
П Р О Т О К О Л  №  2  
 

Днес, 21.03.2018 г., в 11.00 часа, в Заседателната зала на „Комплексен онкологичен 
център – Стара Загора“ ЕООД, гр.Стара Загора, се проведе заседание на Комисия, назначена 
със Заповед № 41 от 01.03.2018 г. на д-р Петьо Вълчев Чилингиров – Възложител на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова 
Хибридна СПЕКТ/КТ система, комбинираща гама камера с два детектора и 16-срезов 
компютърен томограф в интегрирано гентри”, открита с Решение № 22 от 23.01.2018 г. на 
Управителя на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД гр.Стара Загора, с 
уникален номер в РОП на АОП 00731-2018-0001. 

 
Назначената Комисия  е в състав:  

Председател: Вилиана Костадинова Цонева - юрист 
и членове: 

1. инж. Емилия Митева Аладжова, на длъжност „ОСД“ в „Комплексен онкологичен 
център – Стара Загора“ ЕООД гр.Стара Загора. 

2. Д-р Диана Желязкова Гешева, на длъжност Началник „ОНМ“ в „Комплексен 
онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД гр.Стара Загора. 

3. Д-р Златко Русев Русев, на длъжност „Лекар“ в „ОНМ“ в „Комплексен онкологичен 
център – Стара Загора“ ЕООД гр.Стара Загора. 

4. Валя Димитрова Белчева, на длъжност „Икономист, обществени поръчки“ в 
„Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД гр.Стара Загора. 
 

 На заседанието присъстват всички редовни членове на комисията, поради което не 
се налага заместването им с резервен член. 
 На комисията е предоставен запечатан плик с вх.№ 944 от 16.03.2018г., 12.42 ч., 
подаден от „Новимед Кардио“ ЕООД, гр.София с обозначение Допълнение към оферта за 
обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова 
Хибридна СПЕКТ/КТ система, комбинираща гама камера с два детектора и 16-срезов 
компътюрен томограф в интегрирано гентри”, открита с Решение № 22 от 23.01.2018 г. на 
Управителя на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД гр.Стара Загора, с 
уникален номер в РОП на АОП 00731-2018-0001. 
 Комисията констатира, че представеното Допълнение към офертата на „Новимед 
Кардио“ ЕООД гр.София е постъпило в срок, поради което същото следва да бъде разгледано. 
 Председателят на комисията пристъпи към отваряне на Допълнение с вх.№ 944 от 
16.03.2018г. на „Новимед Кардио“ ЕООД гр.София, като в плика бяха намерени следните 
документи: 

1. Писмо с изх.№ 93 от 15.03.2018г. на Катерина Лазарова, Икономист Обществени 
поръчки; 

2. Нов ЕЕДОП; 
3. Удостоверение за регистрация за извършване на дейност по чл.56, ал.3 от ЗБИЯЕ 
4. Удостоверение от ДЗЗД „Новинел“ с приложен списък на изпълнените дейности; 
5. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и ръководителя, отговарящ 

за изпълнението й. 
6. Удостоверения за правоспособност на сервизните специалисти; 
7. Документи за притежавано образование на сервизните специалисти и 

ръководителя; 
8. Сертификати от производителя на предлаганата апаратура за проведено 

обучение за сервиз; 
На основание чл.54, ал.12 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на  



допълнително представените от участника документи , въз основа на които направи следните 
констатации: 

1. В представения ЕЕДОП участникът е отстранил направената констатация за  
несъответствие на декларираното  в част II - Информация за икономическия оператор, раздел Б 
- Информация за представителите на икономичския оператор в ЕЕДОП обстоятелства, като е 
посочил информация, съответстваща на данните, съдържащи се в Търговския регистър на 
Агенцията по вписванията по партидата на „Новимед Кардио“ ЕООД гр.София. 

