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Инвестираме в бъдещето ти! 

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

от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА СВИЩОВ 

О Б Я В Л Е Н И Е 
за 

Малка обществена поръчка 
 

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

„Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите във връзка 
със сключен Договор за финансиране № 69168/ 12.10.2010 г. по проект: „Подобряване 

на трансграничната мобилност в региона Свищов – Зимнич, чрез развитие и 

реконструкция на главни участъци от транспортната инфраструктура” (ПТМ), 
финансиран от програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 

2007 - 2013 г. Приоритетна ос 1: Достъпност – Подобрена мобилност и достъп до 
транспортната, информационната и комуникационната инфраструктура в 

трансграничния регион; Ключова област на интервенция 1.1: Подобряване на 

сухопътните и речните трансгранични транспортни съоръжения; Индикативна 
операция 1: Подобряване на сухопътната  и речната транспортна инфраструктура 

(съоръжения), имащи трансгранично влияние, № на проекта: 2(2i)-1.1-1”. 
 

ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА 

Открит конкурс. 
 

МЯСТО НА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА 
Гр. Свищов, ул.”Д.Хадживасилев” № 2. 
 

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА 

До 25.10.2012 год. 
 

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ 
Стойност на обществената поръчка: до 44006,18 лева /словом: до четиридесет и четири 

хиляди и шест лева и осемнадесет стотинки./ без ДДС. Предлаганата от участниците цена следва 

да е съобразена с указаната финансова рамка. Стойността на обществената поръчка е формирана 
в съответствие с чл.15, ал.2, т.2, буква (б) от ЗОП, до размера на предвидените средства.  
 

ВАЖНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

1. Краен срок за закупуване на тръжна документация: до 17.00 часа на 29.12.2010 г. 
2.  Краен срок за подаване на Оферта: до 17.00 часа на 05.01.2011 г. 

3. Дата, час и място на отваряне на пликовете с офертите: на 06.01.2010 г., от 10.00 часа, зала № 

1 в административната сграда на Община Свищов. 
4. Място на подаване на офертите: гр.Свищов, п.к. 5250, ул.”Цанко Церковски” № 2, 

Деловодството на Община Свищов. 
 

Кмет на Община Свищов: ……………………….. 

/Станислав Благов/ 


