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ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

 

Уважаеми дами и господа, 

Сдружение „Местна инициативна група община Стамболийски“ подготвя проектно 

предложение с наименование „Популяризиране на местната идентичност и на подхода 

ВОМР в община Стамболийски“, с което да кандидатства за финансиране по процедура 

№ BG06RDNP001-19.476 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 

19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в частта на 

малките пилотни проекти. 

За определяне стойността на разхода, свързан със СМР за обект: „Ремонт и 

преустройство на сграда в УПИ I – за зеленина и общ. обслужване, кв.43 по рег. план 

на гр. Стамболийски по „Проект за популяризиране местната идентичност и на 

подхода ВОМР в община Стамболийски на МИГ- община Стамболийски“ с който да 

се кандидатства, Възложителят провежда настоящата пазарна консултация. 

Във връзка с гореизложеното, при желание да ни изпратите оферта за СМР, същата моля 

да е в съответствие с приложената Количествена сметка и да съдържа: 

1. Име и адрес на оферента; 

2. Техническа спецификация, съответстваща на тази в настоящето запитване; 

3. Цена с описание на ДДС; 

4. Валидност на офертата. 

 

Моля, офертата да съдържа цялата необходима документация за да бъде оценена. Да бъде 

изготвена на официална бланка на представляваната от вас фирма, подписана, подпечатана 

и да бъде изпратена до 17.00 часа на 13 януари 2021 г. по пощата с обратна разписка или 

доставена лично на адрес: гр. Стамболийски 4210, ул. Г. С. Раковски № 29, или на e-mail 

mig_stamb@abv.bg . 
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Моля, също така да ни информирате, дали вашата фирма е вписана в Търговския 

ргистър към Агенцията по вписванията поради факта, че това е задължително условие към 

предлаганите от нас доставчици при приемане и оценяване на проектите, финансирани от 

ПРСР 2014 – 2020 г., както и дали сте вписани в Професионалния регистър към Камарата 

на Строителите в България. 

 

 

Стоян Богданов 

Председател на УС 

 

 

 


