
          ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ-ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

Οι  σύνδεσμοι/επιμελητήρια  παραλήπτες  του  παρόντος  δελτίου  παρακαλούνται  για  την  ενημέρωση  των  επιχειρήσεων  –  μελών  σας.
Παρακαλούμε οι  σχετικοί  πίνακες να διαβιβάζονται  αυτούσιοι,  προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να μην χάνουν τις προθεσμίες αναζητώντας
πληροφορίες,  που  αναφέρονται  σ’  αυτούς.  Οι  σχετικές  πληροφορίες  για  τους  διαγωνισμούς  βρίσκονται  επίσης  στην  ιστοσελίδα
www.agora.mfa.gr. 

Οι  ενδιαφερόμενοι για την προμήθεια συγκεκριμένου τεύχους προκήρυξης, θα πρέπει να απευθύνονται  απευθείας  στον αρμόδιο κατά
περίπτωση φορέα, ο οποίος διεξάγει το διαγωνισμό. Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και το κόστος προμήθειας του τεύχους του κάθε
διαγωνισμού αναφέρονται στους κάτωθι πίνακες.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN)

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  1 «Προμήθεια μη χημικών 
ιατρικών αναλωσίμων 
υλικών μιας χρήσης και 
αιματολογικών αναλωσίμων 
υλικών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN 516 400.00

«„Universitetska mnogoprofilna bolnitsa za aktivno 
lechenie — Plovdiv“ AD» (Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο Plovdiv) 115532049
Δ/νση: bul. „Balgariya“ No. 234, Plovdiv 4000, 
Βουλγαρία
Web: http://www.mbal.net/main.php?
module=content&cnt_id=1

Αρμόδια για πληροφορίες: Petya Gavazova
Τηλέφωνο: +359 899309859
Φαξ: +359 32959221
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: mbalplovdiv  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  www  .  mbal  .  net  /  main  .  php  ?  
module  =  content  &  cnt  _  id  =5  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  www  .  mbal  .  net  /  ma  
in  .  php  ?  
module  =  news  &  object  =  info  
&  action  =  view  &  nws  _  id  =47  
0

24/06/2020 16:00
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να υπο-
βάλλονται στην προαναφερ-
θείσα διεύθυνση.

Γλώσσα που μπορεί να συ-
νταχθούν οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής: μόνο 
βουλγαρικά.  

1

http://www.mbal.net/main.php?module=content&cnt_id=5
http://www.mbal.net/main.php?module=content&cnt_id=5
http://www.mbal.net/main.php?module=news&object=info&action=view&nws_id=470
http://www.mbal.net/main.php?module=news&object=info&action=view&nws_id=470
http://www.mbal.net/main.php?module=news&object=info&action=view&nws_id=470
mailto:mbalplovdiv@abv.bg
http://www.mbal.net/main.php?module=content&cnt_id=1
http://www.mbal.net/main.php?module=content&cnt_id=1


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN)

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

   2 «Προμήθεια τροφίμων, 
ποτών, καπνού και συναφών 
προϊόντων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  781 020.00

«Rayon „Tsentralen“ — obshtina Plovdiv» (Περιοχή 
„Tsentralen“ — Δήμος Plovdiv) 0004715040031
Δ/νση: ul. „Hr. G. Danov“ No. 39, Plovdiv 4000, 
Βουλγαρία 
Web: http://www.plovdivcentral.org/

Αρμόδιος για πληροφορίες: R. Mitev, R. Elenkova
Τηλέφωνο: +359 32658219 / +359 32635345/ +359 
32658221
Φαξ: +359 32626204
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: centralen  @  plovdiv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  centralen  .  plovdiv  .  bg  /  profil  -  na  -  kupuvacha  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
http  ://  centralen  .  plovdiv  .  b  
g  /  profil  -  na  -  
kupuvacha  /9100-  
74622052020

25/06/2020 17:15
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να υπο-
βάλλονται στην προαναφερ-
θείσα διεύθυνση.

Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο
βουλγαρικά.  

