
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ-1924“ 

ПК 9943, село Върбяне, община Каспичан, област Шумен, 

ул. „Хан Крум“ № 1а, тел. 088 275 7539  

 

изх. номер 02/11.09.2019г. 

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА 

ПРИНЦИПА НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЗОП 

 

 

НЧ“Васил Левски – 1924“ с. Върбяне ще кандидатства за финансиране с проект 

„НЧ“Васил Левски – 1924“ – Минало, традиции, послания, съвременност“ по 

процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP 001-19.269 по Мярка 20 

„Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и 

храни“от стратегията за местно развитие на Местна инициативна група "Нови пазар - 

Каспичан "  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020г. 

В тази връзка бихме искали да ни представите оферта  по следните обособени 

позиции съгласно техническата спецификация: 

 Позиция № 1 „Закупуване на облекла за фолклорните състави към Читалището“ 

 Позиция № 2 „Доставка и монтаж  на оборудване за етнографска сбирка“ 

 Позиция № 3 „Изработване и доставка на информационни материали“ 

 

 Предлаганите от фирмата услуги и доставки с тяхната техническа спецификация 

(в случай, че тя е по-подробна, може да я приложите към бланката) 

Вашата оферта трябва да съдържа: 

1. Име и адрес на оферента 

2. Техническа спецификация, съответстваща на тази в настоящото запитване 

3. Цена с описание на ДДС 

4. Валидност на офертата 

 Моля, офертата да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. 

Да бъде изготвена на официална бланка на представляваната от Вас фирма, подписана, 



подпечатана и да ни бъде изпратена по пощата с обратна разписка на горепосочения 

адрес за кореспонденция или доставена лично. 

 Моля, също така да ни информирате дали Вашата фирма е вписана в Търговския 

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

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

финансирани от Програмата за развитие на селските райони. 

 Индикативните оферти следва да бъдат внесени в НЧ „Васил Левски - 

1924“ в срок до 17:00 часа на 18.09.2019 г., на адрес: област Шумен, община 

Каспичан, село Върбяне 9943, ул. „Хан Крум“ № 1а 

 

Николай Найденов 

Председател на Читалищно настоятелство 

при НЧ“Васил Левски – 1924“ с. Върбяне   

Подпис :  п. 

 

Подписите са заличени на основание ЗЗЛД и чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.  


