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Съгласно заповед №22/23.01.2013г.
на Кмета на Община Малко Търново

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
2013 г.
ГР. МАЛКО ТЪРНОВО
Този документ е създаден в рамките на проект "Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение в „СБДПЛЕООД град Малко Търново“ с цел преструктуриране в „Медицински център““, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от Община Малко Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
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