
ПРОТОКОЛ 
 

 На основание заповед  № 152 / 05.11.2021 г. на изпълнителният директор на УСБАЛЕ 

„Академик Иван Пенчев” ЕАД,  

 Комисия в състав: 

                    Председател: Румяна Христова – зам. изп. директор ИСВ 

                    Членове: 1. Мариана Павлова –  счетоводител  

                                    2. Ваня Толева – юрист   

                    

се събра на 05.11.2021 год. в 10:00 ч. за да бъдат разгледани и оценени постъпилите 

предложения за определяне на независим регистриран одитор за проверка и заверка на 

годишните финансови отчети на УСБАЛЕ „Академик Иван Пенчев” ЕАД, Медицински 

център „Академик Иван Пенчев” ЕООД и консолидирания финансов отчет за 2021 год. 

  

Постъпили са следните предложения: 

1. Румяна Константинова Пашова-  вх. № 240 / 04.11.2021 г. в 14.34 ч. 

2. Аксения Малинова Добазова  - вх. № 241  /04.11.2021 г.в 14.38 ч. 

3. Атанаска Маринова Джерманова – вх. № 242 / 04.11.2021 в 14.50 ч. 

                   

Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите предложения, както следва: 

 

1. Румяна Константинова Пашова – комисията направи проверка на постъпилото 

предложение и установи, че същото е съобразено с предварително поставените 

условие и съдържа необходимите документи, поради което допуска предложението 

до последващ етап, а именно оценка по отношение на оферираната от участника 

цена.   

Участника предлага следните крайни цени за заверка на финансовите отчети, както 

следва: 

                    -  за УСБАЛЕ ”Акад. Ив. Пенчев” ЕАД – 2 225 лв. 

                    -  за МЦ ”Акад. Ив. Пенчев” ЕООД – 750 лв.  

                    -  за консолидиран отчет – 500 лв.  

        Обща стойност на офертата– 3 475 лв. сумата е крайна.  

Участникът е предложил работна програма за изпълнение и заверка на отчетите до 

15.04.2022 г. 

 

2.Аксения Малинова Добазова  - комисията направи проверка на постъпилото 

предложение и установи, че същото е съобразено с предварително поставените условия 

и съдържа необходимите документи, поради което допуска предложението до 

последващ етап, а именно оценка по отношение на оферираната от участника цена , 

както следва: 

           -  за УСБАЛЕ ”Акад. Ив. Пенчев” ЕАД – 2 211 лв.  

           -  за МЦ ”Акад. Ив. Пенчев” ЕООД – 759 лв. 

           - за   консолидиран отчет  – 528 лв. без ДДС;   

       Обща стойност на офертата без ДДС –3 498 лв.          

Участникът е предложил работна програма   и срок за заверка – 25.04.2022 г. предлага 

следните крайни цени за заверка на финансовите отчети. 

 

2. Атанаска Маринова Джерманова - комисията направи проверка на постъпилото 

предложение и установи, че същото не е съобразено с предварително поставените 

условия.  

Участникът се отстранява от последващ етап, по следните мотиви и 

съображения: 



Участника е представил оферта за изминал период, а именно за 2020 г., който 

период не е предмет на поканата въз основа на която са събрани оферти. В 

офертното предложение участника предлага да изготви индивидуални отчети на 

дружествата в групата до 31.03.2021 г. и изготвяне на консолидиран отчет за 2020 г, 

в ценовото предложение отново се предлага заверка на консолидирания финансов 

отчет за 2020 г.  

Водени от изложеното, членовете на комисията с единодушие отстраняват 

участника от разглеждане и класиране на предложението му, доколкото същото не е 

съобразено с отправената покана и касае период, който не е предмет на 

разглеждане. 

 

           Комисията разгледа и оцени предложенията, съгласно условията, определени 

от изпълнителния директор. 

           Участниците са представили работна програма, имат необходимата професионална 

квалификация и притежаван опит.  

            При направената съпоставка при разглеждането на постъпилите оферти Комисията 

класира на първо място 

 

Румяна Константинова Пашова                 -   3 475 лв. 

 

 Класираният на първо място участник  Румяна Константинова Пашова                             

е предложила по-ниска финансова оферта на стойност  3 475.00 лв. има необходимата 

професионална квалификация и притежава опит в одитирането на здравни заведения.  

 

Комисията предлага Румяна Константинова Пашова да бъде определена за 

изпълнител  за проверка и заверка  на ГФО на УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев” ЕАД,  

Медицински център „Акад. Иван Пенчев” ЕООД и консолидиран финансов отчет на 

дружеството за 2021 год.  

          Комисията предаде протокола с цялата документация в 9:00 часа на 09.11.2021 г. на 

изпълнителния директор на УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев” ЕАД. 

 

 

Комисия в състав: 

         Председател: Румяна Христова./п/ заличен съгласно чл.37 от ЗОП  

 

                         Членове:  1. Мариана Павлова../п/ заличен съгласно чл.37 от ЗОП  

 

                                          2. Ваня Толева../п/. заличен съгласно чл.37 от ЗОП  

 

                

 


