
Открита процедура по ЗОП с ун.№ 00757-2018-0002 в РОП               ПРОТОКОЛ № 4                                                                         стр.1 

 
 
 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 4 
 

 

за отваряне, разглеждане, извършване на подбор и оценка на офертите и 
класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка, по реда на ЗОП, с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за 
нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД по периодични заявки” 

 
 
 

Днес, 20.08.2018г., в 09.30 часа, комисия, назначена със Заповед № Зап-
95/27.04.2018г. и Заповед № Зап-137/13.08.2018г. на Изпълнителния директор на 
„МБАЛ„Св.Иван Рилски”-Разград”АД, в състав : 
Председател : д-р Петър Тодоров – ръководител направление „Медицински дейности”; 

Членове: 1. маг.фарм. Виолета Петрова – Управител Аптека; 
2. д-р Искра Цачева – лекар - ординатор в Отделение по нервни болести; 
3. Станила Димова – администратор бази данни; 
4. Цветелина Ботева – юрист, адвокат в АК-Разград, 
 

се събра в стая 5 на втори етаж на административната сграда в Централен 
корпус на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД в гр.Разград, ул.”Коста Петров”№ 2,  
за да а проведе публични жребии за определяне на изпълнителите по 11 обособени 
позиции от обществената поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти 
за нуждите на „МБАЛ ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД по периодични заявки”. 

Процедурата за възлагане на обществената поръчка е „открита процедура” и 
същата е открита с Решение № Зап-60/20.03.2018г. на Изпълнителния директор на 
„МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД. Обявлението за обществена поръчка е 
публикувано на 22.03.2018г. в Регистъра на обществените поръчки /РОП/ и на 
22.03.2018г. под № 2018/S 057-125601 в „Официален вестник” на Европейския съюз. 
Обществената поръчка е с ун.№ 00757-2018-0002 в РОП. 

Решението за насрочване на това заседание е взето от комисията за 
провеждане на процедурата по предходния Протокол № 3 и е отразено в графика за 
работата й. Заседанието е открито заседание. 

 
Всички участници в откритата процедура са уведомени за деня, часа, мястото 

и публичните действия /вкл. за процедурата по жребия/, които комисията ще извърши 
на днешното заседание, като за целта, на 13.08.2018г. са изпратени писма до всички 
участници по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и 
електронните удостоверителни услуги, на електронния адрес за кореспонденция, 
посочен от всеки участник в офертата му. Съобщение за провеждане на публичните 
жребии, вкл. датата, часа, мястото и реда за провеждането им, е публикувано на 
13.08.2018г. в профила на купувача на Възложителя и е публично достъпно.  

Съгласно Решение IV по предходния Протокол № 3 на комисията, 
участниците в жребия за съответната номенклатура от обособена позиция, всички 
участници в процедурата за възлагане на обществената поръчка или техни 
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упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 
осведомяване могат да присъстват при провеждането на жребия.  

В определения час за провеждане на жребия – 09.30ч., комисията констатира, 
че не са се явили желаещи да присъстват при извършване на публичните действия в 
днешното заседание, вкл. не се явява нито един от участниците в жребия по някоя от 
единадесетте номенклатури от обособените позиции от поръчката, поради което 
комисията отложи с 15 минути провеждането му, т.е. за 09.45ч. Всички членове на 
комисията останаха в помещението.  В 09.45 часа, след отлагането с 15 минути, 
комисията констатира, че не се явява нито един от участниците в жребия по някоя от 
номенклатурите от обособените позиции от поръчката. Не се явява и друго лице от 
имащите право да присъстват на публичното провеждане на жребиите. 

