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

                                                  № 6 
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, 23.02.2017 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. 
 
Жребият беше проведен за следните позиции и участници: 
2.3  „Софарма Трейдинг” АД и „Фаркол” АД; 
33.6 „Софарма Трейдинг” АД и „Профармация” ЕООД; 
51.9  „Софарма Трейдинг” АД и „Фаркол” АД; 
51.15 „Софарма Трейдинг” АД и „Фаркол” АД; 
67.1 „Истлинк България” ЕООД, „Хелмед България” ЕООД и „Софарма 

Трейдинг” АД; 
67.2 „Истлинк България” ЕООД, „Хелмед България” ЕООД и „Софарма 

Трейдинг” АД; 
67.3 „Истлинк България” ЕООД, „Хелмед България” ЕООД и „Софарма 

Трейдинг” АД; 
67.4 „Истлинк България” ЕООД, „Хелмед България” ЕООД и „Софарма 

Трейдинг” АД; 
67.5 „Истлинк България” ЕООД, „Хелмед България” ЕООД и „Софарма 

Трейдинг” АД. 
 
Комисията подготви два и три (в зависимост от броя на участниците) 

еднакви празни непрозрачни плика. 



Един от членовете на комисията постави в празните пликове листчета с 
предварително изписаните наименования на двамата (тримата) участници.  

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

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. 

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. 

В тази последователност жребият се проведе за всяка една позиция 
отделно. След провеждането на публичния жребий се получиха следните 
резултати: 

Позиция 2.3 – първо място „Фаркол” АД, второ място „Софарма 
Трейдинг” АД; 

Позиция 33.6 – първо място „Софарма Трейдинг” АД, второ място 
„Про Фармация” ЕООД; 

 Позиция 51.9 – първо място „Софарма Трейдинг” АД, второ място 
„Фаркол” АД; 

Позиция 51.15 – първо място „Софарма Трейдинг” АД, второ място 
„Фаркол” АД; 

Позиция 67.1 – първо място „Истлинк България” ЕООД, второ място 
„Хелмед България” ЕООД и „Софарма Трейдинг” АД; 

Позиция 67.2 – първо място „Хелмед България” ЕООД, второ място 
„Софарма Трейдинг” АД и „Истлинк България” ЕООД; 

Позиция 67.3 – първо място „Истлинк България” ЕООД, второ място 
„Хелмед България” ЕООД и „Софарма Трейдинг” АД; 

Позиция 67.4 – първо място „Хелмед България” ЕООД, второ място 
„Софарма Трейдинг” АД и „Истлинк България” ЕООД; 

Позиция 67.5 – първо място „Софарма Трейдинг” АД, второ място 
„Хелмед България” ЕООД и „Истлинк България” ЕООД. 

Спечелилите първо място по посочените позиции ще бъдат определени 
за изпълнители. 

 
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) 


