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ИНФОРМАЦИЯ 

Във връзка с публикуваната на 20.03.2020 г. Покана с Изх. № 91-00-96 от 20.03.2020 г. 
за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност за 
възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване на стратегически документи на 
Община Велико Търново в две обособени позиции: Обособена позиция № 1. Извършване 
на последващата оценка на Общински план за развитие (ОПР) 2014 - 2020г. на Община 
Велико Търново и подпомагане изготвянето на финален доклад - отчет за изпълнението на 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) 2014 - 2020 г на Община 
Велико Търново"; Обособена позиция № 2. Разработване на План за интегрирано развитие на 
Община Велико Търново за периода 2021 - 2027 г. и хармонизиране на План за устойчива 
градска мобилност (ПУГМ) на град Велико Търново към новите изисквания за стратегическо 
планиране на регионалното и пространственото развитие." 

Моля, всички участници при изготвяне на офертите си, да се съобразят с 
актуалните Методически указания за разработване на стратегически документи по 
Закона за регионалното развитие на МРРБ, публикувани на 26.03.2020 г. на адрес: 
^лулу.Ьегещо.еи или на следния линк: 

НПр://\у\у\у.Ьцгеаю.е1^ 
2027/%Р0%9С%Р0%В5%Р 1 %82%Р0%ВЕ%Р0%В4%Р0%В8%Р 1 %87%Р0%В5%Р 1 %81 %Р0 
%ВА%Р0%В8%20%Р 1 %83%Р0%ВА%Р0%В0%Р0%В7%Р0%В0%Р0%ВР%Р0%В8%Р 1 %8Е 
%20%Р0%В7%Р0%В0%20%Р 1 %80%Р0%В0%Р0%В7%Р 1 %80%Р0%В0%Р0%В 1 %Р0%ВЕ 
%Р1%82%Р0%В2%Р0%В0%Р0%ВР%Р0%В5%20%Р0%В8%20%Р0%ВЕ%Р1%80%Р0%В8 
%Р0%ВВ%Р0%В0%Р0%ВЗ%Р0%В0%Р0%ВР%Р0%В5%20%Р0%ВР°/оР0%В0%20%Р0%9Е 
%Р0%98%Р0%А0%Р0%9Е%202021-2027%20%Р0%ВЗ.%2026.03.рс1Г 

в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП, остават не 
Всички о с т а н а ^ условия и срокове за подаване на оферти посочени в Покана с Изх. № 

91-00-96 от 20.0? 
променени. 

С уважение, 
ИНЖ. ДАНИЕ 
Кмет на Общи 

1п1ег1ек 

150 9001:2008 Сертификат N СЮ30304 
130 14001:2004 Сертификат N 23285 
130 27001:2005 Сертификат N 23285 

Община - приятел иа детето .о. 

ипкеШ 

mgeorgieva
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.




