
 1 Стандартен формуляр 14 – BG 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Служба за публикации на Официален вестник на Европейския съюз 
ул. Мерсие № 2, L-2985 Люксембург  факс: +352 29 29 42 670 
E-mail: ojs@publications.europa.eu   Онлайн съобщение: http://simap.europa.eu 
 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕЗАВЪРШЕНА ПРОЦЕДУРА ИЛИ 

CORRIGENDUM 
Напомняне: Ако някоя поправена или добавена информация води до съществена промяна на условията, 
предвидени в оригиналното обявление за поръчка по отношение на принципите на равноправно 
отношение и на задачата на конкурентното възлагане на поръчки, ще бъде необходимо да се увеличат 
първоначално предвидените крайни срокове. 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН 

І.1) НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕСИ И АДРЕС ЗА КОНТАКТИ 

Официално наименование: 
 
Пощенски адрес: 
 
Град: 
 

Пощенски код: Държава: 

Адрес за контакти: 
 
На вниманието на: 

Телефон: 

Адрес на електронната поща: 
 

Факс: 

Интернет адрес/и (в приложимите случаи) 
Общ адрес на възлагащия орган (URL): 
 
Адрес на профила на купувача (URL): 
 
 
 
 
I.2) ВИД НА ВЪЗЛАГАЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 

Възлагащ орган (в случая на поръчка, попадаща в обхвата на Директива 2004/18/ЕО)                         

Възложител (в случая на поръчка, попадаща в обхвата на Директива 2004/17/ЕО —                             
„Комунални услуги“) 
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РАЗДЕЛ ІІ: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 

ІІ.1) ОПИСАНИЕ 

II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя 
(както е посочено в оригиналното обявление)  

_____________________________________________________________________________________________ 

II.1.2) Кратко описание на поръчката(ите) (както е посочено в оригиналното обявление) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

II.1.3) Общ речник на възлагането (CPV) (както е посочено в оригиналното обявление) 

 Основен речник Допълнителен речник  
(в приложимите случаи) 

Основен предмет  ��.��.��.��-� ����-�  ����-� 
 
 
 
Допълнителен 
предмет/и 

��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 

 

 

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА 

ІV.1) ВИД ПРОЦЕДУРА 

ІV.1.1) Вид процедура (както е посочено в оригиналното обявление) 

Открита   

Ограничена  

Ускорена ограничена  

Договорена  

Ускорена договорена  

Конкурсен диалог  
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IV.2) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 

IV.2.1) Рефентен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя  
(както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо) 

_____________________________________________________________________________________________ 

IV.2.2) Справка за обявления, подадени по електронен път (ако е известна) 

Oригинално обявление, изпратено чрез: SIMAP  
  OВ S електронен подател  
 
 Вход:  

 Справка за обявления:  -  (година и номер на документа) 

IV.2.3) Обявление, за което се отнася тази публикация (в приложимите случаи) 

   

Номер на обявлението в ОВ:   ����/S���-������� от ��/��/���� (дд/мм/гггг) 

IV.2.4) Дата на изпращане на оригиналното обявление:   ��/��/���� (дд/мм/гггг) 

 

 

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  

VI.1) ТОВА ОБЯВЛЕНИЕ ВКЛЮЧВА (в приложимите случаи; отбележете необходимите графи) 

Незавършена процедура                 Корекция                            Допълнителна информация            

VI.2) ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НЕЗАВЪРШЕНА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ (в приложимите случаи; отбележете 
необходимите графи) 

Процедурата по възлагане беше прекратена.                   

Процедурата по възлагане беше обявена за неуспешна.                   

Поръчката не беше възложена.                   

Поръчката може да бъде предмет на повторно 
публикуване.  
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VI.3) ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ (в приложимите случаи; за да уточните частта от 
текста или датите за добавяне или коригиране, моля винаги указвайте съответния раздел и номер на 
параграф на оригиналното обявление) 

VI.3.1) Промяна в първоначалната  
информация, подадена 
от възлагащия орган 

Публикувани в TED данни, които не  
съответстват на първоначалните, 
подадени от възлагащия орган 

И двете  

VI.3.2) В оригиналното обявление  В съответстващата тръжна  
документация 

(за допълнителна информация, моля 
направете справка със съответната 
тръжна документация) 

И в двете  
 

(за допълнителна 
информация, моля 
направете справка 
със съответната 
тръжна 
документация) 

VI.3.3) Tекст за коригиране в оригиналното обявление (в приложимите случаи) 

Част от текста, която трябва 
да се промени: 

Вместо:  Да се чете:  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

VI.3.4) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление (в приложимите случаи) 

Място на датите, които 
трябва да бъдат променени: 

Вместо:  Да се чете:  

________________________ 

________________________ 
��/��/����
��:�� 

(дд/мм/гггг) 

(час) 

��/��/���� 
��:�� 

(дд/мм/гггг) 

(час) 

________________________ 

________________________ 
��/��/����
��:�� 

(дд/мм/гггг) 

(час) 

��/��/���� 
��:�� 

(дд/мм/гггг) 

(час) 
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VI.3.5) Адреси и адрес за контакти, които трябва да бъдат коригирани (в приложимите случаи) 

Част от текста, която трябва да се промени (в приложимите случаи): 

 
Официално наименование: 
 
Пощенски адрес: 
 
Град: 
 

Пощенски код:        Държава: 

Адрес за контакти: 
 
На вниманието на: 

Телефон: 

E-mail:  
 

Факс: 

Интернет адрес/и (в приложимите случаи) 
Общ адрес на възлагащия орган (URL): 
 
Адрес на профила на купувача (URL): 
 
 
 

VI.3.6) Текст, който трябва да се добави в оригиналното обявление (в приложимите случаи) 

Частта от текста, която 
трябва да се добави: 

Текст, който трябва да се добави: 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

VI.4) ДРУГА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (в приложимите случаи) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

------------------------------- (Използвайте раздел VI колкото пъти е необходимо) ------------------------------------------ 

 

 

VI.5) ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩОТО ОБЯВЛЕНИЕ:   ��/��/���� (дд/мм/гггг) 

 