  3 «Προμήθεια διάφορων 
ιατρικών συσκευών και 
προϊόντων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  2 150 545.00

«SBALOZ „D-r M. Markov“ — Varna“ EOOD» 
(Ειδικό Νοσοκομείο Ογκολογικών Παθήσεων„D-r M. 
Markov“ — Varna”) 000090154
Δ/νση: bul. „Tsar Osvoboditel“ No. 100, Varna 9000, 
Βουλγαρία 
Web: http  ://  www  .  varnaoncology  .  org   

Αρμόδιος για πληροφορίες: Mariyana Atanasova
Τηλέφωνο: +359 885994069 
Φαξ: +359 52614141
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: sbalozvarna  _  zop  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  www  .  varnaoncology  .  org  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  zop  .  varnaoncology  
.  org  /  Procurement  .  aspx  ?  
id  =3101&  type  =5  

25/06/2020 14:30
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /6  
3887.
Γλώσσα που μπορεί να συ-
νταχθούν οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής: μόνο 
βουλγαρικά.  

2

https://app.eop.bg/today/63887
https://app.eop.bg/today/63887
http://zop.varnaoncology.org/Procurement.aspx?id=3101&type=5
http://zop.varnaoncology.org/Procurement.aspx?id=3101&type=5
http://zop.varnaoncology.org/Procurement.aspx?id=3101&type=5
http://www.varnaoncology.org/
mailto:sbalozvarna_zop@abv.bg
http://www.varnaoncology.org/
http://centralen.plovdiv.bg/profil-na-kupuvacha/9100-74622052020
http://centralen.plovdiv.bg/profil-na-kupuvacha/9100-74622052020
http://centralen.plovdiv.bg/profil-na-kupuvacha/9100-74622052020
http://centralen.plovdiv.bg/profil-na-kupuvacha
mailto:centralen@plovdiv.bg
http://www.plovdivcentral.org/


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN)

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  4 «Προμήθεια γαλακτοκομικών 
προϊόντων» 

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  164 374.43

«Obshtina Plovdiv — rayon „Yuzhen“» (Δήμος 
Plovdiv — Περιοχή „Yuzhen“) 0004715040070
Δ/νσηul. „Makedoniya“ No. 73A, Plovdiv 4004, 
Βουλγαρία
Web: https://south-plovdiv.bg/

Αρμόδιος για πληροφορίες: Elena Nikolaeva 
Abrasheva
Τηλέφωνο: +359 32276142
Φαξ: +359 32674130
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  jurist  @  south  -  plovdiv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https  ://  south  -  
plovdiv  .  bg  /  buyer  -  profile  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http://south.plovdiv.bg/2
020/05/27/1/

26/06/2020  17:00
 
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
διεύθυνση.

Γλώσσα που μπορεί να συ-
νταχθούν οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής: μόνο 
βουλγαρικά.  

   5 «Προμήθεια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών» 

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  131 586.00

«Yugozapaden universitet „Neofit Rilski“» 
(Νοτιοδυτικό  Πανεπιστήμιο „Neofit Rilski“ς) 
000017149
Δ/νση: ul. „Ivan Mihaylov“ No. 66, Blagoevgrad 2700,
Βουλγαρία
Web:  www  .  swu  .  bg  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Nikolay Naumov
Τηλέφωνο: +359 886494909
Φαξ: +359 73885516
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: op  @  swu  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  
https  ://  op  .  swu  .  bg  /  proc  /  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα στοι-
χεία επί του διαγωνισμού 
(στη βουλγαρική) βλ. και: 
https  ://  op  .  swu  .  bg  /  proc  /8  
-  procedure  -  articles  /111-  
00285-2020-0007

26/06/2020 17:00
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
προαναφερθείσα διεύθυνση.

Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο
βουλγαρικά.

3

https://south-plovdiv.bg/buyer-profile
https://south-plovdiv.bg/buyer-profile
https://op.swu.bg/proc/8-procedure-articles/111-00285-2020-0007
https://op.swu.bg/proc/8-procedure-articles/111-00285-2020-0007
https://op.swu.bg/proc/8-procedure-articles/111-00285-2020-0007
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mailto:op@swu.bg
http://www.swu.bg/
http://south.plovdiv.bg/2020/05/27/1/
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN)

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 6 «Προμήθεια  εργαστηριακού 
εξοπλισμού»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  238 833.33

