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Образец на Заповед/Решение за назначаване на комисия по чл. 17, ал. 1
от ПМС №118/20.05.2014 г.
ЗАПОВЕД
№ 003/24.11.2014 г.
За назначаване на комисия
На основание чл.17, ал.1 от Постановление №118 на Министерския съвет от 2014 г. и
във връзка с провеждането на процедура «ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА» за определяне
на изпълнител с предмет:
Доставка на дълготрайни материални активи за общи клъстерни дейност по ДБФП BG161PO 003-2.4.020046-C0001, с наименование: „Структурно-организационно укрепване, маркетингово развитие и
изграждане на образователни, научноизследователски и производствени структури (Мехатроникс)“
Бюджетно перо 13. и вкл. съотносимите точки (номера) от Бюджета:
Бюджетно подперо- 13.1 Компютърно оборудване за административното тяло на Клъстера
Обособена позиция 1 – Бюджетно подперо 13.1.1 Лаптоп – 3 бр.
Обособена позиция 2 – Бюджетно подперо 13.1.2. Мултимедиен проектор – 1 бр
Обособена позиция 3 – Бюджетно подперо 13.1.3. Сървър – 1 бр
Обособена позиция 4 – Бюджетно подперо 13.1.4. Сървърен шкаф – 1 бр
Обособена позиция 5 – Бюджетно подперо 13.1.5. Непрекъсваем ТЗИ – 1 бр
Бюджетно подперо- 13.2. Компютърно оборудване за изграждане на виртуален комплекс за
обучение и тренинг:
Обособена позиция 6 – Бюджетно подперо 13.2.1. Лаптоп – 22 бр.
Обособена позиция 7 – Бюджетно подперо 13.2.2. Видео стена – 5 бр.

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

О П Р Е Д Е Л Я М
Комисия в състав:
Председател :
Стефан Борисов Карастанев,

(собствено, бащино и фамилно име)

Адрес: София 1592, бул. Асен Йорданов №9
(посочва се адрес за кореспонденция)

тел.02 973 9762,
(тел. за контакти)

на длъжност Експерт телекомуникации и мрежи данни на Клъстер Мехатроника и
автоматизация,
(посочва се заеманата длъжност и месторабота)

Квалификация: инженер, гл.асистент
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Членове:
1. Бенислав Иванов Ванев,

(собствено, бащино и фамилно име)

Адрес: София 1592, бул. Асен Йорданов №9
(посочва се адрес за кореспонденция)

тел.02 973 9762,
(тел. за контакти)

Квалификация: доцент - Мениджър екип на Клъстер Мехатроника и автоматизация,
2. Ренета Красимирова Димитрова,

(собствено, бащино и фамилно име)

адрес: София 1592, бул. Асен Йорданов №9
(посочва се адрес за кореспонденция)

тел.02 973 9762,,
(тел. за контакти)

Квалификация: доцент - Координатор Образование, НИРД и иновациии на Клъстер
Мехатроника и автоматизация,
Резервни членове на комисията:
1. Диана Борисова Върганова,

(собствено, бащино и фамилно име)

Квалификация: инженер - Експерт системно осигуряване на Клъстер Мехатроника и
автоматизация,
2. ________________________________________________,
(собствено, бащино и фамилно име)

квалификация __________________________________________________________
На 12.12.2014г. от 16.00 часа в София 1592, бул. Асен Йорданов № 9, офис на Клъстер
Мехатроника и автоматизация, сграда на фирма „Спесима” ООД , ет. 2 назначената комисия
да отвори и разгледа по реда на тяхното постъпване подадените оферти и да класира
кандидатите.
Комисията да изготви протокол, отразяващ дейността й, съгласно изискванията на
Постановление №118 на Министерския съвет от 2014 г. в срок до 19.12.2014 г.
(Срокът не може да бъде по-дълъг от крайния срок на валидност на офертите)

БЕНЕФИЦИЕНТ: _________________
Д-р инж.Венцислав Иванов Славков
Изпълнителен Директор на КМА

/подпис и печат/
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