ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

РЕШЕНИЕ
№ BT 3 / 11.11.2013год.
ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
На основание чл.11, ал.1 от постановление № 69 на МС от 11.03.2013год. за
условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна
финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от
Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, съвместната оперативна
програма "Черноморски басейн 2007 - 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм
ОТКРИВАМ
Процедура за определяне на изпълнител, чрез „Избор с публична покана“ на
основание чл.7 от ПМС № 69/11.03.2013год. с предмет:
Избор на изпълнител за осъществяване на външни услуги по проект „Подобряване
на условията на труд и безопасността на труда в „Стови 1“ ЕООД“ с обособени
позиции:
Обособена позиция 1: Анализ и проектиране на организацията на трудовата дейност
Обособена позиция 2: Разработване и внедряване на Стандарт за здраве и
безопасност на работа BS OHSAS 18001:2007.
Обособена позиция 3: Обучение за безопасна работа , свързано с внедряването и
сертифицирането на Стандарта за здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS
18001:2007.
1. Одобрявам Поканата и документацията за участие, изготвени във връзка с
провеждането на горе посочената процедура.
2. Цялата документация по горепосочената процедура да се изпрати за
предварителен контрол на ДО.
3. Публикуването на поканата да се осъществи по реда на чл.11 ал.2 от ПМС
69/11.03.2013год., като за целта се изпратят всички документи на хартиен и електронен
носител до ДО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, за публикуване
на интернет страницата http://www.az.government.bg/OPHR/default.asp и на Единния
информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз на република България: http://www.eufunds.bg 3
дни преди деня на публикуване на публичната покана.
Управител:
/ Ирина Бисерова Пехливанова /
ПРОЕКТ BG051PO001--2.3.03-0627/номер от ИСУН/
„Подобряване на условията на труд и безопасността
на труда в „Стови 1“ ЕООД ”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!
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