
“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
гр. Стара Загора   ул. Д-р Тодор Стоянович №15,  

тел. 042/627 125, факс 042/ 600 959 
 

П Р О Т О К О Л     № 3 
 

Днес 12.11.2018г. в гр.Стара Загора се събра комисията за провеждане на открита 
процедура с предмет „Доставка на лекарствени продукти през 2019г.” определена със 
Заповед № 170/23.10.2018г. на Управителя на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД, гр.Стара Загора в 
състав: 
Председател: Николай Кирев – правоспособен юрист 
Членове: маг.фарм.Цветана Кирева – управител Болнична аптека 
 д-р Диана Кирова – началник ДКК и ЗРПОЗ 
 д-р Мария Ангелова - Стоянова – лекар, специализант 
            д-р Златко Русев – лекар в ОНМ  
 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 
            Ваня Денева – счетоводител 

Процедурата за възлагане на ОП е открита с Решение № 148/13.09.2018г. на възложителя, а 
уникалния й номер в Регистъра на обществените поръчки към АОП е 00731-2018-0008. 

Комисията започна своята работа в 14.00 часа. 
На заседанието й не присъстват представители на участниците и на средствата за масово 

осведомяване. 
Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участниците документи, 

свързани с личното им състояние и съответствието им с критериите за подбор. В резултат на 
това 

РЕШИ: 
1. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор 

на: 
- „ДИАГНОСТИК ИМИДЖИНГ” ООД – гр.София 

са редовни и удостоверяват годността им за изпълнение на ОП.  
2. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на 

„МЕДОФАРМА” ЕООД – гр. София са с нередовност – в раздел А част IV от ЕЕДОП 
участникът не е посочил обхват на разрешението за търговия на едро с лекарствени продукти. 

Мотиви: С Решение № 148/13.09.2018г. е открита настоящата процедура и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. С поле III.1.1. на обявлението са поставени изисквания 
относно професионалната годност на участниците. Те трябва да имат право да осъществяват 
търговия на едро с лекарствени продукти по реда и условията на Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) и да имат право да извършват дейности с наркотични 
вещества и техните препарати по Закона за контрол върху наркотичните вещества и 
прекурсорите (ЗКНВП) - в случай че оферират такива продукти. Съответствието с поставените 
условия се доказва при подаване на оферта с попълване на раздел А част IV от ЕЕДОП (с 
посочване на номер, дата на издаване, срок на валидност, обхват на документа и неговия 
издател).  

На определеното място участникът не е попълнил изискуемата информация относно 
обхват на разрешението за търговия на едро с лекарствени продукти по ЗЛПХМ. 

3. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на 
„БУЛМАР МЛ” ООД – гр. София са с нередовност – в раздел А част IV от ЕЕДОП участникът 
не е посочил обхват на разрешението за търговия на едро с лекарствени продукти. 

Мотиви: С Решение № 148/13.09.2018г. е открита настоящата процедура и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. С поле III.1.1. на обявлението са поставени изисквания 
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относно професионалната годност на участниците. Те трябва да имат право да осъществяват 
търговия на едро с лекарствени продукти по реда и условията на Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) и да имат право да извършват дейности с наркотични 
вещества и техните препарати по Закона за контрол върху наркотичните вещества и 
прекурсорите (ЗКНВП) - в случай че оферират такива продукти. Съответствието с поставените 
условия се доказва при подаване на оферта с попълване на раздел А част IV от ЕЕДОП (с 
посочване на номер, дата на издаване, срок на валидност, обхват на документа и неговия 
издател).  

На определеното място участникът не е попълнил изискуемата информация относно 
обхват на разрешението за търговия на едро с лекарствени продукти по ЗЛПХМ. 

4. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на 
„МЕДЕКС” ООД – гр. София са с нередовност – в раздел А част IV от ЕЕДОП участникът не е 
посочил обхват и издател на разрешението за търговия на едро с лекарствени продукти и не е 
посочил срок на валидност и издател на лицензията за дейности с наркотични вещества и 
техните препарати. 

