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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

РЕШЕНИЕ

Проект на решение

Решение за публикуване

Номер: РД-16-297   от 06/04/2016 дд/мм/гггг

А) за откриване на процедура

Б) за промяна

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

чл. 3, ал. 2 от ЗОП

Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за  

допълнителна информация, информация за незавършена процедура или  

CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за  

използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 05028

Поделение: ________

Изходящ номер: РД-16-297 от дата 06/04/2016

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование
Министерство на икономиката

Адрес
ул. „Славянска” № 8

Град Пощенски код Държава
София 1052 Република 

България
За контакти Телефон
Дирекция Финанси и управление на 
собствеността

02 9407265; 02 9407768

Лице за контакт
Станка Стоименова, главен експерт и Олга Симеонова, главен 
експерт
Електронна поща Факс
e-docs@mi.government.bg 02 9872190

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
http://www.mi.government.bg
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Адрес на профила на купувача:
http://www.mi.government.bg/bg/competitions/dostavka-na-piteina-
voda-otvejdane-i-prechistvane-na-otpadni-vodi-za-nujdite-na-mi-v
-tri-obosobeni-1107-c341-1.html?p=e30=

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

Министерство или друг държавен орган,  

включително техни регионални или  

местни подразделения

Национална агенция/служба

Регионален или местен орган

Регионална или местна агенция/служба

Публичноправна организация

Европейска институция/агенция или  

международна организация

Друго (моля, уточнете): ______________

Обществени услуги

Отбрана

Обществен ред и сигурност

Околна среда

Икономическа и финансова дейност

Здравеопазване

Настаняване/жилищно строителство и  

места за отдих и култура

Социална закрила

Отдих, култура и религия

Образование

Друго (моля, уточнете): ______________

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

Производство, пренос и разпределение на  

природен газ и топлинна енергия

Пощенски услуги

Електрическа енергия Железопътни услуги

Търсене, проучване или добив на  

природен газ или нефт

Градски железопътни, трамвайни,  

тролейбусни или автобусни услуги

Търсене, проучване или добив на  

въглища или други твърди горива

Пристанищни дейности

Вода Летищни дейности

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  

ПОРЪЧКА

II: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

конкурс за проект

процедура за създаване на система за предварителен подбор

II.1) Вид на процедурата

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

Открита процедура Ускорена на договаряне с обявление

Ограничена процедура Договаряне без обявление

Ускорена ограничена процедура Конкурс за проект - открит

Състезателен диалог Конкурс за проект - ограничен

Договаряне с обявление

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП

Открита процедура Договаряне без обявление

Ограничена процедура Конкурс за проект - открит

Договаряне с обявление Конкурс за проект - ограничен

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

Чл. 16, ал. 8 от ЗОП Чл. 84, т.___, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП
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Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП Чл. 90, ал.1, т.___ от ЗОП

Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП Чл. 94, ал. 2 от ЗОП

Чл. 84, т.___ от ЗОП Чл. 119в, ал. 3, т.___ от ЗОП

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП

Чл. 103, ал. 1 от ЗОП Чл. 105, ал. 1 от ЗОП

Чл. 103, ал. 2, т.___ от ЗОП Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от  

ЗОП

Чл. 94, ал. 2 от ЗОП Чл. 119в, ал. 3, т.___ от ЗОП

точка: 3

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство

Доставки

Услуги

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

диалог / на конкурса за проект

Предметът на настоящата обществена поръчка е "Доставка на 
питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите 
на Министерството на икономиката" в три обособени позиции:
Обособена позиция № 1: "Доставка на питейна вода, отвеждане и 
пречистване на отпадни води за нуждите на Министерството на 
икономиката, обхващаща административните сгради на МИ на 
територията на гр. София. Сградите по предмета на поръчката са 
както следва:
- гр. София, ул. "Славянска" № 8;
- гр. София, ул. „Княз Александър І” № 12; 
- гр. София, ул. „Леге” № 2; 
- гр. София, ул. „Леге” № 4;
- гр. София, ул. „Шести септември” № 21";
- гр. София, ул. "Лъчезар Станчев" № 13 и 
апартаментите, находящи се в гр. София, както следва:
- район "Люлин", ж.к. "Люлин", бл. 956, ет. 6, ап. 30;
- район "Студентски", ул. "Симеоновско шосе", бл. 83, вх. Б, ет. 
5, ап. 51;
- район "Изгрев", ж.к. "Дианабад", бл. 23, вх. Е, ет. 6, ап. 
130.
Обособена позиция № 2: "Доставка на питейна вода, отвеждане и 
пречистване на отпадни води за нуждите на офис на МИ в 
административна сграда на ул. "Мария Луиза" № 19, гр. Русе";
Обособена позиция № 3: "Доставка на питейна вода, отвеждане и 
пречистване на отпадни води за нуждите на офис на МИ в 
административна сграда на ул. "Апостол Карамитев" № 12, ет. 2, 
гр. Бургас".
Срок за изпълнение на обществената поръчка: 48 месеца, считано 
от датата на сключването на договорите с ВиК операторите.
(Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те  

