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ГЕОРГИЕВ”

„Модернизиране на земеделското 
стопанство на ЕТ„АГРОЦЕНТЪР-

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ” чрез 
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техника”.
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agrocenter@mbox.digs
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РД 50-
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производството на фирма „МЕГА-
М 999” ЕООД”

125541185 898651043 20.12.2012 15:22
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Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/121- 2012.3
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