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ОБЯВИ

1.  Информация  
за финансирането

Гореспоменатият Клиент възнаме-
рява да използва част от средствата 
от заем от субсидии, администриран 
от Европейската банка за възстано-
вяване и развитие (“Банката”) за 
стойността на гореспоменатия про-
ект.

Допълнителна финансова инфор-
мация:

Международен фонд “Козлодуй” 
(“МФК”) за подпомагане извеждане-
то от експлоатация на блокове от 
1-4 на “АЕЦ Козлодуй”.

2.  Информация за проекта
Описание на проекта:
Проект 13b и 13c “Доставка на 

инструменти и оборудване за демон-
таж и намаляване на размерите в 
Апаратните отделения и Спецкорпу-
сите”:

Тръжен 
пакет 1

Оборудване за достъп, 
подемно, товаро-
разтоварно и 
транспортно оборудване

Тръжен 
пакет 2

Промишлени инструменти 
и свързаното с тях 
оборудване

Тръжен 
пакет 3

Машини за рязане с 
диамантено въже и 
свързаното с тях 
оборудване

Тръжен 
пакет 4

Оборудване за остъргване 
на бетонни и епоксидни 
подови покрития

Тръжен 
пакет 5

Оборудване за локално 
пречистване на въздуха и 
вакуумна дезактивация

Тръжен 
пакет 6

Стационарно и преносимо 
оборудване за 
радиационен мониторинг

Тръжен 
пакет 7

Оборудване и компоненти 
за монтаж на временни 
електрически системи

Приблизителната обща стойност на 
проекта е 6 000 000 евро.

Валута: евро.
Вид на доставката: стоки.

Предполагаема начална дата на 
тръжната процедура: 
08.03.2021 г.

3. Друга информация
Договорите ще бъдат в съответ-

ствие с Политиките и правилата за 
провеждане на търгове на ЕБВР и 
ще бъдат достъпни за участие за 
фирми от всички страни, освен ако 
в тръжните документи не е посоче-
но друго.

Тръжната процедура по този 
проект ще бъде проведена чрез 
използването на електронната 
платформа на ЕБВР за провеждане 
на тръжни процедури при възлага-
не на договори (ECEPP). Ако въз-
намерявате да участвате в някоя от 
тръжните процедури по този про-
ект, моля да се уверите, че сте се 
регистрирали в електронната плат-
форма ECEPP (https://ecepp.ebrd.
com). Регистрираните юридически 
лица ще бъдат уведомени директно, 
когато някоя от тръжните процеду-
ри бъде публикувана.

4. Адрес на Възложителя
Галя Симеонова

Държавно предприятие  
“Радиоактивни отпадъци”  

(ДП “РАО”)
Група за управление на проекти 

за извеждане от експлоатация  
на Блокове 1-4 на “АЕЦ Козлодуй”  

и изграждане на Национално  
хранилище  за радиоактивни  

отпадъци (ГУП ИЕ-НХ) 
Площадка на “АЕЦ Козлодуй”

Козлодуй 3321
България

Тел.: +359 973 7 64 22
e-mail: DR-PMU@dprao.bg

Наименование на проекта: Програма за извеждане от експлоатация 
на Блокове 1-4 на “АЕЦ Козлодуй” и 
изграждане на Национално хранилище за 
радиоактивни отпадъци
Проект 13b и 13с “Доставка на инстру-
менти и оборудване за демонтаж и нама-
ляване на размерите в Апаратните отделе-
ния и Спецкорпусите”

Идент. №на проект на ЕБВР: 13

Държава: България

Наименование на Клиента: Държавно предприятие “Радиоактивни 
отпадъци”

Вид на тръжната процедура: Доставка на стоки

Бизнес сектор: Ядрена безопасност

Вид на обявлението: Общо обявление за тръжни процедури

Дата на публикуване: 01 март 2021 г.

България:  Доставка на инструменти и  
оБоруДване за Демонтаж и  
намаляване на размерите в апаратните 
отДеления и спецкорпусите

оБЩо оБявление  
за тръжни процеДури

ЖИлИщА, ИмоТИ

Продава

Едностайни

ПРоДАВА 1-стаен, жк Овча 
купел, 59 м2, подходящ за 
инвестиция, 63000 Е, 
0877275406

ПРоДАВА 1-стаен, жк Обеля, 
до спирки на градски транс-
порт и метростанция, 43000 
Е, 0894505078

Двустайни

ПРоДАВА 2-стаен, жк  Друж-
ба 1, 64 м2, до езерото, готов 
и обзаведен, 83000 Е, 
0878239184

ПРоДАВА 2-стаен, жк Люлин 
10, 60 м2, до метростанция, 
училище и детска градина, 
55041 Е, 0895664570

ПРоДАВА 2-стаен, жк Свобо-
да, 60 м2, до Северен парк, 
училище и детска градина, 
57000 Е, 0877248112

ПРоДАВА 2-стаен, жк Люлин 
център, 108 м2, южен, тухла, 
АКТ 16, 108000 Е, 
0895664570

ПРоДАВА 2-стаен, жк Надеж-
да 4, 66 м2, до детска гради-
на, 2 мин. Метростанция, 
61033 Е, 0894509360

ПРоДАВА 2-стаен, жк Овча 
купел, 59 м2, начален етап, в 
близост до ул. Боряна, 58930 
Е, 0877239412

