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Оmносно: обявена поd Np 9065504 в Деенцuяпа за обtцеспвенч поръчкu, обulесtпвена
поръчка по ч;t-20, a,t-3, п-2 оп ?акона за обlцесmвенulпе поръчкч /ЗОП/, с преd,меm.
lltlolflu ч ре?uсmрч на
,, Израбопване на помоLцнч lulaчole, tLlaHoBe на новообразуванuпе
u||оlпu]пе къ,u lпrLt, в zрафччен u цчфров вud, на зе,тtu, преdосmавенu за поJ,lзване нq
zpaэtcdaHu въз основа на акmовеlпе, посоченu в ý 1 оп ПЗР на ЗСПЗЗ, кал-по с]еdва:
uuоtпu с чi)енпuфuкапорu, 65766,5l.} /КЕ ]39 по КВС/ с пlоlц 53,021 loKa, 65766.5].2
/КЕ ]1] по КВС/ с п,tоu1 61,013 dко,65766.52.3 /КЕ ]13 по КВС/ с tuouц 60,198 dка..
65766.52,5 /КЕ 116 по КВС/ с поu1 ]9,03] dKa. u б5766.52.7 /КЕ 117 по I(BC/ с mоu1
62,628 dKa. в _uесlпносmulпе ,,Драчево бърdо - l" u ,,,Црачево бърdо - 2"; чuоtпu с
udенпuфuкаmорu: 6576б.25.2 /КЕ 15 ло КВС/ с п:tоlц 258,667 dKa. ч 65766.21. ] /КЕ 12 по
КВС/ с rLпоtt1 98,893 dка. в _uесtпносmumе ,,Равнец - 1" u ,,Равнец - 2",- uvоtпч с
udенtпuфчкаmорu: 65766,16. ] /КЕ 22 по КВС/ с пlоuц 104,717 dKa. u 65766.17 .l /КЕ 23 по
КВС/ с пlоtц 118,192 dKa., в,чесmносlftuпе ,,Шапрапла - 1 " u ,,Шапраmа - 2", цтtоtп с
udенrпuфuкаtпорч- 65766 10.1 /КЕ 159 по КВС/ с ft,lоu| 11,163 dка, в .\!есlfll!осппq
,,Воdенччарскч do:t": uuопl с udенmuфuкаmор 65766,13 З /КЕ ]]] по КВС/ с пlсltц
l1,116 Ока. в месmнос]пmа ,, Пааlоlllяtпа",- LLvolпLl с udенпшфuкаtпорu_ 65766.39,1 /КЕ
98 по КВС/ с п,tоtц 18,З80 dKa , 65766.39.2 /КЕ 9З по КВС/ с пlоu1 12,503 dка.,
65766.39.58 /КЕ 95 по КВС/ с ttлоtц./8,88J dKa, ч 657б6.39.63 /КЕ 97 по КВС/ с ппс,lu1
11,387 dKa. в.vесmносlпlпо, Дяdо Пеmкова чеuLuа", всччкч в зе.wluu|еlпо Ha apad
CBuu,loB, об;tасtп Be:tuKo Търново ".

