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ПРОТОКОЛ  

по чл. 67, ал.2 от ППЗОП 

  

На 30.01.2018 г., в 11,00 часа, в „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВО ЛЕЧЕ0НИЕ-СОФИЯ” ЕАД, бул. "Македония" № 38, в изпълнение на Заповед № 

148/30.01.2018г. 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. Мариана Костова – икономист ОП  в   „Четвърта многопрофилна 
болница активно лечение – София” ЕАД; 

 

           Процедурата се провежда по реда на чл.67, ал.2 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. Процедурата е открита с Решение № 42/25.01.2018 г. на Изпълнителния директор, УИН в 

Регистъра на обществените поръчки  00461-2018-0001.  

 

За лекарствените продукти предмет на процедурата не са  получени оферти или всички 

са били отхвърлени в проведена открита процедура с предмет „Доставка на лекарствени 

продукти за нуждите на "ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ" ЕАД, УИН в Регистъра на обществените поръчки  00461-2017-0001, 

процедурата за тях е прекратена с Обявление за възложена поръчка изх. № 926/12.09.2017 г., ID 

804746. 

 

            Членовете на комисията представиха декларации съгласно изискванията на чл. 103 от 
ЗОП. 

            Председателят на комисията получи Протокол от деловодството в който се посочва, че 

до 11.00 часа на 30.01.2018 г.  не са постъпили оферти от поканените участници. 

  

Комисията предложи процедурата на договаряне без предварително обявление да бъде 

прекратена на основание чл. 110, ал.1, т.1 от ЗОП, тъй като не е подадена нито една оферта, 

заявление за участие и  не се е явил нито един участник за преговори; 
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Комисията следва съгласно чл.67, ал.6 вр. чл.60, ал.1 от ППЗОП да изготви доклад до 

възложителя за резултатите от работата. 

 

 

  

КОМИСИЯ: 
На основание чл.2 от ЗЗЛД  

                    Председател:.................................( доц. д-р Евелина Пазванска) 
На основание чл.2 от ЗЗЛД 

                                                  Членове: 1……………………….( маг. фарм. Елена Арнаудова) 
На основание чл.2 от ЗЗЛД  

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

                                                                  3…………………….…( Мария Кръстева) 
На основание чл.2 от ЗЗЛД  

                                                                  4.....................................( Маргарита Величкова) 

 

15.02.2019 г. 


