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РЕЗЮМЕ 

В изпълнение на Годишен план за дейността на Звено „Вътрешен одит“ в Община 

Ботевград за 2016 г., утвърден от Кмета на Община Ботевград и съгласуван с Решение № 

14 от 28.01.2016 г. на Общински съвет – Ботевград, е извършен следният одит за 

съответствие при финансовото управление на „Многопрофилна болница за активно 

лечение – Ботевград“ ЕООД за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2015 г. 

Одитът беше извършен в съответствие със ЗВОПС, Етичния кодекс на вътрешните 

одитори и Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор. 

По време на одита са извършени проверки и са оценени управленските решения и 

действия във връзка с областите от одитната задача – управление на дружеството и на 

неговата дейност, управленски решения по реализиране на приходи и извършване на 

разходи, управленски решения по предоставяне и управление на общинското 

имущщество, предоставено за ползване на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, законосъобразност 

на счетоводното отчитане и спазване на нормативните изисквания при възлагане на 

обществени поръчки.  

В резултат на извършените от вътрешния одитор проверки беше установено 

следното: 

1. Общински съвет – Ботевград не е утвърдил Бизнес задача на общинското 

търговско дружество за периода на управление на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. Нарушени 

са разпоредбите на чл. 31, ал. 1, 2 и ал. 3 от НУПСВОЧКТД. 

2. С Решение № 108/27.03.2008 г. и Решение № 163/30.07.2015 г. ОбС – Ботевград 

не определя размера на възнаграждението на управителя на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. 

Нарушени са разпоредбите на чл. 12, т. 5 от НУПСВОЧКТД. 

3. С Решение № 62/27.02.2014 г. ОбС – Ботевград взема решение за възлагане 

управлението на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД на д-р Филип Петров Филев за срок до 

провеждане на конкурс, считано от 02.04.2014 г. Нарушени са разпоредбите на чл. 63, ал. 3 

от ЗЛЗ и чл. 29 от НУПСВНОЧКТД. 

4. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД не е предприел необходимите мерки 

за осигуряване на информация на здравноосигурителните лица относно медицинските 

изделия, посочени в алгоритъма на клиничните пътеки, които НЗОК не заплаща и 

видовете медицински изделия и цените, до които НЗОК заплаща за същите. 

5. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е утвърдил Поименно щатно 

разписание за 2013 г., за 2014 г и за 2015 г., в които е утвърдил начална заплата за своята 

длъжност в размер по-голям от посоченото възнаграждение в сключените договори за 

възлагане на управлението на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. Нарушени са разпоредбите на 

чл. 38 от НУПСВНОЧКТД. 
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6. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е сключил трудови договори с 

работници и служители, при което е допуснал размерът на възнагражденията по трудовите 

договори на работниците и служителите да бъде в размер по-малък от определените 

минимални прагове във Вътрешните правила за организация на работната заплата в 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. Нарушени са разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Вътрешните 

правила за организация на работната заплата в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. 

7. Допуснато е изплащане на разход въз основа на договор, който не е подписан от 

управителя на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, в резултат на което договорът не е 

действителен. Допуснато е изплащане на разходи с РКО № 710 /22.12.2014 г.  по 

граждански договор, сключени с д-р Ангел Евстатиев Площаков и разход с РКО № 

711/22.12.2014 г. по граждански договор, сключен с Климент Григориев Гешев. 

Договорите липсват в касовите книги за 2014 г. Извършените разход са документално 

необосновани. 

8. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД не е направил необходимата 

организация за създаване, утвърждаване и въвеждане на вътрешни правила за финансово 

управление и контрол в общинското търговско дружество. Не са спазени разпоредбите на 

чл. 7, ал. 1, т. 15 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. 

9. Посоченият размер на дълготрайните материални активи не съответства на 

информацията, съдържаща се в Обобщена оборотна ведомост за 2013 г. на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД и не отразява реалния размер на балансовата стойност на ДМА на 

общинското търговско дружество. Счетоводния баланс за 2013 г. е с невярно съдържание. 

10. Към 31.12.2015 г. закупеното медицинско оборудване с Договор за доставка от 

11.04.2014 г., с Договор за доставка от 23.06.2014 г. и с Договор за доставка от 14.07.2014 

г. с „Медикъл Имейджинг Сървиз“ ООД, не е включено в амортизационния план на 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. Нарушени са разпоредбите на т. 6.1 от НСС 4 – Отчитане на 

Амортизациите. 

11. Не е разработен и утвърден вътрешен нормативен акт за отдаване под наем на 

трети лица на имущество, предоставено за ползване на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. 

Липсват регламентирани правила за предоставяне за безвъзмездно ползване на 

помещения, част от сградата на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД и на активи, собственост на 

общинското търговско дружество. 

12. При сключване на договори за предоставяне на помещения, част от сградата на 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, за възмездно ползване на трети лица – ЮЛ или ФЛ, е 

допуснато размерът на дължимите от ползвателите задължения да се определят в 

нарушение на чл. 21 от НРПУРОИ – в несъответствие с определената Тарифа за 

определяне на минимален месечен наем на 1 кв. м. полезна площ при отдаване под наем на 

общински имоти в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество (НРПУРОИ). Нарушени са разпоредбите на чл. 21 от НРПУРОИ във 
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връзка с определените от Управителя на „МБАЛ – Ботевград“ наемни цени на 

помещенията при сключване на договори с трети лица. 

13. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е сключил неправомерно договор 

за отдаване на площ, собственост и стопанисвана от Община Ботевград, на трето лице с 

Договор от 12.07.2013 г. с ЕТ „Пенка Каменова 2013“. Нарушени са разпоредбите на чл. 

15, ал. 1 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

приета с Решение № 265/31.07.2008 г., изм. и доп. с Решение № 218/28.07.2011 г. от 

Общински съвет – Ботевград, чл. 16, ал. 3 от Наредбата относно реда за отдаване под наем 

на имоти чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. 

14. Към 31.12.2015 г. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД не е предприел 

необходимите мерки за събиране на дължимите по договорите наеми за периода от 

01.01.2013 г. до 31.12.2015 г. 

15. При извършената проверка на приходните фактури, отчетени в касовите книги 

на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. се установи, че са реализирани 

приходи от наем от трети лица при условия, че не са сключени договори за предоставяне 

под наем на помещения от сградата на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. 

16. При извършена проверка на обобщени оборотни ведомости за 2013 г., 2014 г. и 

2015 г. се установи, че сумата на началните дебитни салда не е равна на сумата на 

началните кредитни салда , сумата на дебитните обороти не е равна на сумата на 

кредитните обороти и сумата на крайните дебитни салда не е равна на сумата на крайните 

кредитни салда, за 2013 г., за 2014 г. и за 2015 г.  Нарушени са основни принципи на 

счетоводното отчитане. 

17. При извършената проверка на приходните фактури, отчетени в касовите книги 

на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. се установи, че са реализирани 

приходи от наеми от трети лица по договори, с изтекъл срок на действие и същият не е 

удължаван с анекс или др. документ. 

18. Допуснато е да бъдат поправени с черен химикал първични счетоводни 

документи. Нарушени са разпоредбите на чл. 10 от Закона за счетоводството. 

19. Допуснато е в обществените поръчки за медицински изделия и консумативи да 

не бъде включен в съответната обособена позиция медицинското изделие „шевен конец“ и 

същото да не бъде закупувано от „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД съгласно издадени фактури 

от доставчици, в резултат на което вътрешният одитор смята, че се създава порочна 

практика пациентите да си закупуват необходимото медицинско изделие, преди 

извършване на медицинска интервенция, което е включено в алгоритъма на лечение по 

съответните клинични пътеки, при които се използва. 

20. Отчетени са разход за хотелско настаняване за провеждане на мероприятие, 

съгласно Фактура № 26956/07.04.2013 г., издадена от „АУГУСТА 91“ АД, разход за 
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обслужване на проведено мероприятие, съгласно Фактура № 26957/07.04.2013 г. и 

извършено плащане по банков път по Фактура № 566/02.04.2013 г., издадена от 

„АУГУСТА 91“ АД, на обща стойност 4 885.33 лв., разход за нощувки с Фактура № 

2000000130/03.04.2015 г. и за капаро с Фактура № 2000000118/ 18.03.2015 г., издадени от 

„ПИРИ ГАРДЕН“ ЕООД, на обща стойност 3 508.00 лв. Липсват приложени заповеди на 

Управителя на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за извършване на разходите, в която да е 

посочено основанието за извършването на разхода, мястото, където ще се извършват 

нощувките, хората които ще нощуват и др. свързана информация. Не може да се установи 

дали извършените разходи са свързани с предмета на дейност на общинското търговско 

дружество, което е основание за признаване за данъчни цели на извършения разход. Въз 

основа на това вътрешният одитор смята, че извършеният разход е документално 

необоснован. 

21. Вътрешните правила, регламентиращи процесите по възлагане на обществени 

поръчки в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, не са актуални и същите не съответстват на 

разпоредбите на чл. 8б от ЗОП относно съдържанието на вътрешните правила. Липсват 

документирани правила и процедури за планиране на процедурите за възлагане на 

обществени поръчки в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. 

22. При провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на структура за 

диалнизно лечение в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД по 13 обособени позиции“, управителят 

на „МБАЛ – Ботевград“ е допуснал 44 бр. нарушения, подробно описани в одитния 

доклад. Нарушени са множество разпоредби на ЗОП, много от които са съществени и биха 

могли да имат финансови последствия за общинското търговско дружество. 

23. При провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и принадлежности, рентгенови 

филми и консумативи за нуждите на стационарни отделения и лаборатории в „МБАЛ 

Ботевград“ ЕООД по 7 обособени позиции“. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е 

допуснал 44 бр. нарушения, подробно описани в одитния доклад. Нарушени са множество 

разпоредби на ЗОП, много от които са съществени и биха могли да имат финансови 

последствия за общинското търговско дружество. 

24. При провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на диализно 

лечение в „МБАЛ Ботевград“ ЕООД по 11 обособени позиции“. Управителят на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД е допуснал 42 бр. нарушения, подробно описани в одитния доклад. 

Нарушени са множество разпоредби на ЗОП, много от които са съществени и биха могли 

да имат финансови последствия за общинското търговско дружество. 

25. При провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет. 

„Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и принадлежности, рентгенови 

филми и консумативи за нуждите на стационарни отделения и лаборатории в „МБАЛ 
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Ботевград“ ЕООД по 14 обособени позиции“. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД 

е допуснал 55 бр. нарушения, подробно описани в одитния доклад. Нарушени са 

множество разпоредби на ЗОП, много от които са съществени и биха могли да имат 

финансови последствия за общинското търговско дружество. 

26. При провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет. 

„Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на структура за 

диализно лечение в „МБАЛ Ботевград“ ЕООД по 11 обособени позиции“. Управителят на 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е допуснал 37 бр. нарушения, подробно описани в одитния 

доклад. Нарушени са множество разпоредби на ЗОП, много от които са съществени и биха 

могли да имат финансови последствия за общинското търговско дружество. 

27. При провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет. 

„Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на структура за 

диализно лечение в „МБАЛ Ботевград“ ЕООД по 5 обособени позиции“. Управителят на 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е допуснал 6 бр. нарушения, подробно описани в одитния 

доклад. Нарушените разпоредби на ЗОП биха могли да имат финансови последствия за 

общинското търговско дружество. 

28. При провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет. 

„Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и принадлежности, консумативи 

за нуждите на стационарни отделения и лаборатории в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД по 6 

обособени позиции“. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е допуснал 49 бр. 

нарушения, подробно описани в одитния доклад. Нарушени са множество разпоредби на 

ЗОП, много от които са съществени и биха могли да имат финансови последствия за 

общинското търговско дружество. 

29. При провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет. 

„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за 

захранване на обект „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, град Ботевград, област Софийска“. 

Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е допуснал 16 бр. нарушения, подробно 

описани в одитния доклад. Нарушени са множество разпоредби на ЗОП, много от които са 

съществени и биха могли да имат финансови последствия за общинското търговско 

дружество. 

30. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е допуснал 8 бр. административни 

нарушения – 7 бр. нарушения на чл. 8, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП и 

1 бр. нарушение на чл. 8, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП, 

представляващи по своята същност непровеждане на процедури за възлагане на 

обществени поръчки при наличие на основание за това. 

С оглед предприемане на мерки от ръководството за отстраняване на установените 

грешки и недостатъци вътрешният одитор формулира следните препоръки: 
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1. Въз основа на чл. 10, ал. 1 от Наредба за упражняване правото на собственост на 

общината върху общинската част от капитала от търговските дружества 

(НРУПСВОЧКТД), Председателят на Общински съвет – Ботевград да предприеме 

необходимите мерки за създаване на организация за изготвяне на Бизнес задача за 

управлението на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за срока на действие на договори за 

възлагане управлението на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД в бъдещи периоди и същите да 

бъдат предоставени на ОбС – Ботевград по надлежния ред за утвърждаване в съответствие 

с чл. 12, т. 18 от НРУПСВОЧКТД. Утвърдените от ОбС – Ботевград Бизнес задачи за 

управлението на общинското търговско дружество следва да се включат в договорите, с 

които се възлага управлението на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, в съответствие с чл. 31, т. 1 

от НРУПСВОЧКТД. 

2. Въз основа на чл. 10, ал. 1 от НРУПСВОЧКТД, Председателят на Общински 

съвет – Ботевград да предприеме необходимите действия при вземане на решение от 

Общински съвет – Ботевград за определяне на управител на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, 

да се определи размера на възнаграждението на управителя в съответствие с чл. 12, т. 5 от 

НРУПСВОЧКТД. 

3. Въз основа на чл. 10, ал. 1 от НРУПСВОЧКТД, Председателят на Общински 

съвет – Ботевград да предприеме необходимите мерки за спазване на чл. 63, ал. 3 от ЗЛЗ и 

чл. 29 от НРУПСВОЧКТД. 

4.  Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД да предприел необходимите 

мерки за осигуряване на информация на здравноосигурителните лица относно 

медицинските изделия, посочени в алгоритъма на клиничните пътеки, които НЗОК не 

заплаща и видовете медицински изделия и цените, до които НЗОК заплаща за същите. 

5. Кметът на Община Ботевград да предприеме необходимите мерки за уведомяване 

на компетентните органи за допуснатите нарушения във връзка с възнаграждението, което 

е изплащано на управителя на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. 

6. Кметът на Община Ботевград да предприеме необходимите мерки за уведомяване 

на компетентните органи за допуснатите нарушения на Вътрешните правила за 

организация на работната заплата в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. 

7. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД да предприеме необходимите мерки 

за недопускане изплащане на разходи по договори, които са документално необосновани. 

8. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД да предприеме необходимите мерки 

за създаване и въвеждане на вътрешни правила за финансово управление и контрол в 

общинското търговско дружество. 

9. Кметът на Община Ботевград да предприеме необходимите мерки за уведомяване 

на компетентните органи за допуснатото несъответствие между данните в Счетоводния 

баланс за 2013 г. и данните, съдържащи се в Обобщена оборотна ведомост за 2013 г. на 
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„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД по отношение на размера на балансовата стойност на 

дълготрайните материални активи. 

10. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД да представи в срок до 1 месец 

заверено копие на Амортизационен план на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 2016 г. 

11. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД да предприеме необходимите 

мерки за изготвяне и утвърждаване на вътрешни правила за отдаване под наем на трети 

лица на имущество, предоставено за ползване на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, които да 

включват правила за предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения, част от 

сградата на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД и на активи, собственост на общинското 

търговско дружество. 

12. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД да предприеме необходимите 

мерки за спазване на Тарифа за определяне на минимален месечен наем на 1 кв. м. полезна 

площ при отдаване под наем на общински имоти, определена в Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), изм. и доп. 

с Решение № 109/30.04.2015 г. 

13. Кметът на Община Ботевград да предприеме необходимите мерки за 

установяване на нарушението на чл. 15, ал. 1 и чл. 16, ал. 3 от Наредбата за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение на Общински съвет 

– Ботевград, извършено от управителя на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД – д-р Филип Петров 

Филев. 

14. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД да предприеме необходимите 

мерки за събиране на дължимите задължения по сключени договори за предоставяне под 

наем на помещения, част от сградата на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, сключени за периода 

от 01.01.2013 г. до 31.12.2015 г. 

15. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД да създаде подходящата 

организация за откриване на причините за несъответсвие на сумите на началните дебитни 

и кредитни салда, на дебитните и кредитните обороти и на крайните дебитни и кредитни 

салда, и да предприеме необходимите мерки за отстраняване на допуснатите грешки в 

счетоводното отчитане в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. В едномесечен срок да представи на 

вътрешния одитор информация за причината за допуснатите грешки и план за 

отстраняването им. 

16. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД да предприеме необходимите 

мерки за сключване на договори при предоставяне за ползване на части от сградата на 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД на трети лица и да не допуска несключването на договор за 

това. 

17. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД да предприеме необходимите 

мерки за удължаване или подновяване на договорите за предоставяне за ползване на части 
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от сградата на „МБАЛ – Ботевград“ на трети лица и да не допуска продължаването на 

ползване от трети лица на помещения, за които е бил сключен договор, но същият е 

изтекъл и не е удължен или подновен. 

18. Кметът на Община Ботевград да предприеме необходимите мерки за 

уведомяване на компетентните органи за допуснатото нарушение на чл. 10 от Закона за 

счетоводството за поправяне с черен химикал на първични счетоводни документи. 

19. Кметът на Община Ботевград да предприеме необходимите мерки за 

уведомяване на компетентните органи за допуснатото нарушение във връзка с 

незакупуването от „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД на медицински изделия „шевни конци“, 

които следва да бъдат обект на обществена поръчка за медицински изделия и 

консумативи. 

20. Кметът на Община Ботевград да предприеме необходимите мерки за 

уведомяване на компетентните органи за вероятно допуснатото нарушение на 

разпоредбите на ЗКПО по отношение на признаване на разходите за командировки и 

представителните разходи от управителя на „МБАЛ  - Ботевград“ ЕООД. 

21. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД да предприеме необходимите 

мерки за актуализиране на вътрешните правила, регламентиращи процесите по възлагане 

на обществени поръчки в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД в съответствие с действащата към 

момента редакция на ЗОП към ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г. 

22. Кметът на Община Ботевград да предприеме необходимите мерки за 

уведомяване на компетентните органи за допуснатите нарушения при провеждането на 

процедури за възлагане на обществени поръчки за одитирания период. 

С оглед предприемане на мерки от Кмета на община Ботевград, Общински съвет – 

Ботевград и Управителя на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за отстраняване на установените 

нарушения са формулирани препоръки, посочени в Раздел IV. ТАБЛИЦА С ПРЕПОРЪКИ 

ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОДИТИРАНАТА ДЕЙНОСТ от настоящия Предварителен 

одитен доклад. 

Изготвил:    …………………….. 

Ивелина Василева /подпис/  

Вътрешен одитор, Община Ботевград 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

1.  Основание за извършване на одита 

Одитът за съответствие при финансовото управление на „Многопрофилна болница 

за активно лечение – Ботевград“ ЕООД за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2015 г. е 

извършен на основание чл.13, ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и в 

изпълнение на Годишен план за дейността на Звено „Вътрешен одит“ в Община Ботевград 

за 2015 г., утвърден от Кмета на Община Ботевград и съгласуван от Общински съвет – 

Ботеврад с Решение № 14/28.01.2016 г. на ОбС – Ботевград. 

Проверките обхванаха периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2015 г. 

Одитът започна на 15.02.2016 г. и към 25.04.2016 г. приключи извършването на 

фактическите проверки на място. В периода от 25.04.2016 г. до 14.07.2016 г. се извърши 

преглед, анализ и обобщение на събраните документи и се изготвиха работни документи, 

анализи и справки, които имат за цел да подкрепят доказателствено направените в доклада 

констатации и изводи. 

Настоящият одит се извърши от Ивелина Руменова Василева – Вътрешен одитор от 

Звено „Вътрешен одит“ в Община Ботевград. 

Контролът по качеството на одитната дейност се осъществява от Васил Радославов 

Наков – Вътрешен одитор в Звено „Вътрешен одит“, т.к. в Община Ботевград няма 

назначен ръководител на Звено „Вътрешен одит“ и няма издадена заповед на кмета на 

общината за възлагане изпълнението на функциите на ръководител на Звено „Вътрешен 

одит“. 

2.  Информация за одитирания обект 

„Многопрофилна болница за активно лечение – Ботевград“ ЕООД е еднолично 

дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала – Община 

Ботевград. С Решение №1/10.11.2000 г. на Софийски окръжен съд дружеството е 

регистрирано съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) и Търговския 

закон (ТЗ). 

 Съгласно чл.5 от Наредба за упражняване правото на собственост на общината 

върху общинската част от капитала на търговските дружества представителен орган на 

едноличния собственик на капитала на дружеството (НУПСОКТД), приета с Решение 
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№67/09.12.1996 г. и допълнена с Решение № 214/24.09.2009 г. на Общински съвет – 

Ботевград, Общинският съвет упражнява правата на собственост на общината в 

предприятията – търговски дружества при условията, по реда и чрез органите, посочени в 

тази наредба. 

Съгласно наредбата органите на управление на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД са:  

 Едноличният собственик на капитала – Община Ботевград, чрез Общински 

съвет – Ботевград, който упражнява правата на общината, като решава 

въпросите от компетентността на Общото събрание; и  

 Управителят.  

Правомощията на ОбС – Ботевград и на Управителя са уредени в чл. 5 и чл. 6 от 

Учредителния акт на дружеството, приет с Решение № 175/28.09.2000 г. на ОбС – 

Ботевград. 

 Предметът на дейност на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е осъществяване на болнична 

помощ. На основание чл.46, ал.2 от ЗЛЗ министърът на финансите издава разрешение за 

лечебна дейност с № МБ-245/30.03.2012 г. на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за извършване 

на следните лечебни дейности: 

- Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се 

постигне в условията на извънболнична помощ; 

- Родилна помощ; 

- Рехабилитация; 

- Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от 

дружи лечебни заведения; 

- Вземане, съхраняване, снабдяване с кръв и кръвни съставки, трансфузионен надзор; 

- Медико-козметични услуги; 

- Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото 

в страната законодателство. 

3.  ЦЕЛИ НА ОДИТА 

Конкретните цели на настоящия одит са: 

3.1. Да се оцени законосъобразността на организацията и управлението на 

дейността на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД; 
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3.2. Да се оценят решенията на управителя на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД във 

връзка с организацията, управлението, отчитането и контрола на средства и 

дейностите; 

3.3. Да се оцени законосъобразността на придобиването, съхраняването, 

управлението и отчитането на имуществото на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД; 

3.4. Да се оценят адекватността и ефективността на прилаганата система за 

финансово управление и контрол в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД; 

3.5. Да се оцени законосъобразността на възлагане на обществени поръчки в 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. 