ПРоДАВА 2-стаен, кв. Иван 
Вазов, 66 м2, за ремонт, на 
метри от Южен парк, 129500 
Е, 0877766417 

ПРоДАВА 2-стаен, жк Овча 
купел, 68 м2, АКТ 14, до 
магазини и спирки, 62386 Е, 
0894509360 

ПРоДАВА 2-стаен, жк Надеж-
да 1, 61 м2, 2022, до метро, 
спирки и магазини, 525624 Е, 
0894509360

ПРоДАВА 2-стаен, жк Надеж-
да 4, 66 м2, 2022, до метро, 
детска градина и училище, 
61033 Е, 0894509360

ПРоДАВА 2-стаен, жк Овча 
купел, 81 м2, до НБУ  и спир-
ки 2022, 75000 Е, 
0878239928, 0878916599

ПРоДАВА 2-стаен, жк Студу-
дентски град, 50 м2, до х-л 
Вега, ет.3, обзаведен, 73100 
Е, 0894644943

ПРоДАВА 2-стаен, жк Суха 
река, 50 м2, 2022, топ лока-
ция за района, до метро, 
47480 Е, 0894509360

ПРоДАВА 2-стаен, жк Надеж-
да 1, 63 м2, 2022, до метро, 
спирки и магазини, 54480 Е, 
0894509360

Тристайни

ПРоДАВА 3-стаен, жк Мана-
настирски ливади – Изток, 
135 м2, обзаведен, сграда от 
2008 година, 0894505862

ПРоДАВА 3-стаен, жк Център, 
100 м2, отлична локация в 
топ център, 175000 Е, 
0877280128

ПРоДАВА 3-стаен, кв. Дърве-
ница, 107 м2, готов, отлично 
обзаведен, 140000 Е, 
0877442706

ПРоДАВА 3-стаен, кв. Симео-
ново, 113 м2, до лифт Симео-
ново, слънчев, АКТ 16, 
135000 Е, 0876297809

ПРоДАВА 3-стаен, кв. Гео 
Милев, 108 м2, ет.3, стилен, 
обзаведен -193000 Е, 
0894644943

Четиристайни

ПРоДАВА 4-стаен, кв. Вито-
ша, 138 м2, отлично разпре-
деление, АКТ 15, 173900 Е, 
0894505862

ПРоДАВА 4-стаен, жк Овча 
купел, 110 м2, готов, отлична 
локация, 119000 Е, 
0894606166

ПРоДАВА 4-стаен, кв. Хипо-
друма, 215 м2, на ш/з, до 
метростанция и спирки, 
258000 Е, 0894505862

ПРоДАВА 4-стаен, Център, 
110 м2, топ локация, с/у бив-
шия партиен дом, 220000 Е, 
0894304471

Вили, къщи

ПРоДАВА къща, гр. Самоков 
– център, 2 ет., 150 м2, двор 
400 м2, готова, 54000 Е, 
0894505933

ПРоДАВА къща, гр. Костенец, 
192 м2, двор 130 м2, ток, 
вода, канал, 59900 Е, 
0894505933

ПРоДАВА етаж от къща, с. 
Чепинци, 110 м2, обзаведен, 
добро състояние, 74000 Е, 
0894505933

ПРоДАВА нова къща в с. Гор-
на Малина, 400 м2, двор, 650 
м2, т/в/к, 187700 Е, 
0894644943

ПРоДАВА къща, гр. Сливница, 
110 м2, двор 500 м2, вода, 
ток, 49000 Е, 0894505078

офиси, магазини

ПРоДАВА магазин, кв. Хла-
дилника, 31 м2, големи вит-
рини, 59900 Е, 0894505933

КуПува

3-сТАЕН, жк Люлин, до 
метро, нова кооперация, за 
клиенти на чужд холдинг, 
0895664570

Под наем

Дава

1-сТАЕН, жк Люлин център, 
50 м2, южен, тухла, АКТ 16, 
108000 Е, 0895664570

4-сТАЕН, кв. Хладилника, 140 
м2, до Южен парк, с гараж 50 
м2, 670Е, 0894505933

УслУгИ

Битови

оТПУшВАм експресно кана-
ли, ремонти, без почивен ден, 
и за София окръг, 
0895693936

АВАРИйНо отпушване на 
канали. Ремонт ВиК. Телефон 
за контакт: 0885248295

оТПУшВАНЕ канали – ВиК за 
гр. Перник, гр. Самоков, гр. 
Костинброд. Тел. 0885248295

РАБоТА

Предлага

ТъРсИм международeн 
шофьор за Беларус и Русия. 
0889801111

ТРАНсПоРТНА фирма в 
гр. СОФИЯ, търси да 
назначи шофьори С+Е за 
релацията БГ - ИТ - БГ. 
Гарантирани 4 курса на 
месец! Много добро въз-
награждение и заплащане 
веднага след курс! Тел: 
0888595560

Малки обяви

Краен сроК

12:00 ч в работния ден  
преди датата на публикуване

за приемане на карета в рубрика
сеМеЙнИ оБЯВИ 

Заявете на телефон 

02/975 3736 

ПЛаТеТе
вашата МаЛКа оБЯВа  

за в.  във всеки офис на  

n Малки обяви
n Честитки

n Възпоменания

обаждания се приемат всеки работен ден 
от 10.00 до 17.00 часа.


