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ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 

 
ЗА 

УЧАСТИЕ 

В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА 

УСЛУГА С ПРЕДМЕТ: 

 

„Осъществяване на дейности по информация и публичност”по проект 

„Реконструкция , обновяване и оборудване на отделение в „СБДПЛ – 

ЕООД град Малко Търново“ с цел преструктуриране в Медицински 

център“ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” по 

приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество, операция 4.1 

„Дребномощабни местни инвестиции”, схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/4.1-05/2011 
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