Мотиви: С Решение № 148/13.09.2018г. е открита настоящата процедура и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. С поле III.1.1. на обявлението са поставени изисквания 
относно професионалната годност на участниците. Те трябва да имат право да осъществяват 
търговия на едро с лекарствени продукти по реда и условията на Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) и да имат право да извършват дейности с наркотични 
вещества и техните препарати по Закона за контрол върху наркотичните вещества и 
прекурсорите (ЗКНВП) - в случай че оферират такива продукти. Съответствието с поставените 
условия се доказва при подаване на оферта с попълване на раздел А част IV от ЕЕДОП (с 
посочване на номер, дата на издаване, срок на валидност, обхват на документа и неговия 
издател).  

На определеното място участникът не е попълнил изискуемата информация относно 
обхват и издател на разрешението за търговия на едро с лекарствени продукти по ЗЛПХМ и 
относно срок на валидност и издател на лицензията за дейности с наркотични вещества и 
техните препарати по ЗКНВП. 

5. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на 
„Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД – гр. София са с нередовност – в раздел А част IV от ЕЕДОП 
участникът не е посочил обхват на разрешението за търговия на едро с лекарствени продукти. 

Мотиви: С Решение № 148/13.09.2018г. е открита настоящата процедура и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. С поле III.1.1. на обявлението са поставени изисквания 
относно професионалната годност на участниците. Те трябва да имат право да осъществяват 
търговия на едро с лекарствени продукти по реда и условията на Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) и да имат право да извършват дейности с наркотични 
вещества и техните препарати по Закона за контрол върху наркотичните вещества и 
прекурсорите (ЗКНВП) - в случай че оферират такива продукти. Съответствието с поставените 
условия се доказва при подаване на оферта с попълване на раздел А част IV от ЕЕДОП (с 
посочване на номер, дата на издаване, срок на валидност, обхват на документа и неговия 
издател).  

На определеното място участникът не е попълнил изискуемата информация относно 
обхват на разрешението за търговия на едро с лекарствени продукти по ЗЛПХМ. 

6. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на 
„ТЪРГОВСКА ЛИГА НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД – гр. София са с 
нередовност – в раздел А част IV от ЕЕДОП участникът не е посочил обхват на разрешението за 
търговия на едро с лекарствени продукти. 

Мотиви: С Решение № 148/13.09.2018г. е открита настоящата процедура и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. С поле III.1.1. на обявлението са поставени изисквания 
относно професионалната годност на участниците. Те трябва да имат право да осъществяват 
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търговия на едро с лекарствени продукти по реда и условията на Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) и да имат право да извършват дейности с наркотични 
вещества и техните препарати по Закона за контрол върху наркотичните вещества и 
прекурсорите (ЗКНВП) - в случай че оферират такива продукти. Съответствието с поставените 
условия се доказва при подаване на оферта с попълване на раздел А част IV от ЕЕДОП (с 
посочване на номер, дата на издаване, срок на валидност, обхват на документа и неговия 
издател).  

На определеното място участникът не е попълнил изискуемата информация относно 
обхват на разрешението за търговия на едро с лекарствени продукти по ЗЛПХМ. 

7. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на 
„ФАРМИМПОРТ” АД – гр. София са с нередовност – ЕЕДОП не е подписан от третия член на 
съвета на директорите. 

Мотиви: С Решение № 148/13.09.2018г. е открита настоящата процедура и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. Съгласно т.2.1 от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците” от документацията и чл.41 ал.1 ППЗОП, когато изискванията по чл.54 ал.1 т.1,2 и 
7 ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички те подписват един ЕЕДОП. От извършената 
справка в ТР на АВ се установи че участникът е с едностепенна система на управление и има 
тричленен Съвет на директорите (СД). ЕЕДОП-а е подписан от двама членове от състава му. 
Липсва ЕЕДОП, подписан от третия член на СД – Никола Владимиров Макавеев. 

8. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на 
„ФАРКОЛ” АД – гр. Бургас са с нередовност – в раздел А част IV от ЕЕДОП участникът не е 
посочил обхват на разрешението за търговия на едро с лекарствени продукти и на лицензията за 
дейности с наркотични вещества и техните препарати. 