 
Председателят на комисията обяви вида и предмета на обществената поръчка 

и че жребиите се провеждат за определяне на изпълнител, съответно: 
1. по номенклатура № 75 – „Acenocoumarol Tablet 4mg 20 оп.” от обособена 

позиция № 2 - „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение 
№ 3 на Позитивния лекарствен списък” от поръчката, между „ФЬОНИКС ФАРМА” 
ЕООД и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, чиито оферти по тази номенклатура са 
класирани на първо място, с предложена във всяка от тях една и съща най-ниска цена; 

2. по номенклатура № 145 – „Sodium chloride Solution for infusion 9mg/ml - 100 
ml ml 1бр.” от обособена позиция № 2 - „Лекарствени продукти, включени в 
Приложение № 2 и Приложение № 3 на Позитивния лекарствен списък” от поръчката, 
между „МЕДЕКС” ООД и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, чиито оферти по тази 
номенклатура са класирани на първо място, с предложена във всяка от тях една и 
съща най-ниска цена; 

3. по номенклатура № 194 – „Trimetazidine Modified release tablet 35 mg 60 оп.” 
от обособена позиция № 2 - „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 и 
Приложение № 3 на Позитивния лекарствен списък” от поръчката, между 
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и „ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН 
ЦЕНТЪР” АД, чиито оферти по тази номенклатура са класирани на първо място, с 
предложена във всяка от тях една и съща най-ниска цена; 

4. по номенклатура № 226 – „Metoprolol Solution for injection 1 mg/ml - 5 ml mg 
10 оп.” от обособена позиция № 2 - „Лекарствени продукти, включени в Приложение 
№ 2 и Приложение № 3 на Позитивния лекарствен списък” от поръчката, между 
„МЕДЕКС” ООД и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, чиито оферти по тази 
номенклатура са класирани на първо място, с предложена във всяка от тях една и 
съща най-ниска цена; 

5. по номенклатура № 232 – „Carvedilol Tablet 6.25mg 30 оп.” от обособена 
позиция № 2 - „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение 
№ 3 на Позитивния лекарствен списък” от поръчката, между „МЕДОФАРМА” ЕООД 
и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, чиито оферти по тази номенклатура са класирани на 
първо място, с предложена във всяка от тях една и съща най-ниска цена; 

6. по номенклатура № 312 – „Cefuroxime Film coated tablet 500mg 20 оп.” от 
обособена позиция № 2 - „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 и 
Приложение № 3 на Позитивния лекарствен списък” от поръчката, между „МЕДЕКС” 
ООД и „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД, чиито оферти по тази номенклатура са 
класирани на първо място, с предложена във всяка от тях една и съща най-ниска цена; 

7. по номенклатура № 450 – „Hydroxyzine Film coated tablet 25mg 25 оп.” от 
обособена позиция № 2 - „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 и 
Приложение № 3 на Позитивния лекарствен списък” от поръчката, между 
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„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, чиито оферти по тази 
номенклатура са класирани на първо място, с предложена във всяка от тях една и 
съща най-ниска цена; 

8. по номенклатура № 625 – „Paracetamol Oral solution, 30 mg/ml - 90 ml, Pack: 
1  бр.” от обособена позиция № 3 – „Лекарствени продукти, отпускани по лекарско 
предписание, които са извън тези по Позитивния лекарствен списък” от поръчката, 
между „ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, 
чиито оферти по тази номенклатура са класирани на първо място, с предложена във 
всяка от тях една и съща най-ниска цена; 

9. по номенклатура № 652 – „Erdosteine Capsules, 300mg, Pack: 20 оп.” от 
обособена позиция № 3 – „Лекарствени продукти, отпускани по лекарско 
предписание, които са извън тези по Позитивния лекарствен списък” от поръчката, 
между „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, чиито оферти 
по тази номенклатура са класирани на първо място, с предложена във всяка от тях 
една и съща най-ниска цена; 

10. по номенклатура № 678 – „Ciprofloxacin Ear/eye drops, solution, 3 mg/ml - 5 
ml, Pack: 1 бр.” от обособена позиция № 3 – „Лекарствени продукти, отпускани по 
лекарско предписание, които са извън тези по Позитивния лекарствен списък” от 
поръчката, между „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, 
чиито оферти по тази номенклатура са класирани на първо място, с предложена във 
всяка от тях една и съща най-ниска цена; 

11. а по номенклатура № 735 – „Ethanol Cutaneous solution, 70%  - 80 g, Pack: 1 
бр.” от обособена позиция № 4 – „Лекарствени продукти, отпускани без лекарско 
предписание” от поръчката, за определяне на „втория класиран участник” между 
„БУЛМАР МЛ” ООД и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, чиито оферти по тази 
номенклатура са класирани на второ място, с предложена във всяка от тях една и 
съща втора по ред най-ниска цена. 

