
ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
 
РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
 
1.1) Наименование и адрес на възложителя  
 
 Официално наименование:  
 Министерство на финансите - Дирекция "ЦЗФД"   
 Адрес:  
 ул."Г.С.Раковски"102  
 Град:  
 София   Пощенски код:  
 1040   Държава:  
 България   
 Лице/а за контакт:  
 Гергана Беремска, Любомир Тушанов  
 За контакти:  
 Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне"   Телефон:  
 0035929859 2777   
 Електронна поща:  
 cfcu@minfin.bg   Факс:  
 0035929859 2773   
 Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
 Адрес на възложителя (URL):  
 http://www.minfin.bg 
 Адрес на профила на купувача (URL):  
 http://www.minfin.bg/bg/page/209   
  
 
Допълнителна информация може да бъде получена на  
виж Приложение А.I  
 
1.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и Министерство или друг държавен 
орган, включително техни регионални или местни подразделения  Икономическа и 
финансова дейност 
 
Възложителят ще възлага обществена поръчка/и от името на друг/и възложител/и НЕ   
 
РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
 
РАЗДЕЛ II - „Подобряване на условията в помещенията за задържане в областните и 
регионал-ни полицейски управления на територията на Република България в: Бургас, 
Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, 
Монтана, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, 
Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол и Перник – финансирани със средства от програма 
ФАР, по компонент 2.3, към Проект BG 2005/017-353.07.04 «Модернизиране на 
българската полиция и укрепване на нейната ефективност»"  
II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя 
 
„Подобряване на условията в помещенията за задържане в областните и регионал-ни 
полицейски управления на територията на Република България в: Бургас, Варна, 
Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, 
Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Търговище, 
Хасково, Шумен, Ямбол и Перник – финансирани със средства от програма ФАР, по 



компонент 2.3, към Проект BG 2005/017-353.07.04 «Модернизиране на българската 
полиция и укрепване на нейната ефективност»"    
  
II.2) Място на извършване на строителството 
 
България  Код NUTS:BG   
 
II.3) Настоящото обявление предвижда сключване на рамково споразумение 
 
НЕ   
 
II.4) Кратко описание на обекта и обема на строителството 
 
Подновяване и реконструкция на помещенията за задържане в областните и регионал-
ни полицейски управления на територията на Република България в: Бургас, Варна, 
Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, 
Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София град, София област, 
Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол и Перник – строително-ремонтни работи в 67 
Районно-полицейски управления (РПУ) в страната разпределени в 24 самостоятелно 
обособени позиции (лотове).   
Прогнозна стойност на строителството, без ДДС (ако е известна)  
(в цифри): 2581475     валута EUR 
 
или от __________   до __________   валута __________ 
 
Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте 
Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции) 
ДА     
  
II.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)  
 
Основен код Допълнителен код (когато е приложимо)  
Основен предмет на поръчка 45000000   
 
 
II.6) Планирана дата за начало на процедурата за възлагане и срок на изпълнение на 
поръчката  
 
Планирана дата за начало на процедурата за възлагане (ако е известна) __________   
Срок на изпълнение в месеци: __________ или дни: __________ (от сключване на 
договора) или планирана дата (ако е известна)   
за начало на строителството __________   
за завършване на строителството 28.02.2009 г.    
 
 
РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 
ИНФОРМАЦИЯ 
 
III.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката 
 
III.1.1) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към приложимите 
разпоредби, които ги уреждат (информацията се прилага в случаите на строителство, 
ако е известна) 
 



Стойностите по договора се плащат в евро по банков път.  
 
III.2) Условия за участие 
 
III.2.1) Запазени поръчки (когато е приложимо) 
 
НЕ  
 
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 
 
  
VI.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС* 
 
ДА  
 
Ако да, посочете проекта и/или програмата 
Национална програма ФАР 2005 BG 2005/017-353.07.04 «Модернизиране на 
българската полиция и укрепване на нейната ефективност».   
 
VI.2) Допълнителна информация (когато е приложимо) 
 
Решение/Заповед №........../дд.мм.гг. за откриване на процедурата   
 
VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление 
 
20.12.2007 г.    
 
ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ 
 
I) Адреси и лица, от които може да се получи допълнителна информация  
 
 Официално наименование:  
 Министерство на финансите, дирекция "Централно звено за финансиране и 
договаряне"   
 Адрес:  
 ул. "Г.С.Раковски" № 102  
 Град:  
 София   Пощенски код:  
 1040   Държава:  
 България   
 Лице/а за контакт:  
 Теодора Първанова, Марта Пламенова  
 За контакти:  
 Дирекция "ЦЗФД"   Телефон:  
 02 98595275; 02 98592777   
 Електронна поща:  
 cfcu@minfin.bg   Факс:  
 02 98592773   
 Интернет адрес/и (когато е приложимо):  
 http://www.minfin.bg   
 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 



 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИИЦИИ 
 
ЗА РАЗДЕЛ II - „Подобряване на условията в помещенията за задържане в областните 
и регионал-ни полицейски управления на територията на Република България в: Бургас, 
Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, 
Монтана, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, 
Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол и Перник – финансирани със средства от програма 
ФАР, по компонент 2.3, към Проект BG 2005/017-353.07.04 «Модернизиране на 
българската полиция и укрепване на нейната ефективност»"   
 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 
Наименование Подновяване и реконструкция на помещенията за задържане на 
територията на Областна Дирекция на Полицията (ОДП) Бургас  
 
1) Кратко описание 
 
Строително-ремонтни работи на 8 РПУ-та към ОДП Бургас - РПУ: Бургас I, Бургас II, 
Поморие, Айтос, Руен, Карнобат, Несебър и Царево. Видове работи по следните 
обособени строително-ремонтни части: 1) Част Архитектура - обновление и 
реконструкция на помещенията за задържане и обслужващите ги помещения; 2) Част 
Електрически инсталации - Силови инсталации - ел. захранване, осветителна 
инсталация, евакуационно осветление, контакти за битови (общи) и технологични 
нужди, други консуматори. Слаботокови инсталации - пожароизвестителна централа, 
система за видеонаблюдение, аварийна сигнализация, телефонна инсталация. 3) Част 
Отопление и вентилация 4) Част Конструкции - строително-монтажни дейности 5) Част 
Водопровод и Канализация - частична преработка и ремонт на вътрешните 
водопроводни и канализационни инсталации  
  
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)  
 
Основен код Допълнителен код (когато е приложимо)  
Основен предмет на поръчка 45000000   
 
3) Количество или обем 
 
Строително-ремонтни работи на 8 РПУ-та към ОДП Бургас - РПУ: Бургас I, Бургас II, 
Поморие, Айтос, Руен, Карнобат, Несебър и Царево.   
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри)       валута __________ 
 
или от __________   до __________   валута __________ 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 
Наименование Подновяване и реконструкция на помещенията за задържане на 
територията на Областна Дирекция на Полицията (ОДП) Варна  
 
  
1) Кратко описание 
 
Строително-ремонтни работи на 3 РПУ-та към ОДП Варна - РПУ: Варна III, Варна IV и 
Варна V. Видове работи по следните обособени строително-ремонтни части: 1) Част 
Архитектура - обновление и реконструкция на помещенията за задържане и 
обслужващите ги помещения; 2) Част Електрически инсталации - Силови инсталации - 



ел. захранване, осветителна инсталация, евакуационно осветление, контакти за битови 
(общи) и технологични нужди, други консуматори. Слаботокови инсталации - 
пожароизвестителна централа, система за видеонаблюдение, аварийна сигнализация, 
телефонна инсталация. 3) Част Отопление и вентилация 4) Част Конструкции - 
строително-монтажни дейности 5) Част Водопровод и Канализация - частична 
преработка и ремонт на вътрешните водопроводни и канализационни инсталации  
  
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)  
 
Основен код Допълнителен код (когато е приложимо)  
Основен предмет на поръчка 45000000   
 
3) Количество или обем 
 
Строително-ремонтни работи на 3 РПУ-та към ОДП Варна - РПУ: Варна III, Варна IV и 
Варна V.   
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри)       валута __________ 
 
или от __________   до __________   валута __________ 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 
Наименование Подновяване и реконструкция на помещенията за задържане на 
територията на Областна Дирекция на Полицията (ОДП) Велико Търново  
 
1) Кратко описание 
 
Строително-ремонтни работи на 2 РПУ-та към ОДП Велико Търново - РПУ: Горна 
Оряховица и Павликени Видове работи по следните обособени строително-ремонтни 
части: 1) Част Архитектура - обновление и реконструкция на помещенията за 
задържане и обслужващите ги помещения; 2) Част Електрически инсталации - Силови 
инсталации - ел. захранване, осветителна инсталация, евакуационно осветление, 
контакти за битови (общи) и технологични нужди, други консуматори. Слаботокови 
инсталации - пожароизвестителна централа, система за видеонаблюдение, аварийна 
сигнализация, телефонна инсталация. 3) Част Отопление и вентилация 4) Част 
Конструкции - строително-монтажни дейности 5) Част Водопровод и Канализация - 
частична преработка и ремонт на вътрешните водопроводни и канализационни 
инсталации  
  
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)  
 
  Основен код Допълнителен код (когато е приложимо)  
Основен предмет на поръчка 45000000   
  
3) Количество или обем 
 
Строително-ремонтни работи на 2 РПУ-та към ОДП Велико Търново - РПУ: Горна 
Оряховица и Павликени   
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри)       валута __________ 
 
