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обществената поръчка, и предвидените подизпълнители 
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Този документ е създаден в рамките на проект  „По-компетентни и мотивирани служители на Община 
Смолян”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Административен 
капацитет” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Държавния 
бюджет на Република България, Договор за безвъзмездна финансова помощ № M13-22-153/20.08.2014 г., 
сключен между Община Смолян - бенефициент и Министерство на Финансите  - Управляващ орган. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от община Смолян и при никакви обстоятелства не може 
да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 


