
 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО 

 

 

ДО 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

 

ПОКАНА 

ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНДИКАТИВНИ ОФЕРТИ 

ЧРЕЗ ПРИНЦИПА НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 

44 ОТ ЗОП 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 Сдружение с нестопанска цел „МИГ Лидер на територия Две могили и Иваново“ 

подготвя проектно предложение с наименование „Популяризиране на местната 

идентичност чрез организиране фестивали,  публичност и закупуване на материални 

активи в интерес на местната общност“ на „МИГ ЛИДЕР на територията на Две 

могили и Иваново“ и ще кандидатства за получаване на безвъзмездна финансова помощ 

по Процедура BG06RDNP001-19.476 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни 

дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014–2020 г. (ПРСР 2014–2020г.), съфинансирана 

от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), наричана по-

нататък „Подмярка 19.1 в частта на малките пилотни проекти“. 

 Във връзка с гореизложеното и съгласно Раздел 14.4. Категории разходи, 

допустими за финансиране от Условия за кандидатстване по процедурата, чрез подбор на 

проектни предложения по Процедура BG06RDNP001-19.476, за определяне стойността на 

разходите за които няма определени референтни разходи, с които да се кандидатства, 

Сдружение „МИГ Лидер на територия Две могили и Иваново“ следва да събере три 

независими индикативни оферти за разходите чрез прилагане на принципа на пазарни 

проучвания и консултации съгласно чл. 44 от ЗОП, като публикува на профила на 



 
 

купувача информация относно вида на инвестицията, която ще бъде заявена за 

финансиране, придружена от техническа спецификация с посочени минимални параметри 

или подробно описание на актива. Кандидатите определят подходящ срок за получаване 

на оферти, който не може да бъде по-кратък от 5 работни дни. По този начин ще бъде 

определен размерът на разходите, с които ще се кандидатства за получаване на 

безвъзмездна финансова помощ. 

 Във връзка с гореизложеното, Сдружение „МИГ Лидер на територия Две могили и 

Иваново“ отправя настоящата покана към всички заинтересовани страни за предоставяне 

на индикативни оферти за услуга с предмет: „Организиране на два фестивала в интерес 

на местната общност по Проект „Популяризиране на местната идентичност чрез 

организиране фестивали,  публичност и закупуване на материални активи в интерес 

на местната общност“ на „МИГ ЛИДЕР на територията на Две могили и Иваново“, 

съгласно приложена Техническа спецификация – Приложение № 1.  

Условия, на които следва да отговарят оферентите: 

Да бъдат вписани в Търговския регистър към Агенция по вписванията и/или 

Регистър БУЛСТАТ, в случаите, в които е приложимо, и/или друг еквивалентен регистър 

на държавата – членка на Европейския съюз, или на друга – страна по Споразумението за 

Европейско икономическо пространство. Оферентите – чуждестранни лица, трябва да 

представят документ за регистрация съгласно националното си законодателство. 

Изисквания към офертите:  

1. Офертата следва да е изготвена на български език; 

2. Съдържание на офертата: 

 Наименование на оферента; 

 ЕИК на оферента; 

 Адрес на оферента; 

 Информация за контакт – телефон и имейл; 

 Ценово предложение в лева без ДДС и с включен ДДС; 

 Подпис и печат на оферента или на нотариално упълномощен от него 

представител. 

Всеки оферент следва да попълни и представи приложените към настоящата 

покана образци. 

Срок на валидност на офертата:  

Срокът на валидност на офертата следва да е не по-малко от 6 (шест) месеца, 

считано от крайния срок за получаване на оферти. 

Срок и начин на подаване на офертите: 

Оферти могат да се подават на хартиен носител в 5-дневен срок, считано от деня 

на публикуване на настоящата покана, т.е. не по-късно от 17:00 часа на 01.04.2021 г. на 

адрес: ул. „Шипка“ № 3, гр. Две могили, обл. Русе.  

За дата на подаване на документите се приема датата на получаването им.  



 
 

Офертите на участниците и всякаква друга информация, предоставена като 

резултат от пазарните консултации ще бъде публично достъпна на адреси: 

https://ivanovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha и https://sop.bg/dvemogili-681/ с цел спазване 

принципите на защита на конкуренцията, недискриминация и прозрачност, заложени в 

ЗОП, както и за равнопоставеност на оферентите.  

С подаване на офертата всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че 

офертата, ведно с приложенията към нея, както и всяка друга информация, предоставена 

от оферента като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна на 

посочените URL-адреси с оглед спазването на изброените принципи и изисквания на 

българското законодателство. 

Настоящата Покана за представяне на индикативни оферти не представлява 

процедура за възлагане на обществена поръчка по смисъла на ЗОП. 

Приложения: 

1. Техническа спецификация – Приложение № 1, неразделна част от настоящата 

Покана; 

2. Оферта – Образец № 1; 

3.  Административни сведения – Образец № 2; 

4. Ценово предложение – Образец № 3. 

 

Дата: 25.03.2021 г. 

 

ПЛАМЕН ДОНЧЕВ      /П/ 

Председател на УС на 

Сдружение „МИГ Лидер на територия Две могили и Иваново“ 
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