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Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:

  

  

  "Изпълнение на мерки за публичност, визуализация и информиране на целевите
групи по договор за безвъзмездна финансова помощ №
BG16RFOP001-8.003-0026-С01 по проект „Подобряване на административния
капацитет на Община Попово с цел реализация на проекти по приоритетна ос 2 на
ОП „Региони в растеж 2014-2020” за подкрепа на енергийната ефективност в гр.
Попово” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG16RFOP001-8.003 „бюджетна линия за 28 общини на малки градове от 4-то ниво,
съгласно НКПР“, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж
2014-2020“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР“
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