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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. 

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

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 

№: 17-382 от 26.07.2012 г.  

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

00080-2012-0039 

ІI.6) Описание на предмета на поръчката 

„Избор на одитор за извършване на одит за отчитане на разходите и финансовото 

изпълнението на проекти” 
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РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА 

ІII.1)  

Номер на договора: РД-17-101 от 01.02.2013 г.  

ІII.2) Настоящият договор е сключен след:  

Процедура за възлагане на обществена поръчка 

III.3) Изпълнител по договора 

РСМ БЪЛГАРИЯ /предишно наименование „ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС“/ ООД, ЕИК 121846175, 

район Оборище , бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ КОРСАКОВ No 22, вх.Б, ет.3, ап.10, България 1000, 

София, Тел.: 02 4918630 

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители 

НЕ 

ІII.5) Предмет на договора 

"Избор на одитор за извършване на одит за отчитане на разходите и финансовото 

изпълнението на проект „BG161PO001/1.1-08/2010/011 „Осигуряване на ефективна здравна 

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

/Обособена позиция №:11/ 

ІІI.6) Срок на изпълнение 

Крайна дата 

23.12.2015 г.  

ІII.7) Стойност посочена в договора 

19394.88 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 

23.12.2015 г.  

ІV.3) Договорът е изменян/допълван 

ДА 

Променено условие: чл.2, ал 3; Преди промяната: ”Одитът на дейностите трябва да бъде 

извършен за целия период от сключването на договора с избрания изпълнител за изпълнение 

на съответния проект, до приключването 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 неразделна част от СРИП в изпълнение на Рамково 

споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна 



финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и 

оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се 

осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-

2013 г., но не по-късно от 24 месеца, считано от датата на подписване на договора”.; След 

промяната: "Одитът на дейностите трябва да бъде извършен за целия период от сключването 

на договора с избрания изпълнител за изпълнение на съответния проект, до приключването 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”, 

неразделна част от СРИП в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 

по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 

“Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни 

заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.".; Правно основание: чл.43, ал.2, 

т.1, б.„а“ от Закона за обществени поръчки и чл.21 от Договор № РД-17-101/ 01.02.2013 г. 

(№BG161PO001-1.1.08-0001-1-U-031), сключен между Министерство на здравеопазването и 

„РСМ Би Екс“ ООД /с предишно наименование „ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС“ ООД/. 

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 

19394.88 BGN без ДДС 

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

НЕ 

 

РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

 

РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ 

21.01.2016 г.  

 

Възложител 

Трите имена: д-р Петър Стефанов Москов 

Длъжност: Министър на здравеопазването 


