
П Р О Т О К О Л  №2
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ НА „СБР-НК“

ЕАД, ФИЛИАЛ ВЪРШЕЦ“

На 12.02.2019 г. от 13:00 часа в сградата на „Специализирани болници за рехабилитация -  
Национален комплекс“ ЕАД („СБР-НК“ ЕАД), гр. София, бул. „Васил Левски” № 54, ет. 3, се 
състоя закрито заседание на комисията за разглеждане и оценка на офертите в публично 
състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на счетоводни услуги 
на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Вършец“, открита с Решение № РД-09-3-1 от 21.01.2019 г., уникален 
№ в Регистъра на ОП 00120-2019-0002.

Процедурата се провежда от Комисия, назначена със Заповед № РД-09-3-2/12.02.2019 г. на 
изпълнителния директор на „Специализирани болници за рехабилитация -  Национален 
комплекс“ ЕАД, в състав:

Председател: Десислава Николаева 
Членове: Роман Райчев

мл. адв. Елиза Джонева 
Резервни: Заримира Славчева

адв. Симеон Кръстев

-  главен счетоводител
-  директор Дирекция АСД
-  правоспособен юрист
-  оперативен счетоводител
-  правоспособен юрист

Комисията има задача да разгледа и оцени техническото предложение на единствения участник

Комисията разгледа Техническото предложение на участника „ПРО БИЗНЕС КОНСУЛТ“ ООД с 
цел да провери съответствието му с предварително обявените условия.

При разглеждане на офертата, Комисията установи, че в техническото си предлоясение 
участникът е представил всички изискани от Възложителя документи и информация и същото 
съответства на всички предварително обявени условия на поръчката.

Видно от описанието в офертата на участника, предложената от него организация на 
изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на 
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:
- Участникът е предложил организация на работата на всеки един от служителите и 
ръководния персонал, ангажирани с изпълнението на дейностите -  предмет на поръчката; 
посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите за 
осъществяване на комуникацията с възложителя, координация и съгласуване на 
дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 
срочно изпълнение на възложените услуги - Посочени са задълясенията и отговорностите, 
както на ръководителя на екипа, така и на всеки един от членовете поименно. За ръководител на 
екипа е определена Ивета Иванова, под непрекъснатия контрол на Пламенка Панкова - управител 
на дружеството. Цветелина Ангелова и Нели Цветанова са определени да отговарят за изготвяне, 
оформяне и движение на първичните счетоводни документи. Тенислава Петрова е определена за 
отговорен служител по оформяне на счетоводни документи, свързани с придобиване на ДМА. 
Галя Горанова ще отговаря за първичните документи, свързани с начисляване и изплащане на 
възнагражденията на персонала на Възложителя и извънщатните сътрудници. Останалата част от



екипа ще изпълнява всички останали задължения, поставени от Възложителя, чрез ръководителя 
на екипа, както и при необходимост ще замества посочените по-горе членове на екипа.

Участникът е описал начина на извършване на счетоводната услуга, начините на 
комуникация с Възложителя (чрез писмо, електронна поща, факс и др.). След получаване на 
съобщение, участникът е предвидил ръководителят на екипа да разпредели задачата на 
съответното длъжностно лице от екипа за изпълнение на поръчката, което е отговорно за 
изпълнение на конкретната задача. Предвидено е отговорното лице да извърши необходимите 
действия по изпълнението на задачата, съобразно приложимите счетоводни стандарти и правила 
за документооборота. Участникът се е ангажирал да извърши необходимите действия за 
представяне на възложителя на отчет за дейността на дружеството в срок до 10-то число на 
месеца, следващ отчетния.
- Участникът е представил описание на начина и сроковете за изпълнение на отделните 
типове услуги, представени са сроковете за действие и организацията по изпълнение на 
всяка от дейностите, включени в предмета на поръчката -  счетоводни услуги, услуги 
свързани с труда и социалното осигуряване, управленско счетоводство и други -
Участникът е представил кратко описание на начина на разпределяне на задачите между 
отговорните лица и мерките, които ще бъдат предприети за спазване на сроковете за изпълнение. 
Участникът е посочил, че конкретните предмети, задачи и обем на дейностите, както и 
сроковете за изпълнение ще бъдат уговаряни при всяко конкретно възлагане, като „ПРО БИЗНЕС 
КОНСУЛТ“ ООД се задължава да оказва услугите в определените от Възложителя срокове и 
съгласно приложимите нормативни изисквания.

С оглед на изложеното. Комисията прецени, че техническото предложение на участника „ПРО 
БИЗНЕС КОНСУЛТ“ ООД осигурява изпълнението на минималните изисквания на 
Възложителя без да са налице допълнителни обстоятелства, които да ги надграждат, въз основа 
на което Комисията оцени офертата на участника „ПРО БИЗНЕС КОНСУЛТ“ ООД по 
показателя „Организация на персонала“ (Пор) с 13 (тринадесет) точки, съгласно 
утвърдената Методика за определяне на комплексната оценка на оферта.

Комисията взе решение ценовото предложение на единствения участник да бъде отворено на 
15.02.2019 г. от 12:00 часа, за което участника да бъде уведомен по реда на чл. 57, ал. 3 от 
ППЗОП.

Комисията приключи работата си на този етап в 15:30 ч. на 12.02.2019 г. и състави настоящия

(Десислава Николаева) 

(Роман Райчев)

(мл. адв. Елиза Джонева)


