
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО 
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО 

СЪОБЩЕНИЕ 
По чл. 53 от ППЗОП 

По обществена поръчка с предмет: Подготовка на документации за 
възлагане на всички обществени поръчки, предвидени за водещия 
партньор и за другия български партньр по проект "Better connected 
secondary and tertiary nodes to TEN-T core and comprehensive network 
through joint CBC measures", както и предоставяне на съпътстващите 
дейности, вкл. процесуално представителство , Открита с Решение РД 24-
38/17.03.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, изменена с Решение № 
РД 24-53 от 08.04.2020 г. и Решение № РД 24-58 от 13.04.2020 г. , с уникален 
номер 00073-2020-0018 в регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 
18.03.2020 г. с ID 965918 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и 
публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/782/ 

На основание чл. 53 от Правилник за прилагане на Закона за обществени 
поръчки ППЗОП, Ви уведомявам, че датата на отварянето на офертите на 
участниците се променя. 

Отварянето на офертите, постъпили в срок до 17:00 ч. на дата 
08.05.2020 г. за посочената обществена поръчка, ще се извърши на дата: 
14.05.2020 г. от 10:30 ч., вместо на дата: 12.05.2020 г. от 14:00 ч. 

С публикуване на настоящото съобщение на профила на купувача на 
Община Велико Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/782/ , се считат за уведомени всички участници в обществената 
поръчка. 

С уважение, 
ИНЖ.ДАНИЕЛ 
КМЕТ НА ОБЩ 

Изготвил: 
Александър Кс 

Interreg 
www.interreQrobq.eu 

Този документ е създаден е рамките на Проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и 
широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион" („Better connected secondary and tertiary 
nodes to TEN-T core and comprehensive network through joint CBC measures"). Проектен код: ROBG - 383, 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. 
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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