2. В  част IV – Критерии за подбор, раздел А – Годност от представения  ЕЕДОП,  
участникът е декларирал, че притежава Удостоверение за регистрация за извършване на 
дейност по чл.56, ал.3 от ЗБИЯЕ – „Работа с източници на йонизиращи лъчения с цел 
техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания, строителни и ремонтни дейности и 
други услуги за лица, които използват или произвеждат източници на йонизиращи лъчения“, 
Серия Р, рег.№ 0004, изд. На 14.03.2018г., със срок на валидност 5 години. Към представения 
нов ЕЕДОП, участникът е представил презаверено копие на Удостоверение за регистрация за 
дейност по чл.56, ал.3 от ЗБИЯЕ за работа с източници на йонизиращи лъчения с цел 
техническо обслужване, монтаж, демонтаж и ремонт на медицинска радиологична апаратура с 
генератори на йонизиращи лъчения и с радиоактивни източници. 
 3. В Част IV – Критерии за подбор, разделВ – Технически и професионални 
способности от представения  ЕЕДОП, участникът е декларирал, че ще използва следните 
технически лица:  

-инж. Павел Костадинов – сервизен специалист, притежаващ: удостоверение за 
правоспособност за работа с ИЙЛ, с рег.№ DR – 8125 от 14.07.2016г., валидно до 13.07.2020г.; 
диплома за магистър инженер с рег.№ 0263-78, сертификат за сервизно обучение от 
Производителя на оферираната апаратура; 

- инж. Александър Петков – сервизен специалист, притежаващ: Удостоверение за 
правоспособност за работа с ИЙЛ, рег.№ СR – 7465 от 16.10.2015г., валидно до 15.10.2019г.; 
сертификат за сервизно обучение от Производителя на оферираната апаратура; 

- инж. Даниел Вучков, медицински физик, притежаващ: Удостоверение за 
правоспособност за работа с ИЙЛ, с рег.№ DN 6097 от 08.07.2014г., валидно до 07.07.2018г., 
Диплома за инженер – физик, рег.№ Б 204434 от 18.06.2010г. 

- инж. Камен Андонов, ръководител на дейностите по изпълнение на поръчката, 
диплома за строителен инженер, с рег.№ 13445 от 26.10.1976г. 

Към ЕЕДОП са представени копие от документите, удостоверяващи придобитото от 
лицата образование и правоспособност. 

3. За целите на извършвания предварителен подбор, на основание чл.54, ал.13 от  

ППЗОП, комисията е изискала от участника информация и разяснения за  декларирания в 
първоначално представения ЕЕДОП опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, 
идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка - „Доставка, монтаж и  въвеждане 
в експлоатация на мобилно С рамо“, на стойност 404 208.00 лв., Дата – 09.08.2017г., получател 
– „УМБАЛ Света Екатерина“ ЕАД, като е изискала информация и разяснения по конкретно 
поставени въпроси, а именно: 

1. Какви дейности включва предмета на декларираната доставка; 
 2. Какви дейности са били обект на изпълнение от страна на „Новимед Кардио“ ЕООД  

в декларираната доставка;  
3. Какъв е бил срокът за изпълнение на доставката и задълженията на „Новимед 

Кардио“ ЕООД  в нейното изпълнение;  
4. Приключило ли е изпълнението на декларираната доставка, на коя дата и с какъв акт; 
5. По какъв начин е била възложена доставката на „Новимед Кардио“ ЕООД ; 



6. Информацията за възлагането и изпълнението на декларираната доставка достъпна 
ли е по електронен път, като бъде посочен уеб адреса, на който същата може да бъде получена 
от официален сайт или публичен регистър. 
 С допълнително представените документи, участникът е представил Удостоверение с 
изх.№17 от 12.03.2018г., издадено от ДЗЗД „Новинел“, с което се удостоверява и потвърждава, 
че „Новимед Кардио“ ЕООД, считано от 20.01.2017г. участва като съдружник в ДЗЗД 
„Новинел“, като с оглед дейността на съвместното дружество и постигане на целите му е взело 
участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП, организирана от 
„УМБАЛ „Света Екатерина“, с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и 
гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на 
„Клиника по кардиохирургия» и «Клиника по съдова хирургия» при УМБАЛ „Света 
Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за 
работа с изделията /медицинското оборудване/” и след сключване на договор № РД-25-
125/27.06.2017г. с Възложителя, в съдружие е доставило медицинското оборудване, 
извършило е монтажа и е пуснало в експлоатация същото, като е обучило персонала на 
Възложителя за работа с него, като към днешна дата осигурявяло гаранционната поддръжка и 
профилактика на доставеното Мобилно С-рамо с плосък панел (Mobile C-arm Alien E) модел 
Alien 3030 Cardio. В подкрепа на издаденото удостоверение се представя и копие от Протокол 
за въвеждане в експлоатация от 26.10.2017г. 
 С оглед така представените документи, комисията констатира несъответствие в 
съдържанието на представеното удостоверение и заявените от участника данни по отношение 
на притежаваното от него Удостоверение по чл.56, ал.3 от ЗБИЯЕ. 

