
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
                 “Д-Р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ” ЕООД ГР. ТРЯВНА 
 
 
 
 
                                                П Р О Т О К О Л 
 

                                                  № 4 
за работата на комисията за провеждане на открита процедура 
 за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на 
лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на 

 МБАЛ “Д-р Теодоси Витанов” ЕООД гр. Трявна” 
 

Днес, 05.01.2017 г., на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за  
обществените поръчки, се състави настоящия протокол за провеждане на 
публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо 
място оферти с еднаква предложена цена на участниците в открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на лекарствени продукти 
и медицински изделия за нуждите на МБАЛ “Д-р Теодоси Витанов” ЕООД гр. 
Трявна” от Комисия, назначена  със Заповед № РД-08-68/21.09.2016 г. на 
Управителя на дружеството, в състав: 

 
 Председател: Станислав Генов Генов – икономист организация и 

управление 
 и членове: 

                  1. Ценка Миткова Стоянова – магистър-фармацевт, 
2. Йорданка Нилчева Цанева – ст. клиничен лаборант; 
3. Галина Ангелова Денева – гл. м. сестра; 
4. Йорданка Иларионова Белчева – гл. счетоводител. 
 
На публичния жребий присъства Даниел Йорданов Христов – 

упълномощен представител на участника “Софарма Трейдинг” АД. 
 
Комисията проведе жребия при следния регламент: 
1. Комисията подготви два или три (в зависимост от броя на 

участниците) еднакви празни непрозрачни плика; 
2. Един от членовете на комисията постави в празните пликове 

листчета с предварително изписаните наименования на двамата (или тримата) 
участници, които листчета са подписани от членовете на комисията и от 
представителя на един от участниците. 

3. Друг член на комисията затвори и разбърка в непрозрачна кутия 
пликовете с поставените в тях листчета; 



4. На представителя на участниците се предостави възможност да 
разбърка отново пликовете в кутията; 

5. През цялото това време председателят на комисията стоеше 
настрани, за да няма физическа възможност да възприеме кой участник в кой от 
пликовете ще се постави; 

6. Председателят на комисията изтегли един от пликовете, отвори го и 
оповести спечелилия участник. За удостоверяване коректността на жребия 
председателят на комисията отвори и останалите пликове, като показа тяхното 
съдържание. 

 
След провеждането на публичния жребий между класираните на първо 

място участници, предложили еднакви цени, за изпълнители по обособени 
позиции бяха определени следните участници: 

2.2  „Фаркол” АД; 
15.7 „Софарма Трейдинг”; 
15.12 „Софарма Трейдинг” АД; 
17.1  „Софарма Трейдинг”; 
20.1 „Фаркол” АД; 
20.3 „Фаркол” АД; 
43.1 „Софарма Трейдинг” АД; 
43.2 „Софарма Трейдинг” АД; 
43.5 „Софарма Трейдинг” АД; 
50.2 „Софарма Трейдинг” АД; 
53.4 „Фаркол” АД; 
57.3 „Софарма Трейдинг” АД; 
57.5 „Софарма Трейдинг” АД; 
65.7 „Б.Браун” ЕООД; 
67.11 „Софарма Трейдинг” АД; 
67.12 „Агарта-ЦМ” ЕООД; 
67.13 „Софарма Трейдинг” АД; 
67.14 „Софарма Трейдинг” АД; 
67.15 „Истлинк България” ЕООД; 
67.16 „Истлинк България” ЕООД; 
72.11 „Агарта-ЦМ” ЕООД; 
72.12 „Софарма Трейдинг” АД; 
72.13 „Софарма Трейдинг” АД; 
72.14 „Софарма Трейдинг” АД; 
72.15 „Агарта-ЦМ” ЕООД; 
73.1 „РСР” ЕООД; 
73.7 „Софарма Трейдинг” АД; 
73.26 „Хелмед България” ЕООД; 
73.29 „Софарма Трейдинг” АД; 
73.41 „Софарма Трейдинг” АД; 



73.59 „Хелмед България” ЕООД. 
 

                  Съгласно Документацията за участие в процедурата – Раздел Х. 
„Указания за подготовка на офертата”, точка 11. „Указание за подготовка на плик 
„Предлагани ценови параметри”, посочената цена за опаковка на лекарствения 
продукт не трябва да превишава държавно регулираната цена по реда на чл.261а, 
ал.1 на ЗЛПХМ с включени надценки за търговец на едро в съответствие с 
изискванията на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и 
регистриране на цените на лекарствените продукти и да не превишава стойността 
за опаковка, изчислена на база референтна стойност (колона „М” от ПЛС). В 
случай, че предложената цена за опаковка е по-висока от стойността за опаковка, 
изчислена на база референтна стойност (колона „М” от ПЛС), съответната 
позиция не се допуска до класиране. 

