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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

e-mail: pk@aop.ba , aon@aoD.ba 
интернет адрес: http://www.aoD.ba

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮ ЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩ ЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ____________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00073 
П оделение:_________
Изходящ н ом ер :____________________________________ от д а т а _________
Коментар на възложителя:

А О П

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЕЗ Публичен
П Секторен

I.i) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
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, Явор Иванов 062 619231
Електронна поща: Факс:
тор vt@abv.bg 062 619231
Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL): 
www.veliko-tarnovo.bg 
Адрес на профила на купувача (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/7 4 9/
1.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

□  Министерство или друг държавен орган, □  Публичноправна организация 
включително техни регионални или местни
подразделения

□  Национална агенция/служба □  Европейска институция/агенция или
международна организация

ЕЗ Регионален или местен орган □  Друг тип: ________________
|~1 Регионална или местна агенция/служба_________________________________________

1.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)

£3  Обществени услуги

□  Отбрана
□  Обществен ред и сигурност
□  Околна среда
П  Икономически и финансови дейности 
П Здравеопазване__________________

1.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)

□  Производство, пренос и разпределение на газ □ Ж елезоп ъ тн и  услуги 
и топлинна енергия

□  Електрическа енергия_______________________□  Градски железопътни, трамвайни, 
_____________________________________________ тролейбусни или автобусни услуги

ПН астаняване/ж илищ но строителство и места 
за отдих и култура 

□ С о ц и а л н а  закрила 
I | Отдих, култура и вероизповедание 
□ О бр азован и е
□ Д р у г а  дейност:_______________
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□ Д о б и в  на газ или нефт □  Пристанищни дейности
□  Проучване и добив на въглища или други | |Летищни дейности

твърди горива
□  Вода □ Д р у г а  дейност:

| Пощенски услуги

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА 
ДОГОВОРА___________________________________________
II. l) Обект на поръчката
П  Строителство________ | |Доставки____________ К 1Услуги__________________________________

11.2) Процедурата е открита с решение
No: 24-187 от 26/11/2019 дд/мм/гггг_______________________________________________ _______

11.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00073-20i9-0073(nnnnn-yyyy-xxxx)_________________________________________________________

11.4) Описание на предмета 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 ХГ "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.
2.Изготвяне и публикуване на 1 брой прессъобщение Прессъобщението 
трябва да информира целеви групи и граждани на общината за 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 V-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.
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РАЗДЕЛ III; УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III. 1) Номер на договора: 1 от 11/05/2020 дд/мм/гггг

III.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка 

□ р а м к о в о  споразумение 
□ д и н ам и ч н а  система за доставки 
□ квалиф икационна система

III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование:
„ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД

Национален регистрационен номер:
201557566

Пощенски адрес:
ул. Маслиново клонче №2
Град:
София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1360

Държава:
BG

Електронна поща:
office@dmibg.com

Телефон:
02 4234859

Интернет адрес: (URL) Факс:
02 4234859

Изпълнителят е МСИ Да № He U

Поръчката е възложена на обединение Да □  Не Н

III.4) При изпълнението участват подизпълнители Да □  Не КЗ
Официално наименование Дейност, изпълнявана от 

подизпълнителя
Дял на участие 
на
подизпълнител  
я (% от 
договора)

III.5) Предмет на договора
Организиране и провеждане на 
изготвяне и публикуване на 1 
„Изкуство и култура"

1 бр. публично промоционално събитие и 
бр. прессъобщение, в рамките на проект

III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: или дни 14 (от сключване на договора)
или
началнадата дд/мм/гггг 
крайна дата дд/мм/гггг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 3050.00 
Разменен курс към BGN:

Валута: BGN

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, 
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 85 % от стойността на договора.

Да ^  Не □

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
^ д о го в о р ъ т е изпълнен 
| |договорът е предсрочно прекратен
Ц договоръ т е прекратен поради унищожено рамково споразумение 
П договорът е унищожен____________________________________

IV.l) Дата на приключване:
13/09/2021 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменян___________________________________________ Да □  Не [%]
Променено Преди промяната След промяната Правно основание
условие от за промяната
договора________________________________________________________________
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IV.4) Договорът е изпълнен в срок
Договорът е изпълнен със забава о т _______
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

. месец(а) и л и .
Да ЦЗ Не □

дни от крайния срок на

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
Изпълнението е _________ % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

Да Н  Не □

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 3 0 5 0 . 0 0  Валута:
Разменен курс към BGN:

BGN

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени  
неустойки
|] от изпълнителя Разм ер:_________В алута:_________

I | от възложителя Р азм ер:_________ В алута:________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

Да □  Не Н

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на Hjusggaj^atX иц( юрмация

Дата: 08/10/2021 дд/мм/ r r ^ ^ j j j H
■ ^  '  w

VII: Възложител:

VII. 1) Трите имена (пf
Инж. Даниел Димиатп т а
VII. 2) Длъжност:
Кмет на община Вел)^о
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Text Box
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.




