
 

 

П Р О Т О К О Л 

№4 

Днес 17.12.2019 г. от 16.00 ч., в Център за спешна медицинска помощ-Стара 
Загора, в гр. Стара Загора, бул. „Руски” №62 се състоя  заседание на комисията, 
назначена със заповед № РД-01-63 от 05.11.2019  г. на Директора на ЦСМП-Стара 
Загора, за извършване на подбор на участниците в процедурата, разглеждане и 

оценка на офертите за провеждане на процедурата за възлагане на обществена 
поръчка с предмет “Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна през 2020 

г. на служителите на филиалите на ЦСМП-Стара Загора в градовете: Стара 

Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел Баня, Гълъбово и 

Братя Даскалови за осигуряване на безплатна храна на дежурния персонал по 

Наредба №11/21.12.2005 г. и за сметка на средствата от фонд СБКО“, открита с 

Решение № РД-01-52/02.10.2019 г. на Директора на ЦСМП – Стара Загора, 

публикувано в РОП на 02.10.2019 г., уникален номер на поръчката 00223-2019-

0002, в състав: 
 

1. Светлана Людмилова Пенева   – Гл. счетоводител в ЦСМП – Ст. 
Загора – председател; 

  2. Петя Динкова Пенчеджиева   – Техн. сътрудник в ЦСМП – Ст. Загора 
– член; 

 3. Йорданка  Малешкова  Христова  –  Юрист – член. 

Заседанието на комисията е насрочено за провеждане на публичен жребий за 

определяне на изпълнител по ОП №1 между класираните на първо място участници - 

Участник №1 -„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“-ЕАД и Участник №2 „СОДЕКСО ПАСС 

БЪЛГАРИЯ“-ЕООД.  

В обявения час за провеждане на жребий се явява упълномощен представител 

на Участник №1 - „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ”- ЕАД – Леона Николаева Зайцева 

/заверено пълномощно от 25.11.2019 г., в което Деян Стоянов Дънешки 

упълномощава горепосоченото лице/.  

Госпожа Малешкова – правоспособен юрист – член на комисията, направи 

разяснение за обстоятелствата, наложили определянето на изпълнител на 
обществената поръчка по ОП №1 между класираните на първо място участници 

чрез провеждане на публичена жребий, а именно: двете оферти съответстват в 
еднаква степен на предварително обявените от възложителя условия; двете ценови 

предложения са съобразно образеца на ценовото предложение към документацията 
на възложителя и при формиране на предлаганата цена са спазени изискванията на 
възложителя; критерият за възлагане на обществената поръчка, определен от 
възложителя, е „най-ниска цена“ и предлаганата цена е напълно една и съща.    

Комисията реши единодушно изтеглянето на жребий да бъде извършено по 

следния начин, осигуряващ прозрачност и обективност: Върху еднакви по размер 

непрозрачни бели листове хартия да бъде изписано името на всеки един от двамата 
участници, класирани на първо място по ОП №1; листовете хартия да бъдат сгънати 

еднакво и многократно, с текста навътре,  след което да бъдат поставени в затворена 
непрозрачна кутия. Тегленето на жребий да бъде извършено от явилия се 
представител на участника „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ”- ЕАД, а ако последният не 
пожелае да изтегли жребия -  тегленето на жребия да бъде извършено от 



председателя на комисията. За изпълнител на обществената поръчка по ОП №1 да 
бъде определен този участник, чието име бъде изтеглено, а другият участник да 
бъде класиран на ІІ-ро място  предвид разпоредбите на чл.112,ал.3 от ЗОП и 

чл.68,ал.2 от ППЗОП 

Председателят на комисията направи предложение към явилия се 
представител на участника в процедурата да изтегли жребия за определяне на 
изпълнител на обществената поръчка по ОП №1, но същият отказа да направи това.  

 Имената на двамата участници, класирани на І-во място по ОП №1  се 
изписаха на непрозрачни еднакви по големина листове хартия, които се сгънаха 
многократно по еднакъв начин и се поставиха в непрозрачна кутия. След кратко 

разбъркване се пристъпи към изтегляне на жребия за определяне на изпълнител от 
Председателя на комисията.  

Чрез изтегляне на жребия от председателя на комисията се определи 

изпълнител на обществената поръчка по ОП №1, а именно  Участник №2 

„СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ“-ЕООД.  

Предвид разпоредбите на чл.112,ал.3 от ЗОП и чл.68,ал.2 от ППЗОП, другият 
участник - „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ”- ЕАД се класира на второ място по ОП №1. 

Настоящият протокол се състави съобразно чл.103, ал.3 от ЗОП и чл.181, ал.4 

от ЗОП . 

                             КОМИСИЯ:                  

        1 заличен подпис чл.36а, ал.2 от ЗОП 

 

         2 заличен подпис чл.36а, ал.2 от ЗОП 

           

3 заличен подпис чл.36а, ал.2 от ЗОП 

  

Предаден на Директора на ЦСМП – Стара Загора на 03.01.2020 г. 

     Директор: заличен подпис чл.36а, ал.2 от ЗОП 

 

       /д-р Маргарита Павлова/  

Утвърден на 06.01.2020 г. 

                                                                Директор: заличен подпис чл.36а, ал.2 от ЗОП 

 

      /д-р Маргарита Павлова/  

 

 

 

 

 


