
Партида Р Е Ш Е Н И Е ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7) 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

Д j e-mail: pk@aop.ba , аор(3>аор,Ьа 
интернет адрес: http://www,aop,ba 

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС) 

• п р о е к т 
ЕЗза публикуване 

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление 
за изменение или допълнителна информация 
Обявление за изменение или допълнителна информация £3 

Решение номер: От дата: дд/мм/гггг 

I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

I.i) Наименование и адрес 

II: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 

II. l) Процедурата е открита с: 
Решение номер: От дата: дд/мм/гггг 

II.2) Референтен номер (както е посочено в оригиналното обявление, ако е 
приложимо): 

II.3) Уникален номер на поръчката в РОП: 
(nnnnn-yyyy-xxxx) 

III; ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

• Член ю о , ал. 1 от ЗОП 
• Ч л е н ю о , ал. 7, т. [...] от ЗОП 
• Член ю о , ал. п от ЗОП 
• Член ю о , ал. 12, т. [...] от ЗОП 
• Ч л е н 179, ал.1 от ЗОП 
• Ч л е н ю о , ал. 7, т. [...] във вр. чл. 177 от ЗОП 
• Ч л е н ю о , ал. и във вр. чл. 177 от ЗОП 
^[Член ю о , ал. 12 т. [...] във вр. с чл. 177 от ЗОП 

IV: ОДОБРЯВАМ 

Обявлението за изменение или за допълнителна информация 

VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

VI.l) Допълнителна информация (когато е приложимо): 

VI.2) Процедури по обжалване 

VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване 
Официално наименование: 

Пощенски адрес: 

Град: Пощенски код: Държава: 

Телефон: 

Електронна поща: Факс: 

Интернет адрес (URL): 

УНП: 3a79cdda-lK)5-4e58-8048-45c442ebb370 1 

mailto:pk@aop.ba
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Партида РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7) 

VI.2.2) Подаване на жалби 
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: 

VI.3) Дата на изпращане на настоящото решение 
Дата: дд/мм/гггг 

VII; ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

VII.l) Трите имена: (Подпис) 

VII.и) Длъжност: 

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз 

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu 

ПОПРАВКА 

Обявление за изменения или за допълнителна информация 
Директива 2014/24/ЕС/ЗОП, Директива 2014/25/ЕС/ЗОП 

Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна 
на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално предвидените 
крайни срокове или да се стартира нова процедура. 

Поръчката е в областите отбрана и сигурност Да П He KI 

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ (както е посочено в 
оригиналното обявление) 

I.i) Наименование и адреси 1 

Официално наименование: Национален регистрационен номер: 2 

Община Велико Търново 000133634 
Пощенски адрес: 
пл. Майка България №2 
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава: 
Велико Търново BG321 5000 BG 
Лице за контакт: Телефон: 
Надя Петрова, Милена Курдова +359 62619228/+359 62619229 
Електронна поща: Факс: 
тор vt@abv.bg +359 62619231 
Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL): 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/ 
Адрес на профила на купувача (URL): 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na -kupuvacha/4 39/ 

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ (както е посочено в оригиналното обявление) 

II. l) Обхват на обществената поръчка 

II. 1.1) Наименование: 
„Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M9OP001-
2.004-0046-С01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД" 
Референтен номер: 2 

П.1.2) Основен CPVкод: 85000000 
Допълнителен CPV код: 1 2 

II.1.3) Вид на поръчка 

А * it 
it it 

it it 

УНП 3a79cdda-1 ГО5-4е58-8048-45с442еЬЬ370 2 

http://simap.ted.europa.eu
mailto:vt@abv.bg
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na


Партида Р Е Ш Е Н И Е ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7) 

31 Строителство • Д о с т а в к и Услуги 

II.1.4) Кратко описание: 
В рамките на проекта ще се предоставят следните услуги за ранно детско 
развитие: Ранна интервенция на уврежданията; Индивидуална педагогическа 
подкрепа за деца с увреждания; Предоставяне на психологическа подкрепа 
и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на 
родителски умения, семейно консултиране и подкрепа и индивидуална и 
групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са 
от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина; Подкрепа за 
осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на 
заболяванията; Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на 
училищната готовност на децата за равен старт в училище; Семеен център 
за деца от 0-3 години. Посочените услуги, ще се предоставят в 
създадения по Проект „Инвестиция в ранното детство - гаранция за 
благосъстоянието на децата и семействата в Община В. Търново", 
Общностен център за деца и семейства в гр. В. Търново, бул. „България" 
№2 4 . 

