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СПРАВКА 

за отразяване на предложенията, получени от общественото обсъждане на проект на Постановление на 

Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет 

 

Изготвил становището Предложение Отразяване Мотиви за неприемане на 

предложението 

МБАЛ "Д-р Тота 

Венкова" АД - Габрово 

Предвид големия обем позиции, които лечебните 

заведения генерират при провеждането на процедури 

по реда на ЗОП даваме предложение в който 

публичните възложители, в т.ч. Централният орган за 

покупки в сектор „Здравеопазване“, могат да допускат 

представянето на оферти за една или повече от 

номенклатурите в обособените позиции, включени в 

предмета на обществена поръчка за доставка на 

лекарствени продукти по Закона за лекарствените 

продукти в хуманната медицина или на медицински 

изделия по Закона за  лекарствените продукти в 

хуманната медицина или на медицински изделия по 

Закона за медицинските изделия да остане постоянен, 

а не до 25.10.2023 г., тъй като това би ни затруднявало 

при нашата работа: 

1. Една процедура, която ние пускаме за лекарствени 

продукти и/или медицински изделия е с обем 400-600 

номенклатурни единици. Ако ги въвеждаме като 

позиции това затруднява работата в ЦАИС, 

платформата става тромава трудна за работа както за 

възложителите така и за участниците. 

2. Не може да разбиваме тази процедура на по-малки 

/давам като пример ограничението което АОП 

поставят от 40 позиции/, защото това значи една 

процедура да се разбие на 10 и повече. 

Не се 

приема 

Предвиденият преходен 

период е съобразен с 

въвеждане на задължителното 

използване на новите 

електронни формуляри на 

европейски образци. 

Доколкото към момента няма 

яснота дали те ще позволяват 

отчитане на резултатите от 

поръчките по номенклатури, 

то периодът до 25 октомври 

2023 г. е необходим за 

установяване на трайно 

решение, което да гарантира 

успешното удовлетворяване 

на потребностите на 

лечебните заведения от 

лекарствени продукти или 

медицински изделия.  
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3. При нас в такива процедури участват по 20- 25 

фирми, което означава ако го разбием на 10 процедури 

да гледаме 250 ЕЕДОП, да имаме над 200, а не 20 

договора по един вид процедура, да правим месечно по 

един вид процедура 200, а не 20 заявки, респективно 

плащания, отчитане на договори и т.н. 

4. В едно по-голямо лечебно заведение такива по вид 

процедури обикновено за година са около 6-8 на брой, 

което означава, че с промените трябва да станат 60 -80 

на брой, респективно над 1000 договори. Това освен 

големия обем от работа изисква и много както 

финансов, така и човешки ресурс, защото ще е много 

по-голям обема на работа. 

 

 