В следващите дни беше извършена проверка чрез съпоставка на 
предложените и класирани на първо място цени от офертите на участниците и 
цените съгласно Позитивния лекарствен списък. Установи се, че за 34 
номенклатури лекарствени продукти, класираните на първо място оферти са с 
предложени цени по-високи от стойността в колона „М” на Позитивния 
лекарствен списък, а именно: 

Номенклатура/Участник: 
7.1 –  „Софарма Трейдинг” АД; 
7.2 -  „Софарма Трейдинг” АД; 
15.3 - „Софарма Трейдинг” АД; 
15.5 – „Фьоникс Фарма” ЕАД; 
16.2 - „Софарма Трейдинг” АД; 
17.4 – „Търговска лига Национален аптечен център” АД; 
17.5 - „Фьоникс Фарма” ЕАД; 
17.6 - „Търговска лига Национален аптечен център” АД; 
17.7 - „Търговска лига Национален аптечен център” АД; 
18.2 - „Фьоникс Фарма” ЕАД; 
18.3 - „Фьоникс Фарма” ЕАД; 
20.2 - „Търговска лига Национален аптечен център” АД; 
20.4 - „Фьоникс Фарма” ЕАД; 
20.6 - „Фаркол” АД; 
20.7 - „Фьоникс Фарма” ЕАД; 
21.1 - „Фьоникс Фарма” ЕАД; 
21.2 - „Софарма Трейдинг” АД; 
21.3 - „Фьоникс Фарма” ЕАД; 
21.5 - „Фьоникс Фарма” ЕАД; 
21.7 - „Търговска лига Национален аптечен център” АД; 
21.8 - „Търговска лига Национален аптечен център” АД; 
22.1 - „Фьоникс Фарма” ЕАД; 
22.3 - „Фьоникс Фарма” ЕАД; 



22.4 - „Фьоникс Фарма” ЕАД; 
22.5 – „Фаркол” АД; 
22.6 - „Фьоникс Фарма” ЕАД; 
23.1 – „Фаркол” АД; 
30.6 - „Софарма Трейдинг” АД; 
38.1 - „Фьоникс Фарма” ЕАД; 
43.5 - „Софарма Трейдинг” АД; 
48.5 - „Софарма Трейдинг” АД; 
50.3 - „Фьоникс Фарма” ЕАД; 
54.3 - „Фьоникс Фарма” ЕАД; 
59.2 - „Фьоникс Фарма” ЕАД. 
 
Поради превишаване на предложените от участниците цени над 

определените, съгласно позитивния лекарствен списък, по изброените 
номенклатури няма да бъдат  сключени договори за доставка и процедурата ще 
бъде частично прекратена. 

 
                  След като разгледа и сравни представените ценови предложения, 
Комисията извърши класиране на участниците по критерий „Най-ниска цена” по 
обособени позиции, съгласно приложено към настоящия протокол и неразделна 
част  от него Приложение № 1 – Класиране. 
  

  Във връзка с направените  констатации от протоколите и извършеното 
класиране, Комисията предлага: 

1.  На основание чл. 109 от ЗОП Възложителят да определи за 
изпълнител и сключи договор за изпълнение на обществената поръчка с предмет: 
“Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ 
“Д-р Теодоси Витанов” ЕООД гр. Трявна” с класираните  на първо място 
участници по обособени позиции/номенклатури, съгласно Приложение № 1 
„Класиране”. 

2.  На основание чл. 110, ал. 1, от ЗОП Възложителят да прекрати 
частично процедурата по обособени позиции/номенклатури, съгласно 
Приложение № 2 „Обособени позиции и номенклатури без определен 
изпълнител”, както следва: 
                 2.1. На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП съгласно Приложение № 3 
„Обособени позиции и номенклатури, по които не е подадена нито една оферта”;  

2.2. На основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП съгласно Приложение № 
4 „Обособени позиции и номенклатури, по които предложените в офертите цени  
превишават пределните цени, определени с Позитивния лекарствен списък”; 

2.3. На основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП съгласно Приложение № 5 
„Обособени позиции и номенклатури по които всички подадени оферти са 
неподходящи”. 
  



КОМИСИЯ: 
 

                  Председател: Чл. 2 от ЗЗЛД (Станислав Генов) 
   Членове: 
                1. Чл. 2 от ЗЗЛД (Ценка Стоянова) 
                2. Чл. 2 от ЗЗЛД ( Йорданка Цанева) 

                                      3. Чл. 2 от ЗЗЛД ( Галина Денева) 
                                      4. Чл. 2 от ЗЗЛД (Йорданка Белчева) 

 
 
 

 
 


