
Министерство на финансите 
Образец на обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител по т. II (1) ОТ 
Заповед ЗМФ  - 249/13.3.2009 
 

 

Име на проекта: „Трансграничен екологичен коридор Русе-Гюргево” (ТрЕк) 

Project No: 2(2i)-2.1-1; MIS ETC Code 662 

Издател на материала: Клуб „Приятели на Народен парк Русенски Лом” 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за Трансгранично сътрудничество България-Румъния 2007-
2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието на документите се носи от КПНП Русенски Лом и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този 
документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

 
Инвестираме в твоето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 
е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейският Фонд за Регионално Развитие 

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. 

www.cbcromaniabulgaria.eu

 
 

 
 

О Б Я В А 

за 

ОТКРИВАНЕ  НА  ПРОЦЕДУРА  ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛ 

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, 

Клуб „Приятели на Народен парк Русенски Лом” 

(наименование на бенефициента) 

със седалище в гр.Русе бул. Скобелев 7 и адрес на управление и за кореспонденция: 
Русе бул.Скобелев №7,   

тел.: 082 872397, факс:082 828730, Интернет адрес :www.lomea.org,  

лице за контакт:Цонка Георгиева Христова, 

                                   (трите имена на лицето за контакт) 

на длъжност ръководител проект, тел.: 0887244308  

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ с 
ARDF No 69185/12.10.2010, MIS ETS Code 662,  обявява процедура за определяне на 
изпълнител – открит избор с обект : Планиране управлението на защитени зони и територии 
в трансграничния район Русе-Гюргево, по обособени позиции както следва: 

ОП 1: Разработване на План за управление на защитена зона „Ломовете” BG0000608; 

ОП 2: Актуализиране на Плана за управление на ПП Русенски Лом – изготвяне на план 
за управление на горите; 

ОП 3: Изготвяне Предложение за съвместен план за управление на териториите 
между Защитените зони и Природни паркове в трансграничния регион Русе - Гюргево 

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се 
получат на адрес: Русе, бул. Скобелев 7, всеки работен ден      от 10 ч. до12 ч.   

Пояснителният документ е публикуван и на следния Интернет адрес (в случай, че 
има такъв): www.lomea.org. 

Оферти/Заявления се подават на адрес: Русе, бул. Скобелев 7 до 12.00 ч. на 
20.12.2010 г.  