4.  ОБХВАТ НА ОДИТА 

В обхвата на одитния ангажимент се включени проверка и оценка на: 

4.1. Управление на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД и на неговата дейност; 

4.2. Анализ и оценка на управленските решения по реализиране на приходи и 

извършване на разходи; 

4.3. Анализ и оценка на управленските решения по предоставяне и управление на 

имуществото на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД; 

4.4. Законосъобразност на счетоводното отчитане; 

4.5. Спазване на нормативните изисквания при възлагане на обществени поръчки; 

4.6. Анализ и оценка на вътрешния контрол в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. 

Оценката на счетоводната система е извършена в контекста на отделните области, 

изследвани на етапа на изпълнение на одитната задача. 

При установяване законосъобразността на приходите от здравни услуги (чрез 

тестове по същество) не са изследвани въпросите, предмет на проверки от РЗОК – наличие 

на направление от пациента (първичен преглед), наличие на основание за извършване на 

вторичен преглед на пациента и съответствие на оказаната услуга с договорената с РЗОК. 

II. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКИ 

1. Управление на дружеството и на неговата дейност за периода от 01.01.2013 г. 

до 31.12.2015 г. 

1.1. Договори за възлагане на управлението на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД 
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1.1) Съгласно чл. 27 от НУПСВОЧКТД, кметът на Община Ботевград е сключил 

Договор от 07.04.2008 г. за възлагане управлението на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД с д-р 

Филип Петров Филев, съгласно Решение № 108/27.03.2008 г. Договорът се сключва за 

срок от три години, считано от 01.04.2008 г. 

1.2) След извършена проверка на съдържанието на Решение № 108/27.03.2008 г. на 

ОбС – Ботевград, се установи, че ОбС – Ботевград не е определил размера на 

възнаграждението на управителя. Нарушени са разпоредбите на чл. 12, т. 5 от 

НУПСВОЧКТД: 

„Чл. 12. Общински съвет като представителен орган на едноличния собственик на 

капитала в общинските търговски дружества – ЕООД – общината, има следните 

правомощия: 

5. Избира управителя (управителите), определя възнаграждението му и го 

освобождава от отговорност.“ 

1.3) В договора за управление от 07.04.2008 г. не е записана утвърдена от ОбС – 

Ботевград бизнес задача на търговското дружество по години. Такава бизнес задача не е 

утвърдена от ОбС – Ботевград. Нарушени са разпоредбите на чл. 31, ал. 1, 2 и ал. 3 от 

НУПСВОЧКТД: 

„чл. 31 (1) В договора за управление на общинските търговски дружества се 

записва утвърдена от ОбС бизнес задача на предприятието по години. 

(2) Бизнес задачата съдържа конкретни икономически показатели, чието 

изпълнение органите на управление следва да осигурят. 

(3) Въз основа на бизнес задачата управителите и съветите на директорите 

разработват и приемат бизнес програма за целия срок на действие на договора за 

управление и конкретно за всяка година.“ 

1.4) С Анекс от 30.03.2011 г. към договор от 07.04.2008 г. за възлагане 

управлението на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД,  между Община Ботевград и управителя на 

лечебното заведение, срокът на договора е подновен за нов тригодишен срок, съгласно 

Решение № 70/22.03.2011 г. на ОбС – Ботевград. Срокът на договора се удължава с три 

години, считано от 01.04.2011 г. до 01.04.2014 г. Спазени са разпоредбите на чл. 63, ал. 4 

от Закона за лечебните заведения, съгласно който след изтичане на тригодишния срок на 

договора, договорът за управление или контрол може да бъде подновен за нов тригодишен 

срок.  

Приложение № 1 - 3 

2.1) В съответствие с чл. 27 от НУПСВОЧКТД, кметът на Община Ботевград 

сключва договор от 02.04.2014 г. с д-р Филип Петров Филев, съгласно Решение № 

62/27.02.2014 г. за управление на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, с което се определя 

възнаграждение на управителя в размер на 2 100.00 лв. Договорът е сключен за срок до 
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провеждане на конкурс, считано от 02.04.2014 г. Нарушени са разпоредбите на чл. 63, ал. 3 

от ЗЛЗ: 

„чл. 63 (3) Управителите, съответно изпълнителните директори, на държавни и 

общински лечебни заведения за болнична помощ, диагностично-консултативни центрове 

– еднолични търговски дружества, и лечебни заведения по чл. 10 – еднолични търговски 

дружества, се определят от собственика след конкурс за срок от три години. 

Условията и редът за провеждане на конкурса се определят с наредба на министъра на 

здравеопазването. 

(4) След изтичане на тригодишния срок договорът за управление или контрол 

може да бъде подновен за нов тригодишен срок.“ 

2.2) С Анекс от 20.04.2015 г. към договор от 02.04.2014 г. за възлагане 

управлението на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, съгласно Решение № 55/26.03.2015 г. на 

ОбС – Ботевград, се променя възнаграждението на управителя, като същото се определя в 

размер на 90 % от заплатата на кмета на Община Ботевград.  

2.3) В договора за управление от 02.04.2014 г. не е записана утвърдена от ОбС – 

Ботевград бизнес задача на търговското дружество по години. Такава бизнес задача не е 

утвърдена от ОбС – Ботевград. Нарушени са разпоредбите на чл. 31, ал. 1, 2 и ал. 3 от 

НУПСВОЧКТД. 

Приложение № 4 и 5 

3.1) В съответствие с чл. 27 от НУПСВОЧКТД, кметът на Община Ботевград 

сключва договор от 17.08.2015 г. с д-р Филип Петров Филев, съгласно Решение № 

163/30.07.2015 г. на ОбС – Ботевград, за управление на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. 

Договорът е сключен за срок от три години, считано от 17.08.2015 г. Спазени са 

разпоредбите на чл. 63, ал. 4 от ЗЛЗ. 

3.2) В договора за управление от 17.08.2015 г. не е записана утвърдена от ОбС – 

Ботевград бизнес задача на търговското дружество по години. Такава бизнес задача не е 

утвърдена от ОбС – Ботевград. Нарушени са разпоредбите на чл. 31, ал. 1, 2 и ал. 3 от 

НУПСВОЧКТД. 

3.3) След извършена проверка на съдържанието на Решение № 163/30.07.2015 г. на 

ОбС – Ботевград, се установи, че ОбС – Ботевград не е определил размера на 

възнаграждението на управителя. Нарушени са разпоредбите на чл. 12, т. 5 от 

НУПСВОЧКТД. 

3.4) Съгласно договора от 17.08.2015 г. за възлагане управлението на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД, възнаграждението на назначения управител е в размер на 280 на сто от 

отчетената средна месечна брутна работна заплата в заведението, но не повече от 2 300.00 

лв.  

3.5) Съгласно Справка относно отговорните длъжностни лица в „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2015 г., изготвена от Гл. 
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счетоводител Григорий Гешев с Изх. № 210/15.02.2016 г., основното брутно месечно 

трудово възнаграждение на управителя д-р Филип Филев е в размер на 3 025.97 лв. 

Сумата надвишава максимално определения праг в договора за възлагане на управлението. 

Приложение № 6 - 8 

Извод: 

  Преди възлагането на  управлението на „МБАЛ – Ботевград“ с Договор от 

07.04.2008 г., с Анекс от 30.03.20144 г. към Договор от 07.04.2008 г., Договор 

от 02.04.2014 г. и Договор от 17.08.2015 г., Общински съвет – Ботевград не е 

утвърдил Бизнес задача на търговското дружество за периода на управление, 

в резултат на което в сключените договори за възлагане на управлението не е 

записана бизнес задачата, въз основа на която управителят трябва да се води 

и ръководи общинското търговско дружество и да изготвя бизнес програма за 

целия срок на действие на договора за управление и конкретно за всяка година. 

Нарушени са разпоредбите на чл. 31, ал. 1, 2 и ал. 3 от НУПСВОЧКТД. 

 С Решение № 108/27.03.2008 г. ОбС – Ботевград не определя размера на 

възнаграждението на управителя на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. Размерът 

на възнаграждението, посочено в Договор за възлагане на управлението от 

07.04.2008 г. не е определен от ОбС – Ботевград. Нарушени са разпоредбите 

на чл. 12, т. 5 от НУПСВОЧКТД. 

 С Решение № 62/27.02.2014 г. ОбС – Ботевград взема решение за възлагане 

управлението на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД на д-р Филип Петров Филев за 

срок до провеждане на конкурс, считано от 02.04.2014 г. Нарушени са 

разпоредбите на чл. 63, ал. 3 от ЗЛЗ и чл. 29 от НУПСВОЧКТД. 

 С Решение № 163/30.07.2015 г. ОбС – Ботевград не определя размера на 

възнаграждението на управителя на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. Размерът 

на възнаграждението, посочено в Договор за възлагане на управлението от 

17.08.2015 г. не е определен от ОбС – Ботевград. Нарушени са разпоредбите 

на чл. 12, т. 5 от НУПСВОЧКТД. 

 В договор за възлагане на управлението от 17.08.2015 г. на д-р Филип Петров 

Филев е записано, че възнаграждението на управителя е в размер на 280 на 

сто от отчетената средна месечна брутна работна заплата в заведението, 

но не повече от 2 300.00 лв. Съгласно справка относно отговорните 

длъжности лица в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за одитирания период, 

основното брутно месечно възнаграждение на управителя е в размер на 

3 025.97 лв. Сумата надвишава максимално определения праг в договора за 

възлагане на управлението. 

 В останалата си част проверените договори за възлагане на управлението на 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД са сключени законосъобразно. 
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Препоръки: 

 Въз основа на чл. 10, ал. 1 от Наредба за упражняване правото на 

собственост на общината върху общинската част от капитала от 

търговските дружества (НРУПСВОЧКТД), Председателят на Общински 

съвет – Ботевград да предприеме необходимите мерки за създаване на 

организация за изготвяне на Бизнес задача за управлението на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД за срока на действие на договори за възлагане управлението 

на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД в бъдещи периоди и същите да бъдат 

предоставени на ОбС – Ботевград по надлежния ред за утвърждаване в 

съответствие с чл. 12, т. 18 от НРУПСВОЧКТД. Утвърдените от ОбС – 

Ботевград Бизнес задачи за управлението на общинското търговско 

дружество следва да се включат в договорите, с които се възлага 

управлението на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, в съответствие с чл. 31, т. 1 

от НРУПСВОЧКТД. 

 Въз основа на чл. 10, ал. 1 от НРУПСВОЧКТД, Председателят на Общински 

съвет – Ботевград да предприеме необходимите действия при вземане на 

решение от Общински съвет – Ботевград за определяне на управител на 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, да се определи размера на възнаграждението на 

управителя в съответствие с чл. 12, т. 5 от НРУПСВОЧКТД. 

 Въз основа на чл. 10, ал. 1 от НРУПСВОЧКТД, Председателят на Общински 

съвет – Ботевград да предприеме необходимите мерки за спазване на чл. 63, 

ал. 3 от ЗЛЗ и чл. 29 от НРУПСВОЧКТД. 

1.2. Приемане на Годишен финансов отчет на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД от 

Общински съвет – Ботевград 

1.1) С Решение № 72/27.03.2014 г. на ОбС – Ботевград, ОбС – Ботевград приема 

Годишен финансов отчет за 2013 г., Отчет на приетия от ОбС – Ботевград Бизнес – план за 

2013 г. и Бизнес – план за 2014 г. на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. Спазени са разпоредбите 

на чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ и чл. 12, т. 3 и т. 18 от НУПСВОЧКТД.  

1.2) С Решение № 54/28.03.2013 г. на ОбС – Ботевград, е избран за проверител на 

годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. Трифонка Йонкова Велева –

регистриран одитор. ГФО за 2013 г. на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е проверен и заверен 

от Трифонка Йонкова Велева с дата 06.03.2014 г. 

1.3) С Решение № № 72/27.03.2014 г. на ОбС - Ботевград, ОбС – Ботевград избира 

за проверител на годишния финансов отчет за 2014 г. специализираното одиторско 

предприятие „ТРИВ“ ЕООД – д.е.с. Трифонка Йонкова Велева, регистриран одитор. 

Спазени са разпоредбите на чл. 146, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ. 

2.1) С Решение № 55/26.03.2015 г. на ОбС – Ботевград, ОбС – Ботевград приема 

Годишен финансов отчет за 2014 г., Отчет на приетия от ОбС – Ботевград Бизнес – план за 
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2014 г. и Бизнес – план за 2015 г. на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. Спазени са разпоредбите 

на чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ и чл. 12, т. 3 и т. 18 от НУПСВОЧКТД.  

2.2) ГФО за 2014 г. на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е проверен и заверен от 

Трифонка Йонкова Велева с дата 06.03.2015 г. Спазени са разпоредбите на чл. 146, ал. 1 и 

ал. 2 от ТЗ. 

2.3) С Решение № 55/26.03.2015 г. на ОбС - Ботевград, ОбС – Ботевград избира за 

проверител на годишния финансов отчет за 2015 г. специализираното одиторско 

предприятие „ТРИВ“ ЕООД – д.е.с. Трифонка Йонкова Велева, регистриран одитор. 

3.1) С Решение № 52/31.03.2016 г. на ОбС – Ботевград, ОбС – Ботевград приема 

Годишен финансов отчет за 2015 г., Отчет на приетия от ОбС – Ботевград Бизнес – план за 

2015 г. и Бизнес – план за 2016 г. на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. Спазени са разпоредбите 

на чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ и чл. 12, т. 3 и т. 18 от НУПСВОЧКТД.  

3.2) ГФО за 2015 г. на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е проверен и заверен от 

Трифонка Йонкова Велева с дата 26.02.2016 г. Спазени са разпоредбите на чл. 146, ал. 1 и 

ал. 2 от ТЗ. 

3.3) С Решение № 55/26.03.2015 г. на ОбС - Ботевград, ОбС – Ботевград избира за 

проверител на годишния финансов отчет за 2016 г. специализираното одиторско 

предприятие „ТРИВ“ ЕООД – д.е.с. Трифонка Йонкова Велева, регистриран одитор. 

Извод: 

 Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е представил пред Общински 

съвет - Ботевград Годишните финансови отчети за 2013 г., 2014 г. и за 2015 

г., като заедно с тях представя съответните Отчет на приетия от ОбС – 

Ботевград Бизнес – план за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. и Бизнес – план за 2014 г., 

2015 г. и 2016 г. на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД.  Спазени са разпоредбите на 

чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ и чл. 12, т. 3 и т. 18 от НУПСВОЧКТД. 

 Годишните финансови отчети за 2013 г., 2014 г. и за 2015 г. са проверени и 

заверени от независим одитор, избран с решение на ОбС – Ботевград за 

съответната година. Спазени са разпоредбите на чл. 146, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ. 

1.3 Управленски решения във връзка с изпълнение на Договори, сключени с 

НЗОК за одитирания период 

1) За извършване на проверката във връзка с изпълнение на Договори, сключени с 

НЗОК за одитирания период, от счетоводството на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД 

представиха сключените за периода договори с НЗОК, представлявана от директора на 

РЗОК – София област.  

2) Извърши се проверка конкретно на спазването на задължението на изпълнителя 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД относно обявяване на видно място на наименованията на 

клиничните пътеки, за които е сключен договора с НЗОК и цените, които НЗОК заплаща 
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за тях; работния график на кабинетите в диагностично-консултативния блок/приемния 

кабинет; информация за медицинските изделия посочени в алгоритъма на КП, които НЗОК 

не заплаща; видовете медицински изделия и цените, до които НЗОК заплаща за същите; 

списък на групи лица, освободени от потребителска такса. Това задължение е заложено в 

сключения договор с НЗОК за оказване на болнична помощ по клинични пътеки за всяка 

година. 

3) След извършената проверка се установи, следното: 

3.1) Във фоайето на първия етаж в Централен корпус на сградата на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД, е поставено електронно табло, от което здравноосигурените лица могат 

да получат информация относно цените на услугите, които се предоставят от „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД. 

3.2) На видно място е поставен списък на клиничните пътеки, за които е сключен 

договор с НЗОК, но не са посочени цените, които НЗОК заплаща за тях. 

3.3) Не е поставен на видно място работния график на кабинетите в диагностично-

консултативния блок/приемния кабинет. Такава информация е поставена на табела пред 

всеки един кабинет – лекарят, който извършва прегледи и работното му време.  

3.4) Не е поставена на видно място информация за медицинските изделия, посочени 

в алгоритъма на клиничните пътеки, които НЗОК не заплаща. 

3.5) Не е поставена информация на видно място относно видовете медицински 

изделия и цените, до които НЗОК заплаща за същите. 

3.6) На видно място е поставен списък на групите лица, освободени от 

потребителска такса. 

Приложение № 9 

Извод: 

 Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД не е предприел необходимите 

мерки за осигуряване на информация на здравноосигурителните лица относно 

медицинските изделия, посочени в алгоритъма на клиничните пътеки, които 

НЗОК не заплаща и видовете медицински изделия и цените, до които НЗОК 

заплаща за същите. В резултат на това се създават предпоставки за 

корупционни практики във връзка със закупуване на медицински изделия от 

здравноосигурителни лица, които медицински изделия са включени в 

алгоритъма на клиничните пътеки и следователно НЗОК заплаща тяхната 

стойност. 

Препоръка: 

 Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД да предприел необходимите 

мерки за осигуряване на информация на здравноосигурителните лица относно 

медицинските изделия, посочени в алгоритъма на клиничните пътеки, които 
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НЗОК не заплаща и видовете медицински изделия и цените, до които НЗОК 

заплаща за същите. 

1.4 Управленски решения във връзка с назначаване на работници и служители 

в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за одитирания период 

1) С Писмо с изх. № 2900-1010/19.04.2016 г. от вътрешния одитор е изискано да 

бъде представен вътрешно нормативен документ, чрез който се определя работната 

заплата на служителите в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за одитирания период. Главният 

счетоводител предоставя 2 броя заверени копия на Вътрешни правила за организация на 

работната заплата в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. 

1.1) Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ утвърждава Вътрешни правила за 

организация на работната заплата в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, които са неразделна част 

от Колективния трудов договор на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. Липсва дата на 

утвърждаване на вътрешните правила. Въпреки това вътрешният одитор приема, че 

представените вътрешни правила регламентират организацията на работната заплата в 

лечебното заведение за одитирания период, тъй като от Управителя са изискани 

действащи за периода, следователно предоставените вътрешни правила са действащи за 

периода. 

1.2) Вътрешните правила за организация на работната заплата съдържат общи 

положения, регламентират образуването на работна заплата, изменението на основните 

месечни работни заплати и допълнителни възнаграждения. 

1.3) В чл. 6, ал. 1 от Вътрешните правила за организация на работната заплата в 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, са посочени минимални прагове на началните заплати за 

съответните длъжности по категории в дружеството. 

Приложение № 10 и 11 

2) Извърши се преглед на предоставените заверени копия на Поименно щатно 

разписание в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД към 01.01.2013 г., Поименно щатно разписание в 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД към 01.01.2014 г., Поименно щатно разписание в „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД към 01.01.2015 г., утвърдени от управителя д-р Филип Филев, 

Приложение № 1 към Договор № 230477/21.02.2014 г. за оказване на болнична помощ по 

клинични пътеки, сключен между „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД и Национална 

Здравноосигурителна Каса (НЗОК) – Списък на специалистите, оказващи болнична помощ 

по клинични пътеки и Приложение № 1 към Договор № 230477/24.02.2015 г. за оказване 

на болнична помощ по клинични пътеки, сключен между „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД и 

Национална Здравноосигурителна Каса (НЗОК) – Списък на специалистите, оказващи 

болнична помощ по клинични пътеки.  

3) След извършената проверка на документите и съпоставянето на размера на 

началните заплати, посочени в Поименните щатни разписания и посочените минимални 

прагове във Вътрешните правила за организация на работната заплата в „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД, се установи следното: 
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3.1) В поименните щатни разписания, Началната заплата на управителя д-р Филип 

Петров Филев не съответства на уговорената в договорите за възлагане управлението на 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за съответния период. Допуснато е изплащане на основно 

месечно брутно възнаграждение на управителя на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД в по-

голям размер от определеното в договора за управление за съответния период. 
Нарушени са разпоредбите на чл. 38 от Наредба за упражняване правото на собственост на 

общината върху общинската част от капитала на търговските дружества. За 

документиране на установените несъответствия се изготви следната таблица: 

№ Към ……… г. 

Начална заплата, 

съгласно 

Поименно щатно 

разписание (лв.) 

Действащ договор 

Основно месечно 

възнаграждение съгласно 

Договор 

1. Към 01.01.2013 

г. 

2 317.00 лв. 1) Договор от 

07.04.2008 г.; 

2) Анекс от 

30.03.2011 г. към 

договор от 07.04.2008 

г. 

Три средни месечни брутни 

работни заплати за лечебното 

заведение, но не по-високо от 90 % 

основната заплата на Кмета на 

Общината. Съгласно Решение № 

12/10.11.2011 г. трудовото 

възнаграждение на Кмета на 

Община Ботевград е в размер на 

1 462.00 лв. 

2. Към 01.01.2014 

г. 

2 556.00 лв. 1) Анекс от 

30.03.2011 г. към 

договор от 07.04.2008 

г.; 

2) Договор от 

02.04.2014 г.; 

1) Три средни месечни брутни 

работни заплати за лечебното 

заведение, но не по-високо от 90 % 

основната заплата на Кмета на 

Общината. Съгласно Решение № 

12/10.11.2011 г. трудовото 

възнаграждение на Кмета на 

Община Ботевград е в размер на 

1 462.00 лв. 90 % от 1 462 е 

1 315.80 лв. 

2) 2 100.00 лв. 

3. Към 01.01.2015 

г. 

2 668.00 лв. 1) Договор от 

02.04.2014 г.; 

2) Анекс от 

20.04.2015 г. към 

Договор от 02.04.14 г. 

3) Договор от 

17.08.2015 г. 

1) 2 100.00 лв. 

2) 90 % от заплатата на Кмета на 

Община Ботевград. Съгласно 

Решение № 36/06.02.2014 г. 

трудовото възнаграждение на 

Кмета на Община Ботевград е в 

размер на 2 400.00 лв. 90 % от 

2 400 е 2 160.00 лв. 

3) 280 % от отчетната средната 

месечна брутна работна заплата в 

лечебното заведение, но не повече 

от 2 300.00 лв. 

Приложение № 1, 3, 4, 5, 12, 13 и 14  

3.2) Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е допуснал да назначи голям брой  

служители в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД на основна месечна заплата в по-малък размер, 

от определената във Вътрешните правила за организация на работната заплата в „МБАЛ – 
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Ботевград“ ЕООД за одитирания период. Нарушени са разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от 

Вътрешните правила за организация на работната заплата в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. 

