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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 

 

                                                                                                  

 

ОБЯВА  ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 
 

 

ИМЕ НА ПРОЕКТ: „ТРАНС-ТУР-НЕТ: СЪЗДАВАНЕ И МАРКЕТИНГ НА ПИЛОТНИ ТРАНСГРАНИЧНИ 

ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ В ДОБРУДЖА” 

1. Обява №: 3 

2. Дата на публикуване на обявата: 17 октомври 2011 г. 

3. Програма: Проектът се изпълнява в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 
2007-2013 

4. Възложител: Висше училище „Международен колеж” 

5. Друга информация: 

Бележки: 

На основание чл.14, ал.2 и във връзка с чл. 7, т. 1 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 Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна 

програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство, 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ 
със седалище в гр. Добрич и адрес на управление: ул. България, № 3, с адрес за кореспонденция: гр. Добрич, ул. 
България, № 3, тел.: 058/ 65 56 20, факс: 058/ 60 57 60, Интернет адрес: www.vumk.eu, 
лице за контакт: Виолета Георгиева Димитрова, на длъжност Специалист Връзки с обществеността, тел.: 058655626 
в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 55659/19.08.2010  обявява 

процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: “Доставка на техника и доставка и монтаж на 

оборудване за целите на проект № 1-3.1-15, "ТРАНС-ТУР-НЕТ: Създаване и маркетинг на пилотни трансгранични 

туристически продукти в Добруджа" (Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

55659/19.08.2010, MIS ETC код 37) по обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция № 1: Доставка на преносими компютри (лаптопи), мултимейдийни проектори и мобилни 

аудио устройства; 

Обособена позиция № 2:  Доставка и монтаж на сглобяеми преместваеми павилиони”.  

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр. Добрич, 
ул. България, № 3, офис № 5 всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. 
Пояснителният документ е публикуван и на следните Интернет адреси: 
1. www.cbcromaniabulgaria.eu  - интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2) 
2. http://www.eufunds.bg  - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за 
управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г 
от Заключителните разпоредби) 
3. http://www.vumk.eu; www.dobrudzhatour.net - (интернет адреса на възложителя в случай, че има  такъв):  
 
Оферти се подават на адрес: гр. Добрич, ул. България, № 3, офис № 5  до 17,00 ч. на 01.11.2011 г. 
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