 
Председателят на комисията обяви регламента за провеждане на жребиите, 

съгласно Решение IV на комисията по предходния Протокол № 3.  За жребиите по 
горепосочените номенклатури предварително са подготвени от комисията - 
непрозрачен, затворен съд /чувал с шнур/ с възможност за теглене от него и две 
еднакви по размер и вид, фабрично произведени, пластмасови плочки, върху които са 
изписани цифрите: „1” и „2”. За изпълнител по номенклатура от обособена позиция от 
обществената поръчка, в резултат на проведения жребий, се определя участникът, за 
когото числото върху изтеглената плочка е „1” . 

В 09.55 часа, комисията пристъпи към провеждане на жребиите.  
Комисията единодушно реши да определи члена на комисията – Станила 

Димова, за теглещ жребия по всички единадесет номенклатури от обособените 
позиции на поръчката.  

 
 
Комисията пристъпи към провеждане на жребия по номенклатура № 75 – 

„Acenocoumarol Tablet 4mg 20 оп.” от обособена позиция № 2 - „Лекарствени 
продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на Позитивния лекарствен 
списък” от поръчката между „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД и „СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ” АД. Председателят на комисията показа двете еднакви по размер и вид 
плочки, върху които са изписани цифрите „1” и „2” и празния затворен съд /чувал/ за 
теглене на жребия, след което постави плочките в съда, разбърка ги и обяви номера и 
наименованието на номенклатурата. Председателят на комисията обяви първия 
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участник в жребия по номенклатурата - „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД и теглещият 
жребия – Станила Димова, изтегли от съда една плочка за този участник, показа я на 
присъстващите и обяви цифрата върху изтеглената плочка – „1”, след което 
председателят на комисията обяви втория участник в жребия по номенклатурата - 
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и теглещият жребия – С. Димова, изтегли от съда 
другата плочка за този участник, показа я на присъстващите и обяви цифрата върху 
изтеглената плочка – „2”. Изтеглената цифра за всеки от участниците в жребия по 
номенклатурата, се вписа в Приложение № 1 към настоящия протокол. Комисията 
констатира участника, за когото е изтеглено числото „1” в жребия. С оглед 
гореизложеното, въз основа на проведения жребий между „ФЬОНИКС ФАРМА” 
ЕООД и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, съгласно чл.58 ал.3 от ППЗОП, комисията 
единодушно взе следното РЕШЕНИЕ :  

1. Определя „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД за изпълнител по 
номенклатура № 75 – „Acenocoumarol Tablet 4mg 20 оп.” от обособена позиция № 
2 - „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на 
Позитивния лекарствен списък” от обществената поръчка с предмет: „Доставка на 
лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД по 
периодични заявки”, с предлагана цена в размер на 2,47 лева.  

 
Комисията пристъпи към провеждане на жребия по номенклатура № 145 – 

„Sodium chloride Solution for infusion 9mg/ml - 100 ml ml 1бр.” от обособена позиция 
№ 2 - „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на 
Позитивния лекарствен списък” от поръчката между „МЕДЕКС” ООД и „СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ” АД. Председателят на комисията показа двете еднакви по размер и вид 
плочки, върху които са изписани цифрите „1” и „2” и празния затворен съд /чувал/ за 
теглене на жребия, след което постави плочките в съда, разбърка ги и обяви номера и 
наименованието на номенклатурата. Председателят на комисията обяви първия 
участник в жребия по номенклатурата - МЕДЕКС” ООД и теглещият жребия – 
Станила Димова, изтегли от съда една плочка за този участник, показа я на 
присъстващите и обяви цифрата върху изтеглената плочка – „1”, след което 
председателят на комисията обяви втория участник в жребия по номенклатурата - 
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и теглещият жребия – С. Димова, изтегли от съда 
другата плочка за този участник, показа я на присъстващите и обяви цифрата върху 
изтеглената плочка – „2”. Изтеглената цифра за всеки от участниците в жребия по 
номенклатурата, се вписа в Приложение № 1 към настоящия протокол. Комисията 
констатира участника, за когото е изтеглено числото „1” в жребия. С оглед 
гореизложеното, въз основа на проведения жребий между „МЕДЕКС” ООД и 
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, съгласно чл.58 ал.3 от ППЗОП, комисията 
единодушно взе следното РЕШЕНИЕ :  

