
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "П1рилШД>ШйАСК1
СТОЯНОВ” АД-ЛОВЕЧ

УТВЪРЖДАВАМ:.
Д-Р РУМЯНА НАНОВСКА 

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА 
МБАЛ“проф.д-р.П.Стоянов“ АД Ловеч

Дата на утвърждаване:..^.^

ПРОТОКОЛ
Днес, 23.07.2020г., се изготви настоящият Протокол от комисията, назначена със Заповед № 

296/22.07.2020 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ“ПРОФ.Д-Р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч, 
в състав:
Председател: 1. Теодора Пенкова -  зам.директор по икономическите въпроси при МБАЛ
”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
Членове: 2. Станислава Давидова -  юрист при МБАЛ "проф.д-р.Параскев Стоянов” АД
Ловеч

ЗДетелина Георгиева -  главен счетоводител при МБАЛ "проф.д-р.Параскев 
Стоянов” АД Ловеч

Резервни членове : 1 .инж.Георги Панчалеев -  експерт Стопански дейности към МБАЛ ”проф.д- 
р.Параскев Стоянов” АД

2. Полина Маринова Христова, експерт ОП към МБАЛ ”проф.д-р.Параскев
Стоянов” АД

във връзка с провеждането на търг с явно наддаване за отдаване под наем на болнична 
телевизионна мрежа собственост на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр. Ловеч" 
състояща се от -  60 комплекта, всеки от който включва телевизор, стойка за телевизор, 
електронен жетонен механизъм, свързани с енергийни източници, както и 3/три/броя автомати за 
жетони с 1350 броя жетона. На основание чл.29 от ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА 
ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, приет с ПМС № 85 от 30.04.2020 г. и по реда на Приложение № 1 
към чл. 29, ал. 2 Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за 
продажба и наем с работници и служители, Протокол от събрание на Съвета на директорите № 
39/26.05.2020г., Заповед № 202/27.05.2020 и Заповед № 259/26.06.2020г. на Изпълнителния 
директор

Комисията в пълен състав започна своята работа на 22.07.2020г. от 11.00 часа в 
библиотеката на МБАЛ „проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч.

На публичното заседание Председателят на комисията получи опис от експерт 
обществени поръчки на постъпилите заявления за участие от участниците, от който става ясно, 
че няма участници подали в обявеният срок заявления за участие.

1. Относно начина на откриване на търга:
При провеждане на заседанието комисията констатира следното:
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На основание чл.29 от ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, приет с ПМС № 85 от 30.04.2020 г. и по реда на Приложение № 1 към чл. 29, ал. 
2 Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с 
работници и служители, условията по търга са разгласени чрез обявление на интернет 
страницата на Агенцията за публични предприятия и контрол на 04.06.2020г и на същата дата 
обявлението е публикувано на електронния адрес на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов" АД 
Ловеч раздел - Профил на купувача, раздел „Новини” - http://www.mbal-lovech.com/news.htm.

На основание и съгласно изискванията на т.7 от Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 
Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с 
работници и служители се провежда Повторен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 
болнична телевизионна мрежа собственост на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр. 
Ловеч” състояща се от -  60 комплекта, всеки от който включва телевизор, стойка за телевизор, 
електронен жетонен механизъм, свързани с енергийни източници, както и 3/три/броя автомати за 
жетони с 1350 броя жетона, съгласно предвиденият срок за провеждане на търг с явно наддавне 
в Обявление с дата 04.06.2020г., Решение за откриване на търг с явно наддаване № 9 от 
04.06.2020г и Решение № 10 от 04.06.2020г за утвърждаване на тръжна документация.

Информация с условията по Повторния търг са разгласени чрез информация за повторен 
търг на интернет страницата на Агенцията за публични предприятия и контрол на 30.06.2020г и 
на същата дата Информацията е публикувана на електронния адрес на МБАЛ“проф.д-р.Параскев 
Стоянов“ АД Ловеч раздел - Профил на купувача, раздел „Новини” - http://www.mbal- 
lovech.com/news.htm.
С Писмо с изх.№ 12-00-337/10.07.2020г. от Заместник министъра на Здравеопазването е 
предоставена информация, че поради технически проблем на страницата на АППК, обявленията 
се публикуват само на интернет страницата на съответното дружество.

2. Относно срока на представяне на заявленията за участие:
Съгласно Обявлението и Решението за откриване на търг с явно наддаване и 

Информация за Повторен търг с Изх.№ 169/26.06.2020г.:
Място и срок за подаване на заявленията ■ Заявленията за участие да се представят всеки 
работен ден до 16.00 часа на 21.07.2020 година.

Комисията единодушно констатира, че в срока за представяне на заявленията за участие 
не са постъпили заявления за участие. Няма участници, които да са закупили тръжна 
документация.

След по-горе цитираните действия Комисията констатира следното:
На основание т.7 от Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 Правила за провеждане на търг и 

конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители, в 
законоустановеният срок е проведен Повторен търг с явно наддаване, на който не се е явил 
кандидат и няма постъпили заявления за участие.

Комисията предлага на Изпълнителния директор да обяви Повторният търг за 
непроведен, съгласно т.7 от Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 Правила за провеждане на търг и 
конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители, и Съгласно 
Обявлението и Решението за откриване на търг с явно наддаване

Мотиви : На Повторният търг не се е явил нито един кандидат и не е постъпило нито 
едно заявление за участие.

С тези си действия Комисията приключи работата си по провеждането на търг с явно 
наддаване за отдаване под наем на болнична телевизионна мрежа собственост на МБАП "Проф.
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д-р Параскев Стоянов" АД-гр. Ловеч" състояща се от -  60 комплекта, всеки от който включва 
телевизор, стойка за телевизор, електронен жетонен механизъм, свързани с енергийни 
източници, както и 3/три/броя автомати за жетони с 1350 броя жетона и на 24.06.2020г предава 
Настоящият протокол заедно с цялата документация, включително всички документи, изготвени в 
хода на работа на комисията на Изпълнителния директор на МБАЛ“проф.д-р.Параскев 
Стоянов“АД Ловеч.

Председател: 1. Теодора Пенкова -  зиСдиректор по икономическите въпроси при МБАЛ
”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

Членове: 2. Станислава Давидова -  юрист при МБАЛ ’’проф.д-р.Параскев Стоянов” АД
Ловеч

Стоянов” АД Л<
главен счетоводител при МБАЛ ’’проф.д-р.Парабкев
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