или от __________   до __________   валута __________ 
 
  
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 



Наименование Подновяване и реконструкция на помещенията за задържане на 
територията на Областна Дирекция на Полицията (ОДП) Видин  
 
1) Кратко описание 
 
Строително-ремонтни работи на 3 РПУ-та към ОДП Видин - РПУ: Видин, Белоградчик 
и Кула Видове работи по следните обособени строително-ремонтни части: 1) Част 
Архитектура - обновление и реконструкция на помещенията за задържане и 
обслужващите ги помещения; 2) Част Електрически инсталации - Силови инсталации - 
ел. захранване, осветителна инсталация, евакуационно осветление, контакти за битови 
(общи) и технологични нужди, други консуматори. Слаботокови инсталации - 
пожароизвестителна централа, система за видеонаблюдение, аварийна сигнализация, 
телефонна инсталация. 3) Част Отопление и вентилация 4) Част Конструкции - 
строително-монтажни дейности 5) Част Водопровод и Канализация - частична 
преработка и ремонт на вътрешните водопроводни и канализационни инсталации  
 
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)  
 
Основен код Допълнителен код (когато е приложимо)  
Основен предмет на поръчка 45000000   
 
3) Количество или обем 
 
Строително-ремонтни работи на 3 РПУ-та към ОДП Видин - РПУ: Видин, Белоградчик 
и Кула   
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри)       валута __________ 
 
или от __________   до __________   валута __________ 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 
Наименование Подновяване и реконструкция на помещенията за задържане на 
територията на Областна Дирекция на Полицията (ОДП) Враца  
 
1) Кратко описание 
 
Строително-ремонтни работи на 4 РПУ-та към ОДП Враца - РПУ: Враца, Оряхово, 
Мездра и Бяла Слатина Видове работи по следните обособени строително-ремонтни 
части: 1) Част Архитектура - обновление и реконструкция на помещенията за 
задържане и обслужващите ги помещения; 2) Част Електрически инсталации - Силови 
инсталации - ел. захранване, осветителна инсталация, евакуационно осветление, 
контакти за битови (общи) и технологични нужди, други консуматори. Слаботокови 
инсталации - пожароизвестителна централа, система за видеонаблюдение, аварийна 
сигнализация, телефонна инсталация. 3) Част Отопление и вентилация 4) Част 
Конструкции - строително-монтажни дейности 5) Част Водопровод и Канализация - 
частична преработка и ремонт на вътрешните водопроводни и канализационни 
инсталации  
  
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)  
 
Основен код Допълнителен код (когато е приложимо)  
Основен предмет на поръчка 45000000   
 
3) Количество или обем 
 



Строително-ремонтни работи на 4 РПУ-та към ОДП Враца - РПУ: Враца, Оряхово, 
Мездра и Бяла Слатина   
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри)       валута __________ 
 
или от __________   до __________   валута __________ 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 
Наименование Подновяване и реконструкция на помещенията за задържане на 
територията на Областна Дирекция на Полицията (ОДП) Габрово  
 
1) Кратко описание 
 
Строително-ремонтни работи на 2 РПУ-та към ОДП Габрово - РПУ: Севлиево и Трявна 
Видове работи по следните обособени строително-ремонтни части: 1) Част 
Архитектура - обновление и реконструкция на помещенията за задържане и 
обслужващите ги помещения; 2) Част Електрически инсталации - Силови инсталации - 
ел. захранване, осветителна инсталация, евакуационно осветление, контакти за битови 
(общи) и технологични нужди, други консуматори. Слаботокови инсталации - 
пожароизвестителна централа, система за видеонаблюдение, аварийна сигнализация, 
телефонна инсталация. 3) Част Отопление и вентилация 4) Част Конструкции - 
строително-монтажни дейности 5) Част Водопровод и Канализация - частична 
преработка и ремонт на вътрешните водопроводни и канализационни инсталации  
  
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)  
 
Основен код Допълнителен код (когато е приложимо)  
Основен предмет на поръчка 45000000   
 
3) Количество или обем 
 
Строително-ремонтни работи на 2 РПУ-та към ОДП Габрово - РПУ: Севлиево и Трявна   
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри)       валута __________ 
 
или от __________   до __________   валута __________ 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 
Наименование Подновяване и реконструкция на помещенията за задържане на 
територията на Областна Дирекция на Полицията (ОДП) Кърджали  
 
1) Кратко описание 
 
Строително-ремонтни работи на 4 РПУ-та към ОДП Кърджали - РПУ: Ардино, 
Крумовград, Момчилград и Кърджали Видове работи по следните обособени 
строително-ремонтни части: 1) Част Архитектура - обновление и реконструкция на 
помещенията за задържане и обслужващите ги помещения; 2) Част Електрически 
инсталации - Силови инсталации - ел. захранване, осветителна инсталация, 
евакуационно осветление, контакти за битови (общи) и технологични нужди, други 
консуматори. Слаботокови инсталации - пожароизвестителна централа, система за 
видеонаблюдение, аварийна сигнализация, телефонна инсталация. 3) Част Отопление и 
вентилация 4) Част Конструкции - строително-монтажни дейности 5) Част Водопровод 
и Канализация - частична преработка и ремонт на вътрешните водопроводни и 
канализационни инсталации  
  
