
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

по обществена поръчка с предмет: „Разработване на 1 бр. триезичен уеб портал и 
Разработване на 2 бр. мобилни приложения за смартфони за разработения 
интегриран туристически продукт - 1 бр. за Android и 1 бр. за iOS - триезичен /на 
български език, на румънски език, на английски език/ за 2 обособени позиции, 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“ на 
Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България 2014-2020 г.” с уникален номер на 
поръчката в РОП 00073-2019-0061 и публикувана на профила на купувача на Община 
Велико Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/731/

Комисията обявява, че:

Оповестеното, със съобщение №91-00-109/27.03.2020 г., отваряне на ценовите 
оферти на дата 01.04.2020г. от 11:00 часа в Ритуал на зала в сградата на Община Велико 
Търново се отменя.

Новата дата, на която ще бъде проведено заседанието ще бъде обявена 
допълнително на Профила на купувача, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

С уважение,

Юлия Ликоманова-Мутаф^йева -  Главен експерт в Дирекция „Проекти и програми”

www.interreerob9.eu
Този документ е създаден в рамките на Проект „Изкуство и култура -  общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото 
развитие на туризма ", Проектен код: ROBG -5 7 6 , в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество „ ИНТЕРРЕГ V-A 

Румъния -  България “  2014 -  2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за регионално развитие. 
Цялата отговорност за съдържанието и публикацията се носи от Община Велико Търново.

Водещ бенефициент: Община Велико Търново 
Съдържанието на този документ не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

комисията.
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