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З А П О В Е Д 
 

№ 55 /11.11.2016 г. 
 

 

Подписаната д-р Румяна Димитрова Бойлова – управител на „Многопрофилна болница за 

активно лечение – Първомай” ЕООД, като взех предвид, че срокът за подаване на оферти в 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени 

продукти за нуждите на „МБАЛ – Първомай” ЕООД”, обявена в регистъра на АОП с 

обявление № 751850 по партидата на „МБАЛ – Първомай” ЕООД на 05.10.2016 г., е изтекъл и 

на основание чл. 103 ал.1 от Закона за обществените поръчки 

 

 Р А З П О Р Е Ж Д А М: 

 

1. НАЗНАЧАВАМ Комисия в състав: 

Председател: Енчо Асенов Захариев – юрист, Адвокатска колегия Пловдив; 

и членове: 1. Яна Ангелова Георгиева – управител болнична аптека на „МБАЛ-Първомай”; 

 2. Гергана Желязкова Спасова – главен счетоводител; 

 3. Недялка Петкова Вълканова – експерт икономическа информация;  

 4. Николай Георгиев Митков – зам. кмет на Община Първомай; 

 5. Маргарита  Банова Давчева – зам. председател на ОбС Първомай, 

която да извърши подбор на кандидатите и да разгледа, оцени и класира подадените от тях 

оферти  в горепосочената открита процедура за възлагане на обществена поръчка.  

2. Определям едномесечен срок за приключване работата на комисията, в рамките на който 

членовете да протоколират действията си да изготвят доклад за работата си.  

 3. Определям възнаграждение на лицата, включени в състава на комисията, както следва: 

на председателя 450 лева и на членовете на комисията, по 250 лв. 

Така определеното възнаграждение на членовете на комисията да се изплати след 

изпълнението на възложената им  работа въз основа на договор. 

           Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на председателя, членовете на 

комисията и гл.счетоводител на „МБАЛ-Първомай” за сведение и изпълнение. 

 

        

 

 

                                                                                     УПРАВИТЕЛ: _________П____________ 

           (д-р Румяна Бойлова) 
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