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РЕШЕНИЕ 
№ ОП-02/25.04.2018 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 ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ” 
(посочва се наименованието на предмета на процедурата дадено от бенефициента) 

 
 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Я  М 
 
Оценители в състав*: 
 
1. Методи Кръстев Карабойчев, 
адрес за кореспонденция: България, гр. Пловдив, 4016, ул. Коматевско шосе № 254, на 
длъжност Технически организатор в КАМ - 919 ЕООД, квалификация и образование: 
Магистър по икономика – висше образование; 
 
2. Елена Крумова Мандурова, 
адрес за кореспонденция: България, гр. Пловдив, 4016, ул. Коматевско шосе № 254, на 
длъжност Началник производство в КАМ - 919 ЕООД, квалификация и образование: 
Инженер по електроника и автоматика – висше образование; 
 
3. Дарина Крумова Делчева, 
адрес за кореспонденция: България, гр. Пловдив, 4016, ул. Коматевско шосе № 254, на 
длъжност Ръководител отдел „Човешки ресурси“ в КАМ - 919 ЕООД, квалификация и 
образование: Икономист-счетоводител – средно-специално образование; 
 
Резервни оценители:  
   
1. Мариям Агоп Тютелян, 
адрес за кореспонденция: България, гр. Пловдив, 4016, ул. Коматевско шосе № 254, на 
длъжност Счетоводител в КАМ - 919 ЕООД, квалификация и образование: Счетоводство и 
контрол – висше образование; 
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2. Димитър Илиев Трайков, 
адрес за кореспонденция: България, гр. Пловдив, 4016, ул. Коматевско шосе № 254, на 
длъжност Ел. техник промишлени предприятия в КАМ - 919 ЕООД, квалификация и 
образование: Монтьор на ел. инсталации в сгради – средно образование; 
 
Във връзка с административната работа по провеждането на планираната процедура за 
избор с предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 
ОБОРУДВАНЕ”, определям участие да вземат и външни експерти като административни 
сътрудници: 

- Г-жа Гергана Атанасова, външен експерт; 
- Г-жа Цветина Петрова, външен експерт; 
- Г-жа Стела Кошова, външен експерт. 

 
 
На 04.05.2018 г. от 10:00 часа в офиса на КАМ - 919 ЕООД, находящ се на адрес гр. 
Пловдив, 4016, ул. Коматевско шосе № 314, 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 № 160 на Министерския съвет от 2016 г. в срок до 
31.07.2018 г. 
 
 

БЕНЕФИЦИЕНТ: _________________ 
подпис и печат 
Крум Мандуров, 
Управител, КАМ - 919 ЕООД 
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