Установеното нарушение в процентно съотношение, спрямо общия брой назначени 

служители в общинското търговско дружество, е изобразено в следната таблица: 

№ Към ……… г. 

Нарушения в 

сключените 

договори (бр.) 

Общ брой сключени 

трудови договори 

% на 

нарушенията 

от общия бр. 

1. Към 01.01.2013 г. 116 167 69,46 % 

2. Към 01.01.2014 г. 106 204 51,96 % 

3. Към 01.01.2015 г. 99 189 52,38 % 

Общо за периода: 321 560 57,32 % 

3.3) При определяне дали даден лекар има специалност или не, се използва 

информацията в Списъците на специалистите, оказващи болнична помощ по клинични 

пътеки, в които е записана специалността на лекарите със сключен договор с „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД. 

Приложение № 15 и 16 

3.4) За документиране на извършената проверка се изготви Работен документ № 1 

„Справка за извършена проверка и съпоставяне на утвърдените минимални прагове на 

началните заплати на персонала, съгласно Вътрешни правила за определяне на работната 

заплата в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД и началните заплати, посочени в Поименно щатно 

разписание в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за одитирания период“. 

Приложение № 17 

4) Съгласно Поименно щатно разписание към 01.01.2013 г. на „МБАЛ – Ботевград“ 

ЕООД, утвърдено от управителя д-р Филип Петров Филев, началната заплата на Началник 

отделение „Неврологично отделение“ Валерия Иванова Петрова е в размер на 1 500.00 лв. 

След извършена проверка в банковите извлечения на сметките на „МБАЛ – Ботевград“ 

ЕООД, се установи, че за м. септември 2013 г. Валерия Петрова е получила трудово 

възнаграждение в размер на 4 099.87 лв., сума, която многократно надвишава утвърдената 

начална заплата на служителя.  

В Обяснение с вх. № 9400-2787/1/05.08.2016 г., Управителят дава разяснение 

относно извършения разход и прилага документи, доказващи твърдението му. Съгласно 

даденото разяснение и приложените документи, д-р Валерия Иванова Петрова подава 

Молба за освобождаване поради навършване на пенсионна възраст. Молбата е 

удовлетворена от Управителя на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД и на същата са изплатени 

обезщетения, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда. Приложена е Заповед за 

освобождаването на д-р Валерия Петрова и Персонален фиш за получена работна заплата 

за м. Септември 2013 г. 

Приложение № 12, 322 - 324 

Извод: 
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 Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е утвърдил Поименно щатно 

разписание за 2013 г., за 2014 г и за 2015 г., в които е утвърдил начална 

заплата за своята длъжност в размер по-голям от посоченото 

възнаграждение в сключените договори за възлагане на управлението на 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. С това се нарушава изпълнението на Решения № 

70/22.03.2011 г., № 62/27.02.2014 г., № 55/26.03.2015 г. и № 163/30.07.2015 г. на 

Общински съвет, с които е възложено на Кмета на Община Ботевград да 

сключи договор за възлагане управлението на Община Ботевград на д-р Филип 

Петров Филев. Нарушени са разпоредбите на чл. 38 от Наредба за 

упражняване правото на собственост на общината върху общинската част 

от капитала на търговските дружества.  

 Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е сключил трудови договори с 

работници и служители, при което е допуснал размерът на 

възнагражденията по трудовите договори на работниците и служителите да 

бъде в размер по-малък от определените минимални прагове във Вътрешните 

правила за организация на работната заплата в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. 
Нарушени са разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Вътрешните правила за 

организация на работната заплата в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. 

Препоръки: 

 Кметът на Община Ботевград да предприеме необходимите мерки за 

уведомяване на компетентните органи за допуснатите нарушения във връзка 

с възнаграждението, което е изплащано на управителя на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД. 

 Кметът на Община Ботевград да предприеме необходимите мерки за 

уведомяване на компетентните органи за допуснатите нарушения на 

Вътрешните правила за организация на работната заплата в „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД. 

1.5 Управленски решения във връзка със сключване на граждански договори 

за одитирания период 

1) Вътрешният одитор извърши проверка на сключените граждански договори, 

приложени в касовите книги за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. След извършената проверка на 

сключените договори се установи, че поредните номера на сключените договори не 

съответстват на сключване на договорите хронологично. Вътрешният одитор изразява 

резерви по отношение на истинността на сключените договори. 

2) За извършената проверка се изготви Работен документ № 2 „Справка за 

сключени граждански договори между „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД и други лица за 

периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2015 г.“ 

Приложение № 18 
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3) След извършена проверка на касовите книги за 2013 г. се установи, че липсва 

приложен Договор № 22, а в същото време има сключени 2 броя договори с пореден номер 

24. 

4) Договор № 68 от 01.07.2014 г., сключен между „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД и 

Велизар Марков, не е подписан от управителя на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. 

Следователно договорът не е сключен действително между двете страни. Извършеният 

разход в размер на 118.00 лв. е документално необоснован.  

Приложение № 19 - 21 

5) През 2014 г. е отчетен разход с РКО № 710/22.12.2014 г. по граждански договор, 

сключен между „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД и д-р Ангел Евстатиев Площаков. В касовата 

книга не се съхранява оригинала на договора. В резултат на това вътрешния одитор смята, 

че извършения разход е документално необоснован. 

Приложение № 22 

6) През 2014 г. е отчетен разход с РКО № 711/22.12.2014 г. по граждански договор, 

сключен между „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД и Климент Григориев Гешев. В касовата 

книга не се съхранява оригинала на договора. В резултат на това вътрешния одитор смята, 

че извършения разход е документално необоснован. 

Приложение № 23 

Извод: 

 Поредните номера на сключените граждански договори не съответстват 

хронологично на датите на сключване на договорите. Вътрешният одитор 

изразява резерви по отношение на истинността на сключените договори. 

 Допуснато е изплащане на разход въз основа на договор, който не е подписан 

от управителя на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, в резултат на което 

договорът не е действителен. Извършеният разход е документално 

необоснован.  

 Допуснато е изплащане на разходи с РКО № 710 /22.12.2014 г.  по граждански 

договор, сключени с д-р Ангел Евстатиев Площаков и разход с РКО № 

711/22.12.2014 г. по граждански договор, сключен с Климент Григориев Гешев. 

Договорите липсват в касовите книги за 2014 г. Извършеният разход е 

документално необоснован.  

Препоръки: 

 Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД да предприеме необходимите 

мерки за недопускане изплащане на разходи по договори, които са 

документално необосновани. 

2. Анализ и оценка на управленските решения по реализиране на приходи и 

извършване на разходи 
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2.1 Вътрешни правила 

С писмо с изх. № 2900 – 1010/19.04.2016 г. изпратено от вътрешния одитор до 

управителя на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД се изиска да се представят вътрешни правила за 

финансово управление и контрол – Система за финансово управление и контрол.  

Изисканият документ не беше представен, тъй като управителят на общинското 

търговско дружество не е разработил и утвърдил вътрешни правила за финансово 

управление и контрол. „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е общинско търговско дружество, 

следователно е организация от публичния сектор, съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 2, т. 

7 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) и 

дейността му по отношение на финансовото управление се регламентира от ЗФУКПС.  

Извод: 

 Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД не е направил необходимата 

организация за създаване, утвърждаване и въвеждане на вътрешни правила за финансово 

управление и контрол в общинското търговско дружество. Не са спазени разпоредбите 

на чл. 7, ал. 1, т. 15 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. 

Препоръки: 

 Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД да предприеме необходимите 

мерки за създаване и въвеждане на вътрешни правила за финансово управление 

и контрол в общинското търговско дружество. 

2.2 Реализирани приходи за одитирания период 

2.2.1 Реализирани приходи през 2013 г. 

1) През 2013 г. „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е реализирала приходи от оперативна 

дейност общо в размер на 3 679 245,71 лв. От тях 97,68 % (3 593 850,55 лв.) са приходи от 

продажби на услуги, 0,16 % (5 858,18 лв.) е размерът на увеличението на незавършеното 

производство, 0,95 % (34 821.00 лв.) е размерът на приходите от финансирания и 1,22 % 

(44 715,98 лв.) е размерът на приходите от други продажби. 

1.1) Приходите от продажби на услуги са отчетени по сметка 703 с аналитична 

отчетност в зависимост от различния вид продажба на услуга.  

Наименование на 

сметка 
Аналитичност на сметка Стойност 

с/ка 703 "Приходи 

от продажби на 

услуги" 

  

  

  

  

  

703/1 - Медицински такси 48 127,42 

703/2 - Мед. Изследвания 2 732,43 

703/3 - РЗОК 3 422 333,71 

703/4 - Възстановени Стоп. Разходи 33 556,25 

703/5 - Немедицински услуги 17 463,84 

703/6 - ЕКГ 260,00 

703/7 - Скенер 3 080,00 

703/8 - Аборти 0,00 
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703/9 - Др. Изследвания 6 013,90 

703/10 - Други услуги 60 283,00 

Общо с-ка 703 3 593 850,55 

1.2) Приходите от финансирания са отчетени по сметка 705 с аналитична отчетност 

в зависимост от източника на финансиране. 

Наименование на 

сметка 
Аналитичност на сметка Стойност 

с/ка 705 "Приходи 

от финансирания" 

705/1 - Община Ботевград 7 437,00 

705/2 - Други финансирания 7 118,00 

  705/3 - Фин. За ДМА 20 266,00 

Общо с-ка 705 34 821,00 

1.3) Приходите от други продажби са отчетени по сметка 709 с аналитична 

отчетност в зависимост от вида продажби. 

Наименование на 

сметка 
Аналитичност на сметка Стойност 

с/ка 709 "Приходи 

от други продажби" 

709/1 - Наеми 44 715,98 

709/4 - Др. Приходи   

Общо с-ка 709 44 715,98 

1.4) Увеличението на незавършеното производство се изчислява като разлика 

между крайното салдо и началното салдо по сметка 611 „Разходи за основната дейност“. 

Увеличението на незавършеното производство се отнася към приходите за текущата 

година. 

Наименование  Аналитичност на сметка Стойност 

Увеличение на НП 611 - Крайно салдо 26 164,34 

611 - Начално салдо 20 306,16 

  Увеличение на НП 5 858,18 

В Отчета за приходи и разходи за 2013 г., посочената сума за увеличението на 

запасите от продукция и незавършено производство е 6 /хил. лв./. Посочената сума 

съответства на разликата от сумите от крайното и началното дебитно салдо на сметка 611 

„Разходи за основната дейност“. 

Приложение № 24 и 30 

2.2.2 Реализирани приходи през 2014 г. 

1) През 2014 г. „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е реализирала приходи от оперативна 

дейност общо в размер на 3 521 648.04 лв. От тях 97,34 % (3 427 906,70 лв.) са приходи от 

продажби на услуги, 1,36 % (47 887.250 лв.) е размерът на приходите от финансирания и 

1,30 % (45 854,09 лв.) е размерът на приходите от други продажби. 
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Наблюдава се намаление в размера на общите приходи с 4,28 % в сравнение с общо 

реализираните приходи през 2013 г. 

1.1) Приходите от продажби на услуги са отчетени по сметка 703 с аналитична 

отчетност в зависимост от различния вид продажба на услуга.  

Наименование 

на сметка 
Аналитичност на сметка 

Стойност за 

2014 г. 

Стойност за 

2013 г. 

Изменение 
(%)  

с/ка 703 

"Приходи от 

продажби на 

услуги" 

  

  

  

  

  

703/1 - Медицински такси 44 934,47 48 127,42 -6,63% 

703/2 - Мед. Изследвания 18 159,48 2 732,43 564,59% 

703/3 - РЗОК 3 215 406,36 3 422 333,71 -6,05% 
703/4 - Възстановени Стоп. 

Разходи 32 497,91 33 556,25 -3,15% 

703/5 - Немедицински услуги 17 658,90 17 463,84 1,12% 

703/6 - ЕКГ 560,00 260,00 0,00% 

703/7 - Скенер 4 490,00 3 080,00 45,78% 

  703/8 - Аборти 7 850,00 0,00 #DIV/0! 

  703/9 - Др. Изследвания 8 979,70 6 013,90 49,32% 

  703/10 - Други услуги 77 669,88 60 283,00 28,84% 

Общо с-ка 703 3 427 906,70 3 593 850,55 4,62% 

През 2014 г. се наблюдава съществено увеличение на приходите от медицински 

изследвания, отчитани по сметка 703/2 – увеличение в размер на 564,59 % в сравнение с 

приходите от медицински изделия, реализирани от предходната 2013 г. 

През 2014 г. се наблюдава съществено увеличение на приходите от скенер, 

отчитани по сметка 703/7 – увеличение в размер на 45,78 % в сравнение с приходите от 

скенер, реализирани от предходната 2013 г. 

През 2014 г. се наблюдава съществено увеличение на приходите от аборти, 

отчитани по сметка 703/8.  През 2013 г. не са реализирани приходи от аборти. 

През 2014 г. се наблюдава съществено увеличение на приходите от други 

изследвания, отчитани по сметка 703/9 – увеличение в размер на 49,32 % в сравнение с 

приходите от др. изследвания, реализирани от предходната 2013 г. 

1.2) Приходите от финансирания са отчетени по сметка 705 с аналитична отчетност 

в зависимост от източника на финансиране. 

Наименование 

на сметка 
Аналитичност на сметка 

Стойност за 

2014 г. 

Стойност за 

2013 г. 

Изменение 
(%)  

с/ка 705 

"Приходи от 

финансирания" 

  

705/1 - Община Ботевград 9 916,06 7 437,00 33,33% 

705/2 - Други финансирания 20 887,19 7 118,00 193,44% 

705/3 - Фин. За ДМА 17 084,00 20 266,00 -15,70% 

Общо с-ка 705 47 887,25 34 821,00 37,52% 
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През 2014 г. се наблюдава съществено увеличение на приходите от други 

финансирания, отчитани по сметка 705/2 – увеличение в размер на 193,44 % в сравнение с 

приходите от други финансирания, реализирани от предходната 2013 г. 

1.3) Приходите от други продажби са отчетени по сметка 709 с аналитична 

отчетност в зависимост от вида продажби. 

Наименование 

на сметка 
Аналитичност на сметка 

Стойност за 

2014 г. 

Стойност 

за 2013 г. 

Изменение 
(%)  

с/ка 709 

"Приходи от 

други продажби" 

709/1 - Наеми 21 938,00 44 715,98 -50,94% 

709/4 - Др. Приходи 23 916,09  0,00 #DIV/0! 

Общо с-ка 709 45 854,09 44 715,98 2,55% 

През 2014 г. се наблюдава съществено намаление на приходите от наеми, отчитани 

по сметка 709/1 – намаление в размер на 50,94 % в сравнение с приходите от наеми, 

реализирани от предходната 2013 г.  

Приложение № 25 и 31 

2.2.3 Реализирани приходи през 2015 г. 

1) През 2015 г. „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е реализирала приходи от оперативна 

дейност общо в размер на 3 437 680.55 лв. От тях 95,15 % (3 270 901.92 лв.) са приходи от 

продажби на услуги, 0,21 % (7 213.53 лв.) е размерът на увеличението на незавършеното 

производство, 3,56 % (122 211.86 лв.) е размерът на приходите от финансирания и 1,09 % 

(37 353.24 лв.) е размерът на приходите от други продажби. 

Наблюдава се намаление в размера на общите приходи с 6,57 % в сравнение с общо 

реализираните приходи през 2013 г. 

1.1) Приходите от продажби на услуги са отчетени по сметка 703 с аналитична 

отчетност в зависимост от различния вид продажба на услуга.  

Наименование 

на сметка 
Аналитичност на сметка 

Стойност за 

2015 г. 

Стойност за 

2013 г. 

Изменение 
(%) 

с/ка 703 

"Приходи от 

продажби на 

услуги" 

  

  

  

  

  

  

  

  

703/1 - Медицински такси 37 851,56 48 127,42 -21,35% 

703/2 - Мед. Изследвания 40 219,32 2 732,43 1371,92% 

703/3 - РЗОК 3 048 856,44 3 422 333,71 -10,91% 

703/4 - Възстановени Стоп. 

Разходи 35 734,78 33 556,25 6,49% 

703/5 - Немедицински услуги 15 406,24 17 463,84 -11,78% 

703/6 - ЕКГ 650,00 260,00 150,00% 

703/7 - Скенер 3 615,00 3 080,00 17,37% 

703/8 - Аборти 13 490,00 0,00 #DIV/0! 

703/9 - Др. Изследвания 7 962,61 6 013,90 32,40% 

703/10 - Други услуги 67 115,97 60 283,00 11,33% 
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Общо с-ка 703 3 270 901,92 3 593 850,55 -8,99% 

През 2015 г. се наблюдава съществено увеличение на приходите от медицински 

изследвания, отчитани по сметка 703/2 – увеличение в размер на 1 371,92 % в сравнение с 

приходите от медицински изделия, реализирани от предходната 2013 г. 

През 2015 г. се наблюдава съществено увеличение на приходите от ЕКГ, отчитани 

по сметка 703/6 – увеличение в размер на 150,00 % в сравнение с приходите от ЕКГ, 

реализирани от предходната 2013 г. 

През 2015 г. се наблюдава съществено увеличение на приходите от аборти, 

отчитани по сметка 703/8.  През 2013 г. не са реализирани приходи от аборти. 

1.2) Приходите от финансирания са отчетени по сметка 705 с аналитична отчетност 

в зависимост от източника на финансиране. 

Наименование 

на сметка 
Аналитичност на сметка 

Стойност 

за 2015 г. 

Стойност 

за 2013 г. 

Изменение 
(%) 

с/ка 705 "Приходи 

от финансирания" 

705/1 - Община Ботевград 69 916,06 7 437,00 840,11% 

705/2 - Други финансирания 35 211,80 7 118,00 394,69% 

  705/3 - Фин. За ДМА 17 084,00 20 266,00 -15,70% 

Общо с-ка 705 122 211,86 47 887,25 250,97% 

През 2015 г. се наблюдава съществено увеличение на приходите от финансирания 

от Община Ботевград, отчитани по сметка 705/1 – увеличение в размер на 840,11 % в 

сравнение с приходите от финансирания от Община Ботевград, реализирани от 

предходната 2013 г. 

През 2015 г. се наблюдава съществено увеличение на приходите от други 

финансирания, отчитани по сметка 705/2 – увеличение в размер на 394,64 % в сравнение с 

приходите от други финансирания, реализирани от предходната 2013 г. 

1.3) Приходите от други продажби са отчетени по сметка 709 с аналитична 

отчетност в зависимост от вида продажби. 

Наименование 

на сметка 
Аналитичност на сметка 

Стойност 

за 2015 г. 

Стойност 

за 2013 г. 

Изменение 

% 
с/ка 709 "Приходи 

от други 

продажби" 

709/1 - Наеми 21 415,42 44 715,98 -52,11% 

709/4 - Др. Приходи 15 937,82  0,00 
#DIV/0! 

Общо с-ка 709 37 353,24 44 715,98 -16,47% 

През 2015 г. се наблюдава съществено намаление на приходите от наеми, отчитани 

по сметка 709/1 – намаление в размер на 52,11 %, в сравнение с реализираните приходи от 

наеми през 2013 г. 

1.4) Увеличението на незавършеното производство се изчислява като разлика 

между крайното салдо и началното салдо по сметка 611 „Разходи за основната дейност“. 
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Увеличението на незавършеното производство се отнася към приходите за текущата 

година. 

Наименование  Аналитичност на сметка Стойност 

Увеличение на НП 611 - Крайно салдо 25 020,80 

611 - Начално салдо 17 807,27 

  Увеличение на НП 7 213,53 

В Отчета за приходи и разходи за 2015 г., посочената сума за увеличението на 

запасите от продукция и незавършено производство е 7 /хил. лв./. Посочената сума 

съответства на разликата от сумите от крайното и началното дебитно салдо на сметка 611 

„Разходи за основната дейност“. 

Приложение № 26 и 32 

2.3 Извършени разходи през одитирания период 

2.3.1 Извършени разходи през 2013 г. 

1) През 2013 г. „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е извършило разходи за оперативна 

дейност общо в размер на 3 700 479.07 лв. От тях 26,64 % (985 794.65 лв.) са разходи за 

суровини и материали, 6,84 % (253 149.38 лв.) е размерът на разходите за външни услуги, 

53,50 % (1 979 910.82 лв.) е размерът на разходите за възнаграждения, 10,31 % (381 673.84 

лв.) са извършените разходи за осигуровки, 2,04 % (75 482.41 лв.) са разходите за 

амортизация и 0,66 % (24 467.97 лв.) е размерът на другите разходи. 

1.1) Разходите за суровини и материали, посочени в Обобщена оборотна ведомост 

на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 2013 г., са равни на сбора от сумите по дебитните 

обороти на аналитичните сметки към сметка 601 „Разходи за материали“. 

Наименование на 

сметка 
Аналитичност на сметка Стойност 

с/ка 601 "Разходи за 

материали" 

601/1 – Канцеларски материали 21 928.36 лв. 

601/4 – Гориво-смазочни материали 41 593.35 лв. 

  601/5 - Медикаменти 308 717.35 лв. 

 601/7 – Консумативи 113 165.54 лв. 

 601/8 – Инвентар 23 542.78 лв. 

 601/9 – Вода 22 315.17 лв. 

 601/10 – Ел. енергия 113 591.80 лв. 

 601/11 - Отопление 98 928.47 лв. 

 601/13 – Медицински консумативи 146 292.39 лв. 

 601/21 – Разх. За храна на болни 52 280.66 лв. 

 601/22 – Разх. За храна ДМП 11 489.31 лв. 

 601/52 – Кръв и кръвни продукти 1 297.51 лв. 

 601/53 – Рентгенови филми 8 745.76 лв. 

 601/54 – Строителни материали 21 906.20 лв. 

Общо с-ка 601 985 794.65 лв. 
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В Отчета за приходи и разходи за 2013 г., посочената сума за разходи за суровини и 

материали е 986 /хил. лв./. Посочената сума съответства на сбора от сумите по дебитните 

обороти на аналитичните сметки към сметка 601 „Разходи за материали“. 

1.2) Разходите за външни услуги, посочени в Обобщена оборотна ведомост на 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 2013 г., са равни на сбора от сумите по дебитните обороти 

на аналитичните сметки към сметка 602 „Разходи за външни услуги“. 

Наименование на 

сметка 
Аналитичност на сметка Стойност 

с/ка 602 "Разходи за 

външни услуги" 

602/1 – Телефон 18 802.55 лв. 

602/2 – Абонамент техника 32 146.52 лв. 

  602/3 – Други външни услуги 63 569.73 лв. 

 602/5 – Разх. За охрана 5 532.00 лв. 

 602/6 – Разх. За ремонт 54 741.95 лв. 

 602/8 – Разх. За медицински услуги 55 412.40 лв. 

