
П Р О Т О К О Л № 1 

по чл. 103, ал. 3 ЗОП 

 

На 23.01.2019 г., в 10.00 ч., Комисията от служители на лечебното заведение, 

назначена със Заповед № 20/23.01.2019 г., да разгледа и класира офертите, получени във 

връзка с Покана изх. № 986/10.12.2018 г. за представяне на оферта за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на природен газ за нуждите на „СБАГАЛ 

Проф.д-р Димитър Стаматов – Варна”, отправена до „Овергаз Мрежи“ АД ЕИК 

130533432 на основание чл. 191 ал. 1 т. 2 от ЗОП г., публикувана в Профила на купувача с 

уникален № 20181212SDsz377034, в състав: 

 Председател - Боряна Николаева Димитрова - Заместник главен счетоводител при 

"СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна" ЕООД и  

 Членове: 

- Албена Велева Николова  - Касиер - счетоводство при "СБАГАЛ Проф.д-р Д. 

Стаматов - Варна" ЕООД и  

- Спас Николов Георгиев - Организатор техническа дейност при "СБАГАЛ Проф.д-

р Д. Стаматов - Варна" ЕООД, 

в отсъствието на други лица, проведе заседание, както следва: 

І. В отговор на изпратена от възложителя на 10.12.2018 г. покана за сключване на 

договор с изх. № 986/10.12.2018 г., „Овергаз Мрежи” АД, гр. София е представило 

исканите от Възложителя документи с вх. № 41/22.01.2019 г. от общия регистър на 

СБАГАЛ и с вх. № 100/22.01.2019 г. - 15:50 ч. съгласно регистъра по чл. 48 ал. 1 от ППЗОП. 

Комисията започна своята работа след като председателят на комисията получи писмото и 

протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП от деловодството на "СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - 

Варна" ЕООД. Г-жа Димитрова запозна присъстващите с протокола, след което всички 

членове на комисията подписаха декларации за липса на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 

ЗОП. 

ІІ. Комисията се запозна с представените от участника документи, изискани с 

горецитираната покана, както и с приложения проект на договор, ведно с Приложенията, 

неразделна част от него, при което установи следното: 

Към офертата участникът е представил: Свидетелство за съдимост на Георги Дончев 

(член на СД), Удостоверение от органите на ГИТ, Удостоверение за липса на публични 

задължения към Столична община, Удостоверение за липса на публични задължения по чл. 

87 ал. 6 ДОПК, Декларации по чл. 54 ал. 1 т. от ЗОП (от тримата членове на СД) и 

Декларации по чл. 54 ал. 1 т. 2 от ЗОП (от тримата членове на СД), Декларация по чл. 3 т. 8 

и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, Проект на договор за разпределение и снабдяване с 

природен газ, ведно с Общите условия на Овергаз Мрежи АД за разпределение и 

снабдяване с природен газ. 

При извършена справка по партидата на Овергаз Мрежи АД в Търговския регистър 

се установява, че същото е с правноорганизационна форма - акционерно дружество с 

едностепенна система на управление - Съвет на директорите, състоящ се от трима члена. 

Именно поради това и с оглед разпоредбата на чл. 54 ал. 1 т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 54 

ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 40 ал. 1 т. 2 от ЗОП с Поканата за сключване на договор 

Възложителят е изискал свидетелства за съдимост на всички членове на Съвета на 

директорите на участника. Към документите, съдържащи се в офертата на участника е 

представено Свидетелство за съдимост само за един от членовете на Съвета, като липсват 

Свидетелства за съдимост на членовете на СД - Сашо Георгиев Дончев и Светослав 

Рашев Иванов. Наред с горното в представените документи липсват декларации по чл. 

69 от ЗПКОНПИ, както и удостоверение, от което да е видно, че участникът няма 

непогасени публични задължения към Община Варна.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписите в настоящия документ са заличени  

на основание чл. 2 ал. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл. 42 ал. 5 от ЗОП 

 


