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     ОБЩИНА ГУРКОВО 
гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора, бул. “Княз Ал. Батенберг” 3 

тел.: КМЕТ – 04331/ 2260, ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ – 04331/ 2084, 

ФАКС 04331/ 2884, e-mail: gurkovo_obs@abv.bg 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ З-321/06.07.2018 г. 

гр. Гурково 

 
 На основание чл. 44, ал.1 от ЗОП бе обявена на 28.06.2018 г. с изх. № К-1590 

Покана за провеждане на пазарни консултации във връзка с кандидатстване за 

безвъзмездна финансова помощ Община Гурково с проекти за финансиране по 

подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014-2020г., и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба № 12 от 25.07.2016г. за прилагане 

на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2014-2020 г.  

 В периода определен от Възложителя до 17:00 часа на 05.07.2018 г. 

/включително/ в деловодството на общинска администрация- Гурково са постъпили три 

оферти, както следва: 

1. Оферта от „Форум 49” ЕООД гр. Стара Загора, ЕИК 123562647, с вх. № К- 

1590#1 от 04.07.2018 г.; 

2. Оферта от „Ретона” ЕООД” гр. София, ЕИК 203210415, с вх. № К-1590#2 от  

04.07.2018 г.; 

 3. Оферта от „ДК Инфра” ООД, гр. София, ЕИК 201407008, с вх.№ К-1590#3 от 

05.07.2018 г.; 

 

  На база постъпилите оферти, съгласно критерий „най-ниска цена” определям 

следните стойности на разходи: 

 

1. За обект: Спортна площадка в с. Паничерево, ПИ 22767.501.663 по КК на с.  

Паничерево, общ. Гурково, УПИ I в кв. 72 по ПР на с. Паничерево, общ. Гурково: 

32 027,31 /тридесет и две хиляди двадесет и седем лева и тридесет и една стотинки/ без 

ДДС. 

 

2. За обект: Спортна площадка с фитнес уреди на открито в с. Конаре в УПИ  
XVI-786 в кв. 39, ПИ 38203.501.786 по КК на с. Конаре, общ. Гурково: 62 863,29 

/шестдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и три лева и двадесет и девет стотинки/ 

без ДДС. 
 

 

 

ИВАН ИВАНОВ /П.П/ Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО 
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