
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ „СВЕТА СОФИЯ" ЕАД 

София 1431, бул. "Акад. Иван Гешов " № 19 тел.: 80 54 210; факс: 80 54 344 

УТВЪРЖДАВАМ: 

П Р О Т О К О Л 

07.2015г. 

В изпълнение на Решение № 360 / 12.06.2015 г. на Изпълнителния директор на 
СБАЛББ „Света София" ЕАД - Любчо Пенев, Комисия в състав: 

Председател: Карамфилка Паунова - счетоводител 
Членове: 1. Агнеса Маркова - началник склад Консумативи 

2. Камелия Паунова - домакин 

отвори постъпилите оферти за Изработка и доставка на бланки, книги и журнали. 

На основание Чл.101а от ЗОП, във връзка с Чл.14, ал.4 от ЗОП, с Публична покана изх. 
№ 927 / 13.06.2015г., публикувана в РОП под № 9042764 от 12.06.2015г. е получена 
единствена оферта за Изработка и доставка на бланки, книги и журнали в СБАЛББ "Света 
София" ЕАД от: 

1. Вх. № 971 / 22.06.2015г. - „ДИЙОР ПРИНТ" ООД 

Комисията получи офертата от техническия сътрудник в канцеларията. Членовете на 
Комисията подписаха декларация за обстоятелствата по Чл.35, ал.1, т.2 - 4 от ЗОП. 

Комисията отвори офертата и провери за наличието на изискуемите документи. 
Членовете се увериха, че всички документи са налице и редовни. Няма пречки от 
юридическа гледна точка офертата да бъде допусната до класиране. 

На основание Чл.101д от ЗОП, Комисията предлага на Изпълнителния директор на 
СБАЛББ „Света София" ЕАД да сключи договор за Изработка и доставка на бланки, 
книги и журнали с „ДИЙОР ПРИНТ" ООД с цена за Раздел I Книги, дневници, 
журнали 846,40 лв. без ДДС и Раздел II Бланки 9152.50 лв. без ДДС и по единични цени, 
съгласно приложението, неразделна част от настоящия протокол. 