«Institut po polimeri — BAN» (Ινστιτούτο 
πολυμερών – Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών)  
000665295
Δ/νση: ul. „Akad. G. Bonchev“, bl. 103A, Sofia 1113, 
Βουλγαρία
Web: http  ://  www  .  polymer  .  bas  .  bg  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Gergana Pasheva 
Τηλέφωνο: +359 887465352
Φαξ: +359 8700309
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: zop  @  polymer  .  bas  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  www  .  polymer  .  bas  .  bg  /  index  .  php  ?  
option  =  com  _  content  &  view  =  article  &  id  =345  Itemid  =24  
&  lang  =  bg  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  www  .  polymer  .  bas  
.  bg  /  index  .  php  ?  op  -  
tion  =  com  _  content  &  view  =  a  
rticle  &  id  =345  Itemid  =24&  l  
ang  =  bg  

26/06/2020 17:30
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
προαναφερθείσα διεύθυνση.

Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο
βουλγαρικά.  

  7 «Προμήθεια ιατρικών 
αναλώσιμων υλικών» 

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  2 550 725.00

« MBAL „D-r Tota Venkova“ AD » (Γενικό Νοσοκο-
μείο „D-r Tota Venkova“ AD)  107507217
Δ/νση: ul. „D-r Iliev Detskiya“ No. 1, Gabrovo 5300, 
Βουλγαρία
Web targovembalgabrovo  @  gmail  .  com  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Milena Yordanova
Τηλέφωνο: +359 66800638
Φαξ: +359 66800243
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: targovembalgabrovo  @  g  -  
mail  .  com  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  http  ://  zop  .  mbal  -  
gabrovo  .  com  /  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  zop  .  mbalgabrovo  .  c  
om  /  auction  /285  

26/06/2020 16:30
 
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
προαναφερθείσα διεύθυνση.

Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο
βουλγαρικά.  

4

http://zop.mbalgabrovo.com/auction/285
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/285
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN)

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  8 «Προμήθεια ιατρικών 
αναλώσιμων υλικών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  1 022 145.00

«UMBAL „Sveta Anna“ — Sofia“ AD» 
(Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο „Sveta Anna“ 
— Sofia“ AD) 130367715
Δ/νση: zh.k. „Mladost 1“, ul. „Dimitar Mollov“ No. 1, 
Sofia 1750, Βουλγαρία 
Web: http://www.sveta-anna.eu/

Αρμόδιοι για πληροφορίες: Boyan Avdzhiyski, Diana 
Bengarska
Τηλέφωνο: +359 29759011
Φαξ: +359 29759011
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: otdel  .  opd  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http  ://  sveta  -  
anna  .  eu  /  bg  /  Profil  -  na  -  kupuvacha  _  p  35.  html  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
http  ://  www  .  sveta  -  
anna  .  eu  /  TXT  /  OPtxt  -  
WEB  .  html  #  proc  /207  

26/06/2020 16:15
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να υπο-
βάλλονται στην προαναφερ-
θείσα διεύθυνση.

Γλώσσα που μπορεί να συ-
νταχθούν οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής: μόνο 
βουλγαρικά.  

  9 «Προμήθεια  εξοπλισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  362 000.00

«„Mini Maritsa-iztok“ EAD» (Θερμοηλεκτρικός 
Σταθμός „Mini Maritsa-iztok“ EAD) 833017552
Δ/νση: ul. „Georgi Dimitrov“ No. 13, Radnevo 6260, 
Βουλγαρία
Web: https://www.marica-iztok.com/ 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Violeta Gospodinova 
Kurteva 
Τηλέφωνο: +359 41783305-4028
Φαξ: +359 41783363
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: violeta  .  kurteva  @  marica  -  
iztok  .  com  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  buyer  /10687  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  
/62347

29/06/2020 23:59
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
στη διεύθυνση: 
https  ://  app  .  eop  .  bg  /  today  /6  
2347

Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο
βουλγαρικά.  

5
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN)

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  10 «Προμήθεια προϊόντων 
καθαρισμού»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  539 745.60

 «UMBAL „Sv. Ekaterina“ EAD» (Πανεπιστημιακό 
Γενικό Νοσοκομείο „Sv. Ekaterina“ EAD) 831605845
Δ/νση:  rayon „Triaditsa“, bul. „Pencho Slaveykov“ 
No. 52 A, Sofia 1431, Βουλγαρία
Web: http://svetaekaterina.eu/

Αρμόδιοι για πληροφορίες: Galina Gancheva, Vasilka 
Tsvetanova
Τηλέφωνο: +359 29159450
Φαξ: +359 29159443
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  ggancheva  @  uhsek  .  com  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή 
http  ://  svetaekaterina  .  eu  /  profile  /  public  _  orders  /?  
yr  =2020  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  svetaekaterina  .  eu  /  
profile  /  public  _  orders  /?  
i  _  id  =16&  yr  =2020  

29/06/2020 16:30
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
προαναφερθείσα διεύθυνση.

Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο
βουλγαρικά.  

  11 «Προμήθεια τηλεοπτικού και 
οπτικοακουστικού 
εξοπλισμού» 

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  1 730 000.00

«Narodno sabranie na Republika Balgariya» (Εθνικό
Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας) 
000695018
Δ/νση: pl. „Narodno sabranie“ No. 2, Sofia 1169, 
Βουλγαρία
Web: www.parliament.bg

Αρμόδιος για πληροφορίες: Strashimir Strashimirov
Τηλέφωνο: +359 29393051
Φαξ: +359 29813131
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
s  .  strashimirov  @  parliament  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  www  .  parliament  .  bg  /  bg  /  publicprocurement  /  I  
D  /534  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  www  .  parliament  .  b  
g  /  bg  /  publicprocurement  /  
ID  /534  

30/06/2020  17:30
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
ακόλουθη διεύθυνση:  
Narodno sabranie na 
Republika Balgariya. 
(000695018)
Ταχ. διεύθυνση: pl. Knyaz 
Akeksandar I, No 1, Sofia 
1169, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: 
Radostina Kirilova
Τηλέφωνο: +359 29393059
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
r  .  kirilova  @  parliament  .  bg  
Φαξ: +359 29813131
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN)

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γλώσσα που μπορεί να συ-
νταχθούν οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής: μόνο 
βουλγαρικά.  

  12 «Προμήθεια ιατρικών 
αναλώσιμων υλικών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN 251 631.37

«Spetsializirana bolnitsa za aktivno lechenie za 
pnevmoftiziatrichni zabolyavaniya „D-r D. 
Gramatikov“ — Ruse“ EOOD» (Ειδικό Νοσοκομείο 
Πνευμονοφυσιατρικών Παθήσεων Dr. D. 
Gramatikov- Ruse) 117525838
Δ/νση: ul. „Aleya Liliya“ No. 1, Ruse 7003, 
Βουλγαρία
Web: http://sbalpfz-gramatikov.com/ 
Αρμόδια για πληροφορίες: Teodora Ivanova 
Τηλέφωνο: +359 82813962
Φαξ: +359 82823879
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: sbalpfz  _  ruse  @  abv  .  bg  
 Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  sop  .  bg  /  sbalpfz  -  gramatikov  -706/  proceduri  -  
20-1-  zop  /  a  1-0006303.  html  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  sop  .  bg  /  sbalpfz  -  
gramatikov  -  
706/  proceduri  -20-1-  
zop  /  a  1-0006303.  html  

30/06/2020 16:30
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να υπο-
βάλλονται στην προαναφερ-
θείσα διεύθυνση.

Γλώσσα που μπορεί να συ-
νταχθούν οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής: μόνο 
βουλγαρικά.  

  13 «Προμήθεια φαρμακευτικών 
προϊόντων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN 587 085.33

«Spetsializirana bolnitsa za aktivno lechenie za 
pnevmoftiziatrichni zabolyavaniya „D-r D. 
Gramatikov“ — Ruse“ EOOD» (Ειδικό Νοσοκομείο 
Πνευμονοφυσιατρικών Παθήσεων Dr. D. 
Gramatikov- Ruse) 117525838
Δ/νση: ul. „Aleya Liliya“ No. 1, Ruse 7003, 
Βουλγαρία
Web: http://sbalpfz-gramatikov.com/ 

Αρμόδια για πληροφορίες: Teodora Ivanova 
Τηλέφωνο: +359 82813962
Φαξ: +359 82823879

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  sop  .  bg  /  sbalpfz  -  
gramatikov  -  
706/  proceduri  -20-1-  
zop  /  a  1-0006302.  html  

30/06/2020 16:30
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να υπο-
βάλλονται στην προαναφερ-
θείσα διεύθυνση.

