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

от ПМС №118/20.05.2014 г. 

 

 

З А П О В Е Д 

 

№ 2 /10.05.2016  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 процедура «ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА» за определяне 

на изпълнител с предмет:  

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Система за стерилно производство на 

лекарства в течна форма:  

  1.Система за вода за инжекции, включваща апарат за обратна осмоза и дестилатор - 1 

брой;  

  2.Вакуумен хомогенизатор - 1 брой; 

  3.Двоен микрофилтър - 1 брой;  

  4.Съд за съхранение на чистата продукция - 1 брой; 

  5.Машина за миене на стъклени шишета с ламинарно покритие - 1 брой; 

  6.Апарат за сушене на стъклени шишета с ламинарно покритие - 1 брой; 

  7.Машина за пълнене и гумиране на стъклени шишета с ламинарно покритие - 1 брой;     

  8.Машина за поставяне на алуминиеви капачки с ламинарно покритие - 1 брой;     

  9.Двупроходен вакуумен автоклав - 1 брой;  

10.Машина за пълнене и гумиране на стъклени шишета - 1 брой;  

      11.Машина за поставяне на алуминиеви капачки - 1 брой.”    

 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Я  М 

 

Оценители в състав*: 

 

1. Валентина Миленова Николова,  

адрес: гр. Шумен, ул. „Отец Паисий”  № 40,  тел. + 359 897906614, 

на длъжност: Управител на “Фарма Вет” ООД, 

квалификация: Висше Образование, образователна степен: Магистър,  Висш институт по 

зоотехника и ветеринарна медицина, гр. Стара Загора, специалност: Ветеринарна медицина 

 

2. Веселин Радославов Николов,  

адрес: гр. Шумен, ул. „Отец Паисий”  № 40,  тел. + 359 897906601, 

на длъжност Управител на “Фарма Вет” ООД, 

квалификация: Висше Образование, образователна степен: Магистър,  Висш институт по 

зоотехника и ветеринарна медицина, гр. Стара Загора, специалност: Ветеринарна медицина 

 

3. Красимира Илиева Иванова,  

адрес:  гр.Шумен, ул.”Бунтовник” № 3 , тел. + 359 889848687, 

на длъжност   Управител в „Иноватив Консулт” ЕООД, 
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квалификация Висше Икономическо Образование, образователна степен Магистър, СА „Д.А. 

Ценов”, гр. Свищов, специалност Международни икономически отношения 

 

 

Резервни оценители: 

 

1. Василка Найденова Недялкова 

адрес: гр. Смядово, ул. „Георги Сава Раковски” № 48, тел. +359 897906607 

на длъжност: Технолог във „Фарма Вет” ООД  

Квалификация:  Висше Образование, образователна степен: Магистър,  Висш химико-

технологичен институт, гр. Бургас, специалност: Органичен синтез и горива 

 

2. Чанко Апостолов Илиев 

адрес: гр. Шумен, ул. „Съединение” № 45,  тел. +359 887838948 

на длъжност: пенсионер 

Квалификация: Средно специално образование, Механотехникум гр.Шумен 

 

 

 

На 26.05.2016 г. от 10.30 часа в гр.Шумен, ул.”Съединение” № 66,  оценителите да 

отворят и разгледат по реда на тяхното постъпване подадените оферти и да класират 

кандидатите. 

 

Оценителите да изготвят протокол, отразяващ дейността им, съгласно изискванията 

на Постановление №118 на Министерския съвет от 2014 г. в срок до 31.05.2016 г. 

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