
 Стр. 1 от 4 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  
“СВЕТА МАРИНА” ЕАД - ВАРНА 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

Днес 10.02.2015 г., 10:00 часа, Комисия назначена със Заповед №Р-93/10.02.2015 г. на Директор 

ИД на МБАЛ “Света Марина” ЕАД, упълномощено лице по Чл.8 ал.2 от ЗОП, с Пълномощно номер 1465 

от 17.10.2013 г., в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Русана Атанасова Чобанова - Юрисконсулт на МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. 

Варна 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Георги Табаков- Юрисконсулт на МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. Варна 

2. инж. Светослав Стоянов – р-л направление „Техническа поддръжка и строителство” в МБАЛ 

”Света Марина” ЕАД; 

3. инж. Петър Петров – началник отдел „Енергиен” в МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. Варна; 

4. инж. Чавдар Иванов Нихтянов – енергетик в отдел „Енергиен” към направление 

„Техническа поддръжка и строителство” в МБАЛ „Света Марина” ЕАД, гр. Варна; 

5. Николина Кирова Христова- техник, инвеститорски контрол на МБАЛ „Света Марина” ЕАД- 

гр. Варна 

6. инж. Данаил Димитров Димитров – инвеститорски контрол в МБАЛ ”Света Марина”ЕАД; 

7. Инж. Павел Щерев- Началник отдел „ОМНА” в МБАЛ „Света Марина” ЕАД; 

8. Инж. Красен Костадинов- експерт- инженер, стопанска дейност, от отдел „Управление на 

собствеността” към Медицински университет- Варна 

 РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН: 

 Михаела Ганева – Юрисконсулт на МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. Варна, 

 

се събра и разгледа постъпилите предложения за участие в открита процедура по реда на ЗОП за 

основен ремонт с реконструкция на сграда "Павилион за сънна терапия" в Онкологичен център на МБАЛ 

"Света Марина" ЕАД, гр. Варна, изграждане на трети бункер за линеен ускорител”, находящ се в УПИ 

"ВМИ", местност "Сотира", 23 микрорайон по плана на град Варна, с идентификатор 10135.2555.330, 

открита с Решение Р-809 от 29.12.2014 г. на Директор „ИД” - Марта Дракова. На заседанието на 

комисията присъстваха следните упълномощени представители на участниците: 

1. Златина Вълчанова Вълчанова, с ЕГН …………………., упълномощена от Слав Красимиров Каваев, с 

ЕГН ………………….., в качеството му на Управляващ и представляващ Консорциум „Техно 

Лабиринт”, съгласно Договор за консорциум „Техно лабиринт” от 04.02.2015год., 

2. Стоян Йорданов Калчев, с ЕГН ………………….., преупълномощен от Емил Петров Савов, с ЕГН 

……………….., в качеството му на упълномощен представител на Дружеството по ЗЗД „Девня 

Инженеринг” с пълномошно с рег. № 3127/02.02.2015год. на Мила Иванова, помощник нотариус 

по заместване при Нотариус Румен Димитров, вписан в Нотариалната камара под №274 с район 

на действие - Районен съд - София и с пълномощно с рег. № 554/05.02.2015год. и с рег. 

№555/05.02.2015год. на Полина Спасова, помощник нотариус по заместване при Нотариус 

Велин Майсторов, вписан в Нотариалната камара под №465 с район на действие - Районен съд- 



 Стр. 2 от 4 

Девня. 

3. Георги Николов Самарджиев, с ЕГН ……………….., упълномощен от Христо Атанасов Димитров, с 

ЕГН …………………….., в качеството му на Управител на „Планекс” ООД 

Не присъстваха представители на средствата за масова информация или други лица. 

На основание чл. 68 от ЗОП и Заповед №Р-93/10.02.2015 г. на Директор ИД на МБАЛ “Света Марина” 

ЕАД, упълномощено лице по Чл.8 ал.2 от ЗОП, с Пълномощно номер 1465 от 17.10.2013 г., Комисията 

започна публичната част от заседанието си, свързана с отварянето на получените оферти, съгласно 

приложения списък, в отсъствие, поради командировка, на инж. Павел Щерев, който бе заместен от 

резервния член - Михаела Ганева. 

Комисията отвори постъпилите предложения по открита процедура по реда на ЗОП за основен 

ремонт с реконструкция на сграда "Павилион за сънна терапия" в Онкологичен център на МБАЛ "Света 

Марина" ЕАД, гр. Варна, изграждане на трети бункер за линеен ускорител”, находящ се в УПИ "ВМИ", 

местност "Сотира", 23 микрорайон по плана на град Варна, с идентификатор 10135.2555.330, в следния 

ред: 

1.Оферта с Вх. № ВК – 243/09.02.2015г. от 14.20 часа на "Експресгаранцион" ООД. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за гореописаната обществена поръчка. След 

отварянето на офертата, Комисията установи наличието на три броя запечатани, интактни, хартиени, 

непрозрачени и надлежно надписани Плик №1, Плик №2 и плик №3, според изискванията на ЗОП. 

Трима членове на комисията (Русана Чобанова, Георги Табаков и инж. Петър Петров) подписаха плик №3 

от лицевата страна. Представителят на Консорциум „Техно Лабиринт”, Златина Вълчанова изписа трите 

си имена, дружеството, което представлява, както и подписа плик №3 на гърба. Представител на 

Комисията отвори плик №2 и трима от членовете на комисията (Русана Чобанова, Георги Табаков и инж. 

Петър Петров) подписаха документите в тях от лицевата страна. Представителят на Консорциум „Техно 

Лабиринт”, Златина Вълчанова, подписа на гърба документите, съдържащи се в плик №2. Комисията 

отвори плик №1 и Председателят на Комисията оповести документите, които се съдържат в него, като 

същевременно провери тяхното съответствие с приложения в офертата списък по чл. 56, ал. 1, т. 14. 