Γλώσσα που μπορεί να συ-
νταχθούν οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής: μόνο 
βουλγαρικά.  
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN)

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: sbalpfz_ruse@abv.bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  sop  .  bg  /  sbalpfz  -  gramatikov  -706/  proceduri  -  
20-1-  zop  /  a  1-0006302.  html  

  14 «Προμήθεια υπολογιστικών 
τομογράφων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN 896 667.00

«Institut po informatsionni i komunikatsionni 
tehnologii pri BAN» (Ινστιτούτο Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών Τεχνολογιών υπό της Βουλγαρικής 
Ακαδημίας Επιστημών ) 175905727
Δ/νση: ul. „Akad. Georgi Bonchev“ bl. 25A, Sofia 
1113, Βουλγαρία
Web: www.iict.bas.bg

Αρμόδια για πληροφορίες: dots. Ivan Georgiev
Τηλέφωνο: +359 886974203
Φαξ: +359 28707273
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: zopiict  @  bas  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  sop  .  bg  /  iict  .  bas  -739/#  h  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  sop  .  bg  /  iict  .  bas  -  
739/#  h  

30/06/2020 17:30
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να υπο-
βάλλονται στην προαναφερ-
θείσα διεύθυνση.

Γλώσσα που μπορεί να συ-
νταχθούν οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής: μόνο 
βουλγαρικά.  

 15 «Προμήθεια φαρμακευτικών 
προϊόντων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  588 695.76

«UMBAL „Sveta Anna“ — Sofia“ AD» 
(Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο „Sveta Anna“ 
— Sofia“ AD) 130367715
Δ/νση: zh.k. „Mladost 1“, ul. „Dimitar Mollov“ No. 1,
Sofia 1750, Βουλγαρία 
Web: http://www.sveta-anna.eu/

Αρμόδιοι για πληροφορίες: Boyan Avdzhiyski, Diana 
Bengarska
Τηλέφωνο: +359 29759011
Φαξ: +359 29759011
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: otdel  .  opd  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http  ://  www  .  sveta  -  
anna  .  eu  /  bg  /  Profil  -  na  -  kupuvacha  _  p  35.  html  

όστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
http  ://  www  .  sveta  -  
anna  .  eu  /  TXT  /  OPtxt  -  
WEB  .  html  #  proc  /208  
 

01/07/2020 16:15
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να υπο-
βάλλονται στην προαναφερ-
θείσα διεύθυνση.

Γλώσσα που μπορεί να συ-
νταχθούν οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής: μόνο 
βουλγαρικά.  
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN)

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  16 «Προμήθεια τηλεπικοινωνια-
κού υλικού»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  494 000.00

«VVMU „N. Y. Vaptsarov“» (Ανώτερη Ναυτική 
Σχολή „N. Y. Vaptsarov“) 129004492
Δ/νση: ul. „Vasil Drumev“ No. 73, Varna 9002, 
Βουλγαρία 
Web: http://pp.naval-acad.bg/

Αρμόδιος για πληροφορίες: Boris Borisov
Τηλέφωνο: +359 52552239
Φαξ: +359 52303163
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: naval  _  acad  _  legal  @  abv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http  ://  pp  .  naval  -  
acad  .  bg  /?  page  _  id  =4660  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
http  ://  pp  .  naval  -  acad  .  bg  /?  
page  _  id  =4660  

02/07/2020 17:00
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να υπο-
βάλλονται στην προαναφερ-
θείσα διεύθυνση.

Γλώσσα που μπορεί να συ-
νταχθούν οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής: μόνο 
βουλγαρικά.  

   17 «Προμήθεια ιατρικών συ-
σκευών»
 
