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ЗАПОВЕД  
№4/20.03.2017г. 

 
за откриване на процедура за определяне на изпълнител 

 
Във връзка с изпълнение на проект “Обединени за общ пазар на труда: интегриран 
подход за трудова мобилност в транграничния регион между Румъния и България“,   

р е г . № 16.4.2.054, еMS код ROBG-131, финансиран по Програма „Интеррег V-A 
Румъния – България“, договор № 18719/2.03.2017г. и съгласно изискванията на чл.50-
53 от ЗУСЕСИФ и на чл.1 от ПМС 160/01.07.2016г. 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 
 

ОТКРИВАМ: 
 

1. Процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: 

„Изследване за идентифициране на нуждите и потребностите на пазара на 
труда сред специфични целеви групи (местни власти; професионални 
училища; работодатели; агенции за наемане на персонал; НПО и безработни 
хора) в българската част на трансграничния регион Румъния – България 
(административни области Велико Търново и Русе)” 
 

Съгласно изискванията на чл. 2 (1) от ПМС №160/01.07.2016г.  на МС и на основание 
Преходните и заключителните разпоредби & 4. (1 )  от ПМС №160/01.07.2016г.на МС 

публичната покана и документацията за кандидатстване да бъде предоставена на ГД 
„УТС“ на МРРБ за публикуване на интернет страницата на Единния информационен 
портал (www.eufunds.bg), на интернет страницата на Програма Интеррег V-A Румъния-
България (www.interregrobg.eu) и на интернет страницата на сдружение „Европейски 

информационен център“ (www.europeinfocentre.bg ) със срок за получаване на 
оферти – 05.04.2016 г. до 17:00 ч. 
 

ОДОБРЯВАМ: 
 

1. ПУБЛИЧНА ПОКАНА И ДОКУМЕНТАЦИЯ, изготвени за участие в открита 
процедура с предмет:  „Изследване за идентифициране на нуждите и 
потребностите на пазара на труда сред специфични целеви групи (местни 
власти; професионални училища; работодатели; агенции за наемане на 
персонал; НПО и безработни хора) в българската част на трансграничния 
регион Румъния – България (административни области Велико Търново и 
Русе)” 
 

ЗАПОВЯДВАМ: 
 

1. Одобрената публична покана и документация, изготвени за участие в открита 
процедура с предмет:  „Изследване за идентифициране на нуждите и 
потребностите на пазара на труда сред специфични целеви групи (местни 
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власти; професионални училища; работодатели; агенции за наемане на 
персонал; НПО и безработни хора) в българската част на трансграничния 
регион Румъния – България (административни области Велико Търново и 
Русе)” да бъде изпратена за публикуване.  

 
Съгласно изискванията на чл. 2 (1) от ПМС №160/01.07.2016г.  на МС и на основание 
Преходните и заключителните разпоредби & 4. (1 )  от ПМС №160/01.07.2016г.на МС 

публичната покана и документацията за кандидатстване да бъде предоставена на ГД 
„УТС“ на МРРБ за публикуване на интернет страницата на Единния информационен 
портал (www.eufunds.bg), на интернет страницата на Програма Интеррег V-A Румъния-
България (www.interregrobg.eu) и на интернет страницата на сдружение „Европейски 

информационен център“ (www.europeinfocentre.bg ) със срок за получаване на 
оферти – 05.04.2016 г. до 17:00 ч. 
 

2. Одобрената публична покана и документация да бъде публикувана на интернет 
страницата на сдружение „Европейски информационен център“ 
(www.europeinfocentre.bg ), съобразно датата на публикуване на поканата в 
Единния информационен портал.  
 

3. Оферти се подават на адрес: гр.Велико Търново, площад Център-2, ВТУ, 

корпус 5, кабинет 510, до 17:00ч. на 5.04.2017г. 
 

4. Комисия за избор на изпълнител ще се събере на 7.04.2017г. от 14:00ч. на 
адрес гр.Велико Търново, площад Център-2, ВТУ, корпус 5, кабинет 510 . 
 

 
Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и 
изпълнение.  
 
 

...................... 
Теодора Калейнска, 
Председател УС на ЕИЦ 
Велико Търново 
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Eвропейски информационен център – Велико Търново, 20.03.2017 

 

Съдържанието на настоящия материал не представлява непременно официалната позиция на 
Европейския Съюз. 
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