
 
                         

 
О Б Я В А 

за 

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 
 

На основание чл.14, ал. 2 и ал.3, във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС 

от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на 

договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд 

на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество 

„Черно море 2007 – 2013 г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство, 
 

Сдружение Европартньори 
 

със седалище в гр.Добрич и адрес на управление: ул.Любен Каравелов, № 11,  

адрес за кореспонденция (ако е различен от адреса на управление):  

гр.Добрич, ул. Независимост № 14, офис 510   

тел.: 0897 865 736 , факс: 058 66 50 33, интернет адрес : http://europartnersbg.eu ,  
 

лице за контакт: 

Стефан Димитров Стоянов, 
 

на длъжност Председател на УС, тел.: 0897 865 736,  
 

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 

64447/27.09.2010 обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: 

„Доставка на информационна и комуникационна техника (ИКТ) и оборудване”, за целите на 

Проект 2(2i)-3.1-2 MIS-ETC Код 661 Трансгранична Дестинация за Културен Туризъм 

Истър – Понтика, финансиран по Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния – 

България 2007-2013, съфинансиран от ЕФРР и бюджета на Република България. 
 

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се 

получат на адрес: ул. Независимост, № 14, офис 510 всеки работен ден от 09:00 ч. До17:00ч.   
 

Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси: 
 

1.__________неприложимо_____________________- интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2) 
 

2. http://www.eufunds.bg  - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за 

управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от 

Заключителните разпоредби) 
 

3. http://europartnersbg.eu - (интернет адреса на възложителя в случай, че има такъв) 
 

Оферти се подават на адрес: ул. Независимост № 14, офис 510  

до 17 ч. на 26.04.2011 г.  
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