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ОБЯВА
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на
МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на
бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна
програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Фондация
„Театър за нашите деца „Приказен път““ със седалище в гр. София и адрес на
управление: ул. „Раковски“, № 86Б, лице за контакт: Павлина Любенова, на длъжност
„ръководител на проекта“, тел.: 0889 367823, в качеството си на бенефициент по
Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051РО001-4.1.06-0036 обявява
процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект : “Дейности по
информация и публичност по проект „М О Г А – МОЕТО ОБРАЗОВАНИЕ – ГОЛЯМА
АЛТЕРНАТИВА“, финансиран от ОП “Развитие на човешките ресурси” по договор
BG051РО001-4.1.06-0036 по обособени позиции, както следва: 1) обособена позиция
№ 1 „Обща кампания за информация и публичност по проекта”; 2) обособена
позиция № 2 „Информационна кампания относно възможностите за социална и
професионална реализация, целяща ориентиране на целевите групи по проекта по
отношение на проблемите на социализацията и реинтеграцията, както и мотивиране
на отпадналите ученици за повторната им реинтеграция в учебните заведения”; 3)
обособена позиция № 3 „Отпечатване на специализирани материали, програми,
планове, анкетни карти, информационни материали”.
Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат
да се получат на адрес: гр. София 1000, ул. „Раковски“ 86Б всеки работен ден
от 10:00 ч. до 16:00ч.
Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:
1.http://sf.mon.bg- 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)
Оферти се подават на адрес: гр. София 1000, ул. „Раковски“ 86Б до 16:00 ч.
на 23.03.2013 г.
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Фондация "Театър за нашите деца "Приказен път" носи цялата отговорност за съдържанието
на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приема като официална
позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието, младежта и науката.
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програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и
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Фондация „Театър за нашите деца „Приказен път“, със седалище в гр.
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Любенова, на длъжност „ръководител на проекта“, тел.: 0889 367823, в
качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ
№ BG051РО001-4.1.06-0036 обявява процедура за определяне на изпълнител
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Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат
да се получат на адрес: гр. София 1000, ул. „Раковски“ 86Б всеки работен ден
от 10:00 ч. до 16:00ч.
Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:
1.http://sf.mon.bg- 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)
Оферти се подават на адрес: гр. София 1000, ул. „Раковски“ 86Б до 16.00 ч.
на 23.03.2013 г.
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Фондация "Театър за нашите деца "Приказен път" носи цялата отговорност за съдържанието
на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приема като официална
позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието, младежта и науката.

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
2007 - 2013 г.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ОБЯВА
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на
МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на
бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна
програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Фондация
„Театър за нашите деца „Приказен път““, със седалище в гр. София и адрес на
управление: ул. „Раковски“, № 86Б, лице за контакт: Павлина Любенова, на длъжност
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на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)
Оферти се подават на адрес: гр. София 1000, ул. „Раковски“ 86Б до 16:00 ч.
на 23.03.2013 г.
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