2. Определя „МЕДЕКС” ООД за изпълнител по номенклатура № 145 – 
„Sodium chloride Solution for infusion 9mg/ml - 100 ml ml 1бр.” от обособена 
позиция № 2 - „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение 
№ 3 на Позитивния лекарствен списък” от обществената поръчка с предмет: 
„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ ”Св.Иван Рилски”-
Разград”АД по периодични заявки”,  с предлагана цена в размер на 0,79 лева.  

 
Комисията пристъпи към провеждане на жребия по номенклатура № 194 – 

„Trimetazidine Modified release tablet 35 mg 60 оп.” от обособена позиция № 2 - 
„Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на 
Позитивния лекарствен списък” от поръчката между „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и 
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„ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД. Председателят на 
комисията показа двете еднакви по размер и вид плочки, върху които са изписани 
цифрите „1” и „2” и празния затворен съд /чувал/ за теглене на жребия, след което 
постави плочките в съда, разбърка ги и обяви номера и наименованието на 
номенклатурата. Председателят на комисията обяви първия участник в жребия по 
номенклатурата - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и теглещият жребия – Станила 
Димова, изтегли от съда една плочка за този участник, показа я на присъстващите и 
обяви цифрата върху изтеглената плочка – „1”, след което председателят на 
комисията обяви втория участник в жребия по номенклатурата - „ТЪРГОВСКА 
ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД и теглещият жребия – С. Димова, 
изтегли от съда другата плочка за този участник, показа я на присъстващите и обяви 
цифрата върху изтеглената плочка – „2”. Изтеглената цифра за всеки от участниците в 
жребия по номенклатурата, се вписа в Приложение № 1 към настоящия протокол. 
Комисията констатира участника, за когото е изтеглено числото „1” в жребия. С оглед 
гореизложеното, въз основа на проведения жребий между „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” 
АД и „ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД, съгласно 
чл.58 ал.3 от ППЗОП, комисията единодушно взе следното РЕШЕНИЕ :  

3. Определя „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД за изпълнител по 
номенклатура № 194 – „Trimetazidine Modified release tablet 35 mg 60 оп.” от 
обособена позиция № 2 - „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 и 
Приложение № 3 на Позитивния лекарствен списък” от обществената поръчка с 
предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ ”Св.Иван 
Рилски”-Разград”АД по периодични заявки”,  с предлагана цена в размер на 8,00 лева. 

 
Комисията пристъпи към провеждане на жребия по номенклатура № 226 – 

„Metoprolol Solution for injection 1 mg/ml - 5 ml mg 10 оп.” от обособена позиция № 2 - 
„Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на 
Позитивния лекарствен списък” от поръчката между „МЕДЕКС” ООД и „СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ” АД. Председателят на комисията показа двете еднакви по размер и вид 
плочки, върху които са изписани цифрите „1” и „2” и празния затворен съд /чувал/ за 
теглене на жребия, след което постави плочките в съда, разбърка ги и обяви номера и 
наименованието на номенклатурата. Председателят на комисията обяви първия 
участник в жребия по номенклатурата - „МЕДЕКС” ООД и теглещият жребия – 
Станила Димова, изтегли от съда една плочка за този участник, показа я на 
присъстващите и обяви цифрата върху изтеглената плочка – „1”, след което 
председателят на комисията обяви втория участник в жребия по номенклатурата - 
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и теглещият жребия – С. Димова, изтегли от съда 
другата плочка за този участник, показа я на присъстващите и обяви цифрата върху 
изтеглената плочка – „2”. Изтеглената цифра за всеки от участниците в жребия по 
номенклатурата, се вписа в Приложение № 1 към настоящия протокол. Комисията 
констатира участника, за когото е изтеглено числото „1” в жребия. С оглед 
гореизложеното, въз основа на проведения жребий между „МЕДЕКС” ООД и 
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, съгласно чл.58 ал.3 от ППЗОП, комисията 
единодушно взе следното РЕШЕНИЕ :  

