
   

 

 

 

 

              

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 

 
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, 

СНЦ «Европейски институт по културен туризъм» - «ЕВРИКА» 
(наименование на бенефициента) 

със седалище в КК Албена, община Балчик, област Добрич и адрес на управление: 
х-л „Маастрихт” к. 104,  адрес за кореспонденция (ако е различен от адреса на 
управление): Добрич, ул. „Полк. Дрангов» №5, ет. 1 ап. 2, тел./факс: 058-603-456, 
Internet адрес http://www.eurekainstitute.eu, лице за контакт: Красен  Русев Събев 
на длъжност Управител, тел.: 058-603-456  
 (трите имена на лицето за контакт) 

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №  
64447/27.09.2010 обявява процедура за определяне на изпълнител – Открит търг с 

обект: „Изработка на печатни материали и табели, рекламни модули и 
информационни табла”.                        
за целите на MIS-ETC Code 661/ Проект 2(2i)-3.1-2 „Трансгранична Дестинация за 
Културен Туризъм Истър-Понтика”, реализиран по Програма за трансгранично 
сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейски 
фонд за регионално развитие и бюджетите на Република България и Румъния.  

 Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат 
да се получат на адрес: Добрич, ул. „Полк. Дрангов» №5, ет. 1 ап. 2 всеки работен 
ден  от 08.00 ч. до 17.00 ч.   

 Пояснителният документ е публикуван и на следния Интернет адрес:  
www.cbcromaniabulgaria.eu. 
  
 Оферти се подават на адрес: 9300 гр. Добрич, ул. „Полк. Дрангов» №5, ет. 1 
ап. 2 до 17.00 ч. на 07.03.2011 г.                        
                                                           (ден, месец, година)  

  
Проект 2(2i)-3.1-2 „Трансгранична Дестинация за Културен Туризъм Истър-Понтика”,  

MIS-ETC Code 661, № 64447/27.09.2010 

 
“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 СНЦ „ЕВРИКА” 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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