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Образец на Заповед/ Решение за назначаване на оценители 

по реда на ПМС №160/01.07.2016 г. 
 

Приложение №9 
 

З А П О В Е Д/ РЕШЕНИЕ 
 

№ ____________/_______________г. 
За назначаване на оценители 

 
 
 
На   основание   чл.7.   (1),   (2)   от   Постановление   №160/   01.07.2016   на 
Министерски съвет и във връзка с провеждането на процедура „ИЗБОР С 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ за определяне на изпълнител на услуга с предмет: 
 
„Изследване за идентифициране на нуждите и потребностите на пазара на 
труда сред специфични целеви групи (местни власти; професионални 
училища; работодатели; агенции за наемане на персонал; НПО и безработни 
хора) в българската част на трансграничния регион Румъния – България 
(административни области Велико Търново и Русе)”, по проект „Обединени за 
общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в транграничния 
регион между Румъния и България“, рег. № 16.4.2.054, еMS код ROBG-131, 
изпълняван по Програма „Интеррег V- A Румъния-България“ и   съфинансиран 
от Европейския съюз, чрез Европейският фонд за регионално развитие”. 
 

О П Р Е Д Е Л Я М 
  
Оценители в състав*: 
  
1.______________________________________________________________________ 

(собствено, бащино и фамилно име) 

адрес:________________________________________, тел. ___________________,  
                        (посочва се адрес за кореспонденция)                                           (тел. за контакти) 

на длъжност ___________________________________________________________, 
                                                       (посочва се заеманата длъжност и месторабота)  

Квалификация __________________________________________________________ 
 
 
  
2. _____________________________________________________________________ 

(собствено, бащино и фамилно име) 

адрес:________________________________________, тел. ___________________,  
                        (посочва се адрес за кореспонденция)                                           (тел. за контакти) 

на длъжност ___________________________________________________________, 
                                                       (посочва се заеманата длъжност и месторабота)  
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Квалификация __________________________________________________________ 
 
 
3.______________________________________________________________________ 

(собствено, бащино и фамилно име) 

адрес:________________________________________, тел. ___________________,  
                        (посочва се адрес за кореспонденция)                                           (тел. за контакти) 

на длъжност ___________________________________________________________, 
                                                       (посочва се заеманата длъжност и месторабота)  

Квалификация __________________________________________________________ 
 
 
Резервни оценители:                                                                                   
1.______________________________________________________________________ 

(собствено, бащино и фамилно име) 

Квалификация __________________________________________________________ 
 
2.______________________________________________________________________ 

(собствено, бащино и фамилно име) 

Квалификация __________________________________________________________ 
  

На _______20____г. oт ____ часа в _____________ оценителите да отворят  
(съгласно посоченото в обявата/поканата) 

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 ___________20__ г. 
(Срокът не може да бъде по-дълъг от крайния срок на валидност на офертите) 

 
 

 БЕНЕФИЦИЕНТ: ____________________ 
           /подпис и печат/  

____________________ 
/трите имена/ 

____________________ 
/длъжност/ 

 
Проект„Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в 

транграничния регион между Румъния и България“, № 16.4.2.054 

Eвропейски информационен център – Велико Търново,20.03.2017г. 

 

Съдържанието на настоящия материал не представлява непременно официалната позиция на 
Европейския Съюз. 