4. Определя „МЕДЕКС” ООД за изпълнител по номенклатура № 226 – 
„Metoprolol Solution for injection 1 mg/ml - 5 ml mg 10 оп.” от обособена позиция 
№ 2 - „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на 
Позитивния лекарствен списък”  от обществената поръчка с предмет: „Доставка на 
лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД по 
периодични заявки”,  с предлагана цена в размер на 39,80 лева.  
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Комисията пристъпи към провеждане на жребия по номенклатура № 232 – 

„Carvedilol Tablet 6.25mg 30 оп.” от обособена позиция № 2 - „Лекарствени продукти, 
включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на Позитивния лекарствен списък” 
от поръчката между „МЕДОФАРМА” ЕООД и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД. 
Председателят на комисията показа двете еднакви по размер и вид плочки, върху 
които са изписани цифрите „1” и „2” и празния затворен съд /чувал/ за теглене на 
жребия, след което постави плочките в съда, разбърка ги и обяви номера и 
наименованието на номенклатурата. Председателят на комисията обяви първия 
участник в жребия по номенклатурата - „МЕДОФАРМА” ЕООД и теглещият жребия 
– Станила Димова, изтегли от съда една плочка за този участник, показа я на 
присъстващите и обяви цифрата върху изтеглената плочка – „1”, след което 
председателят на комисията обяви втория участник в жребия по номенклатурата - 
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и теглещият жребия – С. Димова, изтегли от съда 
другата плочка за този участник, показа я на присъстващите и обяви цифрата върху 
изтеглената плочка – „2”. Изтеглената цифра за всеки от участниците в жребия по 
номенклатурата, се вписа в Приложение № 1 към настоящия протокол. Комисията 
констатира участника, за когото е изтеглено числото „1” в жребия. С оглед 
гореизложеното, въз основа на проведения жребий между „МЕДОФАРМА” ЕООД и 
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, съгласно чл.58 ал.3 от ППЗОП, комисията 
единодушно взе следното РЕШЕНИЕ :  

5. Определя „МЕДОФАРМА” ЕООД за изпълнител по номенклатура № 
232 – „Carvedilol Tablet 6.25mg 30 оп.” от обособена позиция № 2 - „Лекарствени 
продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на Позитивния лекарствен 
списък”  от обществената поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за 
нуждите на „МБАЛ ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД по периодични заявки”,  с 
предлагана цена в размер на 0,89 лева.  

 
Комисията пристъпи към провеждане на жребия по номенклатура № 312 – 

„Cefuroxime Film coated tablet 500mg 20 оп.” от обособена позиция № 2 - 
„Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на 
Позитивния лекарствен списък” от поръчката между „МЕДЕКС” ООД и „ФЬОНИКС 
ФАРМА” ЕООД. Председателят на комисията показа двете еднакви по размер и вид 
плочки, върху които са изписани цифрите „1” и „2” и празния затворен съд /чувал/ за 
теглене на жребия, след което постави плочките в съда, разбърка ги и обяви номера и 
наименованието на номенклатурата. Председателят на комисията обяви първия 
участник в жребия по номенклатурата - „МЕДЕКС” ООД и теглещият жребия – 
Станила Димова, изтегли от съда една плочка за този участник, показа я на 
присъстващите и обяви цифрата върху изтеглената плочка – „2”, след което 
председателят на комисията обяви втория участник в жребия по номенклатурата - 
„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД и теглещият жребия – С. Димова, изтегли от съда 
другата плочка за този участник, показа я на присъстващите и обяви цифрата върху 
изтеглената плочка – „1”. Изтеглената цифра за всеки от участниците в жребия по 
номенклатурата, се вписа в Приложение № 1 към настоящия протокол. Комисията 
констатира участника, за когото е изтеглено числото „1” в жребия. С оглед 
гореизложеното, въз основа на проведения жребий между „МЕДЕКС” ООД и 
„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД, съгласно чл.58 ал.3 от ППЗОП, комисията 
единодушно взе следното РЕШЕНИЕ :  

