
 

 

О Б Я В А  
ЗА ОТКРИВАНЕ  НА  ПРОЦЕДУРА  ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 
Проект „Европейски наръчник по труда България - Румъния” 

 
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, 

 
ФОНДАЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ – КЛОН ПЛЕВЕН” 

със седалище в гр. Плевен 5800, ул. „Димитър Константинов” № 2, офис 
5 и адрес на управление:, гр. София 1000, ул. «Г. С. Раковски» № 101, 
мецанин, адрес за кореспонденция: гр. София 1000, ул. «Г. С. Раковски» № 
101, мецанин, ап. 1, тел.: +359 2 988 64 10, факс: +359 2 988 64 11, Интернет 
адрес: www.europeaninstitute.bg , лице за контакт: Борислав Христов Мавров,  
тел.: +359 2 988 64 10, тел.: +359 2 988 64 10, в качеството си на бенефициент 
по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 41205/25.06.2010 г., проект 
„Европейски наръчник по труда България - Румъния”, Референтен № 2-1.2-2., 
Приоритетна ос: 1, Ключова сфера на интервенция: 2, по Програмата за 
трансгранично сътрудничество България-Румъния 2007-2013 г., обявява 
процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: 
„Консултантски услуги за изпълнение на проект "Европейски наръчник по труда 
Румъния-България“, финансиран от Програмата за трансгранично 
сътрудничество Румъния-България 2007-2013“, Референтен № 2-1.2-2., 
Приоритетна ос: 1, Ключова сфера на интервенция: 2, Договор за безвъзмездна 
финансова помощ № 41205/25.06.2010 г., по Програмата за трансгранично 
сътрудничество България-Румъния 2007-2013 г., с водещ партньор Фондация 
„Европейски институт - клон Плевен”  

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура 
могат да се получат на адрес: гр. София 1000, ул. «Г. С. Раковски» № 101, 
мецанин, ап. 1, всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,00 ч. и на следния 
Интернет адрес: http://www.europeaninstitute.bg 

Оферти се подават на адрес: гр. Плевен 5800, ул. „Димитър 
Константинов” № 2, ап. 5, до 12,00 часа до 20/08/2010 г.  
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