
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
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РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ
за прекратяване на публично състезание

№ РД 2 4 -.^ k ...$ A \V .\2 0 1 9  г.

На основание чл. 22, ал.1, т.8 от ЗОП, във връзка с чл.110, ал.1, т.9 и чл. 108, т.4 от 
ЗОП във връзка с обявена обществена поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.12 е предмет: 
“Организиране и провеждане на 1 бр. публично промоционално събитие и изготвяне и 
публикуване на 1 бр. прессъобщение, в рамките на проект „Изкуство и култура -  общи 
трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: 
ROBG -576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 2.1 
„Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно 
наследство“ по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния- 
България 2014-2020“, открита е Решение РД 24-157/21.10.2019 г. е уникален номер на 
поръчката в РОП 00073-2019-0062 и публикувано обявление от дата 21.10.2019 г. е ID 940090. 
в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на 
Община Велико Търново https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/730/, с прогнозна 
стойност без ДДС: 4873.21 лв.

I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Кметът на Община Велико Търново е публичен възложител по чл. 5, ал.2, т.9 от ЗОП.

1.1.Адрес -  Република България, 5000, Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2, тел: 
062 619229; 062 619231, e-mail: mop_vt@abv.bg, факс: 062 619 251;

Място за контакт: Дирекция „Обществени поръчки“;
Основен адрес на възложителя: http://www.veliko-tamovo.bg
Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/730/

1.2.Вид на възложителя и основна дейност: Местен орган е основна дейност -  
Обществени услуги.
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-  2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския онд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието и
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РА31
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РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

II. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.
II. 1. Обект на поръчката -  Услуги;
11.2. Наименование на поръчката, предоставено от възложителя:
“Организиране и провеждане на 1 бр. публично промоционално събитие и изготвяне и 

публикуване на 1 бр. прессъобщение, в рамките на проект „Изкуство и култура -  общи 
трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ЯОВО - 
576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 2.1 „Подобряване на 
устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ по Програма за 
трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ У-А Румъния-България 2014-2020“

11.3. Кратко описание на поръчката:
1. Организиране и провеждане на 1 брой публично промоционално събитие: „Ден на 

отворените врати“ с участието на 80 участници, което включва откриване на културния обект 
регионална ХЕ "Борис Денев" в Община Велико Търново. На събитието трябва да присъстват 
80 представители на културни организации и туристическия сектор, представители на 
Управляващия орган на финансиращата програма, местния и чуждестранния бизнес, 
Регионален исторически музей -  Велико Търново, Туристически информационен център 
Велико Търново, студенти, преподаватели от Исторически факултет и Факултета по 
Изобразително изкуство към Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, медии. 
Това събитие ще се организира и изпълни във връзка с приключване на инвестиционната 
дейност по проекта, в резултат на въведените мерки за ЕЕ в обновения обект на интервенция 
ХГ „Борис Денев“. На събитието с продължителност 1 ден, ще бъдат поканени 80 
представители -  на партньорите по проекта, на местните медии, на местните администрации на 
партньорите и други обществени институции от трансграничната зона, представители на 
гражданското общество и др. Дневния ред ще бъде одобрен от представител на Възложителя 
по предложение на Изпълнителя. Списъкът с гости, също ще бъде предложен от Изпълнителя и 
съгласуван и одобрен от представител на Възложителя.

Събитието трябва да бъде предварително анонсирано по подходящ начин, чрез 
разпространение на прессъобщение до средствата за масово осведомяване и/или публикуване 
на рекламно-информационно каре в регионална или национална печатна медия.

Изготвяне и публикуване на 1 брой прессъобщение
Прессъобщението трябва да информира целеви групи и граждани на общината за
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предстоящото промоционално събитие, както и да даде обща представа за изпълненото по 
проекта. Публикуването на прессъобщението е предназначено да информира обществеността, 
за предоставената безвъзмездна финансова помощ и да подчертае, че реализираната 
инвестиция в ХГ „Борис Денев“ е изпълнена чрез финансиране по програма ИНТЕРРЕГ У-А 
Румъния -  България 2014-2020 и е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие 
на ЕС. Форматът на прессъобщението трябва задължително да спазва изискванията за визуална 
идентичност на програмата. Датата на публикуване на прессъобщението ще се определи от 
Възложителя, за което Изпълнителя ще бъде уведомен 14 календарни дни преди публикуване 
на прессъобщението.

Изходната информация за прессъобщенията ще бъде предоставена от Възложителя. 
Съдържанието на прессъобщението (текст, снимков материал и др.), както и медията, в която 
то ще се публикува, се съгласува с Възложителя предварително и след като получи одобрение 
се дава за публикуване. Изпълнителят следва да изпълни дизайна и предпечата на 
прессъобщенията и да организира техния печат/публикуване, като след изпълнение на 
услугата, се задължава да предостави 1 бр. печатно издание оригинал на Възложителя с 
публикацията.

11.4. Общ терминологичен речник (СРУ): 79952000;
Описание: Услуги, свързани с организирането на събития.

11.5. Вид на процедурата: Публично състезание.

III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ.
I I I .  1 . Решение 2 4 - 1 5 7 / 2 1 . 1 0 . 2 0 1 9  г .  на Кмета на Община Велико Търново.
I I I .2. Уникален номер на поръчката: 00073-2019-0062

IV. ПРЕКРАТЯВАМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБЯВЕНА ПО РЕДА НА ЧЛ.18, 
АЛ.1, Т.12 ОТ ЗОП.

IV. 1.Правно основание -  чл. 110, ал.1 т. 9 от ЗОП, а именно Възложителят прекратява 
процедурата с мотивирано решение когато са необходими съществени промени в условията на 
обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица;
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IV.2. Мотиви за прекратяване на процедурата:

Необходими са промени в документацията свързани е гаранцията за изпълнение, което 
би довело до промяна на кръга на заинтересованите лица. Поради тази причина е необходимо 
прекратяване на процедурата и обявяването й наново.

V. Решението ще бъде публикувано в профила на купувача на интернет адрес: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/730/.

VI. Жалба срещу решението на възложителя може да се подаде в 10-дневен срок 
съгласно чл. 197, ал. 1, т.7, б. „д“ от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията, бул. 
„Витоша“, № 18, Република България 1000, София, тел: 02 988 4070, e-mail:cpcadmin@cpc.bg. 
факс: 02 980 7315, ищЦтнет a ^ ^ ^ ^^77^ww.cpc.bg

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СНЕЖАНА М *
ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ^
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО^

Съгласувал:

Надя Петрова -  Директор на дирекция^бп

Изготвил: /
Явор Иванов -  Юрисконсулт в дирекция ОП
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