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Този документ е създаден с финансовата подкрепата на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално 

развитие по проект 3МС-02-36/01.06.2011„Eфективен контрол на качеството – успешният код за висока 

конкурентноспособност”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БРАНДСМАЙЛ” ООД и 

при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

Съюз и Договарящия орган. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№  Su 01- 3МС-02-36- 1 /28.11.2011 г. 

 

На основание чл. 14, ал. 1 от Постановление № 55 на Министерския съвет от 12 март 

2007 г., изм. ДВ. бр.93 от 26 Ноември 2010г., 
 

О Т К Р И В А М: 

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКА ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 
 

1. Предмет на процедурата: „Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА“ по 

проект 3МС-02-36 /01.06.2011„Eфективен контрол на качеството – успешният код за 

висока конкурентноспособност”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, Операция BG161PO003-

2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти”. 

2. Вид на процедурата: открит избор по реда на Постановление № 55 на 

Министерския съвет. 

 3. Одобрявам обявата и тръжната документация за кандидатстване в процедура на 

открит избор с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА“ 

4. При приемане на офертите отговорното лице е длъжно да положи подписа си и да 

отбележи върху плика и във входящ регистър следните данни: поредния номер, датата и часа 

на получаването, за което на приносителя се издава документ. Оферти, които са представени 

след изтичане на крайния срок или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик не се приемат 

и се връщат незабавно на кандидатите, като това обстоятелство се отбелязва във входящия 

регистър.  

5. Обявата за процедурата да се изпрати за публикуване до най-малко един 

национален ежедневник и на страницата на ИАНМСП като Договарящ орган, в съответствие 

с чл. 14, ал. 2 от Постановление № 55 на Министерския съвет. Публикуването на Обявата и 

други документи ще се осъществи и чрез публикация в интернет страницата на 

Бенифициента и на Единният информационен портал за обща информация за управление на 

Структурните фондове и Кохезиони фондове на ЕС и Република България. 
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