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„Подобряване на условията на труд в „Геострой-инженеринг” ЕООД” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 01 от 15.10.2013 г. 

 

за откриване и одобряване на документация за участие 

в процедура за избор на изпълнител 

 

Номер на договора :  ESF-2303-02-10005 
Наименование на проекта: „Подобряване условията на труд във фирма «Геострой-

инженеринг»ЕООД ” 

 

1. Възложител 

«Геострой-инженеринг»ЕООД,   гр. Ямбол  8600,   ул. „Ормана” № 34. 

 

2. Предмет на Решението  

Откриване на процедура  за определяне на изпълнител 

„Избор с публична покана” 

 

2.1. Ред на възлагане 

Постановление №69 на МС от 2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от 

страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ от Структорните фондове и 

Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски 

басейн 2007 – 2013 г.”, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и 

Норвежкия финансов механизъм 

 

2.2. Вид на процедурата 

             Избор с публична покана 

 

3. Правно основание 

Чл. 8, ал. 2, т.2   във връзка с чл. 7 от ПМС №69 от 11.03.2013 г. („избор с публична покана”) 

 

4. Обект на процедурата 

           «Закупуване на специално работно облекло илични предпазни средства» 

           както следва: 

 

1. Зимно облекло /ватирано яке и полугащеризон/  

2. Блуза зимна – дълъг ръкав  

3. Шуба ватирана   

4. Зимни ръкавици, ватирани  

5. Защитни обувки с метално бомбе  

6. Летни обувки маслоустойчиви 

7. Зимни обувки маслоустойчиви  

8. Защитни ръкавици 5 пръста 

9. Гумени ботуши  

10. Ръкавици латекс  
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11. Шапка зимна, сваляща периферия и козирка, полар                

12. Ръкавици плат нитрил, маслоустойчиви, дишащ гръб                                        

13. Обувки заварчик  

14. Работен костюм заварчик  

15. Гети, естествена кожа – заварчик 

16. Престилка заварчик  

17. Ръкавици заварчик  

18. Ръкавици диелектрични  

19. Ботуши диелектрични  

20. Защитни очила предпазващи от изпръскване от 

химикали  

21. Прахозащитна маска  

22. Защитни очила удароустойчиви  

23. Туника с панталон  

24. Каска  
 

 

5. Одобрявам 

Документацията за участие в процедурата . 

 

      Поканата, както и придружаващата я документация да се изпрати до Договарящия орган на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по схема BG051PO001-2.3.03 

“Безопасен труд” в изпълнение на договор № ESF-2303-02-10005, за публикуване на интернет 

страницата  на единния информационен портал за обща информация за управлението на 

Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България: 

http://www.eufunds.bg на 15.10.2013г. 

 

Определям краен срок за приемане на офертите до 16:00 ч. на 29.10.2013г. 

 

 

   Управител на «Геострой-инженеринг»ЕООД:...................................... 

                           / Моньо Тодоров/ 

 

http://www.eufunds.bg/

