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Изх. № Е-31-00-000804 
 

Дата: 26.01.2016 г. 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

за осъществен предварителен контрол 

по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП 

 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

Официално наименование МБАЛ „Света Марина“ ЕАД 

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 6  0 0 0 2 

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

Обект на поръчката  Строителство     Доставки      Услуги 

Предмет на поръчката 
Доставка на 175 флакона от лекарствения 

продукт Ecalta fl. 100 mg. 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 

провеждане на открита или ограничена процедура или процедура на 

договаряне с обявление по ЗОП. 

 

2. Мотиви на възложителя и представени доказателства 

В Агенцията по обществени поръчки (АОП) е представено Решение № Р-15 

от 05.01.2016 г. на директора по икономическите дейности – 

упълномощено лице, на МБАЛ „Света Морина“ ЕАД, гр. Варна, в което са 

изложени мотиви за откриване на процедура на договаряне без обявление 

на основание чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП. 



 

. 

В поле V.2) на решението за откриване на процедурата е посочено, че 

поканата за участие се изпраща до „Фьоникс Фарма“ ЕООД, Химимпорт 

Фарма“ АД, „Про Фармация“ ЕООД, „Медекс“ ООД, „Софарма Трейдинг“ 

АД и „Търговска лига – Национален аптечен център“ АД. 

Прогнозна стойност на поръчката е 129 600 лв. с ДДС (108 000 без ДДС), 

което е видно от т. 4.2. на представената покана за участие в процедурата. 

Доказателства в подкрепа на изложените мотиви не са представени. 

 

3. Изводи 

С разглежданото договаряне се възлага доставка на лекарствения продукт 

Ecalta fl. 100 mg за дете с остра нелимфобластна левкимия. В мотивите си 

възложителят твърди, че то се лекува в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. 

Варна и че медикаментът е предписан за лечението му. Отбелязва, че 

нуждата от възлагането е възникнала поради настъпване на промяна в 

състоянието на пациента, което е свързано с осигуряване на количества, 

по-големи от тези, с които болницата разполага. За безспорно се счита, че 

липсата на лекарствени продукти създава риск за здравето и живота на 

хората, които имат нужда от тях. Предвид дейността на възложителя, 

кредитират се доводите му, че неосигуряването им препятства функциите 

му и може да се разглежда като неизпълнение на нормативни задължения.  

Заедно с посоченото, законосъобразното прилагане на чл. 90, ал. 1, т. 4 

ЗОП при обезпечаване на визираните нужди изисква необходимостта от 

възлагането да е възникнала въпреки положената от възложителя дължима 

грижа. В случая в мотивите се твърди, че до настоящия момент 

възложителят е провел открита процедура по реда на ЗОП за доставка на 

лекарствения продукт, но количествата, заложени в действащия договор са 

по-малко от необходимите. Като аргумент за това се посочва, че е било 

невъзможно да се предвиди броят на пациентите, за чието лечение той ще е 

необходим. В решението за откриване на конкретното договаряне не е 

посочен уникалният номер на визираната в мотивите „открита“ процедура, 

а при проверка в Регистъра по обществени поръчки (РОП) не бе открита  

такава с предмет доставка на лекарствения продукт Ecalta fl. 100 mg.  

В мотивите се посочва, че е необходимо незабавно закупуване на 

лекарствения препарат, което не позволява спазване на сроковете за 

провеждане на открита процедура, ограничена процедура или процедура на 

договаряне с обявление. За обосновано се счита, че възможните последици 

аргументират спешни действия по осигуряването на конкретните доставки 

и дават основание да се приеме, че възлагането по общия ред е 

неприложимо.   

С оглед на изложеното, изборът на процедура може да се приеме за 

законосъобразен, ако възложителят може да докаже обстоятелствата, 

изложени в мотивите за откриване на разглежданото договаряне без 

обявление.  
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изборът на процедура е законосъобразен.  

Изборът на процедура може да се приеме за законосъобразен, 

при условие че възложителят разполага с надлежни 
 



 

______________________________________________________________________

*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. 

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 