трябва да бъдат описани в това поле)

ІV.2) Зелена обществена поръчка

Да НеІV.2.1) Поръчката е ''зелена'', съгласно обхвата на Националния план  

за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки:

IV.2.1.1) Продуктова група

Копирна и графична хартия Климатици

Офис IT оборудване Почистващи продукти и услуги
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Офис осветление Конвенционални транспортни средства и  

услуги, свързани с тях

Улично осветление Електрически превозни средства и  

системи за зареждане

IV.2.1.2) ''Зелените'' критерии присъстват във:

Техническата спецификация (брой)

Критериите за подбор  по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП (брой)

Показателите за оценка на офертите (брой)

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекто-

договора)

(брой)

Да НеІV.2.2) Поръчката е ''зелена'' извън обхвата на Националния план за  

действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга  

информация)

V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура
За Министерство на икономиката, възниква необходимост от 
провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по 
реда на чл. 90,ал.1 т. 3 и при условията на чл. 93,т.1 от ЗОП с 
предмет "Доставка на питейна вода,отвеждане и пречистване на 
отпадни води за нуждите на МИ в три обособени позиции: Обособена 
позиция № 1: Доставка на питейна вода,отвеждане и пречистване на 
отпадни води за нуждите на МИ,обхващаща административните сгради 
на министерството на територията на гр. София; Обособена позиция 
№ 2: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на 
отпадни води за нуждите на офис на МИ в административна сграда 
на ул. "Мария Луиза" № 19, гр. Русе; Обособена позиция № 3 
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни 
води за нуждите на офис на МИ в административна сграда на ул. 
"Апостол Карамитев" № 12, гр. Бургас, при наличие на следните 
обстоятелства: на онование чл.90,ал.1,т.3 от ЗОП в 
случаите,когато възлагането на обществената поръчка на друго 
лице би довело до нарушаване на авторски или други права на 
интелектуална собственост,или на изключителни права,придобити по 
силата на закон или административен акт възложителите могат да 
възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без 
обявление. Съгласно чл. 193 от Закона за водите(ЗВ), 
обществените отношения свързани с услугите за водоснабдяване и 
канализация, предмет на настоящата поръчка се уреждат със Закона 
за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги 
(ЗРВКУ) и при спазване на изискванията на ЗВ. Съгласно чл. 
198"о",ал.1 и 2 от ЗВ, поддържането, стопанисването и 
експлоатацията на ВиК системите и съоръженията,както и 
предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, 
се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и ЗРВКУ,като в 
границите на една обособена територия само един ВиК оператор 
може да осъществява тези дейности. 1.За Първа обособена позиция- 
"Доставка на питейна вода,отвеждане и пречистване на отпадните 
води за нуждите на МИ, обхващаща административните сгради на 
министерството на територията на гр. София - в т.42 на Решение № 
РД-02-14-2234/22.12.2009г.(обн. в ДВ,бр.7/2010г.) на министъра 
на регионалното развитие и благоустройство е обявена обособена 
територия на действие на ВиК оператора "Софийска вода" АД, с 
обхват на територията на община София град. "Софийска вода"АД, е 
единствен ВиК оператор на територията община София, в чийто 

УНП: 542d7c35-119a-4744-99a8-f398cf14d14a 4



Партида: 05028 РЕШЕНИЕ (версия 4)

обхват попадат обекта от първата обособена позиция и е включен в 
публикувания на интернет страницата на Комисията за енергийно и 
водно регулиране (КЕВР)- списък на ВиК операторите с утвърдени 
към 31.12.2015г. цени за предоставяне на ВиК услуги-т.51. 
Дружеството притежава 25-годишен договор за концесия. 
2. За Втората обособена позиция-Доставка на питейна вода, 
отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на офис на МИ 
в административна сграда на ул. "Мария Луиза" № 19, гр. Русе- в 
т.33 на Решение № РД-02-14-2234/22.12.2009г.(обн. в 
ДВ,бр.7/2010г.) на министъра на регионалното развитие и 
благоустройство е обявена обособена територия на действие на ВиК 
оператора "Водоснабдяване и канализация" ООД, Русе е с обхват на 
територията на община Русе. "Водоснабдяване и канализация" ООД, 
Русе е единствен ВиК оператор на територията община Русе, в 
чийто обхват попада обекта от втората обособена позиция и е 
включен в публикувания на интернет страницата на Комисията за 
енергийно и водно регулиране (КЕВР)- списък на ВиК операторите с 
утвърдени към 31.12.2015г. цени за предоставяне на ВиК услуги-
т.41.
За третата обособена позиция-Доставка на питейна вода, отвеждане 
и пречистване на отпадни води за нуждите на офис на МИ в 
административна сграда на ул. "Апостол Карамитев" № 12, гр. 
Бургас-в т.6 на Решение № РД-02-14-2234/22.12.2009г. (обн. в 
ДВ,бр.7/2010г.) на министъра на регионалното развитие и 
благоустройство е обявена обособена територия на действие на ВиК 
оператора "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, Бургас е с обхват 
на територията на община Бургас. 
(текстът продължава в раздел VІІІ)

