
Договор за безвъзмездна финансова помощ 

№ BG 051PO001-5.1.01-0077-С0001

Проект Социално предприятие „Услуги в дома и градината”

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, 
Сдружение “Асоциация на доставчиците на социални услуги” със седалище в 
гр. София и адрес на управление: ул.”Г. С. Раковски”, № 61, тел./факс: 02/ 983 
21 49, интернет адрес: www.adsu-bg.org , лице за контакт: Виолина Василева 
Ананиева, на длъжност ръководител проект, тел.: 0884 459 425, в качеството си 
на  бенефициент  по  Договор  за  безвъзмездна  финансова  помощ  №BG 
051PO001-5.1.01-0077-С0001 обявява процедура за определяне на изпълнител – 
открит избор с обект: Услуги свързани с провеждане на пресконференции и 
обучения  в  рамките  на  проект  „Социално  предприятие-  Услуги  в  дома  и 
градината”.

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура 
могат да се получат на адрес: гр. София, ул. ”Г. С. Раковски” №61, ет. 3, ап. 8 
всеки  работен  ден  от  10:30  ч.  до  16:00  ч.  или  при  поискване  на  е-mail: 
adsubg@gmail.com

Оферти/Заявления се подават на адрес: гр. София, ул.”Г. С. Раковски” №61, ет. 
3, ап. 8
д  о   16   ч. на   31.05.2010   г.   
                                             

                                                                                                              
 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от сдружение “АДСУ” 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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