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СТАНОВИЩЕ 

за осъществен предварителен контрол 

по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП 

 

 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

Официално наименование 
Многопрофилна болница за активно лечение 

/МБАЛ/ „Света Марина“ ЕАД - Варна 

Адрес гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1 

Партиден номер в РОП 00502 

 

 

 
ПРОЦЕДУРА 

Уникален номер в РОП 
 

0 0 5 0 2  2 0 1 5  0 0 1 8 

Основание за откриване чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП 

Обект на поръчката  Строителство     Доставки      Услуги 

Предмет на поръчката 

Доставка на лекарствен продукт Amphotericin 

B (Ambisome), по реда на Наредба 

№10/17.11.2011 г. на Министерството на 

здравеопазването за нуждите на МБАЛ „Света 

Марина“ ЕАД - гр. Варна 

 
 

 

СТАНОВИЩЕ 

След извършен преглед на изпратените материали във връзка с откриването 

на процедура на договаряне без обявление се установи следното: 

 

1. Правно основание – чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП 

Посоченото от възложителя правно основание изисква: 

- необходимост от предприемане на неотложни действия; 

- същите са породени от настъпване на изключителни обстоятелства по 

смисъла на § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за 

обществените поръчки (ЗОП); 

- за преодоляване на последиците не могат да бъдат спазени сроковете за 





 

. 

Варна. Възложителят аргументира необходимостта от доставката с 

обстоятелството, че в болницата се лекува дете с диагноза остра 

нелимфобластна левкимия, миелоиден сарком. Посочено е, че при 

проведени контролни образни изследвания чрез КТ е установена активна 

гъбичкова инфекция, чиято активност изисква незабавно провеждане на 

лечение, за което е необходимо използването на липозомален Amphotericin 

B (AmbiSome). 

От изложените мотиви и представените доказателства става ясно, че 

лекарственият продукт не е разрешен за употреба в Република България и 

на българския пазар не съществува негов аналог. Употребата и доставката 

му е възможна само след разрешение на ИАЛ. С писмо с вх. № ВК-1676 от 

15.09.2015 г. ИАЛ е получено такова разрешение за доставка на 

лекарствения продукт Ambisome fl. 50 mg – 180 флакона. Следва да 

приемам доводите на възложителя, че в цитираното писмо на ИАЛ е 

допусната техническа грешка и че разрешението е дадено на МБАЛ „Св. 

Марина“ ЕАД. Извод, че болното дете е пациент именно на МБАЛ „Св. 

Марина“ ЕАД, може да се направи и от приложения като доказателство 

Протокол с изх. № РД-250 от 31.08.2015 г. В него са посочени лечебното 

заведение, името на детето, диагнозата и проведеното лечение. 

Кредитират се твърденията, че към момента на откриване на разглежданата 

процедура (16.09.2015 г.) не се внасят лекарствени продукти, разрешени за 

употреба в Република България за провеждане на адекватно лечение на 

пациенти с нелимфобластна левкемия и установена активна гъбичкова 

инфекция, като липсата им представлява риск за човешкото здраве и живот. 

Подкрепя се също, че характерът на заболяването е такъв, че лечението на 

пациента трябва да бъде започнато незабавно. Приема се и аргументът на 

болницата, че броят на пациентите, за чието лечение е необходим 

лекарственият продукт, както и необходимите количества, не могат да 

бъдат предвидени с точност от възложетеля. Предвид посоченото и фактът, 

че се касае за живота и здравето на дете, може да се изведе заключение, че е 

налице „изключително“ обстоятелство по смисъла на § 1, т. 8 от ДР на ЗОП. 

Налага се изводът, че доставката на лекарствения продукт Amphotericin B 

(Ambisome) трябва да бъде осъществена във възможно най-кратък срок, 

поради което не могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на открита 

или ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление.  

В мотивите си възложителят е изложил и доводи, че освен условията на чл. 

90, ал. 1, т. 4 от ЗОП, са изпълнени и тези на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП, т.к. 

възможните доставчици са ограничени до конкретно посочени от ИАЛ 

лица. 

Предвид изложеното, изборът на процедура на договаряне без обявление на 

основание чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП може да се приеме за законосъобразен. 

 
 

 

 

 

 

 



 

______________________________________________________________________

*Забележка: В съответствие с чл. 50, ал. 7 от ППЗОП становището на АОП не е задължително за 

възложителя, който съгласно закона носи отговорността за провеждане на процедурата. В случай 

че възложителят приеме за основателно негативното становище на АОП, той може да прекрати 

процедурата на основанията, посочени в закона. Ако възложителят счита, че разполага с 

неопровержими доказателства относно законосъобразността на избора на процедура, няма пречка 

тя да продължи независимо от становището на АОП. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изборът на процедура е законосъобразен.  

Изборът на процедура може да се приеме за законосъобразен, 

при условие че възложителят разполага с надлежни 

доказателства в подкрепа на изложените в мотивите 

обстоятелства. 

 

Изборът на процедура не може да се приеме за 

законосъобразен, тъй като изложените мотиви и/или 

представените доказателства са недостатъчни. 
 

Изборът на процедура е незаконосъобразен.  

 

 

 

 

                                                ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: Подпис (не се чете) 
 

  ИВО КАЦАРОВ 
    /Определен със Заповед № РД-10/27.02.2012 г./ 

 

Вярно с оригинала,  

подписан на хартия 