6. Определя „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД за изпълнител по 
номенклатура № 312 – „Cefuroxime Film coated tablet 500mg 20 оп.” от обособена 
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позиция № 2 - „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение 
№ 3 на Позитивния лекарствен списък” от обществената поръчка с предмет: 
„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ ”Св.Иван Рилски”-
Разград”АД по периодични заявки”,  с предлагана цена в размер на 18,96 лева.  

 
Комисията пристъпи към провеждане на жребия по номенклатура № 450 – 

„Hydroxyzine Film coated tablet 25mg 25 оп.” от обособена позиция № 2 - 
„Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на 
Позитивния лекарствен списък”  от поръчката между „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД и 
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД. Председателят на комисията показа двете еднакви по 
размер и вид плочки, върху които са изписани цифрите „1” и „2” и празния затворен 
съд /чувал/ за теглене на жребия, след което постави плочките в съда, разбърка ги и 
обяви номера и наименованието на номенклатурата. Председателят на комисията 
обяви първия участник в жребия по номенклатурата - „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД и 
теглещият жребия – Станила Димова, изтегли от съда една плочка за този участник, 
показа я на присъстващите и обяви цифрата върху изтеглената плочка – „1”, след 
което председателят на комисията обяви втория участник в жребия по 
номенклатурата - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и теглещият жребия – С. Димова, 
изтегли от съда другата плочка за този участник, показа я на присъстващите и обяви 
цифрата върху изтеглената плочка – „2”. Изтеглената цифра за всеки от участниците в 
жребия по номенклатурата, се вписа в Приложение № 1 към настоящия протокол. 
Комисията констатира участника, за когото е изтеглено числото „1” в жребия. С оглед 
гореизложеното, въз основа на проведения жребий между „ФЬОНИКС ФАРМА” 
ЕООД и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, съгласно чл.58 ал.3 от ППЗОП, комисията 
единодушно взе следното РЕШЕНИЕ :  

7. Определя „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД за изпълнител по 
номенклатура № 450 – „Hydroxyzine Film coated tablet 25mg 25 оп.” от обособена 
позиция № 2 - „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение 
№ 3 на Позитивния лекарствен списък”  от обществената поръчка с предмет: 
„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ ”Св.Иван Рилски”-
Разград”АД по периодични заявки”,  с предлагана цена в размер на 2,82 лева.  

 
Комисията пристъпи към провеждане на жребия по номенклатура № 625 – 

„Paracetamol Oral solution, 30 mg/ml - 90 ml, Pack: 1  бр.” от обособена позиция № 3 – 
„Лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, които са извън тези по 
Позитивния лекарствен списък” от поръчката между „ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА 
БЪЛГАРИЯ” ЕАД и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД. Председателят на комисията 
показа двете еднакви по размер и вид плочки, върху които са изписани цифрите „1” и 
„2” и празния затворен съд /чувал/ за теглене на жребия, след което постави плочките 
в съда, разбърка ги и обяви номера и наименованието на номенклатурата. 
Председателят на комисията обяви първия участник в жребия по номенклатурата - 
„ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД и теглещият жребия – Станила Димова, 
изтегли от съда една плочка за този участник, показа я на присъстващите и обяви 
цифрата върху изтеглената плочка – „2”, след което председателят на комисията 
обяви втория участник в жребия по номенклатурата - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и 
теглещият жребия – С. Димова, изтегли от съда другата плочка за този участник, 
показа я на присъстващите и обяви цифрата върху изтеглената плочка – „1”. 
Изтеглената цифра за всеки от участниците в жребия по номенклатурата, се вписа в 
Приложение № 1 към настоящия протокол. Комисията констатира участника, за 
когото е изтеглено числото „1” в жребия. С оглед гореизложеното, въз основа на 



