
П Р О Т О К О Л  

№ 1 

по чл. 103, ал. 3 ЗОП за разглеждане и оценка на офертите 
 

На 06.04.2020 г., в 09.00 ч., Комисията от служители на лечебното заведение, 

както и външно лице, с което е сключен договор по чл. 51 ал. 3 от ППЗОП, назначена 

със Заповед № 70/06.04.2020 г., да проведе процедура на пряко договаряне на 

основание чл. 182 ал. 1 във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в” от ЗОП за възлагане на 

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

Проф.д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД за период от 4 години“, открита с 

Решение № 54/20.02.2020 г., публикувано в РОП с ID 961445 и с уникален номер в 

Регистъра на обществените поръчки, поддържан от АОП 00714-2020-0002, в състав: 

 

 Председател - Мария Христова Бакърджиева – главен счетоводител при 

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

 Членове: 

- Светлана Йоргова Радева – главна акушерка при "СБАГАЛ Проф.д-р Д. 

Стаматов - Варна" ЕООД и 

- Емилия Христова Стефанова- правоспособен юрист 

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

І. В отговор на изпратена от възложителя на 04.03.2020 г. покана за сключване 

на договор с изх. № 192, "Овергаз Мрежи" АД е представило исканите от Възложителя 

документи с писмо с вх. № 204-1/30.03.2020 г. 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 

Бакърджиева 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 Приложение 

№ 1, неразделна част от него.  

ІІІ. Комисията няма забележки по отношение на представените от "Овергаз 

Мрежи" АД документи.  

 

Заседанието на комисията приключи на 06.04.2020 г. в 09:30 часа, като 

настоящият протокол се подписа от всички членове на комисията, както следва: 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................... 

Мария Бакърджиева 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1. ....................................... 

Светлана Радева 

 

2. ....................................... 

Емилия Стефанова 
 

Подписите в настоящия документ са заличени на 

основание Закона за защита на личните данни и Общия 

регламент за защита на личните данни 

 


