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Георги Балчев 
Изпълнителен директор на И

А
ОС

ДОКЛАД 

От дейността на комисията, назначена със Заповед №242/23.07.2019 г. на 
изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за 
извършване на подбор на участниците и разглеждане и оценка на офертите по реда на 
чл. 104, ал. 1, 4 и 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 54 и следващи от 
Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) по обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на стъклария, консумативи и други материали", разделена на 29 
обособени позиции публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 14.06.2019 г. 
под № 00740-2019-0010 

1. Състав на комисията:

Председател:
1. Красимир Аврамов - юрисконсулт в отдел „Правнно и нормативно

обслужване", дирекция „Правно, административно и финансово - стопанско 

осигуряване (ПАФСО), ИАОС; 

Членове: 
1. Нина Петрова - главен експерт в отдел „Лаборатория за биологичен

мониторинг и генетично модифицирани организми", Главна дирекция „Лабораторно -

аналитична дейност" (ГД ЛАД) 

2. Анелия Стоянова - главен експерт в отдел „Лаборатория за биологичен

мониторинг и генетично модифицирани организми", Главна дирекция „Лабораторно -

аналитична дейност" (ГД ЛАД) 

3. Рая Нановска - главен експерт в отдел „Лаборатория за инструментални

методи за анализ", Главна дирекция „Лабораторно - аналитична дейност" (ГД ЛАД) 

4. Весела Василева - младши експерт в отдел „Правнно и нормативно

обслужване'\ дирекция „Правно, административно и финансово - стопанско 

осигуряване (ПАФСО), 

2. Комисията е назначена със Заповед №242/23.07.2019 г. на изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция за околна среда (ИАОС) за извършване на 
подбор на участниците, разглеждане, оценката и класиране на офертите на горе
цитираната „открита процедура" за възлагане на обществената поръчка. 
Определеният със заповедта за назначаване на комисията краен срок за изпълнение на 
задачите е 180 дни от датата на отварянето на получените оферти. За работата на 
комисията не са издавани нови заповеди, като не са налице промени в· състава на 
комисията за периода на нейната работа, в това число и не е налице необходимост от 
участие на определения в състава на комисията резервен член в заседанията и.
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Комисия, назначена със Заповед №242/23.07.2019 г. на изпълнителния директо 
на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС): 
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