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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. 

 

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

оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ 

Община Малко Търново – официален сайт 
 

 Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена 

поръчка с предмет: "Избор на изпълнител на СМР за 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." 

 Публикувано на: 20.06.2013 год. 

 Валидно до: 24.06.2013г. – 13:00часа 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

 
 
 

Община Малко Търново, на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП уведомява 

участниците в обявената  открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка, с предмет: "Избор на изпълнител на СМР за 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.”,  че ценовите оферти 

на допуснатите до участие  в процедурата  ще бъдат отворени и оповестени на   

24.06.2013 год., от 13:00 часа, в Заседателната зала на Община Малко Търново, 

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

 

 
 


