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

_________________________________________________________________________________ 
 

ПРОТОКОЛ № 2 
 

 Днес, 02.12.2015 г., в 09:00 часа, Комисия, назначена със Заповед №Р-767 от 17.11.2015 г. на г-жа Марта 
Дракова - Директор ИД на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, упълномощено лице по чл.8, ал.2 от ЗОП, с пълномощно 
№1465 от 17.10.2013 г. на Нотариус Светлана Стойчева, вписана в Нотариалната камара с рег.№193, с район на 
действие - РС- Варна, в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Михаела Ганева - юрисконсулт в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД;  
ЧЛЕНОВЕ: 

1. д-р Лили Славчева Трифонова  - лекар „Хранене и диететика“ в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД; 
2. Виолета Иванова Станева   - гл. медицинска сестра в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД; 
3. Венета Владимирова Чобанова  - ст. медицинска сестра в Клиника по ендокринология и болести на   

           обмяната в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД; 
4. Николай Николов     - р-л направление „МД и ТИО“ в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, 

 
се събра и продължи своята работа по обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на ежедневна 

доставка на готова храна за реализиране на болничното хранене на пациентите в стационара на МБАЛ 
„Света Марина“ ЕАД, за период от три години“, открита с решение № Р-697 от 21.10.2015г. на Директор ИД. 
 
1. На основание чл.68, ал.10 от ЗОП, комисията разгледа допълнително представените от участниците 
документи за подбор в Плик 1, както следва:  

1.1. По отношение на оферта с входящ № ВК-2072/16.11.2015 г. на „Залива-47“ АД- гр.Варна, комисията 
констатира следното:  

  В законоустановения срок участникът е представил изисканите от Комисията документи с писмо с 
входящ № ВК-2137 от 23.11.2015 г.  

1.2. По отношение на оферта с входящ № ВК-2086/16.11.2015 г.на „Международен колеж“ ООД- гр.Добрич, 
комисията констатира следното:  

  В законоустановения срок участникът е представил изисканите от Комисията документи с писмо с 
входящ № ВК-2158 от 26.11.2015 г.  

1.3. По отношение на оферта с входящ № ВК-2087 от 16.11.2015 г.на „ЛФС“ ЕООД- гр.София, комисията 
констатира следното:  

  В законоустановения срок участникът е представил изисканите от Комисията документи с писмо с 
входящ номер ВК-2178 от 27.11.2015 г.  
 
2. Комисията продължи своята работа с подробно разглеждане на всички документи на участниците в Плик 1, 
с цел сравняване съответствието им с критериите за подбор на възложителя. 

2.1. По отношение на оферта на „Залива-47“ АД - гр.Варна с входящ № ВК-2072/16.11.2015 г. комисията 
установи, че за вписаното в образец №9 от офертата помещение „кухня-майка” има издадено удостоверение 
за регистрация №10622/25.08.2014 г. от БАБХ - гр. Варна. Съгласно извършената от Комисията справка в 
Националния регистър на БАБХ, участникът и посоченият обект са вписани в група 7-ма - „Обекти за 
производство  на готови за консумация храни   в   пресен,   консервиран, замразен, концентриран  или  
изсушен вид“. Регистърът е публичен и е достъпен на интернет сайта  на агенцията на адрес: 
http://www.babh.government.bg/userfiles/files/KH/Reg~Ani/Group-07.pdf.  

След проверка на представените от участника документи в Плик №1, комисията установи, че те 
отговарят на изискванията, посочени в документацията, и допуска офертата на „Залива-47“ АД до по- 
нататъшно оценяване. 