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)  



 
Основен код Допълнителен код (когато е приложимо)  
Основен предмет на поръчка 45000000   
 
3) Количество или обем 
 
Строително-ремонтни работи на 4 РПУ-та към ОДП Кърджали - РПУ: Ардино, 
Крумовград, Момчилград и Кърджали   
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри)       валута __________ 
 
или от __________   до __________   валута __________ 
 
 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 
Наименование Подновяване и реконструкция на помещенията за задържане на 
територията на Областна Дирекция на Полицията (ОДП) Кюстендил  
 
1) Кратко описание 
 
Строително-ремонтни работи на 1 РПУ към ОДП Кюстендил - РПУ: Кюстендил Видове 
работи по следните обособени строително-ремонтни части: 1) Част Архитектура - 
обновление и реконструкция на помещенията за задържане и обслужващите ги 
помещения; 2) Част Електрически инсталации - Силови инсталации - ел. захранване, 
осветителна инсталация, евакуационно осветление, контакти за битови (общи) и 
технологични нужди, други консуматори. Слаботокови инсталации - 
пожароизвестителна централа, система за видеонаблюдение, аварийна сигнализация, 
телефонна инсталация. 3) Част Отопление и вентилация 4) Част Конструкции - 
строително-монтажни дейности 5) Част Водопровод и Канализация - частична 
преработка и ремонт на вътрешните водопроводни и канализационни инсталации  
  
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)  
 
Основен код Допълнителен код (когато е приложимо)  
Основен предмет на поръчка 45000000   
 
3) Количество или обем 
 
Строително-ремонтни работи на 1 РПУ към ОДП Кюстендил - РПУ: Кюстендил   
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри)       валута __________ 
 
или от __________   до __________   валута __________ 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 
Наименование Подновяване и реконструкция на помещенията за задържане на 
територията на Областна Дирекция на Полицията (ОДП) Ловеч  
 
1) Кратко описание 
 
Строително-ремонтни работи на 4 РПУ-та към ОДП Ловеч - РПУ: Ловеч, Ябланица, 
Троян и Угърчин. Видове работи по следните обособени строително-ремонтни части: 1) 
Част Архитектура - обновление и реконструкция на помещенията за задържане и 
обслужващите ги помещения; 2) Част Електрически инсталации - Силови инсталации - 
ел. захранване, осветителна инсталация, евакуационно осветление, контакти за битови 
(общи) и технологични нужди, други консуматори. Слаботокови инсталации - 
пожароизвестителна централа, система за видеонаблюдение, аварийна сигнализация, 



телефонна инсталация. 3) Част Отопление и вентилация 4) Част Конструкции - 
строително-монтажни дейности 5) Част Водопровод и Канализация - частична 
преработка и ремонт на вътрешните водопроводни и канализационни инсталации  
  
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)  
 
Основен код Допълнителен код (когато е приложимо)  
Основен предмет на поръчка 45000000   
 
3) Количество или обем 
 
Строително-ремонтни работи на 4 РПУ-та към ОДП Ловеч - РПУ: Ловеч, Ябланица, 
Троян и Угърчин.   
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри)       валута __________ 
 
или от __________   до __________   валута __________ 
 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 
Наименование Подновяване и реконструкция на помещенията за задържане на 
територията на Областна Дирекция на Полицията (ОДП) Монтана  
 
1) Кратко описание 
 
Строително-ремонтни работи на 3 РПУ-та към ОДП Монтана - РПУ: Монтана, Лом и 
Берковица Видове работи по следните обособени строително-ремонтни части: 1) Част 
Архитектура - обновление и реконструкция на помещенията за задържане и 
обслужващите ги помещения; 2) Част Електрически инсталации - Силови инсталации - 
ел. захранване, осветителна инсталация, евакуационно осветление, контакти за битови 
(общи) и технологични нужди, други консуматори. Слаботокови инсталации - 
пожароизвестителна централа, система за видеонаблюдение, аварийна сигнализация, 
телефонна инсталация. 3) Част Отопление и вентилация 4) Част Конструкции - 
строително-монтажни дейности 5) Част Водопровод и Канализация - частична 
преработка и ремонт на вътрешните водопроводни и канализационни инсталации  
  
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)  
 
Основен код Допълнителен код (когато е приложимо)  
Основен предмет на поръчка 45000000   
 
3) Количество или обем 
 
Строително-ремонтни работи на 3 РПУ-та към ОДП Монтана - РПУ: Монтана, Лом и 
Берковица   
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри)       валута __________ 
 
