
                               

             

 

З А П О В Е Д/ РЕШЕНИЕ 

 

№.................../..................... г. 

За назначаване на оценители  

 

На основание чл.7, ал.1 от Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. и 

във връзка с провеждането на процедура «ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА» за определяне 

на изпълнител с предмет:  

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ново енергийно ефективно оборудване - 

вертикален обработващ център и газокар 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Я  М 

 

Оценители в състав*: 

 

1. Милен Димитров Косев,  

адрес: гр.Русе, ул.Ниш 48, вх.2, ет.5, ап.18, тел. 0888 208 910, 

 

на длъжност Управител, 

 

квалификация Средно-специално образование. 

 

 

2. Красимир Николаев Кръстев,  

адрес: гр.Русе, ул.Сяр 40, тел. 0888 238 178, 
 

на длъжност Изпълнителен директор, 

 

квалификация Средно образование. 

 

 

3. Добромир Йорданов Димитров,  

адрес: гр.Русе, ул.Никола Табаков 3, вх.2, ет.7, ап.13, тел. 0887 567 088, 
 

на длъжност Технолог, 
 

квалификация  Висше-техническо образование. 

 

 

Резервни оценители: 

 

1. Ваня Пламенова Василева,  

квалификация Висше-техническо образование. 

 

2. Николай Димитров Манолов,  

квалификация Висше-икономическо образование. 

 

 



 

 

 

---------------------------- www.eufunds.bg ----------------------- 
Проект BG16RFOP002-2.002-0499-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи "КОСЕВ" ЕООД и при никакви 
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия 

орган.” 
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На 06.02.2018г. от 11:00 часа в гр. Русе, ул. Тракция №2 оценителите да отворят  
             (съгласно посоченото в обявата/поканата) 

и разгледа по реда на тяхното постъпване подадените оферти и да класира кандидатите. 

 

Оценителите да изготвят протокол, отразяващ дейността им, съгласно изискванията 

на Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. в срок до 06.03.2018 г. 

                                                                           (Срокът не може да бъде по-дълъг от крайния срок на валидност на офертите) 

 

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: _________________ 

 

/подпис и печат/ 

/трите имена и длъжност/ 

http://www.eufunds.bg/

