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BG-София: 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически) 

I.1) Наименование и адрес 

Министерство на здравеопазването, пл. Света Неделя 5, За: Л.Лазаров, България 1000, София, 

Тел.: 02 9301466, E-mail: llazarov@mh.government.bg, Факс: 02 9301451 

Място/места за контакт: Министерство на здравеопазването, дирекция НРОПЗ 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mh.government.bg/bg/profil-na-

kupuvacha/. 

Адрес на профила на купувача: http://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-

po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/. 

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и 

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни 

подразделения 

Основна дейност на възложителя 

Здравеопазване 

 

РАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА 

ІI.1) Вид на процедурата 

Открита процедура по реда на ЗОП 

II.2) Обект на поръчката 

Услуги 

ІI.3) Процедурата е открита с решение 

№: РД-17-497 от 05.09.2012 г.  

ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки 

00080-2012-0056 

ІI.6) Описание на предмета на поръчката 

„Осигуряване на публичност на дейностите по проекти, включени в Средносрочната Рамкова 

Инвестиционна Програма /СРИП/ на Министерство на здравеопазването, а именно: 1. 

BG161PO001/1.1-08/2010/001 „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по 

лъчелечение на СБАЛ по Онкология - ЕАД, гр. София”; 2. BG161PO001/1.1-08/2010/002 

„Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ „Д-р Георги Странски ЕАД”, гр. Плевен“; 

3. BG161PO001/1.1-08/2010/003 „Създаване на регионален диагностичен център за 
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онкологични заболявания към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов АД”, гр. Велико Търново“; 4. 

BG161PO001/1.1-08/2010/004 „Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на 

сградния фонд на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД, гр. Монтана“; 5. BG161PO001/1.1-

08/2010/005 „Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика в УМБАЛ 

„Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив“; 6. BG161PO001/1.1-08/2010/006 “Европейско качество на 

здравеопазването чрез реконструкция и енергийна ефективност в МБАЛ Русе АД”; 7. 

BG161PO001/1.1-08/2010/007 „Повишаване качеството на медицинското обслужване в Област 

Благоевград чрез модернизация на МБАЛ-Благоевград АД и изграждане на регионален център 

за ранна диагностика на онкологични заболявания“; 8. BG161PO001/1.1-08/2010/008 

„Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични 

заболявания в МБАЛ „д-р Атанас Дафовски”, гр. Кърджали“; 9. BG161PO001/1.1-08/2010/009 

„Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център “Света Марина” Варна“; 10. 

BG161PO001/1.1-08/2010/010 „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „Д-р Братан 

Шукеров” АД, гр.Смолян“ 11. BG161PO001/1.1-08/2010/011 „Осигуряване на ефективна 

здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД, гр. Сливен“; 

12. BG161PO001/1.1-08/2010/012 „Център за ранна диагностика и лечение на онкологични 

заболявания в УМБАЛ „Александровска” ЕАД“; 13. BG161PO001/1.1-08/2010/013 

„Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания на територията на 

„МБАЛ-Бургас” АД“; 14. BG161PO001/1.1-08/2010/014 „Преструктуриране на домовете за 

медико-социални грижи за деца от 0 до 3г.“ в гр. Монтана, гр. Пазарджик, гр. Перник, гр. 

Пловдив, гр. Търговище, ”Света Параскева”- гр. София, гр. Габрово, гр. Русе; финансирани от 

Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 

2007-2013 г. по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-

08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и 

здравни заведения в градските агломерации”. 

 

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА 

ІII.1)  

Номер на договора: РД-17-470 от 09.09.2013 г.  

ІII.2) Настоящият договор е сключен след:  

Процедура за възлагане на обществена поръчка 

III.3) Изпълнител по договора 

Издателска къща АБ ЕООД, 833034039, ул. Отец Паисий № 58, ет.3, ап.7, България 6000, Стара 

Загора, Тел.: 042 259151, E-mail: ab_publishing@abv.bg 

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители 

НЕ 

ІII.5) Предмет на договора 

Осигуряване на публичност на дейностите по проект BG161PO001/1.1-08/2010/011 

„Осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ „Д-р Иван 

Селимински” АД, гр. Сливен“ 

ІІI.6) Срок на изпълнение 

Срок в месеци 
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ІII.7) Стойност посочена в договора 

2450 BGN без ДДС 

III.8) Договорът е финансиран с европейски средства 

Финансирането е 85% от стойността на договора. 

 

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

договорът е изпълнен 

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване 

16.12.2015 г.  

ІV.3) Договорът е изменян/допълван 

НЕ 

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок 

ДА 

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем 

ДА 

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора 

2450 BGN без ДДС 

ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки 

НЕ 

 

РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

Съгласно чл.7, ал.2 от ППЗОП, "Информация за изпълнен договор за обществена поръчка се 

изпраща от възложителя в едномесечен срок, след като е изпълнено последното дължимо 

плащане и е прието съответното изпълнение...". Последното плащане по договора е извършено 

на 16.12.2015 г. 

 

РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ 

14.01.2016 г.  

 

Възложител 

Трите имена: д-р Петър Стефанов Москов 

Длъжност: Министър на здравеопазването 


