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Инвестираме в твоето бъдеще!  
Програма за трансгранично сътрудничество „България – Румъния” 2007-2013, съфинансирана от Европейски съюз чрез 

Европейски фонд за регионално развитие  
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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
 

Проект: „Трансграничен регион Генерал Тошево- Негру Вода – непозната 
туристическа дестинация” 
Референтен номер: 2-3.1-9 
Дата на публикуване: 21.10.2010 

Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013. 
Възложител по чл.7, т 1-4 от ЗОП: Община Генерал Тошево 
 

ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 
с адрес: 9500 гр. Генерал Тошево, обл. Добрич, ул. „Васил Априлов” № 5, тел.: 
05731 2020, факс: 05731 2505, е-mail: mail@toshevo.org,  Интернет адрес: 
www.toshevo.org, лице за контакт Валентин Димитров – координатор, в качеството 
си на бенефициент по Договор за безвъзмездна помощ  MIS-ETC Code: 628, проект 
№: 2-3.1-9 - „Трансграничен регион Генерал Тошево- Негру Вода – непозната 
туристическа дестинация”, дог. №52142/04.08.2010, по Програма за 
трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013, обявява 
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ОТКРИТ КОНКУРС ПО 
НВМОП С ОБЕКТ: Разработване на Стратегия за развитие на туризма, на 
триезичен информационен сайт и на информационни и промоционални 
материали и продукти”, по обособени позиции, както следва: 
ОП 1 – „Разработване на стратегия за развитие на туризма”; 
Изработване на Стратегия за развитие на туризма в пограничния район, 
включваща анализ на състоянието, проучвания за туристическия потенциал в 
региона, маркетингов и комуникационен план, и стратегическа част – приоритети, 
цели и конкретни мерки за развитието на туризма в региона. 
ОП 2 – „Изработване на триезичен информационен сайт”; 
Триезичен (BG, RO, EN) информационен сайт на проекта, без ограничения за 
обема на страниците. Сайтът трябва да е с динамично съдържание, с вграден 
модул за търсен в съдържанието и управлението му (CMS). 
ОП 3 – „Изработване на информационни и промоционални материали и 
продукти”.  
CD-мултимедийна презентация, туристически пътеводител, наръчник за флората 
и фауната, брошури и други рекламни продукти (конферентни папки, шапки, 
тениски, тетрадки, постери плакати, банери, информационни табели, рекламен 
билборд, карти и табели на маршрутите) .  
Документацията за провежданата процедура може да се получи на адрес 
9500,гр. Генерал Тошево, ул."Васил Априлов" №5, Център за административни 
услуги и информация, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 часа и  от 13.00 до 
16.00 часа. 
Обявлението е публикувано на сайта на АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

www.aop.bg и на www.toshevo.org. 
Срок за получаване на документация за участие: 18. 11. 2010г., 16.00 часа. 
Срок за получаване на оферти: 25.11. 2010 г., 12.00 часа. Отваряне на 
офертите 14.00 часа. 
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