 602/9 – Ремонт апаратура 6 168.73 лв. 

 602/10 – Ремонт автомобили 16 775.50 лв. 

Общо с-ка 602 253 149.37 лв. 

В Отчета за приходи и разходи за 2013 г., посочената сума за разходи за външни 

услуги е 260 /хил. лв./. Посочената сума не съответства на сбора от сумите по дебитните 

обороти на аналитичните сметки към сметка 602 „Разходи за външни услуги“. 

Изпратено е писмо с изх. № 2900-1019/12.07.2016 г. от вътрешния одитор с искане 

за разяснение на въпроса защо общата сумата по сметка 602 от Обобщената оборотна 

ведомост за 2013 г. не съответства на сумата на външните услуги в Отчета за приходи и 

разходи за 2013 г. В отговор с писмо с вх. № 2900-1019/1/14.07.2016 г. главният 

счетоводител пояснява, че при изготвяне на Отчета за приходи и разходи за 2013 г. към 

външните услуги са прибавени и отчетените разходи по сметка 606 „Разходи за данъци“ в 

размер на 6 956.60 лв. Вътрешният одитор приема даденото разяснение. 

1.3) Разходите за възнаграждения, посочени в Обобщена оборотна ведомост на 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 2013 г., са равни на сбора от сумите по дебитните обороти 

на аналитичните сметки към сметка 604 „Разходи за заплати“. 

Наименование на 

сметка 
Аналитичност на сметка Стойност 

с/ка 604 "Разходи за 

заплати" 

  

604/1 – Щатен персонал 1 820 284.42 лв. 

604/2 – Извънщатен персонал 46 497.00 лв. 

604/7 – Разх. За заплати и провизии 92 614.40 лв. 

604/8 – Разх. За обезщетения по КТ 20 515.00 лв. 

Общо с-ка 604 1 979 910.82 лв. 
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В Отчета за приходи и разходи за 2013 г., посочената сума за разходи за 

възнаграждения е  1 980 /хил. лв./. Посочената сума съответства на сбора от сумите по 

дебитните обороти на аналитичните сметки към сметка 604 „Разходи за заплати“. 

1.4) Разходите за осигуровки, посочени в Обобщена оборотна ведомост на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД за 2013 г., са равни на сбора от сумите по дебитните обороти на 

аналитичните сметки към сметка 605 „Разходи за социални осигуровки и надбавки“. 

Наименование на 

сметка 
Аналитичност на сметка Стойност 

с/ка 605 "Разходи 

за социални 

осигуровки и 

надбавки" 

  

605/1 – Социално осигуряване 221 163.26 лв. 

605/2 – Здравно осигуряване 91 319.83 лв. 

605/5 – ДЗПО 31 933.59 лв. 

605/7 – Разх. За неизплатени отпуски 17 533.16 лв. 

 605/8 – Разх. За ваучери 19 724.00 лв. 

Общо с-ка 605 381 673.84 лв. 

В Отчета за приходи и разходи за 2013 г., посочената сума за разходи за 

възнаграждения е 382 /хил. лв./. Посочената сума съответства на сбора от сумите по 

дебитните обороти на аналитичните сметки към сметка 605 „Разходи за социални 

осигуровки и надбавки“. 

1.5) Разходите за амортизация, посочени в Обобщена оборотна ведомост на „МБАЛ 

– Ботевград“ ЕООД за 2013 г., са равни на дебитните обороти на сметка 603 „Разходи за 

амортизация“, която няма аналитична отчетност за разходите за амортизация на 

дълготрайни материални активи и разходи за амортизация на дълготрайни нематериални 

активи. Разходите за амортизация са в размер на 75 482.41 лв. 

В Отчета за приходи и разходи за 2013 г., посочената сума за разходи за 

амортизации е 75 /хил. лв./. Посочената сума съответства на сумата, посочена в дебитните 

обороти на сметка 603 „Разходи за амортизации“. 

1.6) Извършени други разходи, посочени в Обобщена оборотна ведомост на „МБАЛ 

– Ботевград“ ЕООД за 2013 г., са равни на сбора на сумите по дебитните обороти на 

аналитичните сметки към сметка 609 „Други разходи“. 

Наименование на 

сметка 
Аналитичност на сметка Стойност 

с/ка 609 "Други 

разходи" 

  

609/1 – Командировки 5 461.07 лв. 

609/4 – Консултации със 

специалисти 6 380.00 лв. 

609/5 – Наеми 2 592.00 лв. 

609/6 – Други 6 834.90 лв. 

609/10 – Глоби РЗОК 3 200.00 лв. 

Общо с-ка 609 24 467.97 лв. 
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В Отчета за приходи и разходи за 2013 г., посочената сума за извършени други 

разходи е 24 /хил. лв./. Посочената сума съответства на сбора от сумите по дебитните 

обороти на аналитичните сметки към сметка 609 „Други разходи“. 

2.3.2 Разходи през 2014 г. 

1) През 2013 г. „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е извършило разходи за оперативна 

дейност общо в размер на 3 611 287.87 лв. От тях 23,59 % (852 066.9 лв.) са разходи за 

суровини и материали, 6,93 % (250 173.08 лв.) е размерът на разходите за външни услуги, 

55,25 % (1 995 274.64 лв.) е размерът на разходите за възнаграждения, 10,61 % (383 172.90 

лв.) са извършените разходи за осигуровки, 2,78 % (100 459.68 лв.) са разходите за 

амортизация, 0,60 % (21 784.11 лв.) е размерът на другите разходи и 0,23 % (8 357.07 лв.) е 

размерът на намалението на незавършеното производство. 

Наблюдава се намаление на извършените разходи с 9 % в сравнение с извършените 

разходи от предходната 2013 г. 

1.1) Разходите за суровини и материали, посочени в Обобщена оборотна ведомост 

на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 2014 г., са равни на сбора от сумите по дебитните 

обороти на аналитичните сметки към сметка 601 „Разходи за материали“. 

Наименование 

на сметка 
Аналитичност на сметка 

Стойност за 

2014 г. 

Стойност 

за 2013 г. 

Изменение 

% 

с/ка 601 "Разходи 

за материали" 

601/1 – Канцеларски 

материали 24 558,45 лв. 21 928,36 11,99% 
601/4 – Гориво-смазочни 

материали 43 874,69 лв. 41 593,35 5,48% 

  601/5 - Медикаменти 259 349,86 лв. 308 717,35 -15,99% 

 601/7 – Консумативи 119 277,56 лв. 113 165,54 5,40% 

 601/8 – Инвентар 3 443,82 лв. 23 542,78 -85,37% 

 601/9 – Вода 15 016,37 лв. 22 315,17 -32,71% 

 601/10 – Ел. енергия 109 999,81 лв. 113 591,80 -3,16% 

 601/11 - Отопление 85 365,07 лв. 98 928,47 -13,71% 

 601/13 – Мед. консумативи 108 654,56 лв. 146 292,39 -25,73% 

 

601/21 – Разх. За храна на 

болни 47 448,98 лв. 52 280,66 -9,24% 

 601/22 – Разх. За храна ДМП 11 171,60 лв. 11 489,31 -2,77% 

 

601/52 – Кръв и кръвни 

продукти 520,60 лв. 1 297,51 -59,88% 

 601/53 – Рентгенови филми 8 965,34 лв. 8 745,76 2,51% 

 

601/54 – Строителни 

материали 14 419,68 лв. 21 906,20 -34,18% 

Общо с-ка 601 852 066,39 лв. 985 794,65  -13,57% 

Наблюдава се съществено намаление на разходите за инвентар, отчитани по сметка 

601/8 в размер на 85,37 %,в сравнение с извършените разходи за 2013 г. 
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Наблюдава се съществено намаление на разходите за вода, отчитани по сметка 

601/9 в размер на 32,71 % в сравнение с извършените разходи за вода за 2013 г. 

Наблюдава се съществено намаление на разходите за кръв и кръвни продукти, 

отчитани по сметка 601/52 в размер на 59,88 % в сравнение с извършените разходи през 

2013 г. 

Наблюдава се съществено намаление на разходите за строителни материали, 

отчитани по сметка 601/54 в размер на 34,18 % в сравнение с извършените разходи за 2013 

г. 

В Отчета за приходи и разходи за 2014 г., посочената сума за разходи за суровини и 

материали е 852 /хил. лв./. Посочената сума съответства на сбора от сумите по дебитните 

обороти на аналитичните сметки към сметка 601 „Разходи за материали“. 

1.2) Разходите за външни услуги, посочени в Обобщена оборотна ведомост на 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 2014 г., са равни на сбора от сумите по дебитните обороти 

на аналитичните сметки към сметка 602 „Разходи за външни услуги“. 

Наименование 

на сметка 
Аналитичност на сметка 

Стойност за 

2014 г. 

Стойност за 

2013 г. 

Изменение 

% 

с/ка 602 "Разходи 

за външни 

услуги" 

602/1 – Телефон 19 425,94 лв. 18 802,55 3,32% 

602/2 – Абонамент техника 32 148,09 лв. 32 146,52 0,00% 

  602/3 – Други външни услуги 91 715,84 лв. 63 569,73 44,28% 

 602/5 – Разх. За охрана 5 115,28 лв. 5 532,00 -7,53% 

 602/6 – Разх. За ремонт 24 731,29 лв. 54 741,95 -54,82% 

 

602/8 – Разх. За медицински 

услуги 56 264,00 лв. 55 412,40 1,54% 

 602/9 – Ремонт апаратура 7 210,07 лв. 6 168,73 16,88% 

 602/10 – Ремонт автомобили 13 562,57 лв. 16 775,50 -19,15% 

Общо с-ка 602 250 173,08 лв. 253 149,38 -1,18% 

Наблюдава се съществено увеличение на разходите за други външни услуги, 

отчитани по сметка 602/3 в размер на 44,28 % в сравнение с извършените разходи през 

2013 г. 

Наблюдава се съществено намаление на разходите за ремонт, отчитани по сметка 

602/6 в размер на 54,82 % в сравнение с извършените разходи през 2013 г. 

В Отчета за приходи и разходи за 2014 г., посочената сума за разходи за външни 

услуги е 257 /хил. лв./. Посочената сума не съответства на сбора от сумите по дебитните 

обороти на аналитичните сметки към сметка 602 „Разходи за външни услуги“. 

Изпратено е писмо с изх. № 2900-1019/12.07.2016 г. от вътрешния одитор с искане 

за разяснение на въпроса защо общата сумата по сметка 602 от Обобщената оборотна 

ведомост за 2014 г. не съответства на сумата на външните услуги в Отчета за приходи и 

разходи за 2014 г. В отговор с писмо с вх. № 2900-1019/1/14.07.2016 г. главният 
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счетоводител пояснява, че при изготвяне на Отчета за приходи и разходи за 2014 г. към 

външните услуги са прибавени и отчетените разходи по сметка 606 „Разходи за данъци“ в 

размер на 6 951.04 лв. Вътрешният одитор приема даденото разяснение. 

1.3) Разходите за възнаграждения, посочени в Обобщена оборотна ведомост на 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 2014 г., са равни на сбора от сумите по дебитните обороти 

на аналитичните сметки към сметка 604 „Разходи за заплати“. 

Наименование 

на сметка 
Аналитичност на сметка 

Стойност за 

2014 г. 

Стойност 

за 2013 г. 

Изменение 

% 

с/ка 604 

"Разходи за 

заплати" 

  

604/1 – Щатен персонал 1 793 404,76 лв. 1 820 284,42 -1,48% 

604/2 – Извънщатен персонал 55 530,00 лв. 46 497,00 19,43% 
604/7 – Разх. За заплати и 

провизии 107 878,28 лв. 92 614,40 16,48% 
604/8 – Разх. За обезщетения 

по КТ 38 461,60 лв. 20 515,00 87,48% 

Общо с-ка 604 1 995 274,64 лв. 1 979 910,81 0,78% 

Наблюдава се съществено увеличение на разходите за обезщетения по Кодекса на 

труда., отчитани по сметка 604/8 в размер на 87,48 % в сравнение с извършените разходи 

през 2013 г. 

В Отчета за приходи и разходи за 2014 г., посочената сума за разходи за 

възнаграждения е  1 995 /хил. лв./. Посочената сума съответства на сбора от сумите по 

дебитните обороти на аналитичните сметки към сметка 604 „Разходи за заплати“. 

1.4) Разходите за осигуровки, посочени в Обобщена оборотна ведомост на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД за 2014 г., са равни на сбора от сумите по дебитните обороти на 

аналитичните сметки към сметка 605 „Разходи за социални осигуровки и надбавки“. 

Наименование 

на сметка 
Аналитичност на сметка 

Стойност за 

2014 г.  

Стойност 

за 2013 г. 

Изменение 

% 

с/ка 605 

"Разходи за 

социални 

осигуровки и 

надбавки" 

  

605/1 – Социално осигуряване 218 506,72 лв. 221 163,26 -1,20% 

605/2 – Здравно осигуряване 91 139,29 лв. 91 319,83 -0,20% 

605/5 – ДЗПО 31 000,42 лв. 31 933,59 -2,92% 

605/7 – Разх. За неизплатени 

отпуски 20 286,47 лв. 17 533,16 15,70% 

 605/8 – Разх. За ваучери 22 240,00 лв. 19 724,00 12,76% 

Общо с-ка 605 383 172,90 лв. 381 673,84 0,39 % 

В Отчета за приходи и разходи за 2014 г., посочената сума за разходи за 

възнаграждения е 383 /хил. лв./. Посочената сума съответства на сбора от сумите по 

дебитните обороти на аналитичните сметки към сметка 605 „Разходи за социални 

осигуровки и надбавки“. 

1.5) Разходите за амортизация, посочени в Обобщена оборотна ведомост на „МБАЛ 

– Ботевград“ ЕООД за 2014 г., са равни на дебитните обороти на сметка 603 „Разходи за 
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амортизация“, която няма аналитична отчетност за разходите за амортизация на 

дълготрайни материални активи и разходи за амортизация на дълготрайни нематериални 

активи. Разходите за амортизация са в размер на 100 459.68 лв. 

В Отчета за приходи и разходи за 2014 г., посочената сума за разходи за 

амортизации е 100 /хил. лв./. Посочената сума съответства на сумата, посочена в 

дебитните обороти на сметка 603 „Разходи за амортизации“. 

Наблюдава се увеличение на разходите за амортизация в размер на 33,09 % в 

сравнение с извършените разходи през 2013 г. 

1.6) Извършени други разходи, посочени в Обобщена оборотна ведомост на „МБАЛ 

– Ботевград“ ЕООД за 2014 г., са равни на сбора на сумите по дебитните обороти на 

аналитичните сметки към сметка 609 „Други разходи“. 

Наименование 

на сметка 
Аналитичност на сметка 

Стойност за 

2014 г. 

Стойност 

за 2013 г. 

Изменение 

% 

с/ка 609 

"Други 

разходи" 

  

609/1 – Командировки 4 183,31 лв. 5 461,07 -23,40% 
609/4 – Консултации със 

специалисти 7 020,00 лв. 6 380,00 10,03% 

609/5 – Наеми 3 260,80 лв. 2 592,00 25,80% 

609/6 – Други 2 570,00 лв. 6 834,90 -62,40% 

609/10 – Глоби РЗОК 4 750,00 лв. 3 200,00 48,44% 
Общо с-ка 609 21 784,11 лв.  -10,97% 

Наблюдава се съществено намаление на другите разходи, отчитани по сметка 609/6 

в размер на 62,40 % в сравнение с извършените разходи през 2013 г. 

Наблюдава се съществено увеличение на разходите за глоби от РЗОК, отчитани по 

сметка 609/10 в размер на 48,44 % в сравнение с извършените разходи през 2013 г. 

В Отчета за приходи и разходи за 2014 г., посочената сума за извършени други 

разходи е 22 /хил. лв./. Посочената сума съответства на сбора от сумите по дебитните 

обороти на аналитичните сметки към сметка 609 „Други разходи“. 

1.7) Намалението на незавършеното производство се изчислява като разлика между 

началното салдо и крайното салдо по сметка 611 „Разходи за основната дейност“. 

Увеличението на незавършеното производство се отнася към приходите за текущата 

година. 

Наименование  Аналитичност на сметка Стойност 

Увеличение на НП 611 - Крайно салдо 26 164,34 лв. 

611 - Начално салдо  17 807,27 лв.  

  Увеличение на НП 8 357,07 лв. 

В Отчета за приходи и разходи за 2014 г., посочената сума за намаление на запасите 

от продукция и незавършено производство е 8 /хил. лв./. Посочената сума съответства на 
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разликата от сумите от началното и крайното дебитно салдо на сметка 611 „Разходи за 

основната дейност“. 

2.3.3 Извършени разходи през 2015 г. 

1) През 2015 г. „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е извършило разходи за оперативна 

дейност общо в размер на 3 528 903.54 лв. От тях 22,87 % (807 153.20 лв.) са разходи за 

суровини и материали, 6,49 % (228 942.02 лв.) е размерът на разходите за външни услуги, 

56,97 % (2 010 493.39 лв.) е размерът на разходите за възнаграждения, 10,75 % (379 238.85 

лв.) са извършените разходи за осигуровки, 2,15 % (75 747.17 лв.) са разходите за 

амортизация и 0,77 % (27 328.91 лв.) е размерът на другите разходи. 

1.1) Разходите за суровини и материали, посочени в Обобщена оборотна ведомост 

на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 2015 г., са равни на сбора от сумите по дебитните 

обороти на аналитичните сметки към сметка 601 „Разходи за материали“. 

Наименование 

на сметка 
Аналитичност на сметка 

Стойност за 

2015 г.  

Стойност за 

2013 г. 

Изменение 

% 

с/ка 601 

"Разходи за 

материали" 

601/1 – Канцеларски материали 29 012,98 лв. 21 928,36 32,31% 
601/4 – Гориво-смазочни 

материали 31 717,38 лв. 41 593,35 -23,74% 

  601/5 - Медикаменти 248 676,22 лв. 308 717,35 -19,45% 

 601/7 – Консумативи 123 682,84 лв. 113 165,54 9,29% 

 601/8 – Инвентар 7 621,96 лв. 23 542,78 -67,63% 

 601/9 – Вода 9 306,72 лв. 22 315,17 -58,29% 

 601/10 – Ел. енергия 115 422,35 лв. 113 591,80 1,61% 

 601/11 - Отопление 80 669,76 лв. 98 928,47 -18,46% 

 

601/13 – Медицински 

консумативи 97 714,52 лв. 146 292,39 -33,21% 

 

601/21 – Разх. За храна на 

болни 45 568,25 лв. 52 280,66 -12,84% 

 601/22 – Разх. За храна ДМП 10 600,08 лв. 11 489,31 -7,74% 

 

601/52 – Кръв и кръвни 

продукти 485,00 лв. 1 297,51 -62,62% 

 601/53 – Рентгенови филми 2 384,36 лв. 8 745,76 -72,74% 

 601/54 – Строителни материали 4 290,78 лв. 21 906,20 -80,41% 

Общо с-ка 601 807 153,20 лв. 985 794,65 -18,12% 

Наблюдава се съществено увеличение на разходите за канцеларски материали, 

отчитани по сметка 601/1 в размер на 32,31 % в сравнение с извършените разходи през 

2013 г. 

Наблюдава се съществено намаление на разходите за инвентар, отчитани по сметка 

601/8 в размер на 67,63 %,в сравнение с извършените разходи за 2013 г. 
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Наблюдава се съществено намаление на разходите за вода, отчитани по сметка 

601/9 в размер на 58,29 % в сравнение с извършените разходи за вода за 2013 г. 

Наблюдава се съществено намаление на разходите за медицински консумативи, 

отчитани по сметка 601/13 в размер на 33,21 % в сравнение с извършените разходи през 

2013 г. 

В Отчета за приходи и разходи за 2015 г., посочената сума за разходи за суровини и 

материали е 807 /хил. лв./. Посочената сума съответства на сбора от сумите по дебитните 

обороти на аналитичните сметки към сметка 601 „Разходи за материали“. 

Наблюдава се съществено намаление на разходите за кръв и кръвни продукти, 

отчитани по сметка 601/52 в размер на 62,62 % в сравнение с извършените разходи през 

2013 г. 

Наблюдава се съществено намаление на разходите за рентгенови филми, отчитани 

по сметка 601/53 в размер на 72,74 % в сравнение с извършените разходи през 2013 г. 

Наблюдава се съществено намаление на разходите за строителни материали, 

отчитани по сметка 601/54 в размер на 80,41 % в сравнение с извършените разходи за 2013 

г. 

1.2) Разходите за външни услуги, посочени в Обобщена оборотна ведомост на 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 2015 г., са равни на сбора от сумите по дебитните обороти 

на аналитичните сметки към сметка 602 „Разходи за външни услуги“. 

 

Наименование 

на сметка 
Аналитичност на сметка 

Стойност за 

2015 г. 

Стойност 

за 2013 г. 

Изменение 

% 
с/ка 602 

"Разходи за 

външни 

услуги" 

602/1 – Телефон 18 139,52 лв. 18 802,55 -3,53% 

602/2 – Абонамент техника 30 840,39 лв. 32 146,52 -4,06% 

  602/3 – Други външни услуги 62 178,45 лв. 63 569,73 -2,19% 

 602/5 – Разх. За охрана 4 578,00 лв. 5 532,00 -17,25% 

 602/6 – Разх. За ремонт 30 481,00 лв. 54 741,95 -44,32% 

 

602/8 – Разх. За медицински 

услуги 50 564,40 лв. 55 412,40 -8,75% 

 602/9 – Ремонт апаратура 13 068,10 лв. 6 168,73 111,84% 

 602/10 – Ремонт автомобили 19 092,16 лв. 16 775,50 13,81% 

Общо с-ка 602 228 942,02 лв. 253 149,38 -9,56% 

Наблюдава се съществено намаление на разходите за ремонт, отчитани по сметка 

602/6 в размер на 44,32 % в сравнение с извършените разходи през 2013 г. 

Наблюдава се съществено увеличение на разходите за ремонт на апаратура, 

отчитани по сметка 602/9 в размер на 111.84 % в сравнение с извършените разходи през 

2013 г. 
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В Отчета за приходи и разходи за 2015 г., посочената сума за разходи за външни 

услуги е 236 /хил. лв./. Посочената сума не съответства на сбора от сумите по дебитните 

обороти на аналитичните сметки към сметка 602 „Разходи за външни услуги“. 

1.3) Разходите за възнаграждения, посочени в Обобщена оборотна ведомост на 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 2015 г., са равни на сбора от сумите по дебитните обороти 

на аналитичните сметки към сметка 604 „Разходи за заплати“. 

Наименование 

на сметка 
Аналитичност на сметка 

Стойност за 

2015 г. 

Стойност за 

2013 г. 

