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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна Програма „Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика” 2007- 2013, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално  развитие.  
Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от „Минчев Ауто” ООД и при никакви 
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на  Европейския съюз и 
Договарящия орган.  

 
 

РЕШЕНИЕ 

№1/28.11.2012г. 

На основание чл. 14, ал. 1 от ПМС №55/ 12.03.2007 г. и в изпълнение на Договор за 

безвъзмездна финансова помощ № 4МС–02–122/ 27.04.2012 „Доставка и въвеждане в 

експлоатация на ERP система, работни станции и сървъри”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика 2007-2013” 

ОТКРИВАМ 

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКА ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

Предмет на процедурата: „Доставка и въвеждане в експлоатация на ERP система, 

работни станции и сървъри” 

1. Вид на процедурата:„Oткрит избор” на основание чл. 7, т. 1 от ПМС №55/ 12.03.2007г. 

2. Одобрявам: документацията, обявата и пояснителния документ за участие в 

процедурата. 

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

отбележи върху плика и във входящ регистър следните данни: пореден номер, дата и 

час на получаване, за което на приносителя се издава документ (разписка). Офертите, 

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 входящ регистър. 

4. Обявата за откриване на процедура за определяне на изпълнител да се изпрати за 

публикуване до най-малко един ежедневник (вестник „Капитал Дейли”) и да се 

публикува на интернет страницата на „МИНЧЕВ АУТО” ООД, в съответствие с чл. 14, 

ал. 2 от Постановление №55 на Министерски съвет. 

5. Документацията, обявата и пояснителния документ за участие в процедурата по чл. 7, 

т.1 от ПМС №55/ 12.03.2007 г. да бъдат предоставени на Главна дирекция „Европейски 

фондове за конкурентоспособност” при Министерство на икономиката, енергетиката и 

туризма (МИЕТ) три дни преди излизане на обявата в национален ежедневник за 

публикуване на интернет страниците на Управляващия орган, които заедно с обявата ги 

публикуват на Единния информационен портал за обща информация за управлението на 

Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република 

България. 

Настоящото решение да се връчи на екипа по проекта за сведение и изпълнение. 

                                                         Управител „Минчев ауто” ООД: 

                                                                                                                    Стефан Чукурлиев 


