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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я  

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О 

 

Изх. № ОА04-2253 

17.03.2022 г. 
 

ДО 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Областна администрация - Велико Търново провежда обществена поръчка по реда на 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Изработване на проект 

за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Горна Оряховица“ 

недвижими имоти с цел индивидуализирането им като нови обекти на кадастъра - 

самостоятелни обекти в сграда. Съгласно чл. 51, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния 

регистър (ЗКИР), проектът се изготвя от правоспособно лице по кадастър. 

Недвижимият имот, предмет на обществената поръчка, e част от имот - частна държавна 

собственост в управление на Областен управител на област Велико Търново съгласно Акт за 

държавна собственост № 1571/05.01.1978 г., находящ се в гр. Горна Оряховица, пл. „Георги 

Измирлиев“ № 4.  

Предмет на проекта за изменение на КККР е част от 16359.514.1569.1.5. 

Идентификаторът е за частта от сградата, представляваща общинска собственост, като в нея 

неправилно са включени четирите самостоятелни обекта, които са в управление на Областен 

управител – Велико Търново. Същите представляват стаи №№ 216, 217, 218, 219 и са с 

предназначение – за административни нужди. Достъпа до тях се осъществява през общите 

части на сградата.  

  С проекта за изменение на КК и КР на гр. Горна Оряховица следва всяко едно от 

помещенията да се отрази като нов обект на кадастъра - самостоятелен обект в сграда. 

Правоспособното лице по ЗКИР да изготви проекта в цифров и графичен вид - 2 екземпляра.  

 

С оглед гореизложеното, Ви каня да представите Вашите оферти за изработване на 

проект за изменение на КК и КР на гр. Горна Оряховица. Представените от Вас оферти следва 

да съдържат:  

 Ценово предложение - за юридически лица, регистрирани по ДДС, предложената цена 

да е без ДДС, като данъкът е посочен отделно, а всички останали следва да посочат 

крайна цена. Максималната стойност на поръчката не може да надвишава сумата от 

680 лв. със ДДС.  

 Срок за изпълнение - срокът за изпълнение предмета на поръчката следва да е до 30 

календарни дни, считано от датата на сключване на договора.  

 Свидетелство за правоспособност да се извършват дейности по кадастъра, издадено 

от Агенцията по геодезия, картография и кадастър - заверено от кандидата копие;  

 Застрахователна полица за валидна застраховка по чл. 20, ал. 3 от ЗКИР - заверено 

от кандидата копие;  

 Документи, удостоверяващи платени застрахователни премии по полицата - 

заверени от кандидата копия.  

 Поето в офертата задължение за спазване изискванията на чл. 20, ал. 1 от ЗКИР и 

изработване на проект, който да бъде приет от СГКК – Велико Търново.  
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Постъпилите оферти ще бъдат оценявани въз основа на критерия „най-ниска 

предложена цена“. При равенство на ценови предложения, на първо място ще бъде класиран 

участникът, предложил най-кратък срок за изработване на проекта.  

Подготвената от Вас оферта, поставена в запечатан непрозрачен плик с надпис, 

посочващ предмета на поръчката, наименование/име на участника, ЕИК, адрес, телефон, 

електронна поща и лице за контакт, следва да постъпи в Центъра за административно 

обслужване (ЦАО) на Областна администрация - Велико Търново, на адрес гр. Велико Търново, 

пл. „Център” №2, стая 201, в срок до 31.03.2022 г. включително. Работното време на ЦАО е 

всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа.  

За допълнителна информация може да се свържете с инж. Снежана Кадиева, главен 

експерт в дирекция АКРРДС, на телефон: 062/611 141 и Виктория Обретенова, старши експерт 

в Дирекция АКРРДС, на телефон: 062/668 143.  

Настоящата покана е обявена на интернет страницата на Областен управител на област 

Велико Търново https://vt.government.bg/ в Секция „Администрация“, Раздел „Профил на 

купувача“, Подраздел „Покани за директно възлагане“. 

 

Участникът, избран за изпълнител, ще бъде уведомен писмено. 

 

 

ОГНЯН СТОЯНОВ   /П/ 

За Областен управител на  

Област Велико Търново 

 
(Съгл. Заповед № РД-01-02-05/11.03.2022 г.  

на Областен управител на област Велико Търново) 
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