Изменение 

% 

с/ка 604 "Разходи 

за заплати" 

  

604/1 – Щатен персонал 1 809 306,34 лв. 1 820 284,42 -0,60% 

604/2 – Извънщатен персонал 57 315,11 лв. 46 497,00 23,27% 
604/7 – Разх. За заплати и 

провизии 111 162,96 лв. 92 614,40 20,03% 
604/8 – Разх. За обезщетения 

по КТ 32 708,98 лв. 20 515,00 59,44% 

Общо с-ка 604 2 010 493,39 лв. 1 979 910,82 1,54 % 

Наблюдава се съществено увеличение на разходите за извънщатен персонал, 

отчитани по сметка 604/2 в размер на 23,27 % в сравнение с извършените разходи през 

2013 г. 

Наблюдава се съществено увеличение на разходите за обезщетения по КТ, отчитани 

по сметка 604/8 в размер на 59,44 % в сравнение с извършените разходи през 2013 г. 

В Отчета за приходи и разходи за 2015 г., посочената сума за разходи за 

възнаграждения е  2 010 /хил. лв./. Посочената сума съответства на сбора от сумите по 

дебитните обороти на аналитичните сметки към сметка 604 „Разходи за заплати“. 

1.4) Разходите за осигуровки, посочени в Обобщена оборотна ведомост на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД за 2015 г., са равни на сбора от сумите по дебитните обороти на 

аналитичните сметки към сметка 605 „Разходи за социални осигуровки и надбавки“. 

Наименование 

на сметка 
Аналитичност на сметка 

Стойност за 

2015 г. 

Стойност за 

2013 г. 

Изменение 

% 

с/ка 605 

"Разходи за 

социални 

осигуровки и 

надбавки" 

  

605/1 – Социално осигуряване 222 679,00 лв. 221 163,26 0,69% 

605/2 – Здравно осигуряване 92 087,26 лв. 91 319,83 0,84% 

605/5 – ДЗПО 32 595,70 лв. 31 933,59 2,07% 

605/7 – Разх. За неизплатени 

отпуски 20 778,89 лв. 17 533,16 18,51% 

 605/8 – Разх. За ваучери 11 098,00 лв. 19 724,00 -43,73% 

Общо с-ка 605 379 238,85 лв. 381 673,84 -0,64% 

Наблюдава се съществено намаление на разходите за ваучери, отчитани по сметка 

605/8 в размер на 43,73 % в сравнение с извършените разходи през 2013 г. 
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В Отчета за приходи и разходи за 2015 г., посочената сума за разходи за 

възнаграждения е 379 /хил. лв./. Посочената сума съответства на сбора от сумите по 

дебитните обороти на аналитичните сметки към сметка 605 „Разходи за социални 

осигуровки и надбавки“. 

1.5) Разходите за амортизация, посочени в Обобщена оборотна ведомост на „МБАЛ 

– Ботевград“ ЕООД за 2015 г., са равни на дебитните обороти на сметка 603 „Разходи за 

амортизация“, която няма аналитична отчетност за разходите за амортизация на 

дълготрайни материални активи и разходи за амортизация на дълготрайни нематериални 

активи. Разходите за амортизация са в размер на 75 747.17 лв. 

В Отчета за приходи и разходи за 2015 г., посочената сума за разходи за 

амортизации е 76 /хил. лв./. Посочената сума съответства на сумата, посочена в дебитните 

обороти на сметка 603 „Разходи за амортизации“. 

1.6) Извършени други разходи, посочени в Обобщена оборотна ведомост на „МБАЛ 

– Ботевград“ ЕООД за 2015 г., са равни на сбора на сумите по дебитните обороти на 

аналитичните сметки към сметка 609 „Други разходи“. 

Наименование 

на сметка 
Аналитичност на сметка 

Стойност за 

2015 г. 

Стойност 

за 2013 г. 

Изменение 

% 

с/ка 609 

"Други 

разходи" 

  

609/1 – Командировки 5 150,66 лв. 5 461,07 -5,68% 
609/4 – Консултации със 

специалисти 6 265,00 лв. 6 380,00 -1,80% 

609/5 – Наеми 2 650,32 лв. 2 592,00 2,25% 

609/6 – Други 12 162,93 лв. 6 834,90 77,95% 

 609/10 – Глоби РЗОК 600,00 лв. 3 200,00 -81,25% 

 609/11 – РЗИ 500,00 лв.  #DIV/0! 

Общо с-ка 609 27 328,91 лв. 24 467,97 -4,64 % 

В Отчета за приходи и разходи за 2015 г., посочената сума за извършени други 

разходи е 27 /хил. лв./. Посочената сума съответства на сбора от сумите по дебитните 

обороти на аналитичните сметки към сметка 609 „Други разходи“.  

2.4 Финансов резултат на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за одитирания период 

Съгласно Отчетите за приходи и разходи за 2013 г., 2014 г. и 2015 г., „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД има следния финансов резултат по години: 

Година 2013 2014 2015 Изменение 

през 2014 

спрямо 2013 

Изменение 

през 2015 

спрямо 2013 

Приходи от 

операт. дейност 

3 680 3 522 3 438 4,29% 6,58% 

Разходи от операт. 

дейност 

3 707 3 617 3 535 2,43% 4,64% 

Печалба (Загуба)   (18) (88) (114) 79,55% 84,21% 
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Изменението се изчислява по формулата: 

Изменение = ( 
Стойност 𝟏  

Стойност 𝟐
 – 1) * 100, където: 

Стойност 1 – Стойност за текущия период (2014 г. или 2015 г.) 

Стойност 2 – Стойност за базисния период 2013 г. 

Извод: 

 През 2014 г. се наблюдава  намаление на приходите от оперативната дейност 

с 4,29 % в сравнение с приходите от 2013 г. 

 През 2015 г. се наблюдава  намаление на приходите от оперативната дейност 

с 6,58 % в сравнение с приходите от 2013 г. 

 През 2014 г. се наблюдава  намаление на разходите от оперативната дейност 

с 2,43 % в сравнение с разходите от 2013 г. 

 През 2015 г. се наблюдава  намаление на приходите от оперативната дейност 

с 4,64 % в сравнение с разходите от 2013 г. 

 През 2014 г. се наблюдава  нарастване на загубата нараства с 79,55 % в 

сравнение със загубата от 2013 г. 

 През 2015 г. се наблюдава нарастване на загубата с 84,21 % в сравнение със 

загубата от 2013 г. 

Приложение № 24 - 26 

2.5 Проверка и анализ на счетоводните баланси за одитирания период 

2.5.1 Проверка и анализ на Счетоводен баланс за 2013 г. 

1) Извърши се проверка на Счетоводен баланс за 2013 г. на „МБАЛ – Ботевград“ 

ЕООД и се съпоставиха данните, записани в баланса с данните от Обобщената оборотна 

ведомост за 2013 г. на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД и предоставения Амортизационен план 

за 2013 г. на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. В резултат на извършената съпоставка се 

констатира следното: 

1.1) В Счетоводния баланс за 2013 г. на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е посочен 

размер на дълготрайните материални активи в размер на 384 хил. лв.  

Приложение № 27 и 30 

Балансовата стойност на дълготрайните материали активи (ДМА) в счетоводния 

баланс е разликата между сбора на крайните дебитни салда по сметките, в които са 

отчетени ДМА и крайното кредитно салдо на сметката, по която се натрупват начислените 

до момента амортизации на ДМА.  
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Съгласно данните в Обобщената оборотна ведомост за 2013 г. на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД, балансовата стойност на ДМА на дружеството се изчислява по следния 

начин: 

№ Сметка  Наименование на сметка Стойност 

1 204 Машини съоръжения и оборудване 1 249 387.79 лв. 

2 205 Транспортни средства 69 879.70 лв. 

3 206 Стопански инвентар 161 985.12 лв. 

4 Общо (р.1 + р.2 + р.3): 1 477 270.61 лв. 

5 
241 

Амортизация на дълготрайни 

материални активи 1 101 916.66 лв. 

6 Балансова стойност (р.5 – р.6): 375 353.95 лв. 

Посочената балансова стойност на ДМА в Счетоводния баланс за 2013 г. на „МБАЛ 

– Ботевград“ ЕООД не съответства на изчислената от вътрешния одитор балансова 

стойност на активите за 2013 г. Установява се разлика в размер приблизително 9 хил. лв. 

(384 хил. лв. – 375 хил. лв.) 

С писмо с изх. № 2900-1019/12.07.2016 г. от вътрешния одитор е изискано 

разяснение на въпроса относно разминаването в стойността, изчислена от вътрешния 

одитор като балансова стойност на активите на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД и посочената в 

Счетоводен баланс за 2013 г. на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. От дадения отговор с писмо с 

вх. № 2900-1019 /1/14.07.2016 г. главният счетоводител е посочил, че при работата си 

срещат затруднение със счетоводния софтуер, който според разяснението давал грешки и 

в резултат на това се получава неравнение при балансовата стойност.  

Тъй като балансовата стойност на дълготрайните материални активи се изчисляват 

по данни от обобщената оборотна ведомост, следователно посоченият размер на ДМА в 

Счетоводния баланс за 2013 г. на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД не отразява реалния размер 

на балансовата стойност на ДМА на общинското търговско дружество. 

Изводи: 

 В резултат на извършената проверка и анализ на Счетоводния баланс за 2013 

г. на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД и съпоставянето му с информацията от 

Обобщената оборотна ведомост за 2013 г. на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, се 

установи, че посоченият размер на дълготрайните материални активи не 

съответства на разликата между сбора на крайните дебитни салда по 

сметките 204 „Машини, съоръжения и оборудване“, с-ка 205 „Транспортни 

средства“ и с-ка 206 „Стопански инвентар“, в които са отчетени ДМА и 

крайното кредитно салдо на сметка 421 „Амортизация на дълготрайни 

материални активи“ Установява се разлика в размер приблизително 9 хил. лв. 

Посоченият размер на ДМА в Счетоводния баланс за 2013 г. на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД не отразява реалния размер на балансовата стойност на 

ДМА на общинското търговско дружество. Следователно Счетоводния 

баланс за 2013 г. е с невярно съдържание. 
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Препоръки: 

 Кметът на Община Ботевград да предприеме необходимите мерки за 

уведомяване на компетентните органи за допуснатото несъответствие 

между данните в Счетоводния баланс за 2013 г. и данните, съдържащи се в 

Обобщена оборотна ведомост за 2013 г. на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД по 

отношение на размера на балансовата стойност на дълготрайните 

материални активи. 

2.5.2 Проверка и анализ на Счетоводен баланс за 2014 г. 

1) Извърши се проверка на Счетоводен баланс за 2014 г. на „МБАЛ – Ботевград“ 

ЕООД и се съпоставиха данните, записани в баланса с данните от Обобщената оборотна 

ведомост за 2014 г. на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД и предоставения Амортизационен план 

за 2014 г. на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. В резултат на извършената съпоставка се 

констатира следното: 

1.1) В Счетоводния баланс за 2014 г. на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е посочен 

размер на дълготрайните материални активи в размер на 289 хил. лв.  

Балансовата стойност на дълготрайните материали активи (ДМА) в счетоводния 

баланс е разликата между сбора на крайните дебитни салда по сметките, в които са 

отчетени ДМА и крайното кредитно салдо на сметката, по която се натрупват начислените 

до момента амортизации на ДМА.  

Съгласно данните в Обобщената оборотна ведомост за 2014 г. на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД, балансовата стойност на ДМА на дружеството се изчислява по следния 

начин: 

№ Сметка  Наименование на сметка Стойност 

1 204 Машини съоръжения и оборудване 1 263 224.50 лв. 

2 205 Транспортни средства 69 879.70 лв. 

3 206 Стопански инвентар 161 985.12 лв. 

4 Общо (р.1 + р.2 + р.3): 1 491 089.32 лв. 
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материални активи 1 202 376.34 лв. 

6 Балансова стойност (р.5 – р.6): 288 712.98 лв. 

Посочената балансова стойност на ДМА в Счетоводния баланс за 2014 г. на „МБАЛ 

– Ботевград“ ЕООД съответства на изчислената от вътрешния одитор балансова стойност 

на активите за 2014 г. 

Приложение № 28 и 31 

2) Закупеното медицинско оборудване с Договор за доставка на медицинско 

оборудване от 11.04.2014 г. на Рентгенов апарат за графия Multix TOP – Siemens, с 

Договор за доставка на медицинско оборудване от 23.06.2014 г. на Комплектация на 

дигитализираща CR – система и с Договор за доставка на медицинско оборудване от 
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14.07.2014 г. на Комплектация на диагностична работна станция, сключени между 

управителя на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД и „Медикъл Имейджинг Сървиз“ ООД, не е 

заведено в годината на получаване на доставката в амортизационния план на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД за 2014 г.  

След извършена проверка на Амортизационния план на „МБАЛ – Ботевград“ 

ЕООД за 2015 г. се установи, че закупеното медицинско оборудване не е включено в 

амортизационния план и за 2015 г. 

Приложение № 33 - 35 

Амортизация се начислява от месеца, следващ месеца, в който активът е придобит 

или въведен в употреба. В резултат на това на закупеното медицинско оборудване не са 

начислявани амортизации за 2014 г. и за 2015 г. Нарушени са разпоредбите на т. 6.1 от 

НСС 4 – Отчитане на Амортизациите. 

Изводи: 

 Към 31.12.2015 г. закупеното медицинско оборудване с Договор за доставка от 

11.04.2014 г., с Договор за доставка от 23.06.2014 г. и с Договор за доставка 

от 14.07.2014 г. с „Медикъл Имейджинг Сървиз“ ООД, не е включено в 

амортизационния план на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. Нарушени са 

разпоредбите на т. 6.1 от НСС 4 – Отчитане на Амортизациите. 

Препоръки: 

 Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД да предприеме необходимите 

мерки за включване на медицинското оборудване в амортизационния план на 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД и начисляване на амортизация на закупените 

активи. 

2.5.3 Проверка и анализ на Счетоводен баланс за 2015 г. 

1) Извърши се проверка на Счетоводен баланс за 2015 г. на „МБАЛ – Ботевград“ 

ЕООД и се съпоставиха данните, записани в баланса с данните от Обобщената оборотна 

ведомост за 2015 г. на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД и предоставения Амортизационен план 

за 2015 г. на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. В резултат на извършената съпоставка се 

констатира следното: 

1.1) В Счетоводния баланс за 2015 г. на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е посочен 

размер на дълготрайните материални активи в размер на 275 хил. лв.  

Балансовата стойност на дълготрайните материали активи (ДМА) в счетоводния 

баланс е разликата между сбора на крайните дебитни салда по сметките, в които са 

отчетени ДМА и крайното кредитно салдо на сметката, по която се натрупват начислените 

до момента амортизации на ДМА.  
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Съгласно данните в Обобщената оборотна ведомост за 2015 г. на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД, балансовата стойност на ДМА на дружеството се изчислява по следния 

начин: 

№ Сметка  Наименование на сметка Стойност 

1 204 Машини съоръжения и оборудване 1 321 124.50 лв. 

2 205 Транспортни средства 69 879.70 лв. 

3 206 Стопански инвентар 161 985.12 лв. 

4 Общо (р.1 + р.2 + р.3): 1 552 989.32 лв. 

5 
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материални активи 1 278 123,.51 лв. 

6 Балансова стойност (р.5 – р.6): 274 865.81 лв. 

Посочената балансова стойност на ДМА в Счетоводния баланс за 2015 г. на „МБАЛ 

– Ботевград“ ЕООД съответства на изчислената от вътрешния одитор балансова стойност 

на активите за 2015 г.  

Приложение № 29 и 32 

2.6 Анализ на ефективността на приходите и разходите на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД през одитирания период 

2.6.1 Ефективност на разходите 

Показателят представлява количествена характеристика на съотношението на 

приходите и разходите. 

Кефект. разходи = Общ размер на приходите  

Общ размер на разходите  

Кефект. разходи 2013 г. = 3 680/3 711 = 0,991646 

Кефект. разходи 2014 г. = 3 522/3 618 = 0,973466 

Кефект. разходи 2015 г. = 3 438/3 537 = 0,97201 

Коефициентът позволява да се определи колко приходи от дейността получава 

общинското търговско дружество от използването на единица разходи за същата дейност. 

Благоприятно за едно предприятие е коефициентът за ефективност на разходите да расте.  

За периода от 2013 г. до 2015 г. Коефициентът на ефективност на разходите на 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД намалява. 

2.6.2 Ефективност на приходите 

Показателят представлява количествена характеристика на съотношението на 

приходите и разходите. 

Кефект. приходите = Общ размер на разходите 

              Общ размер на приходите 

Кефект. приходи 2013 г. = 3 711/3 680 = 1,008424 
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Кефект. приходи 2014 г. = 3 618/3 522 = 1,027257 

Кефект. приходи 2015 г. = 3 537/3 438 = 1,028796 

Коефициентът показва колко разходи са направени на единица приход. За добра 

тенденция се смята коефициентът на ефективност на приходите да намалява. 

За периода от 2013 г. до 2015 г. коефициентът на ефективност на приходите 

намалява. 

Извод: 

 В резултат на намаляването на Коефициентът на ефективност на разходите 

и увеличението на Коефициентът на ефективност на приходите на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД, вътрешният одитор смята, че управленските решения във 

връзка с реализирането на приходи и извършването на разходи са 

неефективни. 

3. Анализ и оценка на управленските решения по управление на общинското 

имущество, предоставено за безвъзмездно ползване, за одитирания период 

1) Съгласно взети решения на ОбС – Ботевград са включени в капитала на „МБАЛ 

– Ботевград“ ЕООД следните общински недвижими имоти (Решение № 334/09.10.2008 г. 

на ОбС – Ботевград): 

 Централен корпус, триетажна сграда, състояща се от: 1-ви етаж отделение за 

скенер, заседателна зала, кабинети, 2-ри етаж рентгеново отделение, 3-ти 

етаж очно и ушно отделение; 

 Топла връзка – двуетажна, състоящо се от бивше детско отделение и бивша 

патология; 

 Кислородна станция с помещение за компресор; 

 Сметогорна станция. 

2.1) Съгласно разпоредбите на чл. 15, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ 

ЕООД осъществява управлението на предоставената за безвъзмездно ползване сграда, 

описана в Акт № 986/18.01.2008 г. за частен общински имот. 

2.2) Съгласно разпоредбите на действащите редакции към одитирания период, изм. 

и доп. с Решение № 248/30.09.2009 г. и с Решение № 205/26.09.2013 г. на ОбС – Ботевград, 

на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

отдаването на обособени части от сградата на частна общинска собственост, се извършва 

по Тарифа за  определяне на минимален месечен наем на 1 кв.м. полезна площ при 

отдаване под наем на общински имоти към Наредбата за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество. 

Приложение № 36 
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2.3) Сградата, актувана с Акт № 986/29.01.2008 г. се намира в IV зона, съгласно 

зонирането в Община Ботевград.  

2.4) Съгласно Тарифата за  определяне на минимален месечен наем на 1 кв.м. 

полезна площ при отдаване под наем на общински имоти към Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, действаща към 

одитирания период, минималната цена за месечен наем на масивни монолитни сгради в 

зона IV на гр. Ботевград е в размер на 3.00 лв./ кв. м. 

3) Във връзка с установяване спазването на разпоредбите на Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), действаща 

към одитирания период, се извърши проверка на сключените договори за отдаване под 

наем на трети лица на кабинети от предоставената за безвъзмездно ползване на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД сграда, актувана с Акт № 986/29.01.2008 г. За документиране на 

извършената проверка се изготви РД № 3 „Справка за сключени договори между 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД с ЮЛ и ФЛ за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2015 г.“. В 

резултат на извършената проверка се установи следното: 

Приложение № 37 

3.1) Сключен е договор за наем от 01.01.2013 г. с ЕТ „АИПСМП по Нефрология д-р 

Цветелина Вутова“ за отдаване под наем на Ендоскопски кабинет, намиращ се на първи 

етаж на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД с обща площ 20,00 кв. м. срещу месечен наем на 

помещението в размер на 2.40 лв./кв. м. – общо 48.00 лв. Размерът на месечния наем е 

определен в нарушение на регламентираната в НРПУРОИ Тарифа, според която 

минималният размер на месечния наем следва да бъде 3.00 лв./кв. м., или общо 60.00 лв.  

Сключеният договор с д-р Цветелина Вутова е прекратен предсрочно с молба от 

27.06.2013 г.  

Съгласно извършената проверка на приходните фактури, отчетени в касовите книги 

на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 2013 г., са извършени плащания в размер на 48.00 лв. 

месечно по сключения договор за месеците от февруари до м. юни включително. Не е 

извършено плащане на дължимия наем за м. януари 2013 г. Общият размер на получените 

приходи по договора, отчетени в касата на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, са в размер на 

240.00 лв.  

Пропуснатите ползи по договора представляват разликата между получения приход 

по договора и размерът на прихода, който „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е следвал да 

получи, при спазване Тарифата към НРПУРОИ. За документиране на извършеното 

изчисление се изготвя следната таблица: 

Получен приход по договора 240.00 лв. 

Приход, който е можело да бъде реализиран 

(6м. * 60.00 лв.) 
360.00 лв.  

Пропуснати ползи по договора  120.00 лв. 

Приложение № 38 и 39 
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3.2) Сключен е договор за наем от 01.04.2013 г. с „Нюз Експрес“ ЕООД  за 

предоставяне търговска площ от 6 кв. м. Месечният наем на търговския обект е в размер 

на 55 лв. Наемната цена е определена след проведен търг с явно наддаване на основание 

Заповед № 36/12.03.2013 г. на Управителя и протокол от 12.03.2013 г. за отразяване 

резултатите от извършения търг. Срокът на договора е три години. Размерът на месечния 

наем съответства на Тарифата към НРПУРОИ. 

Съгласно извършената проверка на приходните фактури, отчетени в касовите книги 

на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. са извършени плащания в 

размер на 55.00 лв. месечно по сключения договор за месеците от април до м. октомври 

(вкл.) 2013 г. и от м. декември 2013 г. до м. август (вкл.) 2014 г. Не е извършено плащане 

на дължимия наем за м. ноември 2013 г. и липсва информация за извършени плащания от 

м. септември 2014 г. до 31.12.2015 г. Общият размер на получените приходи по договора, 

отчетени в касата на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, са в размер на 880.00 лв.  

Договорът, сключен с „Нюз Експрес“ ЕООД не е прекратен от някоя от двете 

страни. След извършена проверка в Обобщена оборотна ведомост за 2014 г. и за 2015 г., се 

установи, че по сметка 411 „Клиенти“ липсва аналитична подсметка за отчитане на 

приходите от „Нюз Експрес“ ЕООД. 

Към 31.12.2015 г. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД не е предприел 

необходимите мерки за събиране на дължимите по договора задължения от „Нюз Експрес“ 

ЕООД до 31.12.2015 г. Дължимите от „Нюз Експрес“ ЕООД наемни вноски до 31.12.2015 

г., които не са заплатени на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, са в размер 935.00 лв. 