РАЗДЕЛ VI; ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление 
Дата: 15/04/2019 дд/мм/птт 

VI.6) Препратка към оригиналното обявление 
Оригинално обявление, изпратено чрез • 

f leNotices 
• T E D eSender 
• Д р у г о 
Потребителско влизане в TED eSender: • 
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] • (година и номер на документа) 
Номер на обявлението в ОВ на EC: [][][][]/S [][][]-[][][][][][] 
Дата на изпращане на оригиналното обявление: • дд/мм/гггг 

Номер на обявлението в РОП: 761509 

РАЗДЕЛ VII: ПРОМЕНИ 

VII. l) Информация за коригиране или добавяне 

VII. 1.1) Причина за изменение • 
Ю Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган 
• Публикувани в TED данни, които не съответстват на първоначалните, подадени от възлагащия 

орган 

VII. 1.2) Текст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния 
раздел и номер на параграф в оригиналното обявление) 
Номер на раздел: V Обособена позиция № : 2 Позиция 1 
Част от текста, която трябва да се промени: педиатър 
Поръчка №: Услуга №2 здравна консултация за деца 
Вместо: 
Поръчка №:Услуга №2 здравна 
консултация за деца и Обособена 
позиция №: Позиция 1 педиатър 
Наименование: Услуга №2: Здравна 
консултация за деца 

Да се чете: 
Поръчка №2 

Номер на раздел: V Обособена позиция № : 2 2 медицинска 
Част от текста, която трябва да се промени: сестра 
Поръчка №: Услуга №2 здравна консултация за деца 
Вместо: 
Поръчка №: Услуга №2 здравна 
консултация за деца 

Да се чете: 
Поръчка №3 

Номер на раздел: V Обособена позиция № : 2 3 Стоматолог 
Част от текста, която трябва да се промени: 
Услуга №2 здравна консултация за деца 
Вместо: 
Поръчка № Услуга №2 здравна 
консултация за деца 

Да се чете: 
Поръчка №4 

УНП: 3a79cdda-lffi5-4e58-8048-45c442ebb370 3 
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Номер на раздел: V Обособена позиция № : 2 

Част от текста, която трябва да се промени: 
Поръчка №: Услуга №2 здравна консултация за деца 

4 Медиатор 

Вместо: 
Поръчка №: Услуга №2 здравна 
консултация за деца 

Да се чете: 
Поръчка №5 

Обособена позиция №: 2 1 педиатър Номер на раздел: V 
Част от текста, която трябва да се промени: 
Поръчка №: Услуга №3 формиране и развитие на родителски умения и 
семейно консултиране и подкрепа 
Вместо: 
Поръчка №: Услуга №3 формиране и 
развитие на родителски умения и 
семейно консултиране и подкрепа 

Да се чете: 
Поръчка №6 

Номер на раздел: V Обособена позиция № : 2 2 Акушер-
Част от текста, която трябва да се промени: гинеколог 
Поръчка №: Услуга №3 формиране и развитие на родителски умения и 
семейно консултиране и подкрепа 
Вместо: 
Поръчка №: Услуга №3 формиране и 
развитие на родителски умения и 
семейно консултиране и подкрепа 

Да се чете: 
Поръчка №7 

Обособена позиция №: 2 4 Акушерка Номер на раздел: V 
Част от текста, която трябва да се промени: 
Поръчка №: Услуга №3 формиране и развитие на родителски умения и 
семейно консултиране и подкрепа 
Вместо: 
Поръчка №: Услуга №3 формиране и 
развитие на родителски умения и 
семейно консултиране и подкрепа 

Да се чете: 
Поръчка №Е 

Обособена позиция №: 2 5 Юрист Номер на раздел: V 
Част от текста, която трябва да се промени: 
Поръчка №: Услуга №3 формиране и развитие на родителски умения и 
семейно консултиране и подкрепа 
Вместо: 
Поръчка №: Услуга №3 формиране и 
развитие на родителски умения и 
семейно консултиране и подкрепа 

Да се чете: 
Поръчка №9 

Обособена позиция №: 2 1 Педиатър Номер на раздел: V 
Част от текста, която трябва да се промени: 
Поръчка №: Услуга №4 ранна интервенция на уврежданията и индивидуална 
педагогическа подкрепа за деца с увреждания 
Вместо: 
Поръчка №: Услуга №4 ранна 
интервенция на уврежданията и 
индивидуална педагогическа подкрепа 
за деца с увреждания 

Да се чете: 
Поръчка №10 

VII. 2) Друга допълнителна информация 2 

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на 
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони. 

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо 
1 в приложимите случаи 
° задължителна информация, която не се публикува 

УНП: 3a79cdda-lf05-4e58-8048-45c442ebb370 


