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РЕШЕНИЕ 

 
№ ПП-01-2021/21.05.2021 г. 

За прекратяване на процедура за определяне на изпълнител 

 

На основание чл. 9, ал. 1, т.1 от ПМС №160/01.07.2016 г.: 

 

І. ПРЕКРАТЯВАМ ПРОЦЕДУРА за определяне на изпълнител, съгласно чл. 49 - 53 

ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г., с предмет „Намаляване на замърсяването с 

отпадъци в демонстрационен участък от българското Черноморие чрез пилотно 

прилагане на иновативни мерки” по проект  „Иновационни техники и методи за 

намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ –

RedMarLitter, референтен номер: 552, Договор № 91173/08.08.2018, по приоритет 2.2 

„Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и 

морски отпадъци” на СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент 

за съседство „Черноморски басейн 2014-2020”. 

 

Публичната покана е открита със Заповед № ПП-02-2021/29.04.2021 г. на Председателя 

на УС на Фондация „Виа Понтика“ – бенефициент. Съгласно цитираната заповед, 

публикуването на публичната покана се осъществи на интернет страницата на 

Фондацията www.viapontica.org с дата на публикуване 29.04.2021 до изтичане на 

обявения срок в поканата – 19.05.2021 г. до 17:00 ч. 

Поканата и цялата документация за участие в процедурата за определяне на изпълнител 

беше предоставена за публикуване и на управляващия национален орган на Програмата 

- МРРБ за публикуване в Единния информационен портал на Европейските структурни и 

инвестиционни фондове www.eufunds.bg 

Поканата беше публикувана на страницата на единния информационен портал на 

29.04.2021 г. в 10:45 ч. https://www.eufunds.bg/bg/node/7295 
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Срокът за получаване на офертите  - до 17:00 часа на 19.05.2021 г. на адрес: гр. Бургас, 

бул. „Иван Вазов“ № 1, ет. 2 за Фондация „Виа Понтика“ до 17:00 ч. на 19.05.2021 г. на 

основание Параграф 4, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на 

ПМС160/01.07.2016 г. 

Критерият за избор на изпълнител, с който да бъде сключен договор, е най-ниска цена. 

В срока за подаване на офертите не постъпиха предложения, поради което на основание 

чл. 9, ал. 1, т.1. от ПМС № 160/2016 г. ПРЕКРАТЯВАМ ОБЯВЕНАТА ПУБЛИЧНА ПОКАНА. 

На основание чл. 9, ал. 3 от ПМС 160/2016 г. да се уведоми в тридневен срок МРРБ – 

национален орган на Програма „Черноморски басейн 2014-2020“, за прекратяването. 

 

Бенефициент:  

 
 

Ина Агафонова – Председател на УС 

Фондация „Виа Понтика" 