2.2. По отношение на оферта с входящ № ВК-2086/16.11.2015г. на „Международен колеж“ ООД - гр.Добрич 
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Комисията установи, че в образец № 9 в офертата участникът е вписал помещение „кухня-майка”, за което 
притежава Удостоверение за регистрация №Т084103269/05.03.2009 г., издадено от РИОКОЗ - гр.Добрич.  
С оглед ЗИД на Закона за храните (ЗХ), публикуван в  ДВ, бр. 98 от 2011 г., представеното удостоверение не е 
валидно към днешна дата. Според действащата редакция на ЗХ компетентни да издават удостоверения за 
регистрации на обект за търговия с храни са областните дирекция по безопасност на храните по 
местонахождението на обекта.  Предвид констатираното несъответствие Комисията взе решение за следното: 

На основание чл. 68, ал.11, т. 1 от ЗОП председателят на Комисията изпрати писмо, изходящ  
№ АД-2502/03.12.2015г., до ОДБХ - гр. Добрич, с цел проверка на заявените от участника данни, както и за 
получаване на информация, дали към момента „Международен колеж“ ООД - гр. Добрич притежава актуално 
удостоверение за регистрация на обект, като какъв обект е регистриран, има ли право да извършва кетъринг 
услуга на територията на страната и разполага ли с надлежно регистрирано в ОДБХ - гр. Добрич помещение за 
кухня-майка (собствено или наето), в което да приготвя храна за кетъринг (с посочване на адреса му). 

На основание чл. 68, ал.11, т. 2, б. „а” от ЗОП е изпратено писмо, изходящ № АД-2501/03.12.2015г., и до 
управителя на „Международен колеж“ ООД - гр. Добрич, с молба за отговор на същите въпроси, отправени до 
ОДБХ  - гр. Добрич. 

В отговор на отправените запитвания са получени писма съответно от ОДБХ - гр. Добрич, с входящ  
№ ВК-2242 от 09.12.2015 г. и от  „Международен колеж“ ООД - гр. Добрич, с входящ № ВК-2241 от 09.12.2015 г. 

В отговора си д-р Розалина Брайкова - Директор ОДБХ - гр. Добрич сочи, че за обект „Ресторант Албена”, 
находящ се в гр. Добрич, ул. „България” №3, стопанисван от „Международен колеж“ ООД- гр.Добрич, е 
издадено Удостоверение за регистрация №1408/08.11.2012 г., с регистрационен № 082600043. Обектът е 
вписан в Регистъра на обектите за производство и търговия с храни като „Заведение за обществено хранене” с 
дейност кетъринг на готова кулинарна продукция, плодове и зеленчуци. Като доказателство е приложено и 
копие на гореописаното удостоверение. 

В писмото, получено от „Междунараден колеж“ ООД - гр.Добрич, управителят Клара Димитрова 
потвърждава фактите, описани в писмото на ОДБХ-Добрич. 

Комисията счита, че няма несъответствия с критериите за подбор на възложителя и допуска офертата на 
„Международен колеж“ ООД до по- нататъшно оценяване. 

 
2.3. По отношение на оферта с входящ № ВК-2087 от 16.11.2015г. на „ЛФС“ ЕООД - гр.София комисията 

установи, че за вписаното в образец №9 от офертата помещение, предназначено за „кухня-майка”, има 
издадено удостоверение за регистрация №11335/09.03.15г., издадено от БАБХ - гр. Варна. Съгласно 
извършената от Комисията справка в Националния регистър на БАБХ, участникът и посоченият обект са 
вписани в група 7 „Обекти за производство  на готови за консумация храни   в   пресен,   консервиран, 
замразен, концентриран  или  изсушен вид“. Регистърът е публичен и е достъпен на интернет сайта на 
агенцията на адрес:  http://www.babh.government.bg/userfiles/files/KH/Reg~Ani/Group-07.pdf.  

След проверка на представените от участника документи в Плик №1, комисията установи, че те 
отговарят на изискванията, посочени в документацията и допуска офертата на „ЛФС“ ЕООД до по- нататъшно 
оценяване. 

 
3. Комисията продължи своята работа с разглеждане на Плик №2 - „Техническо предложение за изпълнение 
на поръчката“ на офертите на участниците, като резултатите са отразени в таблицата, както следва: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