Мотиви: С Решение № 148/13.09.2018г. е открита настоящата процедура и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. С поле III.1.1. на обявлението са поставени изисквания 
относно професионалната годност на участниците. Те трябва да имат право да осъществяват 
търговия на едро с лекарствени продукти по реда и условията на Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) и да имат право да извършват дейности с наркотични 
вещества и техните препарати по Закона за контрол върху наркотичните вещества и 
прекурсорите (ЗКНВП) - в случай че оферират такива продукти. Съответствието с поставените 
условия се доказва при подаване на оферта с попълване на раздел А част IV от ЕЕДОП (с 
посочване на номер, дата на издаване, срок на валидност, обхват на документа и неговия 
издател).  

На определеното място участникът не е попълнил изискуемата информация относно 
обхвата на разрешението за търговия на едро с лекарствени продукти по ЗЛПХМ и относно 
обхвата на лицензията за дейности с наркотични вещества и техните препарати по ЗКНВП. 

9. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на 
„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД – гр. София са с нередовност – в раздел А част IV от ЕЕДОП 
участникът не е посочил обхват на разрешението за търговия на едро с лекарствени продукти и 
не е посочил обхват и срок на валидност на лицензията за дейности с наркотични вещества и 
техните препарати. 

Мотиви: С Решение № 148/13.09.2018г. е открита настоящата процедура и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. С поле III.1.1. на обявлението са поставени изисквания 
относно професионалната годност на участниците. Те трябва да имат право да осъществяват 
търговия на едро с лекарствени продукти по реда и условията на Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) и да имат право да извършват дейности с наркотични 
вещества и техните препарати по Закона за контрол върху наркотичните вещества и 
прекурсорите (ЗКНВП) - в случай че оферират такива продукти. Съответствието с поставените 
условия се доказва при подаване на оферта с попълване на раздел А част IV от ЕЕДОП (с 
посочване на номер, дата на издаване, срок на валидност, обхват на документа и неговия 
издател).  
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На определеното място участникът не е попълнил изискуемата информация относно 
обхвата на разрешението за търговия на едро с лекарствени продукти по ЗЛПХМ и относно 
обхват и срок на валидност на лицензията за дейности с наркотични вещества и техните 
препарати по ЗКНВП. 

10. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор 
на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – гр. София са с нередовност – в раздел А част IV от 
ЕЕДОП участникът не е посочил обхват на разрешението за търговия на едро с лекарствени 
продукти и на лицензията за дейности с наркотични вещества и техните препарати. 

Мотиви: С Решение № 148/13.09.2018г. е открита настоящата процедура и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. С поле III.1.1. на обявлението са поставени изисквания 
относно професионалната годност на участниците. Те трябва да имат право да осъществяват 
търговия на едро с лекарствени продукти по реда и условията на Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) и да имат право да извършват дейности с наркотични 
вещества и техните препарати по Закона за контрол върху наркотичните вещества и 
прекурсорите (ЗКНВП) - в случай че оферират такива продукти. Съответствието с поставените 
условия се доказва при подаване на оферта с попълване на раздел А част IV от ЕЕДОП (с 
посочване на номер, дата на издаване, срок на валидност, обхват на документа и неговия 
издател).  

На определеното място участникът не е попълнил изискуемата информация относно 
обхвата на разрешението за търговия на едро с лекарствени продукти по ЗЛПХМ и относно 
обхвата на лицензията за дейности с наркотични вещества и техните препарати по ЗКНВП. 

Предвид изложеното комисията 
РЕШИ: 

1. На основание чл.61 т.5 ППЗОП комисията указва на „МЕДОФАРМА” ЕООД – гр. 
София в срок от 5 работни дни от получаване на искането за това да представи на комисията 
нов ЕЕДОП с попълнена словесна информация в раздел А част IV относно обхвата на 
разрешението за търговия на едро с лекарствени продукти по ЗЛПХМ. 

