчно законодателство: (URL)

Законодателство в областта на опазването на околната среда: (URL)

Закрила на заетостта и условия на труд: (URL)

За допълнителни подробности относно съответните правителствени служби, от които  
може да се получи информация относно данъците, опазването на околната среда,  
закрилата на заетостта и условията на труд, моля попълнете приложение А.ІІ-ІV (в 
приложимите случаи)
VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 26/02/2015 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна  
информация
Официално наименование

Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

II) Адрес, места за контакт и уебсайт на съответната правителствена служба, от  
която може да бъде получена информация относно данъците
Официално наименование

Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Място/места за контакт Телефон
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На вниманието на

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

III) Адрес, места за контакт и уебсайт на съответната правителствена служба, от  
която може да бъде получена информация относно опазването на околната среда
Официално наименование

Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

IV) Адрес, места за контакт и уебсайт на съответната правителствена служба, от  
която може да бъде получена информация относно закрилата на заетостта и  
условията на труд
Официално наименование

Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

V) Адрес на другия възлагащ орган/възложител, от името на когото възлагащият  
орган/възложителят извършва покупка

(Използвайте приложение А, раздел V толкова пъти, колкото е необходимо)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В3 - ОТБРАНА И СИГУРНОСТ
Категории услуги, посочени в раздел ІІ: Обект на поръчката

Директива 2009/81/EO
Категория №(1) Предмет

1 Услуги по поддържка и ремонт
2 Услуги, свързани с външна военна помощ
3 Услуги във връзка с отбраната, услуги за военна и гражданска защита
4 Детективски и охранителни услуги
5 Услуги на сухопътния транспорт
6 Услуги на въздушния транспорт за превоз на пътници и товари, с изключение на превоз на  

поща
7 Превоз на поща по суша и по въздух
8 Услуги на железопътния транспорт
9 Услуги на водния транспорт
10 Спомагателни и допълнителни услуги в транспорта
11 Далекосъобщителни услуги
12 Финансови услуги: Застрахователни услуги
13 Компютърни и свързаните с тях услуги
14 Услуги за научноизследователска и развойна дейност(2) и изпитвания за оценка
15 Счетоводни и одиторски услуги, водене на книги
16 Консултантски услуги по управление(3) и свързани с тях услуги
17 Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова  

архитектура; свързани научни и технически консултантски услуги; услуги, свързани с  
технически изпитвания и анализи

18 Услуги по почистване на сгради и управление на недвижими имоти
19 Услуги по събиране и третиране на отпадъци, включително канализационни води; санитарни  

и сходни услуги
20 Услуги по обучение и симулация в областта на отбраната и сигурността

Категория №(4) Предмет
21 Услуги на хотели и ресторанти
22 Спомагателни и допълнителни услуги в транспорта
23 Юридически услуги
24 Услуги по набиране и предоставяне на работна сила(5)
25 Услуги на здравеопазването и социалните дейности
26 Други услуги

(1)Категории услуги по смисъла на приложение I към Директива 2009/81/ЕО.
(2)С изключение на услугите за научноизследователска и развойна дейност, посочени в член 13, буква й) от  

Директива 2009/81/ЕО.
(3)С изключение на услугите по арбитраж и помирение.
(4)Категории услуги по смисъла на приложение II към Директива 2009/81/ЕО.
(5)С изключение на трудови договори.
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