
Министерство на финансите 
Образец на обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител  по т.II 
(1) от Заповед № ЗМФ – 249/13.03.2009 г.  
   

 
О Б Я В А  за 

ОТКРИВАНЕ  НА  ПРОЦЕДУРА  ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛ 
Име на проекта „Търговските палати на България и Румъния за трансгранично 

сътрудничество” 
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, 

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА – ДОБРИЧ 
със седалище в гр. Добрич  и адрес на управление: ул.„България” № 3,  тел.: 058 
601472, факс: 058 601434, Интернет адрес : www.cci.dobrich.net , лице за контакт: 
Герман Димитров Германов на длъжност главен секретар,  тел.: 058/601433 в 
качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ MIS-
ETС Code: 36, проект No. 1-3.1-12 – „Търговските палати на България и Румъния 
за трансгранично сътрудничество”, № 29334/05.05.2010 обявява ПРОЦЕДУРА ЗА 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ – ОТКРИТ ИЗБОР С ОБЕКТ: “Услуги по 
организиране и провеждане на три промоционални прояви и медийна 
кампания”  с две обособени позиции: 
Обособена позиция 001 – „Услуга по организиране и провеждане на три 
промоционални прояви”  
Обособена позиция 002 – „Услуга по организиране и провеждане на медийна 
кампания” 

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат 
да се получат на адрес: гр. Добрич, ул. „България” 3, Търговско – промишлена 
палата, всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.00 ч.    
 Пояснителният документ е публикуван и на следния Интернет адрес:  
www.cci.dobrich.net.  
 Оферти/Заявления се подават на адрес: 9300 гр. Добрич, ул. „България” 3 
до  17.00 ч. на  30.09.2010  г.                                            
                                          

MIS-ETC Code: 36, проект No. 1-3.1-12 – 
„Търговските палати на България и Румъния за трансгранично сътрудничество” 

№ 29334/05.05.2010 
 

 “Tози документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за Трансгранично Сътрудничество 
Румъния-България 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ТПП и при никакви обстоятелства не 
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия 
орган.” 
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