В резултат на извършената проверка на приходните фактури на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД, се установи, че има плащания на наем за м. януари и м. февруари 2013 

г. от „Нюз Експрес“ ЕООД в размер общо на 70.00 лв. Следователно управителят на 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е сключил договор в предходен период, преди договора от 

01.04.2013 г., с „Нюз Експрес“ ЕООД или е получавал наем за ползване на помещението 

без сключен договор. Договорът не е представен на вътрешния одитор за проверка. 

Приложение № 39 

3.3) Сключен е договор за наем от 15.05.2013 г. с ЕТ „Пелко Йонов“  за 

предоставяне търговска площ от 14 кв. м. Месечният наем на търговския обект е в размер 

на 300 лв. Наемната цена е определена след проведен търг с явно наддаване. Срокът на 

договора е три години. Размерът на месечния наем съответства на Тарифата към 

НРПУРОИ. 

Съгласно извършената проверка на приходните фактури, отчетени в касовите книги 

на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. са извършени плащания в 

размер на 300.00 лв. месечно по сключения договор за месеците от юни 2013 г. до м. 

септември (вкл.) 2014 г., от м. ноември 2014 г. до м. август (вкл.) 2015 г. и за м. ноември и 

декември 2015 г. Не е извършено плащане на дължимия наем за м. октомври 2014 г. и 

липсва информация за извършени плащания за м. септември и м. октомври 2015 г. Общият 
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размер на получените приходи по договора, отчетени в касата на „МБАЛ – Ботевград“ 

ЕООД, са в размер на 7 800.00 лв.  

Договорът, сключен с ЕТ „Пелко Йонов“ не е прекратен от някоя от двете страни. 

След извършена проверка в Обобщена оборотна ведомост за 2014 г. и за 2015 г., се 

установи, че по сметка 411 „Клиенти“ липсва аналитична подсметка за отчитане на 

приходите от ЕТ „Пелко Йонов“. 

Към 31.12.2015 г. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД не е предприел 

необходимите мерки за събиране на дължимите по договора задължения от  ЕТ „Пелко 

Йонов“ до 31.12.2015 г. Дължимите от ЕТ „Пелко Йонов“ наемни вноски до 31.12.2015 г., 

които не са заплатени на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, са в размер 1 050.00 лв. (от които 

150.00 лв. е дължимият месечен наем за м. май 2013 г.) 

Приложение № 39 и 330 

3.4) Сключен е договор за наем от 22.06.2013 г. с ЕТ „ИПСМП – АСМППФ Д-р 

Мирослав Стаменов“ за предоставяне на наемателя в сградата на „МБАЛ – Ботевград“ 

ЕООД помещение Кабинет № 3 с обща площ 15 кв. м. В договора е записано, че 

наемателят се задължава да заплаща цена за наем на кв. м. – 2,40 лв. – общо 36 лв., 

определена по чл. 102, ал. 4 от ЗЛЗ и Решение на ВАС № 287/28.10.2011 г. Срокът на 

договора е една година. Договорът автоматично се продължава за същия срок и ред, 

указан в него, ако нито една от двете страни не прекрати изрично действието му, но не 

повече от два пъти, или общо за три години.  

Чл. 102, ал. 4 от ЗЛЗ регламентира наемните отношения между преобразувано 

публично здравно заведение и собственика на капитала на дружеството и не касае 

наемните отношения между търговското дружество и наемателите на помещения на 

територията му. Във връзка с това, размерът на месечния наем не съответства на Тарифата 

към НРПУРОИ. Размерът на месечния наем е определен в нарушение на регламентираната 

в НРПУРОИ Тарифа, според която минималният размер на месечния наем следва да бъде 

3.00 лв./кв. м., или общо 45.00 лв.   

Съгласно извършената проверка на приходните фактури, отчетени в касовите книги 

на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. са извършени плащания в 

размер на 36.00 лв. месечно по сключения договор за месеците от юли 2013 г. до м. 

декември  (вкл.) 2013 г. и от м. май 2014 г. до м. септември (вкл.) 2015 г. Не е извършено 

плащане на дължимия наем от м. януари до м. април (вкл.) 2014 г. и липсва информация за 

извършени плащания от м. октомври 2015 г. до 31.12.2015 г. Общият размер на 

получените приходи по договора, отчетени в касата на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, са в 

размер на 828.00 лв.  

Пропуснатите ползи по договора представляват разликата между получения приход 

по договора и размерът на прихода, който „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е следвал да 

получи, при спазване Тарифата към НРПУРОИ. За документиране на извършеното 

изчисление се изготвя следната таблица: 

Получен приход по договора 828.00 лв.  
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Приход, който е можело да бъде реализиран 

(30 м. * 45.00 лв./месечно) 
1 350.00 лв. 

Пропуснати ползи по договора  522.00 лв. 

Договорът, сключен с ЕТ „ИПСМП – АСМППФ Д-р Мирослав Стаменов“ не е 

прекратен от някоя от двете страни, следователно срокът му се удължава автоматично. 

След извършена проверка в Обобщена оборотна ведомост за 2014 г. и за 2015 г., се 

установи, че по сметка 411 „Клиенти“ липсва аналитична подсметка за отчитане на 

приходите от ЕТ „ИПСМП – АСМППФ Д-р Мирослав Стаменов“. 

Към 31.12.2015 г. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД не е предприел 

необходимите мерки за събиране на дължимите по договора задължения от  ЕТ „ИПСМП 

– АСМППФ Д-р Мирослав Стаменов“  до 31.12.2015 г. Дължимите от ЕТ „ИПСМП – 

АСМППФ Д-р Мирослав Стаменов“ наемни вноски до 31.12.2015 г., които не са заплатени 

на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, са в размер 252.00 лв. 

В резултат на извършената проверка на приходните фактури на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД, се установи, че има плащания на наем за м. септември 2012 г. до м. юни 

2013 г. от ЕТ „ИПСМП – АСМППФ Д-р Мирослав Стаменов“ общо в размер на 360.00 лв. 

Следователно управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е сключил договор в предходен 

период, преди договора от 22.06.2013 г., ЕТ „ИПСМП – АСМППФ Д-р Мирослав 

Стаменов“. Договорът не е представен на вътрешния одитор за проверка. 

Приложение № 39 и 40 

3.5) Сключен е договор за наем от 22.06.2013 г. с „АСИМПДБ - ИП Д-р Елица 

Петрова“ ЕООД за предоставяне на наемателя в сградата на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД 

помещение Кабинет № 317 (трети етаж) с обща площ 30.1 кв. м. В договора е записано, че 

наемателят се задължава да заплаща цена за наем на кв. м. – 4.80 лв. – общо 144.48 лв., 

определена по чл. 102, ал. 4 от ЗЛЗ и Решение на ВАС № 287/28.10.2011 г. Срокът на 

договора е една година. Договорът автоматично се продължава за същия срок и ред, 

указан в него, ако нито една от двете страни не прекрати изрично действието му, но не 

повече от два пъти, или общо за три години. 

Чл. 102, ал. 4 от ЗЛЗ регламентира наемните отношения между преобразувано 

публично здравно заведение и собственика на капитала на дружеството и не касае 

наемните отношения между търговското дружество и наемателите на помещения на 

територията му. В случая размерът на месечния наем съответства на Тарифата към 

НРПУРОИ.  

Съгласно извършената проверка на приходните фактури, отчетени в касовите книги 

на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. са извършени плащания в 

размер на 144.48 лв. месечно по сключения договор за месеците от октомври 2013 г. до м. 

декември  (вкл.) 2015 г. Общият размер на получените приходи по договора, отчетени в 

касата на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, са в размер на 3 900.96 лв.  

3.6) Сключен е договор за наем от 01.07.2013 г. с „Ар енд ДИ Сървиз“ ООД за 

отдаване под наем на помещение Кабинет № 1 с площ от 13 кв. м. В договора е записано, 
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че наемателят се задължава да заплаща цена за наем на кв. м. – 4.80 лв. – общо 62.40 лв., 

определена по чл. 102, ал. 4 от ЗЛЗ и Решение на ВАС № 287/28.10.2011 г. Срокът на 

договора е една година. Договорът автоматично се продължава за същия срок и ред, 

указан в него, ако нито една от двете страни не прекрати изрично действието му, но не 

повече от два пъти, или общо за три години. 

Чл. 102, ал. 4 от ЗЛЗ регламентира наемните отношения между преобразувано 

публично здравно заведение и собственика на капитала на дружеството и не касае 

наемните отношения между търговското дружество и наемателите на помещения на 

територията му. В случая размерът на месечния наем съответства на Тарифата към 

НРПУРОИ.  

Съгласно извършената проверка на приходните фактури, отчетени в касовите книги 

на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. са извършени плащания в 

размер на 62.40 лв. месечно по сключения договор за месеците от юли 2013 г. до м. 

ноември  (вкл.) 2013 г. Общият приход, заплатен през 2013 г. по договора е в размер на 

312.00 лв. 

След извършена проверка в банковите документи и съгласно Обобщена оборотна 

ведомост на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 2014 г. и 2015 г. се установи, че има 

аналитична подсметка към сметка Клиенти, с-ка 411/43, в която се отчитат по банков път 

получените приходи от наем от „Ар енд ДИ Сървиз“ ООД. Получените приходи от 2014 г. 

от „Ар енд ДИ Сървиз“ ООД, преведени по банков път, са общо в размер 561.60 лв. (равно 

на 9 месечни вноски за наем, една от които следва да е за м. декември 2013 г.). Получените 

приходи от 2015 г. от „Ар енд ДИ Сървиз“ ООД, преведени по банков път, са общо в 

размер 1 307.58 лв.  

Дължимите задължения по договора до крайния срок на договора - 01.07.2014 г. са 

общо в размер 748.80 лв., а получените приходи, отчетени в касата и получени по банков 

път, са в размер общо на 2 181.18 лв. Следователно получените средства, преведени по 

банков път като наем за ползване на помещение, без сключен договор или без удължаване 

на договора от 01.07.2013 г., са общо в размер 1 432.38 лв.  

3.7) Сключен е договор за наем от 24.11.2013 г. с „АИСМПА – А Д-р Борислав 

Бочев“ ЕООД за отдаване под наем на помещение Кабинет № 4 с площ 15 кв. м. в сградата 

на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. В договора е записано, че наемателят се задължава да 

заплаща цена за наем на кв. м. – 2.40 лв. – общо 36.00 лв., определена по чл. 102, ал. 4 от 

ЗЛЗ и Решение на ВАС № 287/28.10.2011 г. Срокът на договора е една години. Договорът 

автоматично се продължава за същия срок и ред, указан в него, ако нито една от двете 

страни не прекрати изрично действието му, но не повече от два пъти, или общо за три 

години. 

Чл. 102, ал. 4 от ЗЛЗ регламентира наемните отношения между преобразувано 

публично здравно заведение и собственика на капитала на дружеството и не касае 

наемните отношения между търговското дружество и наемателите на помещения на 

територията му. Във връзка с това, размерът на месечния наем не съответства на Тарифата 

към НРПУРОИ. Размерът на месечния наем е определен в нарушение на регламентираната 
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в НРПУРОИ Тарифа, според която минималният размер на месечния наем следва да бъде 

3.00 лв./кв. м., или общо 45.00 лв.   

Съгласно извършената проверка на приходните фактури, отчетени в касовите книги 

на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. са извършени плащания в 

размер на 36.00 лв. месечно по сключения договор за месеците от декември 2013 г. до м. 

април  (вкл.) 2014 г. и от м. юни 2014 г. до м. ноември (вкл.) 2015 г. Не е извършено 

плащане на дължимия наем за м. май 2014 г. и м. декември 2015 г. Общият размер на 

получените приходи по договора, отчетени в касата на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, са в 

размер на 793.00 лв.  

Пропуснатите ползи по договора представляват разликата между получения приход 

по договора и размерът на прихода, който „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е следвал да 

получи, при спазване Тарифата към НРПУРОИ. За документиране на извършеното 

изчисление се изготвя следната таблица: 

Получен приход по договора 793.00 лв.  

Приход, който е можело да бъде реализиран 

(25 м. * 45.00 лв./месечно) 
1 125.00 лв. 

Пропуснати ползи по договора  332.00 лв. 

Към 31.12.2015 г. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД не е предприел 

необходимите мерки за събиране на дължимите по договора задължения от „АИСМПА – 

А Д-р Борислав Бочев“ ЕООД до 31.12.2015 г. Дължимите от „АИСМПА – А Д-р Борислав 

Бочев“ ЕООД наемни вноски до 31.12.2015 г., които не са заплатени на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД, са в размер 72.00 лв. 

В резултат на извършената проверка на приходните фактури на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД, се установи, че има плащания на наем за м. декември 2012 г. до м. 

ноември 2013 г. от „АИСМПА – А Д-р Борислав Бочев“ ЕООД общо в размер на 468.00 

лв. Следователно управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е сключил договор в 

предходен период, преди договора от 24.11.2013 г., с „АИСМПА – А Д-р Борислав Бочев“ 

ЕООД или е събирал наем за ползване на помещението без сключен договор. Договорът не 

е представен на вътрешния одитор за проверка. 

Приложение№39 и 41 

3.8) Сключен е договор за наем на 15.01.2008 г. със „СМДЛ Д-р Алексов“ ЕООД – 

Обща и клинична патология, за предоставяне на помещения за извършване на патологични 

изследвания. В договора е записано, че наемателят за задължава да заплаща месечен наем 

в размер на 150.00 лв. След извършена проверка на касовите книги на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД за 2013 г., 2014 г. и 2015 г., се установи, че са извършени плащания на 

наем в размер на 150.00 лв. месечно от д-р Стоян Алексов за месеците от декември 2012 г. 

до м. ноември  (вкл.) 2015 г. С Анекс от 06.01.2011 г. към Договора за наем от 15.01.2008 г. 

е удължен срока на договора до 06.01.2014 г., като останалите клаузи по договора остават 

непроменени. С Анекс от 06.01.2014 г. към Договора за наем от 15.01.2008 г. е удължен 
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срока на договора до 06.01.2017 г., като останалите клаузи по договора остават 

непроменени. 

В сключения договор не е посочен размерът на предоставените помещения в кв. м., 

в резултат на което не може да се установи дали определената от наемодателя цена за 

месечен наем съответства на Тарифата към НРПУРОИ. 

Общият размер на получените приходи по договора, отчетени в касата на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД, са в размер на 5 400.00 лв.  

Приложение № 39 и 42 - 44 

3.9) Сключен е договор за наем на 01.01.2012 г. с ЕТ „ИПСМПУ – Д-р Цветан 

Лазаров“ за предоставяне под наем на Кабинет № 1 с обща площ 17.6 кв. м. на ет. 4 в 

сградата на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. В договора е записано, че наемателят се 

задължава да заплаща цена за наем на кв. м. – 2,40 лв. – общо 36 лв., определена по чл. 

102, ал. 4 от ЗЛЗ и Решение на ВАС № 287/28.10.2011 г. Срокът на договора е една година. 

Договорът автоматично се продължава за същия срок и ред, указан в него, ако нито една 

от двете страни не прекрати изрично действието му, но не повече от два пъти, или общо за 

три години.  

Чл. 102, ал. 4 от ЗЛЗ регламентира наемните отношения между преобразувано 

публично здравно заведение и собственика на капитала на дружеството и не касае 

наемните отношения между търговското дружество и наемателите на помещения на 

територията му. Във връзка с това, размерът на месечния наем не съответства на Тарифата 

към НРПУРОИ. Размерът на месечния наем е определен в нарушение на регламентираната 

в НРПУРОИ Тарифа, според която минималният размер на месечния наем следва да бъде 

3.00 лв./кв. м., или общо 52.80 лв.   

След извършена проверка на касовите книги на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 2013 

г. и 2014 г. се установи, че са извършени плащания на наем в размер на 42.25 лв. месечно 

от д-р Цветан Лазаров за месеците от декември 2012 г. до м. август  (вкл.) 2013, от м. 

октомври 2013 г. до м.  декември (вкл.) 2014 г.  

Общият размер на получените приходи по договора за одитирания период, 

отчетени в касата на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, са в размер на 971.75 лв.  

Договорът не е подновен с анекс, следователно съгласно записаното в договора, 

договорът може автоматично да се удължава до 3 години. Т.е. до 01.01.2015 г. След 

извършена проверка в касовите книги на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 2015 г. се 

установи, че са получавани наеми за месеците от м. януари до м. ноември (вкл.) 2015 г. 

Получените средства са за период след приключване срока на договора и е следвало 

договорът да бъде подновен или да бъде сключен нов. Реализираните приходи след 

изтичане на договора са в размер на 465.15 лв.  

Пропуснатите ползи по договора представляват разликата между получения приход 

по договора и размерът на прихода, който „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е следвал да 
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получи, при спазване Тарифата към НРПУРОИ. За документиране на извършеното 

изчисление се изготвя следната таблица: 

Получен приход по договора 971.75 лв.  

Приход, който е можело да бъде реализиран 

(25 м. * 52.80 лв./месечно) 
1 320.00 лв. 

Пропуснати ползи по договора  348.25 лв. 

Към 31.12.2015 г. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД не е предприел 

необходимите мерки за събиране на дължимите по договора задължения от ЕТ „ИПСМПУ 

– Д-р Цветан Лазаров“ до 31.12.2014 г. Дължимите от ЕТ „ИПСМПУ – Д-р Цветан 

Лазаров“ наемни вноски до 31.12.2014 г., които не са заплатени на „МБАЛ – Ботевград“ 

ЕООД, са в размер 84.75 лв. 

Приложение № 39 и 45 

3.10) След извършена проверка на касовите книги на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 

2013 г., 2014 г. и 2015 г., се установи, че са извършени плащания на наем в размер на 

159.00 лв. месечно от д-р Витка Атанасова за месеците от декември 2012 г. до м. юни  

(вкл.) 2013 г., за  м. август 2013 г. и от м. октомври 2013 г. до м. ноември (вкл.) 2014 г. Не е 

извършено плащане на наем за м. декември 2014 г. Не е представен на вътрешния одитор 

за проверка договор, сключен между „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД и д-р Витка Атанасова.  

Общият размер на получените приходи, отчетени в касата на „МБАЛ – Ботевград“ 

ЕООД, са в размер на 3 816.00 лв.  

Поради непредставяне на сключен договор от страна на „МБАЛ – Ботевград“ 

ЕООД с д-р Витка Атанасова, не може да се установи датата на сключване на договора и 

срокът на действие на договора. Не може да се установи, дали наемната цена съответства 

на Тарифата към НРПУРОИ. Не може да се установи предмета на наемните отношения 

между двете страни и дали заплащаната цена съответства на предмета на наем.  

Сключен е договор от 01.01.2015 г. със СММДЛ „Микролаб“, представляван от д-р 

Витка Атанасова за предоставяне на помещение кабинет с обща площ 35 кв. м. в сградата 

на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. В договора е записано, че наемателят се задължава да 

заплаща цена за наем на кв. м. – 2.40 лв. – общо 84.00 лв., определена по чл. 102, ал. 4 от 

ЗЛЗ и Решение на ВАС № 287/28.10.2011 г., и наем на апаратура в размер на 75 

лв./месечно. Срокът на договора е една година. 

Чл. 102, ал. 4 от ЗЛЗ регламентира наемните отношения между преобразувано 

публично здравно заведение и собственика на капитала на дружеството и не касае 

наемните отношения между търговското дружество и наемателите на помещения на 

територията му. Във връзка с това, размерът на месечния наем не съответства на Тарифата 

към НРПУРОИ. Размерът на месечния наем е определен в нарушение на регламентираната 

в НРПУРОИ Тарифа, според която минималният размер на месечния наем следва да бъде 

3.00 лв./кв. м., или общо 105.00 лв.   

Съгласно извършената проверка на приходните фактури, отчетени в касовите книги 

на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 2015 г. са извършени плащания на наем в размер на 
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159.00 лв. месечно по сключения договор за месеците от януари 2015г. до м. ноември  

(вкл.) 2015 г. Не е извършено плащане на дължимия наем за м. декември 2015 г. Общият 

размер на получените приходи по договора, отчетени в касата на „МБАЛ – Ботевград“ 

ЕООД, са в размер на 1 749.00 лв.  

Пропуснатите ползи по договора за одитирания период представляват разликата 

между получения приход по договора и размерът на прихода, който „МБАЛ – Ботевград“ 

ЕООД е следвал да получи, при спазване Тарифата към НРПУРОИ. За документиране на 

извършеното изчисление се изготвя следната таблица: 

Получен приход по договора 1 749.00 лв.  

Приход, който е можело да бъде реализиран 

(12 м. * 105.00 лв./м.) + (12 м. * 75 лв./м.) 
2 160.00 лв. 

Пропуснати ползи по договора  411.00 лв. 

Към 31.12.2015 г. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД не е предприел 

необходимите мерки за събиране на дължимите по договора задължения от СММДЛ 

„Микролаб“ до 31.12.2015 г. Дължимите от СММДЛ „Микролаб“ наемни вноски до 

31.12.2015 г., които не са заплатени на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, са в размер 159.00 лв. 

Приложение № 39 и 133  

3.11) След извършена проверка на касовите книги на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 

2013 г., 2014 г. и 2015 г., се установи, че са извършени плащания на наем в размер на 36.00 

лв. месечно от д-р Петко Иванов за месеците от декември 2012 г. до м. февруари  (вкл.) 

2013 г. Сключен е договор от 01.01.2009 г. с д-р Петко Иванов Иванов за предоставяне под 

наем на кабинет с обща площ 18 кв. м. , находящ се на втори етаж на сградата на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД. В договора е записано, че наемателят се задължава да заплаща цена за 

наем на кв. м. – 1.00 лв. – общо 18.00 лв. Срокът на договора е една година. Договорът 

автоматично се продължава за същия срок и ред, указан в него, ако нито една от двете 

страни не прекрати изрично действието му, но не повече от два пъти, или общо за три 

години.  

Договорът не е подновен с анекс, следователно съгласно записаното в договора, 

договорът може автоматично да се удължава до 3 години. Т.е. до 01.01.2012 г. След 

извършена проверка в касовите книги на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 2013 г., 2014 г. и 

2015 г. се установи, че са получавани наеми за месеците от м. декември 2012 г.  до м. 

февруари (вкл.) 2013 г. Получените средства са за период след приключване срока на 

договора и е следвало договорът да бъде подновен или да бъде сключен нов. 

Реализираните приходи след изтичане на договора са в размер на 108 лв.  

Размерът на извършените плащания от д-р Петко Иванов за месечен наем съгласно 

издадените фактури № 1929/31.01.2013 г., № 2139/01.03.2013 г. и № 2271/18.03.2013 г. 

