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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

         Министър на здравеопазването 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

8.2.2021 г.

X  РД-11-79/ 08.02.2021

Signed by: Aneta Lyubenova Todorova  

 На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 и чл. 110, ал. 1, т. 4, във връзка с  ал. 5 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) и Решение № РД-11-247 от 11.06.2020 г. за откриване на 

обществена поръчка с предмет: "Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична 

група A "Храносмилателна система и метаболизъм" и анатомо-терапевтична група 

М "Мускулно-скелетна система", като взех предвид, че в съответствие с § 137, ал. 1 от 

Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона 

за обществените поръчки до 1 януари 2021 г. Централният орган за покупки в сектор 

"Здравеопазване" и Централният орган за покупки за общините провеждат процедури за 

възлагане на обществени поръчки и за сключване на рамкови споразумения чрез 

използваните от тях платформи, с изключение на изпращането на решенията по чл. 22, ал. 

1, т. 1 и т. 2 от ЗОП и обявленията по чл. 35 и чл. 36, ал. 1, т. 3 и т. 6 от ЗОП, което се 

извършва чрез платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП, съгласно графика по § 131, ал. 1, както 

и предвид това, че министърът на здравеопазването в качеството му на Централен орган за 

покупки в сектор "Здравеопазване", следва да прилага Електронната платформа, считано от 

01.04.2020 г., в съответствие с т. 2, буква а) от  Постановление № 332 от 13.12.2019 г. на 

Министерски съвет (обн. в ДВ, бр. 99/2019 г.), който срок е отложен до 14.06.2020 г. в 

съответствие с § 12 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, 

обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., поради което всички 

цитирани разпоредби в настоящото решение са относими към реда действащ до 01.11.2019 

г. и във връзка с Решение РД-11-591/24.11.2020 г. (изм. с Решение № РД-11-690/30.12.2020 

г. и Решение № РД-11-61/01.02.2021 г.)  на възложителя за определяне на изпълнители по 
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рамково споразумение и във връзка с постъпил писмен отказ за сключване на рамково 

споразумение за посочената по-долу номенклатура, включени в обособена позиция № 2,  

Р Е Ш И Х: 

I. На основание чл. 110, ал.1, т. 4, във връзка с ал. 5 от Закона за обществените поръчки 

отменям Решение РД-11-591/24.11.2020 г. (изм. с Решение № РД-11-690/30.12.2020 г. и 

Решение № РД-11-61/01.02.2021 г.) и прекратявам процедурата за възлагане на посочената 

по-горе обществена поръчка за  номенклатура  с АТС M03AC04, INN Atracurium, 

парентерална. 

 Мотиви: 

 С писмо с вх.  № 26-00-361/02.02.2021 г.,  "Медекс" ООД отказва да сключи рамково 

споразумение по посочената по-горе номенклатура, като е посочил, че поради променени 

условия за разпространение на лекарствените продукти от страна на съответния 

производител и притежател на разрешението за употреба, както и заради извънредната 

ситуация във връзка с COVID-19, не е в състояние да сключи договор за доставка на 

номенклатура с ATC M03AC04 и INN Atracurium.  Предвид обстоятелството, че след 

изменението на Решение РД-11-591/24.11.2020 г. с Решение № РД-11-61/01.02.2021 г. 

"МЕДЕКС" ООД е единствен изпълнител по посочената по-горе номенклатура, на 

основание чл. 110, ал.1, т. 4, във връзка с ал. 5 от Закона за обществените поръчки, 

обществената поръчка следва да бъде прекратена по отношение на нея. 

 

II.  На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да бъде изпратено на 

участниците в тридневен срок от издаването му. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП  и чл. 24, 

ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки  същото да бъде 

публикувано в електронната преписка на обществената поръчка в раздел „Профил на 

купувач“ на интернет страницата на Министерството на здравеопазването на следния 

адрес:https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ramkovi-sporazumeniya-

copsz/ramkovo-sporazumenie-procurment-3/ в деня на изпращането му. 

 

III. Копие от настоящото решение да се връчи по компетентност на съответните 

длъжностни лица за сведение и изпълнение. 

 

IV.  Настоящото решение може да бъде обжалвано в 10 /десет/ дневен срок, считано от 

датата на получаването му, пред Комисията за защита на конкуренцията. 
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8.2.2021 г.

X Костадин Ангелов

ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ, ДМ 

Министър на здравеопазването и ЦОПСЗ

Signed by: Kostadin Georgiev Angelov   
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