Комисията установи, че представените документи съвпадат с посоченото в списъка 

2.Оферта с Вх. № ВК – 244/09.02.2015 г. от 14.30 часа на „Девня Трейд" ООД. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за гореописаната обществена поръчка. След 

отварянето на офертата, Комисията установи наличието на три броя запечатани, интактни, хартиени, 

непрозрачни и надлежно надписани Плик №1, Плик №2 и плик №3, според изискванията на ЗОП. Трима 

членове на комисията (инж. Светослав Стоянов, Николина Христова, инж. Данаил Димитров) подписаха 

плик №3 от лицевата страна. Представителят на „Планекс” ООД, Георги Самарджиев изписа трите си 

имена, дружеството, което представлява, както и подписа плик №3 на гърба. Представител на Комисията 

отвори всички пликове №2 и трима от членовете на комисията (инж. Светослав Стоянов, Николина 

Христова, инж. Данаил Димитров) подписаха документите в тях от лицевата страна. Представителят на 

„Планекс” ООД, Георги Самарджиев, подписа на гърба документите, съдържащи се в плик №2. 

Комисията отвори плик №1 и Председателят на Комисията оповести документите, които се съдържат в 

него, като същевременно провери тяхното съответствие с приложения в офертата списък по чл. 56, ал. 1, 

т. 14. Комисията установи, че представените документи съвпадат с посоченото в списъка. 

3.Оферта с Вх. № ВК – 245/09.02.2015 г. от 14.35 часа на “Пътсрой- Варна” ЕООД. 
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Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за гореописаната обществена поръчка. След 

отварянето на офертата, Комисията установи наличието на три броя запечатани, интактни, хартиени, 

непрозрачни и надлежно надписани Плик №1, Плик №2 и плик №3, според изискванията на ЗОП. Трима 

членове на комисията (Русана Чобанова, Георги Табаков и инж. Петър Петров) подписаха плик №3 от 

лицевата страна. Представителят на „Девня Трейд” ООД, Стоян Калчев изписа трите си имена, 

дружеството, което представлява, както и подписа плик №3 на гърба. Представител на Комисията отвори 

плик №2 и трима от членовете на комисията (Русана Чобанова, Георги Табаков и инж. Петър Петров) 

подписаха документите в тях от лицевата страна. Представителят на „Девня Трейд” ООД, Стоян Калчев, 

подписа на гърба документите, съдържащи се в плик №2. Комисията отвори плик №1 и Председателят 

на Комисията оповести документите, които се съдържат в него, като същевременно провери тяхното 

съответствие с приложения в офертата списък по чл. 56, ал. 1, т. 14. Комисията установи, че 

представените документи съвпадат с посоченото в списъка 

4.Оферта с Вх. № ВК – 246/09.02.2015 г. от 15.00 часа на “Комфорт” ООД. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за гореописаната обществена поръчка. След 

отварянето на офертата, Комисията установи наличието на три броя запечатани, интактни, хартиени, 

непрозрачни и надлежно надписани Плик №1, Плик №2 и плик №3, според изискванията на ЗОП. Трима 

Членове на комисията (инж. Светослав Стоянов, Николина Христова, инж. Данаил Димитров) подписаха 

плик №3 от лицевата страна. Представителят на „Планекс” ООД, Георги Самарджиев изписа трите си 

имена, дружеството, което представлява, както и подписа плик №3 на гърба. Представител на Комисията 

отвори всички пликове №2 и трима от членовете на комисията (инж. Светослав Стоянов, Николина 

Христова, инж. Данаил Димитров) подписаха документите в тях от лицевата страна. Представителят на 

„Планекс” ООД, Георги Самарджиев, подписа на гърба документите, съдържащи се в плик №2. 

Комисията отвори плик №1 и Председателят на Комисията оповести документите, които се съдържат в 

него, като същевременно провери тяхното съответствие с приложения в офертата списък по чл. 56, ал. 1, 

т. 14. Комисията установи, че представените документи съвпадат с посоченото в списъка. 

5.Оферта с Вх. № ВК – 247/09.02.2015 г. от 15.15 часа на “Планекс” ООД. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за гореописаната обществена поръчка. След 

отварянето на офертата, Комисията установи наличието на три броя запечатани, интактни, хартиени, 

непрозрачни и надлежно надписани Плик №1, Плик №2 и плик №3, според изискванията на ЗОП. Трима 

членове на комисията (Русана Чобанова, Георги Табаков и инж. Петър Петров) подписаха плик №3 от 

лицевата страна. Представителят на Консорциум „Техно Лабиринт”, Златина Вълчанова изписа трите си 

имена, дружеството, което представлява, както и подписа плик №3 на гърба. Представител на Комисията 

отвори плик №2 и трима от членовете на комисията (Русана Чобанова, Георги Табаков и инж. Петър 

Петров) подписаха документите в тях от лицевата страна. Представителят на Консорциум „Техно 

Лабиринт”, Златина Вълчанова, подписа на гърба документите, съдържащи се в плик №2. Комисията 

отвори плик №1 и Председателят на Комисията оповести документите, които се съдържат в него, като 

същевременно провери тяхното съответствие с приложения в офертата списък по чл. 56, ал. 1, т. 14. 

Комисията установи, че представените документи съвпадат с посоченото в списъка. 

6.Оферта с Вх. № ВК – 248/09.02.2015 г. от 15.40 часа на Консорциум “Техно лабиринт” 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за гореописаната обществена поръчка. След 

отварянето на офертата, Комисията установи наличието на три броя запечатани, интактни, хартиени, 


