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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на документа се носи от „ Балкан” АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган 

 
 

 

Образец на решение/заповед по чл. 46, ал. 1 за определяне на изпълнител 
По т.I (18) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
№.76 ./04.08.2011 г. 

 
За класиране на кандидатите и определяне на изпълнител 

 
 

На основание ________чл.46, ал.1______от Постановление № 55 на Министерския 
(чл. 46, ал. 1; чл. 56; чл. 63) 

съвет от 2007 г. и отразени резултати в протокол от 03.08.2011 г. на комисия, 
 (ден, месец, година) 

назначена със Заповед № 64/24.06.2011 г. за провеждане на   
 (номер на решението/заповедта за назначаване на комисията) 

процедура ОТКРИТ ИЗБОР за определяне на изпълнител с предмет “Доставка, 
инсталиране и изпитване на машина за многоточково електросъпротивително
 заваряване на телени мрежи, снабдена с     микропроцесорно управление” , 
обявена чрез публикуване на обява1 в  „Телеграф”, бр.2208 от 30.06.2011 г., 

(наименование на националния ежедневник)       (номер и дата ) 

 
 

О Б Я В Я В А М: 
 
І. Класирани кандидати: 
 
1 място - „Шлатер Индъстрийз” АД – Комплексна оценка 8,10_________________ 

(наименование и адрес на кандидата )             (комплексна оценка/предложена цена, ако е приложимо) 

2 място – „Инндев“ ЕООД - Комплексна оценка 7,42 _________________________________ 
(наименование и адрес  на кандидата)             (комплексна оценка/предложена цена, ако е приложимо) 

 
…………………………………………………………………………………………….…… 

(изброява се класирането на всички допуснати кандидати ) 

 
ІІ. Кандидатът, класиран на първо място за изпълнител : 

 
______„Шлатер Индъстрийз” АД _ 

(наименование на кандидата, определен за изпълнител) 

 
ІІІ. Отстранени кандидати: няма 
                     
1 Не се отнася за случаите на провеждане на процедура на договаряне, без пояснителен документ. 
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(ако има такива) 
 
1.__________________________________ - ________________________________,  

(наименование на кандидата)                                                           (адрес) 

 
 
с подадена оферта вх.№_________________ . 
 
Мотиви за отстраняване на кандидата:_________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

(посочва се правното и фактическо основание за отстраняване на кандидата) 

 
……………………………………………………………………………………………… 

(повтаря се съобразно броя на отстранените кандидати) 

 
 

На основание ______чл.46, ал.3_______ от Постановление № 55 на Министерския 
(чл. 46, ал. 3, чл. 56; чл. 63) 

съвет от 2007 г., настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от одобрението му от 
Управляващия орган до всички кандидати. 
 

На първия класиран кандидат едновременно с настоящото решение да се изпрати и 
покана за сключване на договор. 

 

 

 

 

Бенефициент: Александър Николов Божанов 
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