
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 1/ 13. 02. 2020г. 

За откриване и одобряване на документация за участие  

в процедура за избор на изпълнител 

 

 

Възложител:  

 

1.1. Наименование и адрес 

Младежка фондация „Арете“-България (МФА) 
Адрес на управление: 

гр. София 1680, ул. „Кюстендил“№ 49 

Адрес за кореспонденция:  

гр. София 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 77, ет.2 
Тел. +359 878 744 462; info@areteyouth.org 

 

  

На основание чл. 7, т. 1 от на ПМС № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на 

изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Финансовия 

механизъм за Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, Фонд 

“Убежище, миграция и интеграция” и Фонд “Вътрешна сигурност": 

 

І. Откривам процедура за определяне на изпълнител, съгласно чл. 7, т. 1 от на ПМС № 118 на МС 

от 20. 05. 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на 

безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм за Европейското икономическо 

пространство, Норвежкия финансов механизъм, Фонд “Убежище, миграция и интеграция” и Фонд 

“Вътрешна сигурност" с предмет: Организиране и провеждане на обучения за меки умения за 

младежи по проект „Първи стъпки за професионално развитие“ финансиран от Финансовия 

механизъм на Европейското Икономическо Пространство в рамките на Програма за младежка 

заетост, който включва приносът на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за насърчаване на 

устойчива и качествена заетост, и намаляване на социалните и икономически неравенства сред 

младежите в Европа, като се стреми да допринесе за създаването на зелена, конкурентоспособна и 

приобщаваща Европа с номер на договор №2017-1-027 

 

 

ІІ. Определям избора на изпълнител да се извърши чрез публична обява 

 

ІІІ. Одобрявам обявата и документацията за участие. 

 

IV. Обявата и цялата документация за участие в процедурата за определяне на изпълнител следва 

да се изпрати за публикуване на интернет страницата на програмния оператор 

https://www.eeagrants.bg, на интернет страницата на Младежка фондация “Арете”- България 

http://www.areteyouth.org/blog/bg/, на интернет страницата на фондация “Тръст за социална 

алтернатива” https://socialachievement.org/bg/, на интернет страницата на проекта 
http://careerpath.bg/en/ 

 

 

За БЕНЕФИЦИЕНТА: 

 

Радостина Стоянова Чапразова 

Директор за България и пълномощник на Изпълнителния директор 

Младежка фондация „Арете“ - България 

mailto:info@areteyouth.org
https://www.eeagrants.bg/
http://www.areteyouth.org/blog/bg/
https://socialachievement.org/bg/,
http://careerpath.bg/en/

