
        ІV МБАЛ 

 

    СОФИЯ EАД 
 

 

 

 

 

     ДО 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР 

                                                                 НА „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА 

                                                                 БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ- СОФИЯ” ЕАД 

 

В КАЧЕСТВОТО МУ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА 

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ 

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА 

НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА 

"ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ" ЕАД 

 

 

Д О К Л А Д 

 
на комисията за провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за 

нуждите на "ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-

СОФИЯ" ЕАД  

 

 

УВАЖАЕМИ ДОЦ. Д-Р ИВАНОВ, ДМ, 

 

 

  На основание чл. 67, ал. 6 вр. чл. 60, ал. 1 от ППЗОП, с настоящия доклад Ви 

представяме резултатите от работата на комисията за провеждане на процедурата.  
На 14.03.2018 г., в 11,00 часа, в „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД, бул. "Македония" № 38, в изпълнение на Заповед № 

313/14.03.2018г. на Изпълнителния директор на „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВО ЛЕЧЕ0НИЕ-СОФИЯ” ЕАД, се събра комисия в състав: 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р Евелина Пазванска – анестезиолог, реаниматор ОАИЛ в 
"Четвърта многопрофилна   болница за активно лечение-София" ЕАД; 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

            1. маг. фарм. Елена Арнаудова – управител Болнична аптека в „Четвърта 
многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД; 

            2.  д-р Петьо Попов - хирург в „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение   
– София” ЕАД; 

            3. Мария Кръстева - адвокат; 
            4. Маргарита Величкова – икономист ОП  в   „Четвърта многопрофилна болница за 
активно лечение – София” ЕАД 

 

            Резервен член: 1. Людмила Пенчева– пом. фармацевт  в   „Четвърта многопрофилна 
болница активно лечение – София” ЕАД 

        

 “ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД 
 

Гр. София, п.к. 1606, бул. “Македония” № 38,  

Изпълнителен директор, тел: 952-14-74; Факс: +359-2-851-92-11, 

Гл. счетоводител: 954-49-37 

 



За лекарствен продукт  Левобупивакаин 50 мг, 10 мл., амп. с АТС код N01BB10 е 
прекратено действието на  договор за възлагане на обществена поръчка, с Обявление за 
възложена поръчка изх. № И-191/12.03.2018 г., ID 834449 поради настъпили непредвидени 

обстоятелства – заличаването му от регистъра на Националния съвет по цени и 

реимбурсиране, Приложение №2 от ПЛС, считано от от 02.11.2017 г.   
 

Процедурата се провежда по реда на чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП и чл. 67 от раздел  Х от 
ППЗОП - процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на 
лекарствени продукти за нуждите на "ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ" ЕАД.  

 

Предмета на процедурата е доставка на лекарствен продукт Бупивакаин 5 мг/мл, 4 мл, 

амп., 150 броя, АТС код N01BB01 от регистъра на Националния съвет по цени и 

реимбурсиране, Приложение №2 от ПЛС. 

 

Покани за участие са отправени към следните участници: 

 

      1.ФЬОНИКС Фарма ЕООД,  гр. София, ул. „Околовръстен път” № 199а; 
     

      2.СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес    
Тауърс, сграда А, ет.12  

 

 В срока за подаване на оферти не са постъпили оферти от поканените участници. 

  

Комисията констатира, че не са постъпили оферти за участие в обществената поръчка 
за лекарствен продукт Бупивакаин 5 мг/мл, 4 мл, амп., ATC код N01BB01. 

  

Комисията предлага на възложителя да прекрати процедурата за възлагане на 
обществена поръчка за посочените номенклатури лекарствени продукти на основание чл. 

110, ал.1, т.1 от ЗОП – не е подадена нито една оферта. 
 

Приложение: Протокол №1/14.03.2018 г. 
 

Настоящият доклад е приключен на 15.03.2018 г. и на същата дата се предава на 
възложителя, заедно с протокола на комисията и цялата документация.  
 

 

 

 

КОМИСИЯ:       ВЪЗЛОЖИТЕЛ:..........................

 На основание чл.2 от ЗЗЛД   На основание чл.2 от ЗЗЛД   

Председател:..........................    ДОЦ. Д-Р АРКАДИ ИВАНОВ, ДМ 

                 (доц. д-р Евелина Пазванска)   ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

                            На основание чл.2 от ЗЗЛД  

Членове:1.   ..........................     Получил доклада на15.03.2018 г. 
                   (маг. фарм. Елена Арнаудова) 
                          На основание чл.2 от ЗЗЛД   Приел доклада на 15.03.2018 г. 
               2.    ..........................  

                  (д-р Петьо Попов) 
            На основание чл.2 от ЗЗЛД  

              3.    .......................... 

                  (Мария Кръстева) 
                           На основание чл.2 от ЗЗЛД  

               4.    ..........................  

                  (Маргарита Величкова) 