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Съобцавалrе Ви. че тъй каrо Jo изтичане на ктайния (рок. а и}IенЕо до 17.З0 часа
на 28.06.2017г. в Об;астца администрация Ве;rико Търново са постъrrи.lи по-уfullко от
3 оферти. то Еа основавие чл.l8Е, ал.2 от ЗОП се удължава срока за подавапе на
оферти по обявената обществеца поръчка_ чрез събиране на оферти с обява по реда
на чj],187 от ЗОП. с пре,]\лет ,Лзработване tia по}lощни л]lанове. п,lацове на
новообразуваните имоти и реI.истри на и\fотите къ\l tя\. в графичен и 11ифров вид. на
зс\Iи. пpe.'locTaBeнll за llоjlзване на гражJаци въз основа IIа акIовете. посочснrr в ý :l от
ПЗР на ЗСПЗЗ. както сJедва: и\iоти с I].]енlцфикатори: 65766,51,1 iКЕ 1j9 по КВС1 с
rl.lош 5з.02:1 1lKa. 65766,51,2
1.11 по КВС,с пrtlш 6,1.0.1З :ка.. 65766,52,з кЕ 1,13
"КЕ
по КtsСl с ц,tоrц 60,198,trKa,. 65766,52,5 iКЕ 1.1б по КВс] с п.lоц 19.031 :ка. rr
65766.52.7 КЕ l47 по KBCI с п.tоц 62_628 iкa. в }lесtностите .Jlрачево бьр.rо - l" и
.Лрачево бър;о - 2": и}lоrи с и]ентификатори: 65766.25.2 /КЕ ,l5 по КВс,' с п..]ош
258.667 _rKa. и 65766.2,1,1 ,'КЕ -l2 по КВСl' с пrоц 98.89з ]ка. в \lестностите __Равнеu - l "
rr ..Равнец - 2": пvотtr с иlентификатортr: 65766, 16.1 lKE 22 по Kj}C/ с п-lопt l04.7.17 _rKa.
п 65166.|7 ,l tKE 23 по KBCI'c п_lоц 1,18.192 дка в ItecTHocI,ItTe _.Шатрата - 1 " и
50аа Rе ]uкоТъ|ново, п1,'Цеrlпlър .\:!2,пк ]lз.l]lеl. ll,й.062ба01бl_tз9 hп? \l1\1t \l gоlе|ппелl Ьg

,,Шатрата - 2"; имот с идентификатори: 65'766,10,1/КЕ 159 IIо КВС/ с площ l I,463 .lKa,
в местността ..Воденичарски доjl"; имот с идентификатор 65766.,13 3 КЕ l 1l по КВС/ с
п:rоц 11.146 дка. в местността ..Павлолията"; имоти с идентификатори: 65766.39,1 /КЕ
98 по КВС/ с плоц 18.З80 дка.. 65766,39,2 /КЕ 9З цо КВС/ с гtпощ 12.50З дка.,
65766,З9,58 /КЕ 95 по КВС/ с цлоц 18,883 дка. и 65766.39.6З /КЕ 97 по КВС/ с п.rощ
41,387 дка. в местността, Ддо Петкова чеш[lа", всички в землището на град Свицов,
област Велико Тьрново".,

Крайrrият срок

04.07.20l7г.

]а

подаване на оферти се удължава до 17.З0 часа ва

Уведопtявалt Ви. че отваряпето па получеЕпте оферти ще се цзвършп Еа
06.07.2017г. от 11.00 часа в сградата ца Областна адNIинисцацIu{ - Велико 'Iърново.
цаходяща се в гр. Велико Търtiово. ILr], .ЛеIrтър'' N9 2. стая З 18,
При отваряне на офертите могат да [рцсъстват кандидатите и_qи техни
уllълномоцени представите_rIи. Управите_lите и/или собствениците яа каtlдидатите:
имащи право ла ги пре.iIстав.rIяват съг"]асно съдебната реfистраulш ще следва да се
,,Iегити}лират с представяне на доц,,уент за самоJцчIlост, а упълноIrощените
представцте,]и ще с,,Iедва да се jIегитиNtцрат с IIъJномощtiо: копие от което ще следва ла
предоставят lla комисиlIта,

проФ. д -р люБомир

Ап

л

Об ла с tпен упра Bu tпе,l н а
обласп Be-luKo Търново

t

rJ 0Бп

уi\iАп !tтЁл

t}

(J

,i

j000IJellFo T,tlЧo*), lй. Цеllrпър .\:!1,пк ]]l.

]]lc1. ll фаkс аб2 60а

JбJ fJ9, ilrp,

,lлrlL:

r

l. gоl

спйtпI

Ьg