или от __________   до __________   валута __________ 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11 
Наименование Подновяване и реконструкция на помещенията за задържане на 
територията на Областна Дирекция на Полицията (ОДП) Плевен  
 
1) Кратко описание 
 



Строително-ремонтни работи на 4 РПУ-та към ОДП Плевен - РПУ: Долни Дъбник, 
Левски, Никопол и Белене Видове работи по следните обособени строително-ремонтни 
части: 1) Част Архитектура - обновление и реконструкция на помещенията за 
задържане и обслужващите ги помещения; 2) Част Електрически инсталации - Силови 
инсталации - ел. захранване, осветителна инсталация, евакуационно осветление, 
контакти за битови (общи) и технологични нужди, други консуматори. Слаботокови 
инсталации - пожароизвестителна централа, система за видеонаблюдение, аварийна 
сигнализация, телефонна инсталация. 3) Част Отопление и вентилация 4) Част 
Конструкции - строително-монтажни дейности 5) Част Водопровод и Канализация - 
частична преработка и ремонт на вътрешните водопроводни и канализационни 
инсталации  
 
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)  
 
Основен код Допълнителен код (когато е приложимо)  
Основен предмет на поръчка 45000000   
 
3) Количество или обем 
 
Строително-ремонтни работи на 4 РПУ-та към ОДП Плевен - РПУ: Долни Дъбник, 
Левски, Никопол и Белене   
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри)       валута __________ 
 
или от __________   до __________   валута __________ 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12 
Наименование Подновяване и реконструкция на помещенията за задържане на 
територията на Областна Дирекция на Полицията (ОДП) Пловдив  
 
1) Кратко описание 
 
Строително-ремонтни работи на 3 РПУ-та към ОДП Пловдив - РПУ: Пловдив I, 
Пловдив II и Пловдив III Видове работи по следните обособени строително-ремонтни 
части: 1) Част Архитектура - обновление и реконструкция на помещенията за 
задържане и обслужващите ги помещения; 2) Част Електрически инсталации - Силови 
инсталации - ел. захранване, осветителна инсталация, евакуационно осветление, 
контакти за битови (общи) и технологични нужди, други консуматори. Слаботокови 
инсталации - пожароизвестителна централа, система за видеонаблюдение, аварийна 
сигнализация, телефонна инсталация. 3) Част Отопление и вентилация 4) Част 
Конструкции - строително-монтажни дейности 5) Част Водопровод и Канализация - 
частична преработка и ремонт на вътрешните водопроводни и канализационни 
инсталации  
 
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)  
 
Основен код Допълнителен код (когато е приложимо)  
Основен предмет на поръчка 45000000   
 
3) Количество или обем 
 
Строително-ремонтни работи на 3 РПУ-та към ОДП Пловдив - РПУ: Пловдив I, 
Пловдив II и Пловдив III   
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри)       валута __________ 
 



или от __________   до __________   валута __________ 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13 
Наименование Подновяване и реконструкция на помещенията за задържане на 
територията на Областна Дирекция на Полицията (ОДП) Разград  
 
1) Кратко описание 
 
Строително-ремонтни работи на 3 РПУ-та към ОДП Разград - РПУ: Разград, Исперих и 
Кубрат Видове работи по следните обособени строително-ремонтни части: 1) Част 
Архитектура - обновление и реконструкция на помещенията за задържане и 
обслужващите ги помещения; 2) Част Електрически инсталации - Силови инсталации - 
ел. захранване, осветителна инсталация, евакуационно осветление, контакти за битови 
(общи) и технологични нужди, други консуматори. Слаботокови инсталации - 
пожароизвестителна централа, система за видеонаблюдение, аварийна сигнализация, 
телефонна инсталация. 3) Част Отопление и вентилация 4) Част Конструкции - 
строително-монтажни дейности 5) Част Водопровод и Канализация - частична 
преработка и ремонт на вътрешните водопроводни и канализационни инсталации  
  
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)  
 
Основен код Допълнителен код (когато е приложимо)  
Основен предмет на поръчка 45000000   
 
3) Количество или обем 
 
Строително-ремонтни работи на 3 РПУ-та към ОДП Разград - РПУ: Разград, Исперих и 
Кубрат   
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри)       валута __________ 
 
или от __________   до __________   валута __________ 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14 
Наименование Подновяване и реконструкция на помещенията за задържане на 
територията на Областна Дирекция на Полицията (ОДП) Русе  
 
