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Проект „МЕМОФИШ“, еMS ROBG-420 

 
ЗАПОВЕД 

№   03./ 25.02.2019. г. 
за откриване на процедура за определяне на изпълнител 

 
 
На основание чл. 50, ал. 2, т. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 1, ал.1 и ал. 2 от ПМС 160/01.07.2016 г. За 
определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите 
в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова 
помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове, 

 
НАРЕЖДАМ: 

 
1. Откривам процедура за определяне на изпълнител – Избор с публична покана с 

предмет:  
„Организиране на информационни събития и промоционален тур” във връзка с 

проект „Памет и бъдеще. Разкази за Дунавската цивилизация“, финансиран по Програмата 
за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014 – 2020 г., № ROBG-
420.. 

2. Одобрявам Публичната покана и документация за участие в процедурата. 
3. Публикуването на Публичната покана и придружаващата я документация да се 

осъществи по реда на чл. 52, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и чл. 2, ал.1 и 2 от ПМС 160/01.07.2016 г., 
като срокът за публичен достъп до поканата не може да е по-кратък от 7 дни. 

4. Поканата и цялата документация за участие в процедурата за определяне на 
изпълнител следва да се изпрати до Главния директор „УТС“ в Министерството на 
регионалното развитие на България за публикуване на Единния информационен портал за 
фондовете от Европейския съюз и на Управляващия орган на Програмата Interreg V-A 
Румъния-България за публикуване на интернет страницата на програмния оператор. 
Поканата да се публикува и на интернет-страницата на Възложителя. 

5. Срок за подаване на оферти - Ще се приемат оферти до 14.00 часа на 07.03.2019.                   
6. Адрес за подаване на оферти: гр. Силистра, 7500, ул. „Добруджа“ 41, вх. В, ет.3, 

офис 10, Сдружение с нестопанска цел “Паралел-Силистра”  
7. Условия при отваряне на офертите 
Дата: 07.03.2019 г. , Час: 16:00 часа, Място: гр. Силистра, ул. „Добруджа“ 41, вх. В, 

ет.3, офис 10, Сдружение с нестопанска цел “Паралел-Силистра”  
 

 
Диана Бебенова-Николова,   
СНЦ “Паралел-Силистра”  

 


