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З А П О В Е Д 

№ 01-271/22.10.2015 
 

На основание чл. 101г от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и във връзка с провеждането на 

процедура за събиране на оферти с публикуване на покана по реда на Глава осма «а» от ЗОП с 

предмет “Доставка и монтаж на оборудване и апаратура за хидрохимичен мониторинг на 

подземните води в долината на р. Огоста между гр. Чипровци и яз. „Огоста” по проект 

“Замърсяване на река Огоста с арсен – връзка между биогеохимичните процеси в почвите 

на заливната тераса и речната динамика" (“Arsenic contamination of Ogosta river: Linking 

biogeochemical processes in floodplain soils with river system dynamics"), № IZEBZO_142 978 с 

кратко име ASCOR от Българо-швейцарската програма за научни изследвания, публична 

покана ID 9046675 от 12.10.2015 г 

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

 

За получаване, разглеждане и оценка на получените оферти определям комисия от 

следните длъжностни лица:  

Председател: 

1. Доц. д-р  Цветан Костадинов Коцев 

Членове: 

1. Станислава Парушева Парушева-Вахратян, юрисконсулт на НИГГГ БАН 

2. Антония Василева Стойнова – главен счетоводител 

 

Резервни членове: 

3. Доц. д-р Мариан Стоянов Върбанов 

4. Адриана Богомилова Дикова, счетоводител 

 



Отговорности на комисията : 

След получаване на офертите длъжностните лица представят декларации за 

обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от ЗОП.  

Длъжностните лица са длъжни да пазят в тайна информацията, която са узнали 

във връзка със своята работа в комисията. 

Длъжностните лица разглеждат постъпилите оферти, спазвайки разпоредбите на 

Закона за обществените поръчки и Вътрешните правила за реда и организацията за възлагане на 

обществените поръчки и за контрола на изпълнението на сключените договори в Национален 

Институт по Геофизика, Геодезия, География при БАН, както и за поддържане на профила на 

купувача на НИГГГ и съставят протокол за резултатите от работата си.  

Комисията да отвори офертите при условията на чл. 68, ал. 3 ЗОП на 23.10.2015г. в 

11:00 часа, в стая 101 в сградата на НИГГГ и да разгледа и оцени постъпилите оферти съобразно 

зададените изисквания и критерии в срок до 17.11.2015г. За резултатите от работата си 

Комисията следва да състави протокол и да го предаде за утвърждаване на Възложителя най-

късно до 17.11.2015 г.  

Заповедта да се доведе до знанието на отговорните длъжностни лица. 

Контрол по изпълнението на Заповедта ще осъществявам лично. 

      

Възложител:                                                                            

                / проф. д-р Светослав Симеонов, Директор на НИГГГ-БАН / 
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