1) Кратко описание 
 
Строително-ремонтни работи на 6 РПУ-та към ОДП Русе - РПУ: Русе I, Русе II, Сливо 
Поле, Ветово, Русе и Бяла Видове работи по следните обособени строително-ремонтни 
части: 1) Част Архитектура - обновление и реконструкция на помещенията за 
задържане и обслужващите ги помещения; 2) Част Електрически инсталации - Силови 
инсталации - ел. захранване, осветителна инсталация, евакуационно осветление, 
контакти за битови (общи) и технологични нужди, други консуматори. Слаботокови 
инсталации - пожароизвестителна централа, система за видеонаблюдение, аварийна 
сигнализация, телефонна инсталация. 3) Част Отопление и вентилация 4) Част 
Конструкции - строително-монтажни дейности 5) Част Водопровод и Канализация - 
частична преработка и ремонт на вътрешните водопроводни и канализационни 
инсталации  
  
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)  
 
Основен код Допълнителен код (когато е приложимо)  
Основен предмет на поръчка 45000000   



 
3) Количество или обем 
 
Строително-ремонтни работи на 6 РПУ-та към ОДП Русе - РПУ: Русе I, Русе II, Сливо 
Поле, Ветово, Русе и Бяла   
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри)       валута __________ 
 
или от __________   до __________   валута __________ 
 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 15 
Наименование Подновяване и реконструкция на помещенията за задържане на 
територията на Областна Дирекция на Полицията (ОДП) Силистра  
 
  
1) Кратко описание 
 
Строително-ремонтни работи на 1 РПУ към ОДП Силистра - РПУ: Силистра Видове 
работи по следните обособени строително-ремонтни части: 1) Част Архитектура - 
обновление и реконструкция на помещенията за задържане и обслужващите ги 
помещения; 2) Част Електрически инсталации - Силови инсталации - ел. захранване, 
осветителна инсталация, евакуационно осветление, контакти за битови (общи) и 
технологични нужди, други консуматори. Слаботокови инсталации - 
пожароизвестителна централа, система за видеонаблюдение, аварийна сигнализация, 
телефонна инсталация. 3) Част Отопление и вентилация 4) Част Конструкции - 
строително-монтажни дейности 5) Част Водопровод и Канализация - частична 
преработка и ремонт на вътрешните водопроводни и канализационни инсталации  
  
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)  
 
Основен код Допълнителен код (когато е приложимо)  
Основен предмет на поръчка 45000000   
 
3) Количество или обем 
 
Строително-ремонтни работи на 1 РПУ към ОДП Силистра - РПУ: Силистра   
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри)       валута __________ 
 
или от __________   до __________   валута __________ 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 16 
Наименование Подновяване и реконструкция на помещенията за задържане на 
територията на Областна Дирекция на Полицията (ОДП) Сливен  
 
1) Кратко описание 
 
Строително-ремонтни работи на 3 РПУ към ОДП Сливен - РПУ: Котел, Сливен и 
Твърдица Видове работи по следните обособени строително-ремонтни части: 1) Част 
Архитектура - обновление и реконструкция на помещенията за задържане и 
обслужващите ги помещения; 2) Част Електрически инсталации - Силови инсталации - 
ел. захранване, осветителна инсталация, евакуационно осветление, контакти за битови 
(общи) и технологични нужди, други консуматори. Слаботокови инсталации - 
пожароизвестителна централа, система за видеонаблюдение, аварийна сигнализация, 
телефонна инсталация. 3) Част Отопление и вентилация 4) Част Конструкции - 



строително-монтажни дейности 5) Част Водопровод и Канализация - частична 
преработка и ремонт на вътрешните водопроводни и канализационни инсталации  
  
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)  
 
Основен код Допълнителен код (когато е приложимо)  
Основен предмет на поръчка 45000000   
 
3) Количество или обем 
 
Строително-ремонтни работи на 3 РПУ към ОДП Сливен - РПУ: Котел, Сливен и 
Твърдица   
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри)       валута __________ 
 
или от __________   до __________   валута __________ 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 17 
Наименование Подновяване и реконструкция на помещенията за задържане на 
територията на Областна Дирекция на Полицията (ОДП) Смолян  
 
1) Кратко описание 
 
Строително-ремонтни работи на 2 РПУ-та към ОДП Смолян - РПУ: Девин и Златоград 
Видове работи по следните обособени строително-ремонтни части: 1) Част 
Архитектура - обновление и реконструкция на помещенията за задържане и 
обслужващите ги помещения; 2) Част Електрически инсталации - Силови инсталации - 
ел. захранване, осветителна инсталация, евакуационно осветление, контакти за битови 
(общи) и технологични нужди, други консуматори. Слаботокови инсталации - 
пожароизвестителна централа, система за видеонаблюдение, аварийна сигнализация, 
телефонна инсталация. 3) Част Отопление и вентилация 4) Част Конструкции - 
строително-монтажни дейности 5) Част Водопровод и Канализация - частична 
преработка и ремонт на вътрешните водопроводни и канализационни инсталации  
  
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)  
 
  Основен код Допълнителен код (когато е приложимо)  
Основен предмет на поръчка 45000000   
  
