
  ОБЩИНА   МАЛКО  ТЪРНОВО 

ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

тел. 05952 / 30-21 27 ; факс 05952 / 31 28 
 

 
Община Малко Търново – официален сайт 

 
 Съобщение за заседание на комисията за 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на улични 

осветителни тела, кошчета за отпадъци – дървени, дървени пейки 

(неподвижни без облегалки), дървени перголи, пикник маса  с дървен 

плот и седалки, седалки амфитеатър, специализирано подово 

покритие и дървен заслон при изпълнение на проект: “Изграждане на 

многофункционален посетителски център с. Граматиково, община 

Малко Търново” - финансиран по Мярка 313 "Насърчаване на 

туристическите дейности", приоритетна ос 3 "Качество на живот  и 

разнообразяване на възможностите за заетост" от Програмата  за развитие 

на селските райони - за периода 2007-2013 година, подкрепена от 

Европейския земеделски  фонд за развитие на селските райони, сключен 

между ДФЗ и Община Малко Търново ,   
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С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

 
 Община Малко Търново, на основание чл.38, ал.5 от НВМОП 

уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на малка 

обществена поръчка, с предмет: „Доставка на улични осветителни тела, 

кошчета за отпадъци – дървени, дървени пейки (неподвижни без 

облегалки), дървени перголи, пикник маса  с дървен плот и седалки, 

седалки амфитеатър, специализирано подово покритие и дървен 

заслон при изпълнение на проект: “Изграждане на 

многофункционален посетителски център с. Граматиково, община 



Малко Търново” - финансиран по Мярка 313 "Насърчаване на 

туристическите дейности", приоритетна ос 3 "Качество на живот  и 

разнообразяване на възможностите за заетост" от Програмата  за развитие 

на селските райони - за периода 2007-2013 година, подкрепена от 

Европейския земеделски  фонд за развитие на селските райони, сключен 

между ДФЗ и Община Малко Търново, че ценовите оферти на допуснатите 

участници  в процедурата  ще бъдат отворени и оповестени на   09.05.2012 

год., от 11:00 часа, в Заседателната зала на Община Малко Търново, 

находяща се на ул. „Малкотърновска комуна” №3, ет.2. 
 

 

 
  
  



  
 