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната  

процедура)

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без  

обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)

На основание чл.93 от ЗОП възложителят няма да изпраща покана и 
да прилага чл. 92а от ЗОП, като договорите ще бъдат сключени с 
дружествата притежаващи изключителни права за доставка на 
питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води на 
територията на следните градове: За Първа обособена позиция - 
"Доставка на питейна вода,отвеждане и пречистване на отпадни 
води за нуждите на МИ, обхваща административните сгради на МИ на 
територията на град София" - "СОФИЙСКА ВОДА" АД, гр. 
София,седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к. "Младост 
4", Бизнес парк № 1, блок 2А, ЕИК 130175000; За Втората 
обособена позиця- "Доставка на питейна вода, отвеждане и 
пречистване на отпадни води за нуждите на офис на МИ в 
административна сграда на ул. "Мария Луиза" № 19, гр. Русе" - 
"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр.Русе,седалище и адрес на 
управление: гр.Русе, ул. "Добруджа" 6, ЕИК 827184123; За Третата 
обособена позиция- "Доставка на питейна вода, отвеждане и 
пречистване на отпадни води за нуждите на офис на МИ в 
административна сграда на ул. "Апостол Карамитев" № 12, гр. 
Бургас"- "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД,гр. Бургас, седалище 
и адрес : гр. Бургас, ул. "Ген. Владимир Вазов" 3, ЕИК 
812115210.
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V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена  

поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):

открита с решение № ________ от дата________ дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № 
________-________-________(nnnnn-yyyy-xxxx)

Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо):

без ДДС с ДДС Стойност на  

ДДС (в %)

на обща стойност ________ Валута:  
________

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие

обявлението и описателния документ

поканата за обществена поръчка

поканата за обществена поръчка и документацията

обявлението и конкурсната програма

обявлението

VII: ОБЖАЛВАНЕ

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

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Адрес
бул. Витоша № 18

Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България
Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс
 cpcadmin@cpc.bg 02 9807315

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg.

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

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

..........(продължение от раздел V.І) "Водоснабдяване и 
канализация" ЕАД, гр. Бургас е единствен ВиК оператор на 
територията община Бургас, в чийто обхват попада обекта от 
третата обособена позиция и е включен в публикувания на интернет 
страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР)- 
списък на ВиК операторите с утвърдени към 31.12.2015г. цени за 
предоставяне на ВиК услуги-т.8.
Във връзка с гореизложеното и предвид факта,че на основание §34 
от ПЗР на ЗВ във връзка с чл. 198а от същия закон, с Решение № 
РД-02-14-2234 от 22.12.2009г.(обн. в ДВ, бр.7/2010г.) на 
министъра на регионалното развитие и благоустройството са 
обявени територии на действие на ВиК операторите и техните 
граници, което изключва алтернативен начин на възлагане на 
обществената поръчка, считам,че е налице правния състав на 
чл.90,ал.1,т.3 от ЗОП. С оглед реализиране на необходимостта от 
възлагане на обществената поръчка, предлагам провеждането на 
процедура договоряне без обявление, съгласно чл. 90,ал.1,т.3 и 
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Партида: 05028 РЕШЕНИЕ (версия 4)

при условията на чл. 93,т.1 от ЗОП с обект"Доставка на питейна 
вода,отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на МИ в 
три обособени позиции: 
Обособена позиция № 1 "Доставка на питейна вода, отвеждане и 
пречистване на отпадни води за нуждите на Министерството на 
икономиката, обхващаща административните сгради на МИ на 
територията на гр. София";
Обособена позиция № 2: "Доставка на питейна вода, отвеждане и 
пречистване на отпадни води за нуждите на офис на МИ в 
административна сграда на ул. "Мария Луиза" № 19, гр. Русе";
Обособена позиция № 3: "Доставка на питейна вода, отвеждане и 
пречистване на отпадни води за нуждите на офис на МИ в 
административна сграда на ул. "Апостол Карамитев" № 12, гр. 
Бургас".

IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение
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Министър на икономиката
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