КОМИСИЯ: 
Председател: Карамфилка Паунова 

Членове: 1. Агнеса Маркова 

2. Камелия Паунова -



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРОТОКОЛ 

№ по ред Артикул 
прогнозно 

год. 
количество 

ед. 
мярка 

забележка 
ед. цена в 

лв. без 
ДДС 

обща 
стойност в 

лв. без ДДС 
1. КНИГИ, ДНЕВНИЦИ, ЖУРНАЛИ 

1 Амбулаторна книга твърди корици 70 бр участниците 
могат да се 
запознаят с 

вида на 
исканите 

документи, на 
място, при 

Възложителя, 
след 

3.00 210.00 
2 Амбулаторен дневник твърди корици 70 бр 

участниците 
могат да се 
запознаят с 

вида на 
исканите 

документи, на 
място, при 

Възложителя, 
след 

3.27 228.90 
3 Книга издадени болнични листове 20 бр 

участниците 
могат да се 
запознаят с 

вида на 
исканите 

документи, на 
място, при 

Възложителя, 
след 

5.50 110.00 
4 Книга ЛКК 20 бр 

участниците 
могат да се 
запознаят с 

вида на 
исканите 

документи, на 
място, при 

Възложителя, 
след 

5.50 110.00 
5 Книга за регистриране на заразни болести 10 бр 

участниците 
могат да се 
запознаят с 

вида на 
исканите 

документи, на 
място, при 

Възложителя, 
след 

3.40 34.00 
6 Книга за контакти със заразно болни 20 бр 

участниците 
могат да се 
запознаят с 

вида на 
исканите 

документи, на 
място, при 

Възложителя, 
след 

2.60 52.00 
7 Дневник ЕДСД /входящ/изходящ/ 100л 5 бр 

участниците 
могат да се 
запознаят с 

вида на 
исканите 

документи, на 
място, при 

Възложителя, 
след 

3.90 19.50 
8 Лабораторна книга 10 бр 

участниците 
могат да се 
запознаят с 

вида на 
исканите 

документи, на 
място, при 

Възложителя, 
след 

5.50 55.00 
9 Санитарен журнал 15 бр 

участниците 
могат да се 
запознаят с 

вида на 
исканите 

документи, на 
място, при 

Възложителя, 
след 1.80 27.00 

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ 1: 846.40 

II. БЛАНКИ 
10 Разходен Касов Ордер /вестникарска хартия/ 20 кочан мостра №1 0.49 9.80 

11 
Платежно нареждане/Вносна бележка за плащане от/към бюджета 

/химизирано/ 5 кочан мостра №2 1.14 5.70 

12 Преводно нареждане за кредитен превод /химизирано/ 10 кочан мостра №3 1.14 11.40 
13 Приходен Касов Ордер /вестникарска хартия/ 50 кочан мостра №4 0.77 38.50 
14 Мемориален ордер /вестникарска хартия/ 20 кочан мостра №5 1.03 20.60 
15 Мемориален ордер /вестникарска хартия/ 20 кочан мостра №6 1.39 27.80 
16 Сборна ведомост /вестникарска хартия/ 10 кочан мостра №7 2.90 29.00 

17 Етикет Опасни Биологочини Отпадъци /на сигнално жълта хартия/ 10 000 бр мостра №8 0.16 1600.00 

18 
Етикет Битови Болнични Отпадъци /на бял лист с по-висока 

плътност/ 12 000 бр мостра №9 0.01 120.00 

19 Лист КАИЛ /вестникарска хартия/ 6 000 бр мостра №10 0.03 180.00 

20 
Декларация за информирано съгласие за преливане на кръв и кръвни 

съставки 40 кочан мостра №11 1.30 52.00 

21 Декларация за информирано съгласие за образно изследване 40 кочан мостра №12 1.30 52.00 



22 
Заповед Извънреден Труд Републикански празници /вестникарска 

хартия/ 10 кочан мостра №13 3.40 34.00 

23 Заповед Нощен Труд /вестникарска хартия/ 10 кочан мостра №14 3.40 34.00 
24 Заповед Работа по график в Почивни дни /вестникарска хартия/ 20 кочан мостра №15 2.10 42.00 
25 Заповед Извънреден Труд /вестникарска хартия/ 20 кочан мостра №16 2.10 42.00 
26 Искане Изследване урина /вестникарска хартия/ 150 кочан мостра №17 0.65 97.50 

27 
Искане Клинично-Химични изследвания на кръвен серум и плазма 

/вестникарска хартия/ 200 кочан мостра №18 0.73 146.00 

28 
Искане Изследване на кръв цитохематологично /вестникарска 

хартия/ 200 кочан мостра №19 0.73 146.00 

29 Медицинско направление /вестникарска хартия/ 100 кочан мостра №20 1.10 110.00 
30 Искане за Образно изследване /вестникарска хартия/ 100 кочан мостра №21 1.10 110.00 

31 
Допълнителен лист към История на заболяването /вестникарска 

хартия/ 10 кочан мостра №22 4.60 46.00 

32 Декларация Информирано съгласие /вестникарска хартия/ 60 кочан мостра №23 1.63 97.80 
33 Информирано съгласие /вестникарска хартия/ 60 кочан мостра №24 1.63 97.80 

34 
Декларация Информирано съгласие за Анестезия /вестникарска 

хартия/ 20 кочан мостра №25 2.90 58.00 

35 
История на заболяването /8 листа, съединени неподвижно/ 

/вестникарска хартия/ 10 000 бр мостра №26 0.14 1400.00 

36 
Карта за болен, напуснал стационара /картон с бяла предна 

страница/ 10 000 бр мостра №27 0.04 400.00 

37 Искане за кръв, кръвни съставки и плазмени продукти /химизирано/ 40 кочан мостра №28 3.55 142.00 

38 Температурен лист /вестникарска хартия/ 80 кочан мостра №29 1.83 146.40 
39 Фиш за имунохематологично изследване /химизирано/ 40 кочан мостра №30 3.55 142.00 
40 График за Работно време /вестникарска хартия/ 20 кочан мостра №31 3.40 68.00 
41 Лист платена каса /вестникарска хартия/ 40 кочан мостра №32 1.25 50.00 
42 Лист за Анестезия /вестникарска хартия/ 40 кочан мостра №33 2.05 82.00 
43 Бързо известие /вестникарска хартия/ 30 кочан мостра №34 1.76 52.80 

44 
Протокол за бракуване на Дълготрайни материални активи 

/вестникарска хартия/ 5 кочан мостра №35 8.00 40.00 

45 
Акт за бракуване на малоценни и малотрайни предмети 

/вестникарска хартия/ 5 кочан мостра №36 8.00 40.00 

46 
Трансфузионен лист за преливане на кръв и кръвни съставки 

/вестникарска хартия/ 30 кочан мостра №37 2.10 63.00 

47 Лист насочващ /вестникарска хартия/ 20 кочан мостра №38 2.10 42.00 
48 Въпросник /Анкета/ /вестникарска хартия/ 60 кочан мостра №39 1.92 115.20 