Открита процедура по ЗОП с ун.№ 00757-2018-0002 в РОП               ПРОТОКОЛ № 4                                                                         стр.8 

проведения жребий между „ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД и „СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ” АД, съгласно чл.58 ал.3 от ППЗОП, комисията единодушно взе 
следното РЕШЕНИЕ : 

8. Определя „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД за изпълнител по 
номенклатура № 625 – „Paracetamol Oral solution, 30 mg/ml - 90 ml, Pack: 1  бр.” 
от обособена позиция № 3 – „Лекарствени продукти, отпускани по лекарско 
предписание, които са извън тези по Позитивния лекарствен списък” от обществената 
поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ 
”Св.Иван Рилски”-Разград”АД по периодични заявки”,  с предлагана цена в размер на 
2,40 лева.  

 
Комисията пристъпи към провеждане на жребия по номенклатура № 652 – 

„Erdosteine Capsules, 300mg, Pack: 20 оп.” от обособена позиция № 3 – „Лекарствени 
продукти, отпускани по лекарско предписание, които са извън тези по Позитивния 
лекарствен списък”  от поръчката между „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД и „СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ” АД. Председателят на комисията показа двете еднакви по размер и вид 
плочки, върху които са изписани цифрите „1” и „2” и празния затворен съд /чувал/ за 
теглене на жребия, след което постави плочките в съда, разбърка ги и обяви номера и 
наименованието на номенклатурата. Председателят на комисията обяви първия 
участник в жребия по номенклатурата - „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД и теглещият 
жребия – Станила Димова, изтегли от съда една плочка за този участник, показа я на 
присъстващите и обяви цифрата върху изтеглената плочка – „2”, след което 
председателят на комисията обяви втория участник в жребия по номенклатурата - 
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и теглещият жребия – С. Димова, изтегли от съда 
другата плочка за този участник, показа я на присъстващите и обяви цифрата върху 
изтеглената плочка – „1”. Изтеглената цифра за всеки от участниците в жребия по 
номенклатурата, се вписа в Приложение № 1 към настоящия протокол. Комисията 
констатира участника, за когото е изтеглено числото „1” в жребия. С оглед 
гореизложеното, въз основа на проведения жребий между „ФЬОНИКС ФАРМА” 
ЕООД и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, съгласно чл.58 ал.3 от ППЗОП, комисията 
единодушно взе следното РЕШЕНИЕ :  

9. Определя „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД за изпълнител по 
номенклатура № 652 – „Erdosteine Capsules, 300mg, Pack: 20 оп.” от обособена 
позиция № 3 – „Лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, които са 
извън тези по Позитивния лекарствен списък” от обществената поръчка с предмет: 
„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ ”Св.Иван Рилски”-
Разград”АД по периодични заявки”,  с предлагана цена в размер на 13,86 лева.  

 
Комисията пристъпи към провеждане на жребия по номенклатура № 678 – 

„Ciprofloxacin Ear/eye drops, solution, 3 mg/ml - 5 ml, Pack: 1 бр.” от обособена позиция 
№ 3 – „Лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, които са извън 
тези по Позитивния лекарствен списък”от поръчката между „ФЬОНИКС ФАРМА” 
ЕООД и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД. Председателят на комисията показа двете 
еднакви по размер и вид плочки, върху които са изписани цифрите „1” и „2” и 
празния затворен съд /чувал/ за теглене на жребия, след което постави плочките в 
съда, разбърка ги и обяви номера и наименованието на номенклатурата. 
Председателят на комисията обяви първия участник в жребия по номенклатурата - 
„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД и теглещият жребия – Станила Димова, изтегли от съда 
една плочка за този участник, показа я на присъстващите и обяви цифрата върху 
изтеглената плочка – „1”, след което председателят на комисията обяви втория 
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участник в жребия по номенклатурата - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и теглещият 
жребия – С. Димова, изтегли от съда другата плочка за този участник, показа я на 
присъстващите и обяви цифрата върху изтеглената плочка – „2”. Изтеглената цифра 
за всеки от участниците в жребия по номенклатурата, се вписа в Приложение № 1 към 
настоящия протокол. Комисията констатира участника, за когото е изтеглено числото 
„1” в жребия. С оглед гореизложеното, въз основа на проведения жребий между 
„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, съгласно чл.58 ал.3 от 
ППЗОП, комисията единодушно взе следното РЕШЕНИЕ :  