надвишават уговорената в договора наемна цена за наем на предоставените за ползване 

помещения. 
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Размерът на месечния наем не съответства на Тарифата към НРПУРОИ. Размерът 

на месечния наем е определен в нарушение на регламентираната в НРПУРОИ Тарифа, 

според която минималният размер на месечния наем следва да бъде 3.00 лв./кв. м., или 

общо 54.00 лв.   

Приложение № 39 и 46 

3.12) Сключен е договор на 25.02.2008 г. със „СМДЛ „Рентген“ с управител д-р 

Анжела Ангелова, за предоставяне на наемателя на кабинет № 245, състоящ се от 2 бр. 

помещения с 2 бр. съблекални, с обща площ 36,85 кв. м., находящ се в Рентгеново 

отделение на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. В договора е записано, че наемателят се 

задължава да заплаща цена за наем на кв. м. – 1.00 лв. – общо 36.85 лв. Срокът на 

договора е една година и се подновява автоматично за период от 3 години, ако до един 

месец преди неговото изтичане една от страните не прекрати договора. Т.е. срокът на 

договора е до 04.03.2012 г. (4 години).  

Размерът на месечния наем не съответства на Тарифата към НРПУРОИ. Размерът 

на месечния наем е определен в нарушение на регламентираната в НРПУРОИ Тарифа, 

според която минималният размер на месечния наем следва да бъде 3.00 лв./кв. м., или 

общо 110.55 лв.   

Сключен е Анекс от 26.09.2013 г. към Договор за наем от 25.02.2008 г., съгласно 

който се предоставя на „СМДЛ Рентген“ за възмездно ползване Ехографски апарат, 

находящ се в Рентгеново отделение на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. В анекса е записано, 

че ползвателят се задължава да заплаща месечен наем в размер на 100.00 лв.  

Сключен е Договор за ползване на 01.10.2013 г. със „СМДЛ Рентген“ за 

предоставяне за възмездно ползване на Рентгеноскопичен апарат ТУР 800, находящ се в 

кабинет № 253 на Рентгеново отделение на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. В договора е 

записано, че ползвателят се задължава да заплаща месечен наем в размер на 100.00 лв. 

С Анекс от 01.09.2015 г. към Договор за наем  и анекси, се продължава действието 

на договор за наем и анекси от 26.09.2013 г. и 01.10.2013 г., като останалите клаузи по 

договора остават непроменени. Анексът е със срок на действие 1 година – до 01.09.2016 г.  

Следователно общият размер на дължимите наеми от „СМДЛ Рентген“, съгласно 

договор за наем от 25.02.2008 г., Анекс от 26.09.2013 г. за предоставяне на апаратура за 

ползване и Договор от 01.10.2013 г. за ползване на апаратура, е в размер общо на 236.85 

лв.  

Размерът на извършените плащания от д-р Анжела Ангелова за месечен наем 

съгласно издадените фактури, изброени в т.12 от РД № 4 „Справка за извършени 

плащания за наем на помещения и наем за ползване на апаратура по договори, сключени 

между „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД и ФЛ и ЮЛ“ (в размер на 329.10 лв. за месечен наем)  

надвишават многократно уговорената в договора наемна цена за наем на предоставените 

за ползване помещения – 36.85 лв. 
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След извършена проверка на касовите книги на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 2013 

г., 2014 г. и 2015 г., се установи, че са извършени плащания на наем по договора от д-р 

Анжела Ангелова в размер на 329.10 лв. месечно за месеците от декември 2012 г. до м. 

август 2013 г., плащане в размер на 429.10 лв. за м. септември 2013 г. и наем на 

рентгенова апаратура в размер на 100.00 лв. за м. септември 2013 г., и от м. октомври 2013 

г. до м. ноември (вкл.) 2015 г. (плащания по договор и плащания за ползване на апаратура 

в размер общо на 200.00 лв.) – плащания в размер на 530.00 лв.  

След извършена проверка на договора за наем и на анексите, се установи, че след 

като е изтекъл Договорът за наем от 25.02.2008 г., на 25.02.2012 г., същият не е бил 

подновен с анекс или не е бил сключен нов договор. За периода от датата на изтичане на 

договора – 25.02.2012 г., до сключване на анекс от 26.09.2013 г., с което се счита, че 

договорът за наем е подновен за нов период, е изминала повече от година. Следователно за 

периода от 25.02.2012 г. до 26.09.2013 г. „СМДЛ Рентген“ и „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД 

не са били в наемни отношения и реализираните приходи не са правно основани. 

Общият размер на получените приходи по договора за одитирания период, 

отчетени в касата на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, са в размер на 17 271.90 лв.  

Приложение № 39 и 47 - 50 

3.13) След извършена проверка на касовите книги на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 

2013 г., 2014 г. и 2015 г., се установи, че са извършени плащания на наем в размер на 

150.00 лв. месечно от ЕТ „ДАНИ – Дамян Алексиев“ за месеците от ноември 2012 г. до м. 

март  (вкл.) 2013 г.  

Към Обяснение с вх. № 9400-2787/1/05.08.2016 г. на Управителя на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД е приложено заверено копие на сключен договор с ЕТ „ДАНИ – Дамян 

Алексиев Александров“ от 01.04.2011 г. Договорът е с предмет предоставяне за възмездно 

ползване на помещение, находящо се във фоайето на болницата с обща площ 14 кв. м. за 

срок от 1 година с възможност за продължаване на договора за още една година. В 

договора е записано, че ползвателят се задължава да заплаща месечен наем в размер на 

150.00 лв. 

Общият размер на получените приходи по договора, отчетени в касата на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД, са в размер на 750.00 лв.  

Приложение № 39 и 326 

3.14) Сключен е договор на 26.01.2015 г. с д-р Татяна Георгиева Хергелджиева за 

предоставяне под наем на Кабинет № 1 с обща площ 13.5 кв. м., находящ се на първи етаж 

в сградата на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. В договора е записано, че наемателят се 

задължава да заплаща цена за наем на кв. м. – 2.40 лв. – общо 32.40 лв., определена по чл. 

102, ал. 4 от ЗЛЗ и Решение на ВАС № 287/28.10.2011 г.. Срокът на договора е една 

година. Договорът автоматично се продължава за същия срок и ред, указан в него, ако 

нито една от двете страни не прекрати изрично действието му, но не повече от два пъти, 

или общо за три години. 
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Чл. 102, ал. 4 от ЗЛЗ регламентира наемните отношения между преобразувано 

публично здравно заведение и собственика на капитала на дружеството и не касае 

наемните отношения между търговското дружество и наемателите на помещения на 

територията му. Във връзка с това, размерът на месечния наем не съответства на Тарифата 

към НРПУРОИ. Размерът на месечния наем е определен в нарушение на регламентираната 

в НРПУРОИ Тарифа, според която минималният размер на месечния наем следва да бъде 

3.00 лв./кв. м., или общо 40.50 лв.   

След извършена проверка на касовите книги на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 2013 

г., 2014 г. и 2015 г., се установи, че са извършени плащания на наем в размер на 32.40 лв. 

месечно от д-р Татяна Хергелджиева за месеците ноември и декември 2012 г., от м. 

февруари 2013 г. до м. ноември (вкл.) 2015 г. Не са извършени плащания за м. януари 2013 

г.  

Към Обяснение с вх. № 9400-2787/1/05.08.2016 г. на Управителя на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД е приложено заверено копие на сключен договор с д-р Татяна 

Хергелджиева от 12.01.2012 г. Договорът е с предмет предоставяне за възмездно ползване 

на кабинет № 1, находящо се на 1 етаж в сградата на болницата с обща площ 13,50 кв. м. за 

срок от 1 година с възможност за продължаване на договора за още една година. В 

договора е записано, че ползвателят се задължава да заплаща месечен наем в размер на 

32.40 лв. Размерът на месечния наем е определен в нарушение на регламентираната в 

НРПУРОИ Тарифа, според която минималният размер на месечния наем следва да бъде 

3.00 лв./кв. м., или общо 40.50 лв.   

Общият размер на получените приходи за одитирания период до сключването на 

договора на 26.01.2015 г. са в размер на 842.40 лв.  

Пропуснатите ползи по договора от 12.01.2012 г. за одитирания период 

представляват разликата между получения приход по договора и размерът на прихода, 

който „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е следвал да получи, при спазване Тарифата към 

НРПУРОИ. За документиране на извършеното изчисление се изготвя следната таблица: 

Получен приход по договора 842.40 лв.  

Приход, който е можело да бъде реализиран 

(26 м. * 40.50 лв./м.)  
1053.00 лв. 

Пропуснати ползи по договора  210,60 лв. 

Общият размер на получените приходи по договора от 26.01.2015 г., отчетени в 

касата на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, са в размер на 291.30 лв. 

Пропуснатите ползи по договора за одитирания период представляват разликата 

между получения приход по договора и размерът на прихода, който „МБАЛ – Ботевград“ 

ЕООД е следвал да получи, при спазване Тарифата към НРПУРОИ. За документиране на 

извършеното изчисление се изготвя следната таблица: 

Получен приход по договора 291.30 лв.  

Приход, който е можело да бъде реализиран 486.00 лв. 
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(12 м. * 40.50 лв./м.)  

Пропуснати ползи по договора  194.70 лв. 

Приложение № 39, 51, 327 и 328 

3.15) След извършена проверка на касовите книги на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 

2013 г., 2014 г. и 2015 г., се установи, че са извършени плащания на наем в размер на 76.33 

лв. месечно от д-р Иванка Томова за месеците от януари 2013 г. до м. декември 2014 г. 

Сключен е Договор от 01.01.2012 г. с ЕТ „АИИИСПФРК – Д-р Иванка Томова“ за 

предоставяне на помещения с обща площ 25 кв. м., подробно описани в договора, 

находящи се в сградата на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. В договора е записано, че 

наемателят се задължава да заплаща цена за наем на кв. м. – 2.40 лв. – общо 60.00 лв., 

определена по чл. 102, ал. 4 от ЗЛЗ и Решение на ВАС № 287/28.10.2011 г., и наем за 

апаратура в размер на 76.33 лв. – общо наем на месец – 136.33 лв. Срокът на договора е 

една година. Договорът автоматично се продължава за същия срок и ред, указан в него, 

ако нито една от двете страни не прекрати изрично действието му, но не повече от два 

пъти, или общо за три години. 

Чл. 102, ал. 4 от ЗЛЗ регламентира наемните отношения между преобразувано 

публично здравно заведение и собственика на капитала на дружеството и не касае 

наемните отношения между търговското дружество и наемателите на помещения на 

територията му. Във връзка с това, размерът на месечния наем не съответства на Тарифата 

към НРПУРОИ. Размерът на месечния наем е определен в нарушение на регламентираната 

в НРПУРОИ Тарифа, според която минималният размер на месечния наем следва да бъде 

3.00 лв./кв. м., или общо 75.00 лв.   

Общият размер на получените приходи по договора от 01.01.2012 г. за одитирания 

период, отчетени в касата на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, са в размер на 1 831.92 лв.  

След извършената проверка се установи, че д-р Иванка Томова не е заплащала 

месечния наем за ползване на помещенията, които са й предоставени, съгласно Договора 

от 01.01.2012 г., а само наемните месечни вноски за използването на апаратурата, съгласно 

договора, за периода от м. януари 2013 г. до м. декември (вкл.) 2014 г. 

Пропуснатите ползи по договора от 01.01.2012 г. за одитирания период 

представляват разликата между получения приход по договора и размерът на прихода, 

който „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е следвал да получи, при спазване Тарифата към 

НРПУРОИ. За документиране на извършеното изчисление се изготвя следната таблица: 

Получен приход по договора 1 831.92 лв.  

Приход, който е можело да бъде реализиран 

(24 м. * 75.00 лв./м.) + (24 м. * 76.33 лв.м) 
3 631.92 лв. 

Пропуснати ползи по договора  1 800.00 лв. 

Към 31.12.2015 г. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД не е предприел 

необходимите мерки за събиране на дължимите по договора от 01.01.2012 г. задължения 

от ЕТ „АИИИСПФРК – Д-р Иванка Томова“ за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2014 г. 
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Дължимите от ЕТ „АИИИСПФРК – Д-р Иванка Томова“ наемни вноски по договора от 

01.01.2012 г., които не са заплатени на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД до 31.12.2015 г., са в 

размер 1 440.00 лв. 

Сключен е договор от 01.01.2015 г. с ЕТ „АИИИСПФРК – Д-р Иванка Томова“ за 

предоставяне на помещения с обща площ 25 кв. м. В договора е посочено, че наемателят 

се задължава да заплаща цена за наем на кв. м. – 2.40 лв. – общо 60.00 лв., определена по 

чл. 102, ал. 4 от ЗЛЗ и Решение на ВАС № 287/28.10.2011 г. и месечен наем в размер на 

76.33 лв.  за наем на апаратура. Срокът на договора е една години.  

Чл. 102, ал. 4 от ЗЛЗ регламентира наемните отношения между преобразувано 

публично здравно заведение и собственика на капитала на дружеството и не касае 

наемните отношения между търговското дружество и наемателите на помещения на 

територията му. Във връзка с това, размерът на месечния наем не съответства на Тарифата 

към НРПУРОИ. Размерът на месечния наем е определен в нарушение на регламентираната 

в НРПУРОИ Тарифа, според която минималният размер на месечния наем следва да бъде 

3.00 лв./кв. м., или общо 75.00 лв.   

Съгласно извършената проверка на приходните фактури, отчетени в касовите книги 

на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 2015 г. са извършени плащания в размер на 36.00 лв. 

месечно по сключения договор за месеците от юни 2014 г. до м. май  (вкл.) 2015 г. 

Общият размер на получените приходи по договора, отчетени в касата на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД, са в размер на 1 635.96 лв.  

Пропуснатите ползи по договора представляват разликата между получения приход 

по договора и размерът на прихода, който „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е следвал да 

получи, при спазване Тарифата към НРПУРОИ. За документиране на извършеното 

изчисление се изготвя следната таблица: 

Получен приход по договора 1 635.96 лв.  

Приход, който е можело да бъде реализиран 

(12 м. * 75.00 лв./м.) + (12 м. * 76.33 лв./м.) 
1 815.96 лв. 

Пропуснати ползи по договора  180.00 лв. 

Приложение № 39, 52 и 53 

3.16) След извършена проверка на касовите книги на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 

2013 г., 2014 г. и 2015 г., се установи, че са извършени плащания на наем в размер на 60.00 

лв. месечно от ЕТ „Пенка Каменова 2013“ за месеците от юли 2013 г. до м. септември  

(вкл.) 2013 г., от м. ноември 2013 г. до м. януари (вкл.) 2014 г., от м. март 2014 г. до м. 

април (вкл.) 2015 г. и от м. юни 2015 г. до м. септември (вкл.) 2015 г. Не са извършвани 

плащания за м. октомври 2013 г., м. февруари 2014 г. и м. май 2015 г.  

От счетоводството на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД представиха договор от 

12.07.2013 г., сключен между „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, представляван от д-р Филип 

Петров Филев – Управител и Григорий Климентов Гешев – Гл. счетоводител, от една 

страна, и ЕТ „Пенка Каменова 2013“ (наемател), представлявано от Пенка Каменова. 
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Предметът на договора е отдаване на наемателя на 10 кв. м. площ, находящи се под 

колонадата на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. В договора е посочено, че наемателят се 

задължава да заплаща месечен наем на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД в размер на 60.00 лв. 

Съгласно Решение № 334/09.10.2008 г. на ОбС – Ботевград се потвърждава 

учреденото право на ползване на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД върху сградата за 

доболнична помощ, централен корпус, триетажна сграда, топла връзка – двуетажна, 

кислородна станция с помещения за компресор и сметогорна станция, актувани с Акт № 

986/18.01.2008 г. за частна общинска собственост, издаден от Община Ботевград. 

В резултат на това, управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД осъществява 

управлението на предоставената за безвъзмездно ползване сграда, но не и на прилежащите 

имоти към нея, които остават във владеене на Община Ботевград. 

Изхождайки от това, вътрешният одитор установи, че управителят на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД е сключил неправомерно договор за отдаване на площ, собственост и 

стопанисвана от Община Ботевград, на трето лице. Нарушени са разпоредбите на чл. 15, 

ал. 1 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

приета с Решение № 265/31.07.2008 г., изм. и доп. с Решение № 218/28.07.2011 г. от 

Общински съвет – Ботевград, чл. 16, ал. 3 от Наредбата относно реда за отдаване под наем 

на имоти чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.   

Общият размер на получените приходи по договора, отчетени в касата на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД, са в размер на 1 440.00 лв.  

Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е ощетил финансово Община 

Ботевград с реализираните по договора приходи в размер на 1 440.00 лв., които са 

отчетени в касата на общинското търговско дружество. Вътрешният одитор не може да 

определи пропуснатите ползи от получаване на приходи от Община Ботевград при 

условие, че е бил проведен конкурс за отдаване под наем на конкретната площ в размер на 

10 кв. м.  

Съгласно разпоредбите на чл. 114 от Наредбата за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество: 

„Чл. 114. Който без законово основание завземе, държи или владее общински имот 

се наказва с глоба от 100 до 5000 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание.“ 

Приложение № 39, 54 и 55 

 3.17) Сключен е договор за наем № 1 от 01.06.2014 г. с ЕТ „Д-р Андрей Германов 

ИПСМПК“ за отдаване под наем на помещение Кабинет № 2 с площ 15 кв. м. на втори 

етаж в сградата на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. В договора е записано, че наемателят се 

задължава да заплаща цена за наем на кв. м. – 2.40 лв. – общо 36.00 лв., определена по чл. 

102, ал. 4 от ЗЛЗ и Решение на ВАС № 287/28.10.2011 г. Срокът на договора е една години.  

Чл. 102, ал. 4 от ЗЛЗ регламентира наемните отношения между преобразувано 

публично здравно заведение и собственика на капитала на дружеството и не касае 

наемните отношения между търговското дружество и наемателите на помещения на 
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територията му. Във връзка с това, размерът на месечния наем не съответства на Тарифата 

към НРПУРОИ. Размерът на месечния наем е определен в нарушение на регламентираната 

в НРПУРОИ Тарифа, според която минималният размер на месечния наем следва да бъде 

3.00 лв./кв. м., или общо 45.00 лв.   

Съгласно извършената проверка на приходните фактури, отчетени в касовите книги 

на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 2014 г. и 2015 г. са извършени плащания в размер на 

36.00 лв. месечно по сключения договор за месеците от юни 2014 г. до м. май  (вкл.) 2015 

г. Общият размер на получените приходи по договора, отчетени в касата на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД, са в размер на 432.00 лв.  

Пропуснатите ползи по договора представляват разликата между получения приход 

по договора и размерът на прихода, който „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е следвал да 

получи, при спазване Тарифата към НРПУРОИ. За документиране на извършеното 

изчисление се изготвя следната таблица: 

Получен приход по договора 432.00 лв.  

Приход, който е можело да бъде реализиран 

(12 м. * 45.00 лв./месечно) 
540.00 лв. 

Пропуснати ползи по договора  108.00 лв. 

Приложение № 39 и 56 

3.18) След извършена проверка на касовите книги на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 

2013 г., 2014 г. и 2015 г., се установи, че са извършени плащания на наем в размер на 

200.00 лв. месечно от д-р Галентин Гатев. В приходните фактури е записано като 

основание на прихода „обезщетение наем“.  Извършени са 5 бр. плащания през 2014 г.  и 6 

бр. плащания от 2015 г., като във фактурите не е посочено за кой месец се отнася 

плащането.  

От счетоводството на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД представят Споразумение от 

01.05.2014 г. между „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД и ЕТ „Д-р Галентин Гатев – ИПСМП-

КВБ“. В споразумението е посочено, че д-р Галентин Гатев дължи към 01.05.2014 г. 

сумата от 3 979.04 лв. по Договор за наем с „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за ползване на 

помещения в недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в сградата на 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД.  

Страните се споразумяват посочената сума да се изплаща от д-р Галентин Гатев на 

равни месечни вноски в размер на 200.00 лв. до окончателното изплащане на 

задължението му към „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. 

В споразумението е записано, че при неплащане и на една вноска по настоящото 

споразумение, „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД има право незабавно да заведе съдебен иск 

срещу ЕТ „Д-р Галентин Гатев – ИПСМП-КВБ“. 

Общият размер на получените приходи по договора, отчетени в касата на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД, са в размер на 2 200.00 лв.  
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Съгласно т. 3 на Споразумението, сумата следва да се внася от първо до десето 

число на следващия месец в касата на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД.  

След извършена проверка на плащанията по споразумението се установи, че е 

налице закъснение в плащането и неплащане за отделни месеци съгласно уговореното в 

т.3 от споразумението. Нарушенията на споразумението са описани в следната таблица: 

Месец Фактура № … Размер (лв.)  Кометнар 

06.2014 г. 6215/10.06.14 200 - 

07.2014 г. 6467/04.07.14 200 - 

08.2014 г. 7001/27.08.14 200 Плащането е пресрочено 

09.2014 г. - - Плащането не е извършено 

10.2014 г. 8039/29.10.14 200 Плащането е пресрочено 

11.2014 г. - - Плащането не е извършено 

12.2014 г. 8298/23.12.14 200 Плащането е пресрочено 

01.2015 г. - - Плащането не е извършено 

02.2015 г. 8927/27.02.15 200 Плащането е пресрочено 

03.2015 г. - - Плащането не е извършено 

04.2015 г. 9524/29.04.15 200 Плащането е пресрочено 

05.2015 г. - - Плащането не е извършено 

06.2015 г. 10126/30.06.15 200 Плащането е пресрочено 

07.2015 г. - - Плащането не е извършено 

08.2015 г. 10658/31.08.15 200 Плащането е пресрочено 

09.2015 г. - - Плащането не е извършено 

10.2015 г. 11280/30.10.15 200 Плащането е пресрочено 

11.2015 г. - - Плащането не е извършено 

12.2015 г. 11612/02.12.15 200 - 

ОБЩО 2200  

Предвид констатираните множество нарушения при извършване на плащанията по 

споразумението, вътрешният одитор смята, че е налице основание за завеждане на съдебен 

иск срещу ЕТ „Д-р Галентин Гатев – ИПСМП-КВБ“ с цел събиране на дължимите 

задължения по договор за наем. 

Към 31.12.2015 г. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД не е предприел 

необходимите мерки за събиране на дължимите по договора и споразумението задължения 

от ЕТ „Д-р Галентин Гатев – ИПСМП-КВБ“ до 31.12.2015 г. Дължимите от ЕТ „Д-р 

Галентин Гатев – ИПСМП-КВБ“ наемни вноски съгласно споразумението от 01.05.2014 г., 

които не са заплатени на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД до 31.12.2015 г., са в размер 1 779.04 

лв. 

