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ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 
 

ПРОЕКТ: № 1-3.1-6 „ЗАСИЛВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА 
И НАСЪРЧАВАНЕ НА ПО-НАТАТЪШНОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ В 

ОБЛАСТИТЕ ПЛЕВЕН И ДОЛЖ” 
Дата на публикуване: 07.06.2010 г. 

Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ФОНДАЦИЯ „ПЕРПЕТУУМ-МОБИЛЕ” 

 
На основание чл. 1, ал. 1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 

март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на 
бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните 
фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз, 
ФОНДАЦИЯ „ПЕРПЕТУУМ-МОБИЛЕ”, 
със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. “Кала тепе” № 30, тел.: 
00359 64/84 08 03, факс: 00359 64/84 08 03, интернет адрес на който може да 
бъде намерен пояснителният документ: http://www.ngobg.info/bg/index.html, 
e-mail: perpetuum_mobile@abv.bg; лице за контакт: Габриела Антонова 
Антонова на длъжност председател на Управителния съвет, тел.: 003592/987 85 
74 или 00359 64/84 08 03 
в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ 
№ MIS-ETC Code 27 и договор номер 23919/15.04.2010 г., обявява процедура за 
определяне на изпълнител – открит избор с обект – услуга и предмет:  
 

„Организиране на семинари и работни срещи във връзка с изпълнението на 
проект: Засилване на трансграничното сътрудничество в сферата на 

туризма и насърчаване на по-нататъшното развитие на общи туристически 
продукти в Областите Плевен и Долж ”, финансиран по Програма за 

трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г.  
 

 Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура 
могат да се получат на адрес: град Плевен, пл. „Възраждане” № 1, офис 307 
всеки работен ден от 10.30 ч. до 16 ч.   
  

Оферти се подават на адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 1, офис 307 до 
09:30 часа на 22/06/2010 г.                                         
  

 

 

 

 

 
 

www.cbcromaniabulgaria.eu 
Инвестираме в бъдещето ти! 

Програмата за Трансгранично сътрудничество е съфинансирана от Европейския съюз чрез  
Европейският фонд за Регионално развитие  

 

  РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО   БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО 

Общи граници. Общи решения. 

http://www.cbcromaniabulgaria.eu/

