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РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С 
ПРЕДМЕТ: „Осигуряване на външни оценители и помощник-оценители за оценка на 
проектни предложения на община Велико Търново по процедура BG16RFOP001-1.001-039 
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по 
Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020”

Във връзка с получено запитване и установени технически грешки в публикуваната в 
АОП „Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на 
стойност по чл.20, ал.З от ЗОП”, Ви уведомяваме за следното:

В раздел „Обща прогнозна стойност на поръчката”
вместо 70000 лв. без ДДС 
да се чете - 66000 лв. без ДДС

В раздел „Информация относно средства от Европейския съюз”, поле 
„Идентификация на проекта”

вместо „Договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на бюджетна 
линия “Подкрепа за Междинното звено и за управлението на инвестиционната програма за 
изпълнение на ИПГВР на град Добрич“ с номер BG 16RFOP001-8.001-0004-C01 по Оперативна 
програма “Региони в растеж” 2014-2020 г.”

да се чете - „Договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на 
бюджетна линия “Подкрепа за Междинното звено и за управлението на инвестиционната 
програма за изпълнение на ИПГВР“ с номер BG 16RFOP001-1.040-0003-C01 по 
Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г.”
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С уважение,
ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОЕ
Кмет на Община Велико Търново
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ISO 9001:2008 Сертификат N Q030304 
ISO 14001:2004 Сертификат N 23285 
ISO 27001:2005 Сертификат N 23285
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Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.




