
 

www. cbcromaniabulgaria.eu 
Инвестираме във вашето бъдеще! 

Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от 
Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 

 
 

 
 

 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 
Проект: „Трансграничен регион Генерал Тошево – Негру Вода – непозната 
туристическа дестинация „ 
 MIS ETC code: 628  
Дата на публикуване:10.03.2011 
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, e-mail: mail@toshevo.org, интернет адрес: www. toshevo.org, лица за 
контакти: инж. Ради Михайлов, инж. Валентин Димитров, 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„ договор № 
52142/04.08.2010, по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-
201, обявява 
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ОТКРИТ КОНКУРС ПО 
НВМОП С ОБЕКТ: 
Извършване на строително-монтажни работи на обекти по обособени позиции, както 
следва: 
ОП 1 – „Преустройство на съществуваща сграда в „Туристически информационен център” 
Генерал Тошево”; 
ОП 2 – „Набелязване и маркиране на туристически маршрути”; 
ОП 3 – „Рехабилитация на местен път DOB 3038 /ІІІ 2903/  с.Красен – с.Росен”, с дължина 2,3 
км”; 
ОП 4 – „Изграждане на  дървени  сглобяеми бунгала за сезонно обитаване в с. Красен”; 
ОП 5 – „Благоустрояване на подход за  – музей „Йордан Йовков” , читалище  и "Филипова 
кръчма” с.Красен.  
Документацията за провежданата процедура може да се получи на адрес: 9500 гр. 
Генерал тошево, обл. Добрич, ул. „Васил Априлов” №5, Центъра за административни 
услуги, 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   
Срок за получаване на документация за участие:11.04.2011, 16.00 часа 
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:18.04.2011, 12.00 часа. 
Отваряне на офертите: 18.04.2011, 14.00 часа. 
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