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Приложение 4
към Анекс V “Правила за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на Изпълняващите агенции
(ИА) на договорена безвъзмездна финансова помощ по Тематичен фонд „Фонд за реформи, свързани с
участието на гражданското общество” и Тематичен фонд „Партньорство и Експертна помощ” – част от
Рамковото споразумение на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество, подписано от Федералния
съвет на Швейцария и правителството на Република България на 7 Септември 2010г.”

ОБЯВА
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Анекс V за условията и реда за
определяне на изпълнител от страна на Изпълняващите агенции (ИА) на договорена
безвъзмездна финансова помощ по Тематичен фонд „Фонд за реформи, свързани с
участието на гражданското общество” и Тематичен фонд „Партньорство и Експертна
помощ”, - част от Рамковото споразумение на Българо-Швейцарската програма за
сътрудничество, подписано от Федералния съвет на Швейцария и правителството на
Република България на 7 Септември 2010г.”
Фондация „Инициатива за здраве“
със седалище в гр. София и адрес на управление: ж.к. Красна поляна, блок 20А,
адрес за кореспонденция:
гр. София, ул. Тодор Каблешков, № 52,
тел.: 02 955 04 72, факс: 02 955 04 72, интернет адрес: sofianep@online.bg,
лице за контакт:
Анна Иванова Любенова, на длъжност координатор на проект, тел.: 02 955 04 72,
в качеството си на Изпълняваща Агенция по Договор за безвъзмездна финансова помощ
№ PF 007-003/19.12.2013 обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор –
с обект: пенитенциарен експерт.
Пояснителният документ за провежданата процедура може да се получи на адрес: гр.
София, ул. Тодор Каблешков, № 52, всеки работен ден от 9.30 ч. до 14.30 ч.
Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:
1.
2.

http://swissbgcooperation.bg/
http://initiativeforhealth.org/bg/index.php?id=67

Документи се подават на адрес: sofianep@online.bg или по пощата на адрес гр. София
1680, ул. Тодор Каблешков, № 52 до 17 ч. на 17.03.2014 г.

