
 

 

 

 

 

   
 

 
Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България 

чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ 

 

 

            
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

№BG161PO005/10/2.10/06/21 

 

Европейски съюз 

Кохезионен фонд 

Проект № DIR510211621-6-50   

"Изграждане на регионална система за управление на 

отпадъците в регион Малко Търново" 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.”. Община Малко Търново носи цялата отговорност за съдържанието 

на документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява  

официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, 
представлявано от Министерството на околната среда и водите. 

 

ОБЩИНА  МАЛКО  ТЪРНОВО  -  ОФИЦИАЛЕН  САЙТ 

 

 

 
Съобщение за датата , часа  и мястото на отваряне на постъпилите оферти  в 

обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за упражняване на 

строителен надзор на обект: "Изграждане на регионална система за управление 

на отпадъците  в регион Малко Търново" по проект: "Изграждане на регионална 

система за управление на отпадъците  в регион Малко Търново", вх. № 

DIR510211621-6-50 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 

"Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на 

Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.". 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

С Решение №154/18.04.2013 год. на Кмета на  община Малко Търново бе 

открита обществена поръчка, чрез открита  процедура  с предмет: "Избор на 

изпълнител за упражняване на строителен надзор на обект: "Изграждане на 

регионална система за управление на отпадъците  в регион Малко Търново" по 

проект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците  в 

регион Малко Търново", вх. № DIR510211621-6-50 по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен 

№BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна 

среда 2007-2013 г." с уникален номер в регистъра на АОП: 00031-2013-0005. 

Община Малко Търново съобщава, че отварянето на  постъпилите 

офертите ще бъде на 23.05.2013 год. от 11:00 часа в Заседателната зала на Община 

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

 


