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Този документ е създаден в рамките на Договор № BG05M9OP001-2.018-0029-C01, по проект „Социални, икономически и 

образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община 

Полски Тръмбеш и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган на ОП „РЧР“  2014 – 2020 
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СЪОБЩЕНИЕ 

С настоящото отправяме покана към всички заинтересовани лица, че: 

- На 13.11.2019 г. от 11,00 часа в  Медицински център „РЕХАХЕЛП- Полски Тръмбеш” 

ЕООД   с адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. „Търговска “ № 92, етаж 2,  ще се извършват 

безплатни консултативно-профилактични прегледи от лекар- Ушни –носни- гърлени 

болести. 

- На  27.11.2019 г. от 9.30 часа в Медицински център „РЕХАХЕЛП- Полски Тръмбеш” ЕООД   

с адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. „Търговска “ № 92, етаж 4,  ще се извършват безплатни 

консултативно-профилактични прегледи от лекар- Пневматология и физиатрия. 

МЦ „РЕХАХЕЛ-Полски Тръмбеш” ЕООД се намира в сградата на СБПЛР”Минерални бани” 

гр.Полски Тръмбеш – IV етаж. 

 Безплатните консултативно-профилактични прегледи са в  изпълнение на Проект „Социални, 

икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“ с 

Регистрационен номер на договора по ОП „РЧР“ BG05M9OP001-2.018-0029-C01 и в изпълнение на  

Дейност 4:”Предоставяне на индивидуални консултации и социално-здравна медиация”. 2. Провеждане 

на безплатни консултативно-профилактични прегледи. За дейността са поканени представители в 

различни медицински специалности, които по предварителен списък на лицата , които са проявили 

желание да се прегледат безплатно ще осъществяват безплатно консултативно-профилактични прегледи. 

Всеки гражданин на Община Полски Тръмбеш, който желае може да посети Център „Заедно” да получи 

информация за извършваните безплатни консултативно-профилактични прегледи и да се запише в 

списъка на желаещите прегледи при съответните специалисти. 

Проект BG05M9OP001-2.018-0029, се финансира от ОП „РЧР” и ОП „НОИР”, 

съфинансира от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове. 

 

Екип по управление на проекта 

 

05.11.2019 г.  

гр. Полски Тръмбеш 
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