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Проект  BG16RFOP002-2.001- 0746 „ЛАНД МЕТАЛ“ ЕООД с нов производствен капацитет и подобрени 

продукти“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Образец на Заповед/Решение за назначаване на оценители по чл. 17, ал. 1  

от ПМС №118/20.05.2014 г. 

 

 

З А П О В Е Д/ РЕШЕНИЕ 

 

№ ПР-02/2016 г. 

За назначаване на оценители  

 

На основание чл.17, ал.1 от Постановление №118 на Министерския съвет от 2014 г. и 

във връзка с провеждането на втора процедура „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ за 

определяне на изпълнител с предмет:  

 

“Доставка на дълготрайни материални активи (ДМА) - обособени позиции машини и 

оборудване, съгласно Техническата спецификация: Обособена позиция 1 - Анализатор 

на химическия състав на металите, Обособена позиция 2 - Лентова отрезна машина“  

 
(посочва се наименованието на предмета на процедурата дадено от бенефициента) 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Я  М 

 

Оценители в състав*: 

 

1. Таня Маринова Мишовска,  
(собствено, бащино и фамилно име) 

адрес: с.Зверино, 3170, общ. Мездра, обл. Враца, ул. ,,Никола Войновски” № 9, 

tanya.mishovska@gmail.com, тел. +359 9 122 98 2, 0888 794 734 

 

на длъжност - Управител на счетоводна кантора, изпълняващ функциите на гл. счетоводител 

на  ЛАНД МЕТАЛ ЕООД 
(посочва се заеманата длъжност и месторабота) 

 

квалификация Магистър, Икономика, "Търговски бизнес и посредничество" 

 

 

2. Бисер Цветанов Иванов,  
(собствено, бащино и фамилно име) 

адрес: с.Зверино, 3170, общ. Мездра, обл. Враца, ул. ,,Никола Войновски” № 9, 

c_land@abv.bg, тел. +359 9 122 98 2, 0887707722 

на длъжност Водач мотокар, ЛАНД МЕТАЛ ЕООД 
(посочва се заеманата длъжност и месторабота) 

 

квалификация Средно специално, "Технология на машиностроенето-студена обработка“ 

 

 

3. Станислав Цветанов Иванов,  
(собствено, бащино и фамилно име) 

адрес: с.Зверино, 3170, общ. Мездра, обл. Враца, ул. ,,Никола Войновски” № 9, 

c_land@abv.bg, тел. +359 9 122 98 2, 0887707722 

на длъжност Леяр, ЛАНД МЕТАЛ ЕООД, 
(посочва се заеманата длъжност и месторабота) 
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квалификация Средно специално, "Автомобилен монтьор" 

 

 

Резервни оценители: 

 

1. Ваня Михайлова Нецовска-Тонова ,  
(собствено, бащино и фамилно име) 

квалификация Бакалавър, Икономика, "Аграрна икономика" 

 

2. ________________________________________________,  
 (собствено, бащино и фамилно име) 

 

квалификация __________________________________________________________ 

 

1. На 08.07.2016 г. от 16.00 часа в офис на Управителя оценителите да отворят  
             (съгласно посоченото в обявата/поканата) 

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

процедура - “Доставка на дълготрайни материални активи (ДМА) - обособени позиции 

машини и оборудване, съгласно Техническата спецификация: Обособена позиция 1 - 

Анализатор на химическия състав на металите, Обособена позиция 2 - Лентова отрезна 

машина“ 

Оценителите да изготвят протоколи по всяка от процедурите, отразяващи дейността им, 

съгласно изискванията на Постановление №118 на Министерския съвет от 2014 г. в срок до 

15.07.2016 г. 

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

 

 

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: _________________ 

 

/подпис и печат/ 

/Цветан Бойчев Иванов, Управител/ 


