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ДО   

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА  

  

 

                                                             СЪОБЩЕНИЕ  

 

Относно: Оповестяване на резултати от провеждане на обществена поръчка с предмет: 

„Извършване на експертни и консултантски услуги в Служба по трудова медицина (СТМ) 

за тригодишен период в четири обособени позиции”. 
  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с покана №03-19-143/02.07.2020г. за предоставяне на оферта за директно 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на експертни и консултантски 

услуги в Служба по трудова медицина (СТМ) за тригодишен период в четири обособени 

позиции”, Ви уведомяваме: 

           1. В указаният срок са постъпили и разгледани четири броя оферти, както следва: 

 Оферта за обособена позиция №1 „Извършване на експертни и консултантски 

услуги в СТМ от лекар специалист по трудова медицина” от д-р Людмила Николаевна 

Василева – гр. София (в запечатан плик) – с предложена обща стойност в размер на 

13 621,68 лв. без ДДС.  

 Оферта за обособена позиция №2 „Извършване на експертни и консултантски 

услуги в СТМ от лекар за регион София” от д-р Валя Петрова Бечева – гр. София (в 

запечатан плик) – с предложена обща стойност в размер на 11 941,20 лв. без ДДС.  

   Оферта за обособена позиция №3 „Извършване на експертни и консултантски 

услуги в СТМ от лекар за регион Пловдив” от д-р Мария Иванова Петкова - Манева – гр. 

Пловдив (в запечатан плик) – с предложена обща стойност в размер на 7676,64 лв. без ДДС.  

 Оферта за обособена позиция №4 „Извършване на експертни и консултантски 

услуги в СТМ от лекар за регион Горна Оряховица” от д-р  Красимир Георгиев Маринов – 

гр. Велико Търново (в запечатан плик) – с предложена обща стойност в размер на 5544,36 

лв. без ДДС.  

 

           2. За изпълнители на обществената поръчка по обособени позиции са избрани, както 

следва:   

 За обособена позиция №1 - „Извършване на експертни и консултантски услуги в 

СТМ от лекар специалист по трудова медицина” –  д-р Людмила Николаевна Василева.      

 За обособена позиция №2 - „Извършване на експертни и консултантски услуги в 

СТМ от лекар за регион София” - д-р Валя Петрова Бечева.  

 За обособена позиция №3 - „Извършване на експертни и консултантски услуги в 

СТМ от лекар за регион Пловдив” – д-р Мария Иванова Петкова – Манева.  

 За обособена позиция №4 - „Извършване на експертни и консултантски услуги в 

СТМ от лекар за регион Горна Оряховица” - д-р  Красимир Георгиев Маринов.   

 

 


