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З А П О В Е Д  

 

№  РД-01-4 / 06.01.2020г. 

 

Във връзка с проведени пазарни консултации,  относно обществена поръчка с предмет: 

„Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на община Николаево за 

календарната 2020г.”, съгласно публикувана Покана с изх. № 26-00-388 / 27.12.2019г.на официалния сайт 

на Община Николаево в раздел „Профил на купувача след 15.04.2016г.” 

 

 

 и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

І. НАЗНАЧАВАМ Комисия в състав: 

 

Председател:  

1 инж. Веселина Веселинова Василева – Иванова 

Длъжност: експерт „Инвестиции и обществени поръчки”  в  Общинска Администрация 

Николаево, назначен на Граждански договор; 

Квалификация: инженер геодезист; 

 

членове:  

2. Златко Христов Генчев  

              Длъжност: Главен Счетоводител в Общинска Администрация Николаево; 

Квалификация: икономист; 

 

3. . Мариана Стойкова Драгнева  

Длъжност: главен специалист „Земеделие, екология, озеленяване и чистота” в Общинска 

Администрация Николаево; 

 

 

със задача да получи, разгледа, оцени и класира офертите, подадени във връзка с проведени 

пазарни консултация съгласно публикувана Покана от 27.12.2019г. на официалния сайт на Община 

Николаево в раздел „Профил на купувача след 15.04.2016г.” 

 

 

II. ОПРЕДЕЛЯМ следният ред на провеждане на заседанията на Комисията: 
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1. Комисията да се събере на 06.01.2020 г. в Заседателната зала на втори етаж в сградата на 

Община Николаево от 11:00 часа 

2. Получените оферти да бъдат разгледани от Комисията по реда на тяхното постъпване. 

3. За извършената работа Комисията да съставят и подпишат Доклад за разглеждането, 

оценяването и класирането на офертите, който да ми бъде предоставен за утвърждаване . 

4. Комисията да приключи работата си в срок до 17:00 часа на 06.01.2019г. 

 

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на всички участници в Комисията за сведение и 

изпълнение. 

 

 

 

Заличена информация,        съгласно  

                                               чл.36а, ал.3 от ЗОП и чл.2 от ЗЗЛД    

НИКОЛАЙ КЪНЕВ: 

Кмет на община Николаево                                                         

 

 

                                      Заличена информация,        съгласно  

                                          чл.36а, ал.3 от ЗОП и чл.2 от ЗЗЛД   

Изготвил:                                                                                                           

инж. Веселина Василева,                                                                                  

външен експерт, назначен на Граждански договор 

 

mailto:obnikolaevo@nikolaevo.net