2. На основание чл.61 т.5 ППЗОП комисията указва на „БУЛМАР МЛ” ООД – гр. София 
в срок от 5 работни дни от получаване на искането за това да представи на комисията нов 
ЕЕДОП с попълнена словесна информация в раздел А част IV относно обхвата на разрешението 
за търговия на едро с лекарствени продукти по ЗЛПХМ. 

3. На основание чл.61 т.5 ППЗОП комисията указва на „МЕДЕКС” ООД – гр. София в 
срок от 5 работни дни от получаване на искането за това да представи на комисията нов ЕЕДОП 
с: 

3.1. попълнена словесна информация в раздел А част IV относно обхват и издател на 
разрешението за търговия на едро с лекарствени продукти по ЗЛПХМ; 

3.2. попълнена словесна информация в раздел А част IV относно срок на валидност и 
издател на лицензията за дейности с наркотични вещества и техните препарати по ЗКНВП. 

4. На основание чл.61 т.5 ППЗОП комисията указва на „Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД – 
гр. София в срок от 5 работни дни от получаване на искането за това да представи на комисията 
нов ЕЕДОП с попълнена словесна информация в раздел А част IV относно обхвата на 
разрешението за търговия на едро с лекарствени продукти по ЗЛПХМ. 

5. На основание чл.61 т.5 ППЗОП комисията указва на „ТЪРГОВСКА ЛИГА 
НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД – гр. София в срок от 5 работни дни от 
получаване на искането за това да представи на комисията нов ЕЕДОП с попълнена словесна 
информация в раздел А част IV относно обхвата на разрешението за търговия на едро с 
лекарствени продукти по ЗЛПХМ. 

6. На основание чл.61 т.5 ППЗОП комисията указва на „ФАРМИМПОРТ” АД – гр. 
София в срок от 5 работни дни от получаване на искането за това да представи на комисията 
нов ЕЕДОП, подписан от Никола Владимиров Макавеев - член на СД на дружеството. 
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7. На основание чл.61 т.5 ППЗОП комисията указва на „ФАРКОЛ” АД – гр. Бургас в 
срок от 5 работни дни от получаване на искането за това да представи на комисията нов ЕЕДОП 
с: 

7.1. попълнена словесна информация в раздел А част IV относно обхвата на 
разрешението за търговия на едро с лекарствени продукти по ЗЛПХМ; 

7.2. попълнена словесна информация в раздел А част IV относно обхвата на лицензията 
за дейности с наркотични вещества и техните препарати по ЗКНВП. 

8. На основание чл.61 т.5 ППЗОП комисията указва на „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД – 
гр. София в срок от 5 работни дни от получаване на искането за това да представи на комисията 
нов ЕЕДОП с: 

8.1. попълнена словесна информация в раздел А част IV относно обхвата на 
разрешението за търговия на едро с лекарствени продукти по ЗЛПХМ; 

8.2. попълнена словесна информация в раздел А част IV относно обхват и срок на 
валидност на лицензията за дейности с наркотични вещества и техните препарати по ЗКНВП. 

9. На основание чл.61 т.5 ППЗОП комисията указва на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – 
гр. София в срок от 5 работни дни от получаване на искането за това да представи на комисията 
нов ЕЕДОП с: 

9.1. попълнена словесна информация в раздел А част IV относно обхвата на 
разрешението за търговия на едро с лекарствени продукти по ЗЛПХМ; 

9.2. попълнена словесна информация в раздел А част IV относно обхвата на лицензията 
за дейности с наркотични вещества и техните препарати по ЗКНВП. 

10. Искането по предходните точки да бъде извършено от члена на комисията Валя 
Белчева.  

Комисията приключи работата си по този протокол на 13.11.2018г. 
В хода на нейната работа редовния й член Цветана Кирева бе заместена от резервния член 

Марина Кьосева. 
 

 
Комисия: 

 
Председател: Николай Кирев – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

Членове: маг.фарм.Цв. Кирева – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

                д-р Д. Кирова – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

     д-р Мария Ангелова – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

     д-р Златко Русев – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

                Валя Белчева – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

                Ваня Денева – ………………………  /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД     

                маг.фарм. Марина Кьосева – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД         
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