3) Количество или обем 
 
Строително-ремонтни работи на 2 РПУ-та към ОДП Смолян - РПУ: Девин и Златоград   
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри)       валута __________ 
 
или от __________   до __________   валута __________ 
 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 18 
Наименование Подновяване и реконструкция на помещенията за задържане на 
територията на Областна Дирекция на Полицията (ОДП) София област  
 
  
1) Кратко описание 
 



Строително-ремонтни работи на 2 РПУ-та към ОДП София област - РПУ: Самоков и 
Годеч Видове работи по следните обособени строително-ремонтни части: 1) Част 
Архитектура - обновление и реконструкция на помещенията за задържане и 
обслужващите ги помещения; 2) Част Електрически инсталации - Силови инсталации - 
ел. захранване, осветителна инсталация, евакуационно осветление, контакти за битови 
(общи) и технологични нужди, други консуматори. Слаботокови инсталации - 
пожароизвестителна централа, система за видеонаблюдение, аварийна сигнализация, 
телефонна инсталация. 3) Част Отопление и вентилация 4) Част Конструкции - 
строително-монтажни дейности 5) Част Водопровод и Канализация - частична 
преработка и ремонт на вътрешните водопроводни и канализационни инсталации  
  
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)  
 
  Основен код Допълнителен код (когато е приложимо)  
Основен предмет на поръчка 45000000   
 
3) Количество или обем 
 
Строително-ремонтни работи на 2 РПУ-та към ОДП София област - РПУ: Самоков и 
Годеч   
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри)       валута __________ 
 
или от __________   до __________   валута __________ 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 19 
Наименование Подновяване и реконструкция на помещенията за задържане на 
територията на Столична Дирекция на Полицията (СДП) София  
 
  
1) Кратко описание 
 
Строително-ремонтни работи на 2 РПУ-та към СДП София град - РПУ: София 6 и 
София 9 Видове работи по следните обособени строително-ремонтни части: 1) Част 
Архитектура - обновление и реконструкция на помещенията за задържане и 
обслужващите ги помещения; 2) Част Електрически инсталации - Силови инсталации - 
ел. захранване, осветителна инсталация, евакуационно осветление, контакти за битови 
(общи) и технологични нужди, други консуматори. Слаботокови инсталации - 
пожароизвестителна централа, система за видеонаблюдение, аварийна сигнализация, 
телефонна инсталация. 3) Част Отопление и вентилация 4) Част Конструкции - 
строително-монтажни дейности 5) Част Водопровод и Канализация - частична 
преработка и ремонт на вътрешните водопроводни и канализационни инсталации  
  
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)  
 
Основен код Допълнителен код (когато е приложимо)  
Основен предмет на поръчка 45000000   
  
3) Количество или обем 
 
Строително-ремонтни работи на 2 РПУ-та към СДП София град - РПУ: София 6 и 
София 9   
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри)       валута __________ 
 
или от __________   до __________   валута __________ 



 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 20 
Наименование Подновяване и реконструкция на помещенията за задържане на 
територията на Областна Дирекция на Полицията (ОДП) Търговище  
 
  
1) Кратко описание 
 
Строително-ремонтни работи на 1 РПУ към ОДП Търговище - РПУ:Омуртаг Видове 
работи по следните обособени строително-ремонтни части: 1) Част Архитектура - 
обновление и реконструкция на помещенията за задържане и обслужващите ги 
помещения; 2) Част Електрически инсталации - Силови инсталации - ел. захранване, 
осветителна инсталация, евакуационно осветление, контакти за битови (общи) и 
технологични нужди, други консуматори. Слаботокови инсталации - 
пожароизвестителна централа, система за видеонаблюдение, аварийна сигнализация, 
телефонна инсталация. 3) Част Отопление и вентилация 4) Част Конструкции - 
строително-монтажни дейности 5) Част Водопровод и Канализация - частична 
преработка и ремонт на вътрешните водопроводни и канализационни инсталации  
  
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)  
 
Основен код Допълнителен код (когато е приложимо)  
Основен предмет на поръчка 45000000   
 
3) Количество или обем 
 
Строително-ремонтни работи на 1 РПУ към ОДП Търговище - РПУ:Омуртаг   
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри)       валута __________ 
 
или от __________   до __________   валута __________ 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 21 
Наименование Подновяване и реконструкция на помещенията за задържане на 
територията на Областна Дирекция на Полицията (ОДП) Хасково  
 
