
 Стр. 1 от 2 

До 
Директор „ИД” 
На МБАЛ “Света Марина” ЕАД 
 

 

Д О К Л А Д 
 

От комисия назначена със Заповед № Р-311/12.05.2015 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 Чобанова- Юрисконсулт на МБАЛ ”Света 
Марина” ЕАД. 

ЧЛЕНОВЕ: 
1. инж. Светослав Стоянов – р-л направление „Техническа поддръжка и 

строителство” в МБАЛ „Света Марина” ЕАД, гр. Варна; 
2. инж. Павел Щерев – Началник Отдел „ОМНА” в МБАЛ „Света Марина” 

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

ЕАД, гр. Варна. 
4. инж. Данаил Димитров– инвеститорски контрол в МБАЛ ”Света Марина” 

ЕАД, гр. Варна; 
 РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН: 

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

Уважаема Г-жо Директор, 
 Във връзка с Ваша заповед с номер Р-311/12.05.2015г., и в изпълнение на Чл. 

92а, ал.5 от ЗОП, представяме на Вашето внимание резултатите от прякото договаряне без 
обявление за осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12, 

монтиран в ОЦ на ТУ – Варна, ул. „Студентска” № 1, както и прилежащата му 
водопреносна и паропреносна система, газо-нафтова инсталация, включително питателна, 

химическа, спирателна и регулираща арматура (СЪОРЪЖЕНИЕТО). 
С цел осигуряването на годността и нормалната експлоатация на 

СЪОРЪЖЕНИЕТО, Технически Университет – Варна, ще извършва: 
1. осигуряване на непрекъсна готовност за работа на СЪОРЪЖЕНИЕТО, за 

времето на действие на настоящия договор; 
2. текущ ремонт на електрическите и механичните компонентите на 

СЪОРЪЖЕНИЕТО; 
3. периодично опресняване на инструкциите за експлоатация; 
4. регулярна проверка на състоянието и работата на СЪОРЪЖЕНИЕТО; 
5. водене на дневник за извършените операции всеки ден; 
6. почистване на въздушните и водни филтри, както и евентуалната им подмяна, 

когато това е необходимо; 
7. контролиране работата на помпите; 
8. следене показанията на контролните уреди; 
9. проверка на електро захранване и оперативни вериги; 
10. проверка на електронното управление; 
11. проверка на водни помпи; 
12. обща механична проверка; 
13. проверка своевременното задействане на газсигнализацията и нормалната работа 

на аварийната вентилация; 
14. проверка херметичността на уреда по газова и водна част; 
15. проверка правилната настройка на работни и аварийни термостати (пресостати) 


