
 от 10.10.2017            Cooperation Programme INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” 
           The Programme is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and national 

funds of the countries partcipating in it 

Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” 
Програмата е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и национално 

съфинансирана от участващите държави 

Проект “Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в 
трансграничните региони (Health Care Centre)", финансиран по Програмата за сътрудничество 

ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” съгласно договор №B2.9а.07 от 10.10.2017 г. 

Този документ е създаден в рамките на Проект №B2.9а.07 от 10.10.2017 г. "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално 

здравеопазване в трансграничните региони (Health Care Centre)", финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 

2014-2020”, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави. Цялата отговорност за съдържанието на настоящия 

документ е на РЗИ – Благоевград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз, на 

участващите държави, на Управляващия орган и на Съвместния секретариат. 

Образец №6 

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, 

съдържащи се в офертата 

за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на 1 брой  пътнически микробус /нов/ за нуждите на РЗИ-Благоевград“ в 

изпълнение на Работен пакет 3, Дейност Д.3.1.1. по проект “Подобряване на качеството и 

достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони”  (Health Care 

Centre), финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-

2020” съгласно договор № B2.9а.07/10.10.2017 г. 

№ Документ, съдържание 

Представен  

в  

оригинал/копие 
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Дата: .... .... 2018 г.                Подпис и печат :.........................

    (име и фамилия) 

         .................................................................. 

(длъжност на представляващия участника) 


