
 

                                                                        
 

Д Ъ Р Ж А В Н А  П С И Х И А Т Р И Ч Н А   Б О Л Н И Ц А - Б Я Л А  
 

7100 Бяла, обл.Русе, ул.“Дряново” № 3, тел. 0817/ 727-02, факс 0817/ 722-56,  

E-mail: dpb_byala@b-trust.org 
 

 
Проектът „ Подобряване на качеството на лечебния процес за пациентите на Държавна психиатрична 
болница- Бяла чрез обновяване материално- техническата база” се финансира в рамките на Програмата 
за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 
2009-2014 г.“ 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

до средствата за масово осведомяване 

по чл. 101 б, ал. 3 от ЗОП 
 

Държавна психиатрична болница-Бяла, област Русе, обявява, че е публикувана портала  за 

обществени поръчки и на интернет страницата на ДПБ-Бяла публична покана  за 

обществена поръчка на  с предмет „СМР на Първо женско отделение и Първо мъжко 

отделение на Държавна психиатрична болница- Бяла”, във връзка с  изпълнението  на 

проект”Подобряване  на качеството на лечебния процес за пациентите  на Държавна 

психиатрична болница-Бяла чрез подобряване на материално -техническата база”,изпълняван  

от ДПБ-Бяла   в рамките   по Програма  BG 07 „Инициатива  за обществено 

здраве”,осъществявана  с финансовата  подкрепа  на ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014,по Мярка 

1: „Подобряване на системата  за психично здраве на българските граждани”. 

Прогнозна стойност на поръчката  е 147586,23 лв. без ДДС и 177 103,47 лв.с ДДС. 

С  източник на финансиране от Норвежкия финансов механизъм 20092014 и 

Финансовия механизъм на Европейското  икономическо пространство 2009-2014.  

Публичната покана  е публикувана  в Регистъра на Агенцията по обществени 

поръчки  с уникален номер 9050016  на 01.02.2016 г.– www.aop.bg. Документацията за 

участие в обществената поръчка е публикувана на 01.02.2016 г. на интернет страницата 

на ДПБ- Бяла- www.dpb-byala.org  в раздел „Европейски програми”. 

Срок за получаване на документация за участие и подаване на оферти- до 14:00 

часа на  10.02.2016 г. 

Повече информация може да бъде получена на телефон 0817/7 27-02,  лицe за 

контакт: Д-р Олег Церовски- Директор на ДПБ- Бяла. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

 

Д-Р ОЛЕГ ЦЕРОВСКИ 

Директор на ДПБ- Бяла 
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