49 Лабораторни изследвания Детска клиника /вестникарска хартия/ 20 кочан мостра №40 2.90 58.00 
50 Лабораторни изследвания Микробиология /вестникарска хартия/ 20 кочан мостра №41 1.90 38.00 

51 Перална Приемателно-предавателна разписка /вестникарска хартия/ 60 кочан мостра №42 1.72 103.20 

52 
Таблица за отчитане явяване / неявяване на работа /вестникарска 

хартия/ 30 кочан мостра №43 2.56 76.80 

53 Рецепти /вестникарска хартия/ 60 кочан мостра №44 0.94 56.40 

54 Искане за отпускане на материални ценности /вестникарска хартия/ 30 кочан мостра №45 2.10 63.00 

55 Молба отпуска /вестникарска хартия/ 15 кочан мостра №46 2.40 36.00 

56 Резултати от микробиологични изследвания /вестникарска хартия/ 80 кочан мостра №47 1.50 120.00 

57 Бронхологично изследване /вестникарска хартия/ 60 кочан мостра №48 1.63 97.80 
58 Ехокардиография /вестникарска хартия/ 20 кочан мостра №49 2.10 42.00 

59 Искане за патолого-хистологично изследване /вестникарска хартия/ 60 кочан мостра №50 1.92 115.20 

60 Требвателен лист /вестникарска хартия/ 70 кочан мостра №51 1.10 77.00 

61 
Лекарствен лист /химизирано в три екземпляра, прошнуровано, 
номерирано/, всички надписи, очертания на полета и щрихована 

част са в зелен цвят, а номера е розов! 
250 кочан мостра №52 2.60 650.00 

62 Дневен Требвателен Лист /вестникарска хартия/ 1 000 бр мостра №53 0.03 30.00 
63 Фиш за отчитане междуболнични дейности /вестникарска хартия/ 5 кочан мостра №54 6.20 31.00 
64 Сведение за вътреболнични инфекции /вестникарска хартия/ 5 кочан мостра №55 6.00 30.00 

65 
Декларация за прекъснати здравноосигурителни вноски 

/вестникарска хартия/ 5 кочан мостра №56 4.00 20.00 

66 
Протокол за предписване на лекарства /химизирано в три 

екземпляра/ 30 кочан мостра №57 4.30 129.00 

67 
Карта за предписване и получаване на лекарства /книжка с твърди 

корици/ 300 бр мостра №58 0.55 165.00 

68 Микробиологично изследване /вестникарска хартия/ 200 кочан мостра №59 1.50 300.00 

69 
Декларация за непрекъснати здравноосигурителни права 

/вестникарска хартия/ 60 кочан мостра №60 0.85 51.00 

70 
Лист за изразходвани медицински изделия от №1 до №15 

/вестникарска хартия/ 180 кочан мостра №61 1.20 216.00 

71 
Лист за изразходвани медицински изделия от №16 до №27 

/вестникарска хартия/ 160 кочан мостра №62 1.30 208.00 

72 
Лист за изразходвани медицински изделия от №28 до №53 

/вестникарска хартия/ 40 кочан мостра №63 1.88 75.20 



73 
Лист за изразходвани медицински изделия от №54 до №62 

/вестникарска хартия/ 30 кочан мостра №64 2.30 69.00 

74 
Бързо известие за задължително съобщаване на злокачествено 

заболяване /книжка вестникарска хартия/ 
1 000 бр мостра №65 0.04 40.00 

75 Заповед Труд на разположение в дома /вестникарска хартия/ 30 кочан мостра №66 2.10 63.00 
76 Съобщение за смърт 10 кочан мостра №67 4.40 44.00 

77 
Лист към ИЗ за резултати от изследване на кръв - хематологично и 

биохимично 
10 кочан мостра №68 3.60 36.00 

78 Отчетен лист за интензивно лечение 10 кочан мостра №69 0.06 0.60 

79 Лист за предоперативна анестизиологична консултация и преценка 1500 бр мостра №70 0.08 120.00 

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ II: 9152.50 

КОМИСИЯ: 
Председател: Карамфилка Паунова 
Членове: 1. Агнеса Маркова 

2. Камелия Паунова - .. 


