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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

А О П e-mail: pKPaop.bg , зор@зс>р,Ьд 
интернет адрес: http://www.aop.bg 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. з ОТ ЗОП 

[^Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 

Номер на обявата: ОБ- 27 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 12/09/2019 
дд/мм/гггг 

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ 
Деловодна информация 
Партида на възложителя: 00073 
Поделение: 
Изходящ номер: 12-. 
Коментар на възложителя: 

Ш - . М 1 . от дата 25/09/2019 

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
I.i) Наименование и адрес 
Официално наименование: 
Община Велико Търново 

Национален регистрационен номер: 
000133634 

Пощенски адрес: 
пл. Майка България № 2 
Град: код NUTS: 
Велико Търново BG321 

Пощенски код: Държава: 
5000 BG 

Лице за контакт: 
Христо Павлов, Надя Петрова, Василена 
Георгиева 

Телефон: 
062 619307; 062 619228; 062 
619231 

Електронна поща: 
тор vt@abv.bg 

Факс: 
062 619231 

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/718 

РАЗДЕЛ II 
Обект на поръчката 

• Строителство [~~|Доставки ^ У с л у г и 

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС) 
Л О Q О Л 

Предмет на поръчката ° ^ ° J ' J 4 

„Публикации на различна по вид информация (заповеди, обяви и др.) в 
ежедневници във връзка с дейността на Община Велико Търново", по 
обособени позиции": 
Обособена позиция №1: Публикации на различна по вид информация 
(заповеди, обяви и др.) в местен ежедневник във връзка с дейността на: 
дирекция „Правно обслужване и управление на собствеността" (като 
относно отдел „Управление на собствеността" ще се включва управление на 
общинската собственост и друга информация за дирекцията), дирекция 
„Строителство и устройство на територията", дирекция „Проекти и 
програми", дирекция „Бюджет и финанси", общински предприятия, както и 
друга информация за нуждите на административни структури на Община 
Велико Търново; 
Обособена позиция №2: Публикации на различни информации (заповеди, 
обяви и др.) в местен ежедневник във връзка с дейността на: дирекция 
„Правно обслужване и управление на собствеността" (като относно отдел 
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„Управление на собствеността" ще се включва разпореждане на общинска 
собственост и друга информация за дирекцията), дирекция „Социални 
дейности и здравеопазване" и структурите към нея, дирекция „Култура, 
туризъм и международни дейности" и структурите към нея, дирекция 
„Административно обслужване", дирекция „Образование, младежки дейности 
и спорт" и структурите към нея, както и друга информация за нуждите на 
административни структури на Община Велико Търново; 
Обособена позиция №3: Публикация на покана в „Държавен вестник" във 
връзка с учредяване на организация за управление на Старопланински 
туристически район в Община Велико Търново; 
Обособена позиция №4: Изготвяне и публикуване на прессъобщение в 
регионално и/или национално печатно издание (цветно и/ или черно-бяло) 
по проект "Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа 
на устойчивото развитие на туризма". 
Услугата по обособена позиция №3 е възложена по реда на чл.20,ал.5 от 
ЗОП във връзка с чл. 21, ал. 6 от ЗОП. Стойността на позицията не 
надхвърля 156 4 64 лв., не надхвърля и 20 на сто от общата стойност на 
поръчката. Възлагането на посочената позиция е с оглед необходимостта 
от публикуване на покана в „Държавен вестник" за нуждите на 
Възложителя. 
Услугата по обособена позиция №4 е възложена по реда на съответната й 
индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. б от ЗОП. Стойността на 
позицията не надхвърля 156 464 лв., не надхвърля и 20 на сто от общата 
стойност на поръчката. Възлагането на посочената позиция е с оглед 
необходимостта от публикуване на информация в полза на Възложителя. 
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 

Осн. код Доп. код (когато е приложимо) 

Осн. предмет 22120000 

РАЗДЕЛ III 
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С изключение на крайния срок за получаване на оферти, всички 
първоначално поставени условия и изисквания остават непроменени. 
Дата на изпращане на настоящата информация 

Дата: 25/09/2019 дд/мм/гггг 
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