10. Определя „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД за изпълнител по 
номенклатура № 678 – „Ciprofloxacin Ear/eye drops, solution, 3 mg/ml - 5 ml, Pack: 
1 бр.” от обособена позиция № 3 – „Лекарствени продукти, отпускани по лекарско 
предписание, които са извън тези по Позитивния лекарствен списък”от обществената 
поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ 
”Св.Иван Рилски”-Разград”АД по периодични заявки”,  с предлагана цена в размер на 
5,81 лева.  

 
Комисията пристъпи към провеждане на жребия по номенклатура № 735 – 

„Ethanol Cutaneous solution, 70%  - 80 g, Pack: 1 бр.” от обособена позиция № 4 – 
„Лекарствени продукти, отпускани без лекарско предписание”от поръчката между 
„БУЛМАР МЛ” ООД и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД. Председателят на комисията 
показа двете еднакви по размер и вид плочки, върху които са изписани цифрите „1” и 
„2” и празния затворен съд /чувал/ за теглене на жребия, след което постави плочките 
в съда, разбърка ги и обяви номера и наименованието на номенклатурата. 
Председателят на комисията обяви първия участник в жребия по номенклатурата - 
„БУЛМАР МЛ” ООД и теглещият жребия – Станила Димова, изтегли от съда една 
плочка за този участник, показа я на присъстващите и обяви цифрата върху 
изтеглената плочка – „1”, след което председателят на комисията обяви втория 
участник в жребия по номенклатурата - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и теглещият 
жребия – С. Димова, изтегли от съда другата плочка за този участник, показа я на 
присъстващите и обяви цифрата върху изтеглената плочка – „2”. Изтеглената цифра 
за всеки от участниците в жребия по номенклатурата, се вписа в Приложение № 1 към 
настоящия протокол. Комисията констатира участника, за когото е изтеглено числото 
„1” в жребия. С оглед гореизложеното, въз основа на проведения жребий между 
„БУЛМАР МЛ” ООД и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, чиито оферти са класирани на 
второ място, с предложена една и съща втора по ред най-ниска цена, по арг. от чл.58 
ал.3 от ППЗОП, във връзка с чл.112 ал.3 от ЗОП и чл.68 ал.2 от ППЗОП, комисията 
единодушно взе следното РЕШЕНИЕ :  

11. Определя „БУЛМАР МЛ” ООД за „втория класиран участник” по 
номенклатура № 735 – „Ethanol Cutaneous solution, 70%  - 80 g, Pack: 1 бр.” от 
обособена позиция № 4 – „Лекарствени продукти, отпускани без лекарско 
предписание”от обществената поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти 
за нуждите на „МБАЛ ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД по периодични заявки”,  с 
предлагана цена в размер на 0,64 лева.  

 
 
Председателят на комисията закри заседанието на 20.08.2018г. в 11.00 часа. 
 
С това комисията изпълни поставените й задачи за отваряне, разглеждане, 

оценка и класиране на подадените оферти за участие в процедурата.  
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Настоящият протокол се състави и подписа на 20.08.2018г., в един екземпляр.  
 
 
Неразделна част от настоящия протокол е ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, съдържащо 

информация за изтеглената цифра за всеки от участниците в проведените единадесет 
жребия по номенклатурите от обособените позиции от поръчката.  

 
 
 
 

      КОМИСИЯ: 

Председател: . . 
                       /д-р Петър Тодоров/ 

Членове: 1. . .      2. . .  
               /маг.фарм. Виолета Петрова/               /д-р Искра Цачева/ 

 

 3. . . .   4. . . 
                            /Станила Димова/                     /Цветелина Ботева/ 

 
 




