
     
  

 

 
ПРОЕКТ BG14MFOP001-4.031-0004: „Модерни технологии за опазване и охрана чистотата на природата в рибарските 

територии” По процедура за подбор на проекти „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел 

запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища, съхранение и 

развитие на природното и културно наследство” 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

Във връзка с чл. 51-54 от ЗУСЕСИФ и Постановление № 160 на Министерския съвет от 

2016 г., бенефициентът по Административен договор МДР –ИП-01-12/21.01.2021, сключен за 

изпълнение на проект BG14MFOP001-4.031-0004: „Модерни технологии за опазване и охрана 

чистотата на природата в рибарските територии” по процедура за подбор на проекти „Защита 

на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, 

обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища, съхранение и развитие на 

природното и културно наследство”, и във връзка с Решение 3/3 от 08.02.2021 г.,на УС на  СНЦ 

Био-Б-Еко,  уведомяваме всички заинтересовани, че в Информационната система за 

управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020- (ИСУН 2020) е качен целият 

пакет от документи за участие в обявената публичната покана за изпълнение на дейност 

(предоставяне на услуга) с предмет „Адаптиране и внедряване на иновативната социална 

практика „Дигитален еко-патрул“ – насочена към подобряване привлекателността на 

рибарската територия” 

  Същите могат да бъдат намерени на следните адреси: http://www.eufunds.bg - 

интернет адрес на Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС, 

https://eumis2020.government.bg – интернет адреса на Информационна система за 

управление и наблюдение средства от ЕС в България (ИСУН 2020) .  

 

От екипа по управление на проекта 
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BЪ3Лara Ha IIpeД CeДaTeЛЯ Ha yC ‐ БИЛ
「

ИH AcaHoB Дa ΠOДFOTBИ  ⅡaKeTa ДOКyveHTИ

BКЛ〕:OЧBaIЩ O И TeXHИЧeCK0 3aД aIИe 3a И36op Ha И3ΠЪЛIИTeЛ Чpe3 ,,Π :y6ЛИЧHa ⅡoКa肛♂`И КpИTepИЙ

,,HaИ
‐BИCOKa ЦeHa,, 3a И3ⅡЪЛⅡeHИe Ⅱa ДeЙHOCT ,ツ ДゝaΠTИpaⅡe И BHeДpЯBaHC Ha ИI‐IOBaTИBHaTa

COЦИ

`亜

Ha npaК TИKa"Д И
「

ИTaleH CKO‐ΠaTpyЛ“ ― HaCOЧena KЪM ΠOД06pЯBane IIpИBЛCКaTeЛHOC買 'a Ha

lpИ6apcК aTa TepИ TopИЯ'' Πo  ΠpoeКT  iBG14MF()P001… 4.031‐ 0004: ,,ゝ 4oДepHИ TcxHoЛorttИ  3a

OΠa3BaHC И OXpaIIa ЧИCTOTaTa Ha ΠpИpOДaTa B pИ 6apCKИ Te TepИTOpИИ'つ .

1'′ⅡЪЛHOMoIЦaBa ΠpeДCeДaTeЛЯ Ⅱa CДpyЖeHИeTO Дa nOЛ3Ba CKCⅡepTИ ΠO ΠOД
「

OTOBКa na

ДOKyMieHTaI:ИЯ ΠO Πy6ЛИЧHИ ⅡOKaHИ И IOpИCTИ ,ЧИЙTO pa3XOД И Ca 3a CMeTК a Ha CД pylЖteHИeTo,Дa

CфOpM=pa 9Ъ C CBOЯ 3aΠOBCД KOMИ CИЯ 3a OЦeⅡКa Ha ΠOCTЪⅡИJIИTe OфepTИ (καttO ηO"θ 2な θ解
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