1) Кратко описание 
 
Строително-ремонтни работи на 3 РПУ към ОДП Хасково - РПУ: Харманли, 
Ивайловград и Димитровград Видове работи по следните обособени строително-
ремонтни части: 1) Част Архитектура - обновление и реконструкция на помещенията за 
задържане и обслужващите ги помещения; 2) Част Електрически инсталации - Силови 
инсталации - ел. захранване, осветителна инсталация, евакуационно осветление, 
контакти за битови (общи) и технологични нужди, други консуматори. Слаботокови 
инсталации - пожароизвестителна централа, система за видеонаблюдение, аварийна 
сигнализация, телефонна инсталация. 3) Част Отопление и вентилация 4) Част 
Конструкции - строително-монтажни дейности 5) Част Водопровод и Канализация - 
частична преработка и ремонт на вътрешните водопроводни и канализационни 
инсталации  
  
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)  
 
Основен код Допълнителен код (когато е приложимо)  
Основен предмет на поръчка 45000000   
  



3) Количество или обем 
 
Строително-ремонтни работи на 3 РПУ към ОДП Хасково - РПУ: Харманли, 
Ивайловград и Димитровград   
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри)       валута __________ 
 
или от __________   до __________   валута __________ 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 22 
Наименование Подновяване и реконструкция на помещенията за задържане на 
територията на Областна Дирекция на Полицията (ОДП) Шумен  
 
1) Кратко описание 
 
Строително-ремонтни работи на 1 РПУ към ОДП Шумен - РПУ: Шумен Видове работи 
по следните обособени строително-ремонтни части: 1) Част Архитектура - обновление 
и реконструкция на помещенията за задържане и обслужващите ги помещения; 2) Част 
Електрически инсталации - Силови инсталации - ел. захранване, осветителна 
инсталация, евакуационно осветление, контакти за битови (общи) и технологични 
нужди, други консуматори. Слаботокови инсталации - пожароизвестителна централа, 
система за видеонаблюдение, аварийна сигнализация, телефонна инсталация. 3) Част 
Отопление и вентилация 4) Част Конструкции - строително-монтажни дейности 5) Част 
Водопровод и Канализация - частична преработка и ремонт на вътрешните 
водопроводни и канализационни инсталации  
  
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)  
 
Основен код Допълнителен код (когато е приложимо)  
Основен предмет на поръчка 45000000   
  
3) Количество или обем 
 
Строително-ремонтни работи на 1 РПУ към ОДП Шумен - РПУ: Шумен   
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри)       валута __________ 
 
или от __________   до __________   валута __________ 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 23 
Наименование Подновяване и реконструкция на помещенията за задържане на 
територията на Областна Дирекция на Полицията (ОДП) Ямбол  
 
1) Кратко описание 
 
Строително-ремонтни работи на 1 РПУ към ОДП Ямбол - РПУ: Елхово Видове работи 
по следните обособени строително-ремонтни части: 1) Част Архитектура - обновление 
и реконструкция на помещенията за задържане и обслужващите ги помещения; 2) Част 
Електрически инсталации - Силови инсталации - ел. захранване, осветителна 
инсталация, евакуационно осветление, контакти за битови (общи) и технологични 
нужди, други консуматори. Слаботокови инсталации - пожароизвестителна централа, 
система за видеонаблюдение, аварийна сигнализация, телефонна инсталация. 3) Част 
Отопление и вентилация 4) Част Конструкции - строително-монтажни дейности 5) Част 
Водопровод и Канализация - частична преработка и ремонт на вътрешните 
водопроводни и канализационни инсталации  
  
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)  



 
  Основен код Допълнителен код (когато е приложимо)  
Основен предмет на поръчка 45000000   
3) Количество или обем 
 
Строително-ремонтни работи на 1 РПУ към ОДП Ямбол - РПУ: Елхово   
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри)       валута __________ 
 
или от __________   до __________   валута __________ 
 
 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 24 
Наименование Подновяване и реконструкция на помещенията за задържане на 
територията на Областна Дирекция на Полицията (ОДП) Перник  
 
1) Кратко описание 
 
Строително-ремонтни работи на 1 РПУ към ОДП Перник - РПУ: Перник II Видове 
работи по следните обособени строително-ремонтни части: 1) Част Архитектура - 
обновление и реконструкция на помещенията за задържане и обслужващите ги 
помещения; 2) Част Електрически инсталации - Силови инсталации - ел. захранване, 
осветителна инсталация, евакуационно осветление, контакти за битови (общи) и 
технологични нужди, други консуматори. Слаботокови инсталации - 
пожароизвестителна централа, система за видеонаблюдение, аварийна сигнализация, 
телефонна инсталация. 3) Част Отопление и вентилация 4) Част Конструкции - 
строително-монтажни дейности 5) Част Водопровод и Канализация - частична 
преработка и ремонт на вътрешните водопроводни и канализационни инсталации  
  
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)  
 
Основен код Допълнителен код (когато е приложимо)  
Основен предмет на поръчка 45000000   
 
3) Количество или обем 
 
Строително-ремонтни работи на 1 РПУ към ОДП Перник - РПУ: Перник II   
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри)       валута __________ 
 
или от __________   до __________   валута __________  