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):
BGN  400 000.00

«„MBAL „Sveti Ivan Rilski“ EOOD» (Γενικό Νοσο-
κομείο „Sveti Ivan Rilski“ EOOD) 109501412
Δ/νση: ul. „Sveti Georgi“ No. 2, Dupnitsa 2600, Βουλ-
γαρία
Web: https  ://  mbal  .  org  /  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Boyan Avdzhiyski, Vanya
Chorbadzhiyska
Τηλέφωνο: +359 879881-049
Φαξ: +359 29759011
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mbaldupnitsa  @  gmail  .  com  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  mbal  .  org  /  category  /  profil  -  na  -  kupuvacha  /  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
https  ://  mbal  .  org  /  
%  d  0%  b  4%  d  0%  be  
%  d  1%81%  d  1%82%  d  0%  b  0  
%  d  0%  b  2%  d  0%  ba  %  d  0%  b  0-  
%  d  0%  bd  %  d  0%  b  0-  
%  d  1%81%  d  0%  b  8%  d  1%81  
%  d  1%82%  d  0%  b  5%  d  0%  bc  
%  d  0%  b  0-  
%  d  0%  b  7%  d  0%  b  0-%  d  0%  ba  
%  d  0%  be  %  d  0%  bc  %  d  0%  bf  
%  d  1%8  e  %  d  1%82%  d  1%8  a  
%  d  1%80-%  d  1%82%  d  0%  be  
%  d  0%  

02/07/2020 15:45

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
διεύθυνση.

Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο
βουλγαρικά.  

9
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https://mbal.org/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8E%D1%82%D1%8A%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%25
https://mbal.org/category/profil-na-kupuvacha/
mailto:mbaldupnitsa@gmail.com
https://mbal.org/
http://pp.naval-acad.bg/?page_id=4660
http://pp.naval-acad.bg/?page_id=4660
http://pp.naval-acad.bg/?page_id=4660
http://pp.naval-acad.bg/?page_id=4660
mailto:naval_acad_legal@abv.bg
http://pp.naval-acad.bg/


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN)

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  18 «Προμήθεια ιατρικών 
αναλώσιμων υλικών»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  321 481.15

«Meditsinski universitet — Plovdiv» (Ιατρικό 
Πανεπιστήμιο  — Plovdiv)  000455471
Δ/νση: bul. „Vasil Aprilov“ No. 15a, Plovdiv 4000, 
Βουλγαρία 
Web: http://mu-plovdiv.bg

Αρμόδιοι για πληροφορίες: d-r Mariana Murdzheva, 
Daniela Nikolova-Karsheva
Τηλέφωνο: +359 32602793/+359 32602299
Φαξ: +359 32602534
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: doop  @  mu  -  plovdiv  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
https  ://  www  .  archive  .  mu  -  
plovdiv  .  bg  /  bg  /  obshtestveni  -  poruchki  /524-  
общ  _  пор  /  възлагане  /3928-00512-2020-0011  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
www  .  archive  .  mu  -  
plovdiv  .  bg  /  bg  /  obshtestve  
ni  -  poruchki  /524-  
общ  _  пор  /  възлагане  /3928  
-00512-2020-0011

06/07/2020 16:00
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να υπο-
βάλλονται στην προαναφερ-
θείσα διεύθυνση.

Γλώσσα που μπορεί να συ-
νταχθούν οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής: μόνο 
βουλγαρικά.  

  19 «Προμήθεια επιδέσμων»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  212 627.00

«„MBAL „D-r Ivan Seliminski“ — Sliven“ AD» 
(Γενικό Νοσοκομείο „D-r Ivan Seliminski“ — Sliven“ 
AD “)119502733
Δ/νση: bul. „Hristo Botev“ No. 1, Sliven 8800, 
Βουλγαρία 
Web: www.mbal.sliven.net

Αρμόδιος για πληροφορίες: Radost Simeonova
Τηλέφωνο: +359 44611778
Φαξ: +359 44624326
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mbal  .  sl  @  iradeum  .  com  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: 
http  ://  zop  .  mbal  .  sliven  .  net  /  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και: 
http  ://  zop  .  mbal  .  sliven  .  net  
/  auction  /97/  

07/07/2020 16:00

 Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να υπο-
βάλλονται στην προαναφερ-
θείσα διεύθυνση.

Γλώσσα που μπορεί να συ-
νταχθούν οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής: μόνο 
βουλγαρικά.  

