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До Момчил Спасов
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Адрес:
Електронен адрес: obshtinabl@gmail.com

Относно: Потвърждение за вписване на електронно подписани документи в Регистъра на обществените поръчки;

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че в Регистъра на обществените поръчки са вписани следните документи, подписани цифрово от Вас:

№
Изходящ

номер и дата
на документа:

Вид на
документа:

Предмет на поръчката:
Входящ номер и дата на

АОП:
Дата на

публикуване:

Уникален
идентификационен

номер на
документа:

1
15-00/23
/27.01.2015 г. 

Решение

Избор на регистриран одитор за извършване на одит и
изготвяне на окончателен одитен доклад, във връзка с
изпълнението на п роект „Мониторинг на качеството на
факторите на околната среда в трансграничната област
Олт-Белене”, референтен № 2(4i)-2.2-14, MIS-ETC code
359, финансиран по Програмата за трансгранично
сътрудничество Румъния-България 2007-2013,
Приоритетна ос 2, Ключова област на интервенция 2.

Е-31-00-004806/27.01.2015 г. 27.01.2015 г. 645200

2
15-00/24
/27.01.2015 г. 

Обявление
за
обществена
поръчка

Видът на настоящата процедурата е "открита" по чл.14
ал.3 т.2 по опростени правила от ЗОП. Обект на
настоящата обществена поръчка е „УСЛУГА” по смисъла
на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП. Предмет на настоящата
обществена поръчка е определяне на изпълнител за
извършване на независим финансов одит, завършващ с
окончателен одитен доклад по изпълнение на
дейностите и отчитане на разходите по проект
„Мониторинг на качеството на факто рите на околната
среда в трансграничната област Олт-Белене”,
референтен № 2(4i)-2.2-14, MIS-ETC code 359,
финансиран по Програмата за трансгранично
сътрудничество Румъния-България 2007-2013,
Приоритетна ос 2, Ключова област на интервенция 2”.
Окончателния одитен доклад, се изготвя съгласно
изискванията на Техническата спецификация и в
съответствие с Приложенията към нея. Избраният
изпълнител следва да извърши одит на посочения
по-горе проект и всички договори към него, финансирани
от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)
чрез Оперативна програма „Трансгранично
сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.

Е-31-00-004807/27.01.2015 г. 27.01.2015 г. 645201

Забележка: В случаите, когато по процедурата има предишни вписвания, моля проверявайте коректността на посочения уникален номер на поръчката.

 

С уважение:
Дирекция “Регистър и мониторинг на обществените поръчки”
Агенция по обществени поръчки
www.aop.bg
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