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Инвестираме във вашето бъдеще! 

Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от  

Европейския съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 

 

                                                  

ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

Име на проект: „ИНО-ДЖОБС: Създаване на възможности за заетост в трансграничния 

регион чрез идентифицирането на иновативни работни места и предоставяне на 

специализирано обучение” 

1. MIS ETC Code: 560 

2. Дата на публикуване: 05.05.2011 г. 

3. Програма: Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 

4. Възложител: Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище”  

5. Други информации: 

Забележки: 
На основание чл. 14, ал. 2 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”  и от Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство,  

СДРУЖЕНИЕ „ДОБРУДЖАНСКО АГРАРНО И БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ” 

със седалище в гр. Добрич и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „България” №3, адрес за 
кореспонденция: гр. Добрич, ул. „България” №3, тел: 058/ 655 622, факс: 058/ 605 760, интернет адрес: 
www.inno-jobs.eu, лице за контакт: Весела Панова на длъжност Ръководител проект, тел: 0885/ 398 613 
в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 0367/29.12.2010 г. 
обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Осигуряване на хотелско 
настаняване за целите на проект № 2(2i)-3.2-2 „ИНО-ДЖОБС: Създаване на възможности за заетост в 
трансграничния регион чрез идентифицирането на иновативни работни места и предоставяне на 
специализирано обучение”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
0367/29.12.2010 г., MIS ETC код 560”. 

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на 
адрес: гр. Добрич, ул. „България” № 3, офис № 22, всеки работен ден от 8,30 ч. до 17,00 ч. 

Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:  

1. www.inno-jobs.eu – интернет адрес на проект № 2(2i)-3.2-2 „ИНО-ДЖОБС: Създаване на 

възможности за заетост в трансграничния регион чрез идентифицирането на иновативни работни 

места и предоставяне на специализирано обучение”, Договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № 0367/29.12.2010 г.,  MIS ETC код 560 

2. www.cbcromaniabulgaria.eu – интернет адрес на УО/ДО (чл. 14, ал. 2) 

3. 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) 

Оферти се подават на адрес: гр. Добрич, ул. „България” № 3, офис № 22 до 17,00 ч. на 20.05.2011 г. 
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