1

http://zop.mbal.sliven.net/auction/97/
http://zop.mbal.sliven.net/auction/97/
http://zop.mbal.sliven.net/
mailto:mbal.sl@iradeum.com
http://www.mbal.sliven.net/
http://www.archive.mu-plovdiv.bg/bg/obshtestveni-poruchki/524-%D0%BE%D0%B1%D1%89_%D0%BF%D0%BE%D1%80/%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5/3928-00512-2020-0011
http://www.archive.mu-plovdiv.bg/bg/obshtestveni-poruchki/524-%D0%BE%D0%B1%D1%89_%D0%BF%D0%BE%D1%80/%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5/3928-00512-2020-0011
http://www.archive.mu-plovdiv.bg/bg/obshtestveni-poruchki/524-%D0%BE%D0%B1%D1%89_%D0%BF%D0%BE%D1%80/%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5/3928-00512-2020-0011
https://www.archive.mu-plovdiv.bg/bg/obshtestveni-poruchki/524-%D0%BE%D0%B1%D1%89_%D0%BF%D0%BE%D1%80/%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5/3928-00512-2020-0011
https://www.archive.mu-plovdiv.bg/bg/obshtestveni-poruchki/524-%D0%BE%D0%B1%D1%89_%D0%BF%D0%BE%D1%80/%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5/3928-00512-2020-0011
https://www.archive.mu-plovdiv.bg/bg/obshtestveni-poruchki/524-%D0%BE%D0%B1%D1%89_%D0%BF%D0%BE%D1%80/%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5/3928-00512-2020-0011
mailto:doop@mu-plovdiv.bg
http://mu-plovdiv.bg/


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1€ = 1,95583 BGN)

Αα/
№

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  20 «Προμήθεια ιατρικών συ-
σκευών, φαρμακευτικών προ-
ϊόντων και προϊόντων ατομι-
κής περιποίησης»

Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): 
BGN  164 166.65

« Meditsinski universitet (MU) — Sofia » (Ιατρικό 
Πανεπιστήμιο - Σόφια) 831385737
Δ/νση: bul. „Akad. Iv.Evstratiev Geshov“ No. 15, 
sgradata na NTsOZA, et. 10, staya 20, 21, 22 i 24, Sofia 
1431, Βουλγαρία
Web: http://mu-sofia.bg/

Αρμόδιος για πληροφορίες: Marta Gensuzova
Τηλέφωνο: +359 28510879
Φαξ: +359 29515087
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: zop  @  mu  -  sofia  .  bg  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http  ://  pk  .  mu  -  
sofia  .  bg  /%  D  0%  BE  
%  D  0%  B  1%  D  1%89%  D  0%  B  5%  D  1%81%  D  1%82%  D  0%  B  2  
%  D  0%  B  5%  D  0%  BD  %  D  0%  B  8-%  D  0%  BF  %  D  0%  BE  
%  D  1%80%  D  1%8  A  %  D  1%87%  D  0%  BA  %  D  0%  B  8/12-  
%  D  0%  B  4%  D  0%  BE  
%  D  1%81%  D  1%82%  D  0%  B  0%  D  0%  B  2%  D  0%  BA  
%  D  0%  B  8/00398-2020-0008  

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για αναλυτικότερα 
στοιχεία επί του 
διαγωνισμού (στη 
βουλγαρική) βλ. και:
http  ://  pk  .  mu  -  sofia  .  bg  /  
%  D  0%  BE  
%  D  0%  B  1%  D  1%89%  D  0%  B  5  
%  D  1%81%  D  1%82%  D  0%  B  2  
%  D  0%  B  5%  D  0%  BD  
%  D  0%  B  8-%  D  0%  BF  
%  D  0%  BE  
%  D  1%80%  D  1%8  A  
%  D  1%87%  D  0%  BA  
%  D  0%  B  8/12-  
%  D  0%  B  4%  D  0%  BE  
%  D  1%81%  D  1%82%  D  0%  B  0  
%  D  0%  B  2%  D  0%  BA  
%  D  0%  B  8/00398-2020-0008  

07/07/2020 10:30
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην 
προαναφερθείσα διεύθυνση.

Γλώσσα που μπορεί να 
συνταχθούν οι προσφορές ή 
οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο
βουλγαρικά.  

1

http://pk.mu-sofia.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/12-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/00398-2020-0008
http://pk.mu-sofia.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/12-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/00398-2020-0008
http://pk.mu-sofia.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/12-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/00398-2020-0008
http://pk.mu-sofia.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/12-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/00398-2020-0008
http://pk.mu-sofia.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/12-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/00398-2020-0008
http://pk.mu-sofia.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/12-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/00398-2020-0008
mailto:zop@mu-sofia.bg
http://mu-sofia.bg/