От съдържанието на  Удостоверение с изх.№ 17/12.03.2018г. на ДЗЗД „Новинел“ се 
установява, че „Новимед Кардио“ ЕООД е извършило доставка, монтаж, въвеждане в 
експлоатация и обучение на персонал за работа с източник на йонизиращо лъчение в периода 
от 27.06.2017г. (датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка) и 
09.08.2017г. (датата на съставяне на Протокол за въвеждане в експлоатация и проведено 
обучение), към който период участникът не е притежавал Удостоверение по чл.56, ал.3 от 
ЗБИЯЕ, с каквото удостоверение се е снабдил едва на 14.03.2018г. (по аргумент от изявленията 
му, съдържащи се в представените ЕЕДОП и копие на Удостоверение, серия Р, рег.№ 
0004/14.03.2018г. на АЯР). 

При направена справка в Профила на купувача на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД 
гр.София и партидата на възложителя в АОП, се установява, че УМБАЛ „Света Екатерина“ 
ЕАД има обявена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, 
монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия 
(медицинско оборудване) за нуждите на „Клиника по кардиохирургия» и «Клиника по съдова 
хирургия» при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските 
специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията /медицинското оборудване/.” по 
две обособени позиции, с уникален номер в РОП 00010-2017-0001, по която е сключен договор 
с „Новинел“ ДЗЗД, гр.София  за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция № 2  
„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 1 /един/ брой 
рентгенов апарат С рамо за инвазивна диагностика, със съответната окомплектовка за нуждите 
на «Клиника по кардиохирургия» при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на 
медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с оборудването“. В профила на 
купувача и партидата на възложителя в АОП няма информация за изпълнен договор. 

 
При така направените констатации, за комисията възниква основателно съмнение в 

достоверността на представеното от ДЗЗД „Новинел“ удостоверение досежно изпълнението  
на дейностите по доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на източник на йонизиращо 
лъчение от страна на „Новимед Кардио“ ЕООД, гр.София, поради което на основание чл.54, 



ал.13 от ППЗОП, комисията счита, че следва да извърши проверка на заявените данни, като 
изиска информация и от други органи и лица. 

Предвид направените констатации, на основание чл.54, ал.13 от ППЗОП, комисията 
единодушно РЕШИ: 

1. Да изиска от  Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света  
Екатерина“ ЕАД гр.София информация относно следните въпроси: 

- Какво е участието на „Новимед Кардио“ ЕООД гр.София, ЕИК 204128693 в  
изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и 
гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на 
„Клиника по кардиохирургия“ и „Клиника по съдова хирургия“ при УМБАЛ „Света 
Екатерина“ ЕАД по Договор № РД-25-125/27.06.2017г., сключен с ДЗЗД „Новинел“ гр.София, 
ж.к. „Манастирски ливади“ бл.65, сграда Евроцентър, представлявано от Тодор Петков -
управител, като бъде посочено кой от участниците в ДЗЗД е изпълнил всяка една от 
дейностите – доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на доставения по договора източник 
с йонизиращо лъчение - Мобилно С-рамо с плосък панел (Mobile C-arm Alien E) модел Alien 
3030 Cardio. 

- Въведен ли е в експлоатация доставения по договора апарат, на коя дата и въз  
основа на какъв акт. 

2. Да изиска от Агенция за ядрено регулиране информация за извършената от  
„Новимед Кардио“ ЕООД дейност по доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 
Мобилно С-рамо с плосък панел (Mobile C-arm Alien E) модел Alien 3030 Cardio за нуждите на 
УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД гр.София по Договор № РД – 25-125/27.06.2017г. 
 
 

Настоящият протокол е изготвен на 26.03.2018г. 
 
 
КОМИСИЯ 
 
Председател: /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

(адв. В.Цонева)  
 
Членове: 1. /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД  2. /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
  (инж. Е.Аладжова)   (д-р Д.Гешева) 
 

3. /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД  4. /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
(д-р Зл.Русев)    (В.Белчева) 
 

 