Приложение № 39 и 57 

3.19) След извършена проверка на касовите книги на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 

2013 г., 2014 г. и 2015 г., се установи, че са извършени плащания на наем в размер на 36.00 

лв. месечно от д-р Мирослав Доков за месеците от януари до м. април (вкл.) 2013 г.  

От счетоводството на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД представиха договор от 

01.03.2009 г., сключен с ЕТ „АСМПХ Д-р Доков“ за предоставяне на кабинети № 223 и № 
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224 с обща площ 36.20 кв. м., находящи се на втори етаж на източното крило на сградата 

на доболнична помощ. В договора е записано, че наемателят се задължава да заплаща цена 

за наем на кв. м. – 1.00 лв. – общо 36.20 лв., определена по чл. 102, от ЗЛЗ. Срокът на 

договора е една година. Договорът автоматично се продължава за същия срок и ред, 

указан в него, ако нито една от двете страни не прекрати изрично действието му, но не 

повече от два пъти, или общо за три години. 

Чл. 102, ал. 4 от ЗЛЗ регламентира наемните отношения между преобразувано 

публично здравно заведение и собственика на капитала на дружеството и не касае 

наемните отношения между търговското дружество и наемателите на помещения на 

територията му. Във връзка с това, размерът на месечния наем не съответства на Тарифата 

към НРПУРОИ. Размерът на месечния наем е определен в нарушение на регламентираната 

в НРПУРОИ Тарифа, според която минималният размер на месечния наем следва да бъде 

3.00 лв./кв. м., или общо 108.60 лв.   

Общият размер на получените приходи по договора от 01.03.2009 г. за одитирания 

период, отчетени в касата на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, са в размер на 144.00 лв. 

Пропуснатите ползи по договора за одитирания период представляват разликата 

между получения приход по договора и размерът на прихода, който „МБАЛ – Ботевград“ 

ЕООД е следвал да получи, при спазване Тарифата към НРПУРОИ. За документиране на 

извършеното изчисление се изготвя следната таблица: 

Получен приход по договора 144.00 лв.  

Приход, който е можело да бъде реализиран 

(4 м. * 108.60 лв./месечно) 
434.40 лв. 

Пропуснати ползи по договора  325.80 лв. 

Приложение № 39 и 58 

3.20) Сключен е договор за наем от 05.11.2014 г. с „Разпространение на печата“ АД 

за предоставяне на търговска площ от 6 кв. м. в сградата на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. В 

договора е посочено, че наемателят се задължава да плаща месечен наем в размер на 50 

лв., като наемната цена е определена след проведен търг с явно наддаване. Срокът на 

договора е 3 години. Размерът на месечния наем съответства на Тарифата към НРПУРОИ. 

Съгласно извършената проверка на приходните фактури, отчетени в касовите книги 

на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 2014 г. и 2015 г. не са отчетени в касата на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД плащания по договора с „Разпространение на печата“ АД. Съгласно 

извършена проверка на банковите документи, се установи, че  е извършено плащане по 

договора по банков път.  

Получените приходи през 2014 г. по договора са общо в размер 100.00 лв.,(равно на 

2 месечни вноски) като не е посочено за кои месеци се отнасят. Приходите са отчетени по 

с-ка 411/49. Получените приходи 2015 г. по договора са общо в размер на 450.00 лв., 

(равно на 9 месечни вноски) като не е посочено за кои месеци се отнасят.  Приходите са 

отчетени по с-ка 411/49. 
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Общият размер на получените приходи по договора, отчетени в касата на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД, са в размер на 550.00 лв.  

Към 31.12.2015 г. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД не е предприел 

необходимите мерки за събиране на дължимите по договора задължения от 

„Разпространение на печата“ АД до 31.12.2015 г. Дължимите от „Разпространение на 

печата“ АД наемни вноски до 31.12.2015 г., които не са заплатени на „МБАЛ – Ботевград“ 

ЕООД, са 3 на брой и са в размер 150.00 лв. 

Приложение № 39 

3.21) Сключен е договор за наем от 05.11.2014 г. с Д-р Светлозар Александров 

Иванович  за отдаване под наем на помещение Кабинет № 1 с площ 21 кв. м., находящ се 

на трети етаж в сградата на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. В договора е записано, че 

наемателят се задължава да заплаща цена за наем на кв. м. – 2.40 лв. – общо 50.46 лв., 

определена по чл. 102, ал. 4 от ЗЛЗ и Решение на ВАС № 287/28.10.2011 г. Срокът на 

договора е една години.  

Чл. 102, ал. 4 от ЗЛЗ регламентира наемните отношения между преобразувано 

публично здравно заведение и собственика на капитала на дружеството и не касае 

наемните отношения между търговското дружество и наемателите на помещения на 

територията му. Във връзка с това, размерът на месечния наем не съответства на Тарифата 

към НРПУРОИ. Размерът на месечния наем е определен в нарушение на регламентираната 

в НРПУРОИ Тарифа, според която минималният размер на месечния наем следва да бъде 

3.00 лв./кв. м., или общо 63.00 лв.   

Съгласно извършената проверка на приходните фактури, отчетени в касовите книги 

на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 2014 г. и 2015 г. са извършени плащания на наем в 

размер на 50.40 лв. месечно по сключения договор за месеците от декември 2014 г. до м. 

декември  (вкл.) 2015 г. Не е извършено плащане на дължимия наем за м. ноември 2014 г. 

Общият размер на получените приходи по договора, отчетени в касата на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД, са в размер на 604.50 лв.  

Пропуснатите ползи по договора представляват разликата между получения приход 

по договора и размерът на прихода, който „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е следвал да 

получи, при спазване Тарифата към НРПУРОИ. За документиране на извършеното 

изчисление се изготвя следната таблица: 

Получен приход по договора 604.80 лв.  

Приход, който е можело да бъде реализиран 

(12 м. * 63.00 лв./месечно)  
756.00 лв. 

Пропуснати ползи по договора  151.20 лв. 

Извършено е плащане за м. декември 2015 г. с Фактура № 11626/02.12.2015 г. на 

стойност 50.40 лв. за месец, който не е включен в срока на действие на договора, тъй като 

договорът е в сила до 05.11.2015 г. 
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Към 31.12.2015 г. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД не е предприел 

необходимите мерки за събиране на дължимите по договора задължения от СММДЛ 

„Микролаб“ до 31.12.2015 г. Дължимите от д-р Светлозар Иванович наемни вноски до 

31.12.2015 г., които не са заплатени на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, са в размер 50.40 лв. 

Приложение № 39 и 59 

3.22) Сключени са с ЕТ „АИПСМП по Нефрология Д-р Цветелина Вутова“  

Договор от 12.02.2013 г. за безвъзмездно ползване на ЕКГ апарат и кислородна бутилка 

със срок на договора до 01.01.2014 г., Договор от 30.12.2013 г. за безвъзмездно ползване 

на ЕКГ апарат и кислородна бутилка със срок на договора до 01.01.2015 г. и Договор от 

05.01.2015 г. за безвъзмездно ползване на ЕКГ апарат, кислородна бутилка и маска с 

кислород, аспиратор със срок на договора до 01.01.2016 г. 

Съгласно извършената проверка на приходните фактури, отчетени в касовите книги 

на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. са извършени плащания на наем 

в размер на 70.00 лв. месечно за наем на ехограф за месеците от октомври 2013 г. до м. 

март  (вкл.) 2014 г., от м. май 2014 г. до м. януари (вкл.) 2015 г., за наем на ехограф.  

Към Обяснение с вх. № 9400-2787/1/05.08.2016 г. на Управителя на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД е приложено заверено копие на сключен договор с д-р Цветелина 

Вутова“ от 26.09.2013 г. за предоставяне за възмездно ползване на Ехографски апарат, 

находящ се в Рентгеново отделение на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. В договора е записано, 

че ползвателя се задължава да заплаща месечен наем в размер на 70.00 лв. Договорът е 

сключен за срок от една година. 

Общият размер на получените приходи от д-р Цветелина Вутова за наем на 

ехограф, отчетени в касата на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, са в размер на 1 050.00 лв.  

Приложение № 39 и 329 

3.23) Сключен е договор за възмездно ползване на ехограф от 10.12.2013 г. с ЕТ 

„АИПСМП по АГ Д-р Доротея Георгиева“ със срок на договора 1 година. В договора е 

посочено, че наемателят се задължава да заплаща месечен наем за ползване на ехограф в 

размер на 50.00 лв. месечно. Липсва писмен документ, от който да стане видно 

прекратяването на договора през 2014 г.  

Съгласно извършената проверка на приходните фактури, отчетени в касовите книги 

на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 2013 г. и 2014 г. са извършени плащания на наем в 

размер на 50.00 лв. месечно за наем на ехограф за месеците от декември 2013 г. до м. март  

(вкл.) 2014 г. Общо приходите по договора от наем по на ехограф са в размер на 200.00 лв. 

Приложение № 39 

Извод: 

 Не е разработен и утвърден вътрешен нормативен акт за отдаване под наем 

на трети лица на имущество, предоставено за ползване на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД. Липсват регламентирани правила за предоставяне за 
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безвъзмездно ползване на помещения, част от сградата на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД и на активи, собственост на общинското търговско 

дружество. 

 При сключване на договори за предоставяне на помещения, част от сградата 

на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, за възмездно ползване на трети лица – ЮЛ 

или ФЛ, е допуснато размерът на дължимите от ползвателите задължения 

да се определят в нарушение на чл. 21 от НРПУРОИ – в несъответствие с 

определената Тарифа за определяне на минимален месечен наем на 1 кв. м. 

полезна площ при отдаване под наем на общински имоти в Наредбата за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

(НРПУРОИ), изм. и доп. с Решение № 248/30.09.2009 г. и Решение № 

205/26.09.2013 г. Нарушени са разпоредбите на чл. 21 от НРПУРОИ във 

връзка с определените от Управителя на „МБАЛ – Ботевград“ наемни цени 

на помещенията при сключване на договори с трети лица. 

 Отчетените приходи от сключените договори за отдаване под наем на 

помещения на трети лица – ЮЛ, отчетени по касата и по банков път за 

одитирания период. са общо в размер на 53 305.49 лв. 

 Отчетени приходи от наем на помещения и апаратура, получени от трети 

лица, без да е представен договор за наем на вътрешния одитор за проверка, 

отчетени по касата и по банков път за одитирания период, са в размер на 

5 899.53 лв. 

 В резултат на неспазване разпоредбите на чл. 21 от НРПУРОИ и определения 

минимален размер на месечния наем за 1 кв. м. при отдаване под наем на 

общински имоти, вътрешният одитор установи пропуснати ползи за „МБАЛ 

– Ботевград“ ЕООД, състоящи се в нереализиране на приходи от наеми по 

определени в тарифата към НРПУРОИ цени, които при спазването на 

Наредбата, „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е можело да реализира. 

Пропуснатите ползи са в размер 4 703.55 лв. 

 Към 31.12.2015 г. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД не е предприел 

необходимите мерки за събиране на дължимите по договорите наеми за 

периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2015 г. Несъбраните задължения по 

сключените договори за отдаване под наем на трети лица, са в размер на 

5 972.19 лв. 

 При извършената проверка на приходните фактури, отчетени в касовите 

книги на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. се установи, 

че са реализирани приходи от наем от трети лица при условия, че не са 

сключени договори за предоставяне под наем на помещения от сградата на 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД и на апаратура, собственост на общинското 

търговско дружество. 
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 При извършената проверка на приходните фактури, отчетени в касовите 

книги на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. се установи, 

че са реализирани приходи от наеми от трети лица по договори, с изтекъл 

срок на действие и същият не е удължаван с анекс или др. документ.  

 Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е сключил неправомерно 

договор за отдаване на площ, собственост и стопанисвана от Община 

Ботевград, на трето лице с Договор от 12.07.2013 г. с ЕТ „Пенка Каменова 

2013“. Нарушени са разпоредбите на чл. 15, ал. 1 от Наредба за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 

265/31.07.2008 г., изм. и доп. с Решение № 218/28.07.2011 г. от Общински съвет 

– Ботевград, чл. 16, ал. 3 от Наредбата относно реда за отдаване под наем на 

имоти чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. 

 Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е ощетил финансово Община 

Ботевград с реализираните по договора приходи в размер на 1 440.00 лв., 

които са отчетени в касата на общинското търговско дружество. 

Препоръки: 

 Кметът на Община Ботевград да предприеме необходимите мерки за 

установяване на нарушението на чл. 15, ал. 1 и чл. 16, ал. 3 от Наредбата за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с 

решение на Общински съвет – Ботевград, извършено от управителя на „МБАЛ 

– Ботевград“ ЕООД – д-р Филип Петров Филев. 

 Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД да предприеме необходимите 

мерки за изготвяне и утвърждаване на вътрешни правила за отдаване под 

наем на трети лица на имущество, предоставено за ползване на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД, които да включват правила за предоставяне за 

безвъзмездно ползване на помещения, част от сградата на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД и на активи, собственост на общинското търговско 

дружество. 

 Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД да предприеме необходимите 

мерки за спазване на Тарифа за определяне на минимален месечен наем на 1 кв. 

м. полезна площ при отдаване под наем на общински имоти, определена в 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество (НРПУРОИ), изм. и доп. с Решение № 109/30.04.2015 г. 

 Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД да предприеме необходимите 

мерки за събиране на дължимите задължения по сключени договори за 

предоставяне под наем на помещения, част от сградата на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД, сключени за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2015 г. 

 Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД да предприеме необходимите 

мерки за сключване на договори при предоставяне за ползване на части от 
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сградата на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД на трети лица и да не допуска 

несключването на договор за това. 

 Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД да предприеме необходимите 

мерки за удължаване или подновяване на договорите за предоставяне за 

ползване на части от сградата на „МБАЛ – Ботевград“ на трети лица и да не 

допуска продължаването на ползване от трети лица на помещения, за които е 

бил сключен договор, но същият е изтекъл и не е удължен или подновен. 

4. Законосъобразност на счетоводното отчитане за одитирания период 

1) За одитирания период от 01.01.2013 г. до 31.12.2015 г. в „МБАЛ – Ботевград“ 

ЕООД има изготвена и утвърдена от управителя на дружеството Счетоводна политика и 

Индивидуален сметкоплан. Счетоводството на общинското търговско дружество е 

осъществено в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и на 

Националните счетоводни стандарти. 

1.1) Прилагат се контролни дейности относно разпределяне на отговорностите и за 

законосъобразното счетоводно отчитане на разходите, както и за дефиниран достъп при 

въвеждане и опазване на данни и информация с утвърдените от управителя вътрешни 

правила за документооборота на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. 

2) Извърши се проверка за равенство на Дебитните начални салда и Кредитните 

начални салда от обобщените оборотни ведомости за одитирания период, за равенство на 

дебитните и кредитните обороти от обобщените оборотни ведомости за одитирания 

период и за равенство на Дебитните крайни салда и Кредитните крайни салда от 

обобщените оборотни ведомости за одитирания период. За документиране на извършената 

проверка се изготви РД № 5 „Таблица за документиране на извършена проверка за 

равенства на дебитните и кредитните начални салда, на дебитните и кредитните 

обороти и на дебитните и кредитните крайни салда от обобщените оборотни 

ведомости на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за одитирания период“.  

В резултат на извършената проверка се установи следното: 

 3) За извършване на проверка за законосъобразност на счетоводното отчитане за 

одитирания период, се извърши конкретна проверка на отчитането на получените приходи 

и извършените разходи в брой, отчитани в касовите книги на дружеството за одитирания 

период и съпоставянето на информацията с предоставените хронологични регистри на 

сметки 601 „Разход за материали“, 602 „Разходи за външни услуги“, 603 „Разходи за 

амортизации“, 604 „Разходи за заплати“, 605 „Разходи за социални осигуровки и 

надбавки“, 606 „Данъци, такси и др.“ и 609 „Други разходи“. 

3.1) С Писмо с изх. № 2900-14/29.02.2016 г., изпратено от Ивелина Василева – 

вътрешен одитор до Управителя на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, в Раздел III, т. 3 се 

изисква да бъдат предоставени заверения копия на хронологичен регистър на приходни 

сметки на основание чл. 22, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор. 
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Изисканите копия на хронологичен регистър на приходните сметки не беше представен на 

вътрешния одитор. 

3.2) В резултат на извършеният преглед на обобщените оборотни ведомости за 2013 

г., 2014 г. и 2015 г. се установи че няма равенство между началните дебитни и кредитни 

салда, между дебитните и кредитните обороти и между крайните дебитни и кредитни 

обороти. 

Приложение № 60 

Извод: 

 Сумата на началните дебитни салда не е равна на сумата на началните 

кредитни салда в Обобщената оборотна ведомост за 2013 г. на „МБАЛ – 

Ботевград“. Установява се разлика в размер на - 9 574.41 лв. 

 Сумата на дебитните обороти не е равна на сумата на кредитните обороти 

в Обобщената оборотна ведомост за 2013 г. на „МБАЛ – Ботевград“. 

Установява се разлика в размер на 634.75 лв. 

 Сумата на крайните дебитни салда не е равна на сумата на крайните 

кредитни салда в Обобщената оборотна ведомост за 2013 г. на „МБАЛ – 

Ботевград“. Установява се разлика в размер на - 8 939.66 лв.  

 Сумата на началните дебитни салда не е равна на сумата на началните 

кредитни салда в Обобщената оборотна ведомост за 2014 г. на „МБАЛ – 

Ботевград“. Установява се разлика в размер на – 8 939.66 лв.  

 Сумата на дебитните обороти не е равна на сумата на кредитните обороти 

в Обобщената оборотна ведомост за 2014 г. на „МБАЛ – Ботевград“. 

Установява се разлика в размер на 87.67 лв.  

 Сумата на крайните дебитни салда не е равна на сумата на крайните 

кредитни салда в Обобщената оборотна ведомост за 2014 г. на „МБАЛ – 

Ботевград“. Установява се разлика в размер на – 8 851.99 лв.  

 Сумата на началните дебитни салда не е равна на сумата на началните 

кредитни салда в Обобщената оборотна ведомост за 2015 г. на „МБАЛ – 

Ботевград“. Установява се разлика в размер на – 8 851.99 лв. 

 Сумата на дебитните обороти не е равна на сумата на кредитните обороти 

в Обобщената оборотна ведомост за 2015 г. на „МБАЛ – Ботевград“. 

Установява се разлика в размер на 114.25 лв. 

 Сумата на крайните дебитни салда не е равна на сумата на крайните 

кредитни салда в Обобщената оборотна ведомост за 2015 г. на „МБАЛ – 

Ботевград“. Установява се разлика в размер на – 8 237.74 лв. 

Препоръки: 
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 Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД да създаде подходящата 

организация за откриване на причините за несъответсвие на сумите на 

началните дебитни и кредитни салда, на дебитните и кредитните обороти и 

на крайните дебитни и кредитни салда, и да предприеме необходимите мерки 

за отстраняване на допуснатите грешки в счетоводното отчитане в „МБАЛ 

– Ботевград“ ЕООД. В едномесечен срок да представи на вътрешния одитор 

информация за причината за допуснатите грешки и план за отстраняването 

им. 

4.1 Проверка на касовите книги за одитирания период 

4.1.1 Проверка на реализираните приходи и извършените разходи, отчетени в 

касата на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД през 2013 г. 

Извършена е проверка на касовите книги за 2013 г. В резултат на извършената 

проверка, вътрешният одитор констатира следните нарушения при отчитането на 

приходите и разходите в касата на „МБАЛ – Ботевград“: 

1) С Приходен касов ордер (ПКО) № 59/26.02.2013 г. в касата на дружеството са 

отчетени приходи в размер 1 301.86 лв. По сметка 703/4 са отчетени приходи в размер на 1 

049.71 лв. След извършената проверка се установи, че Фактура № 2112/26.02.2013 г. е 

преправена с химикал – поправена е сумата на прихода от ел. енергия за м. 01 от 94.82 лв. 

на 94.92 лв., в резултат на което общият приход от фактурата е преправен от 106.82 лв. на 

106.92 лв.  

Съгласно чл. 10 от Закона за счетоводството: 

„Чл. 10. Поправки и добавки в първичните счетоводни документи не се 

разрешават. Погрешно съставени първични счетоводни документи се анулират и се 

съставят нови.“ 

Вътрешният одитор приема при изчисляване на равносметката на касата получен 

приход в размер на 94.82 лв., следователно приходът по ПКО № 59/26.02.2013 г. следва да 

бъде 1 301.76 лв. Отчетен е приход с 0.10 лв. повече от реално получения приход. 

Допуснато е нарушение на чл. 10 от Закона за счетоводството.  

Приложение № 61 и 62 

2) С ПКО № 79/18.03.2013 г. в касата на дружеството са отчетени приходи в размер 

на 1 475.27 лв. По сметка 703/4 са отчетени приходи в размер на 530.77 лв. След 

извършената проверка се установи, че приходите по Фактура № 2271/18.03.2013 г. и 

Фактура № 2277/18.03.2013 г. са общо в размер на 532.77 лв. За документиране на 

проверката се изготви следната таблица: 

Фактура № ……./…. г. Получени съгласно 
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фактура (лв.) 

2271/18.03.13 г. 51.36 

2277/18.03.13 г. 481.41 

ОБЩО: 532.77 

Отчетени в ПКО 

(лв.) 

530.77 

Разлика (лв.) - 2.00 

Вътрешният одитор приема при изчисляване на равносметката на касата получен 

приход в размер на 532.77 лв., следователно приходът по ПКО № 79/18.03.2013 г. следва 

да бъде 1 477.27 лв. Отчетен е приход с 2.00 лв. по-малко от реално получения приход. 

Приложение № 63 - 65 

3) С ПКО № 80/19.03.2013 г. в касата на дружеството са отчетени приходи в размер 

на 915.22 лв. По сметка 703/5 са отчетени приходи в размер на 33.98 лв. След 

извършената проверка се установи следното: 

 Фактура № 2290/19.03.2013 г. е преправена с химикал – поправена е 

сумата на прихода от изгаряне на опасни отпадъци от 10.60 лв. на 10.20 лв. 

Съгласно фактурата, е извършена услугата „изгаряне на опасни отпадъци“ в 

количество 2 кг. и единична цена 5.30 лв./кг. Вътрешният одитор приема при 

изчисляване на равносметката на касата получен приход съгласно фактурата в 

размер на 10.60 лв., 

 Приходите по сметка 703/5 са отчетени със следните фактури № 

2290/19.03.13 г., № 2291/19.03.13 г., № 2288/19.03.13 г. и № 2286/19.03.13 г. както 

следва: 

Фактура 

№……./…. г. 

Получени 

съгласно фактура (лв.) 

2286/19.03.13 г. 15.30 

2288/19.03.13 г. 3.18 

2290/19.03.13 г. 10.60 

2291/19.03.13 г. 5.30 

ОБЩО: 34.38 

Отчетени в ПКО 

(лв.) 

33.98 

Разлика (лв.) - 0.40 

Вътрешният одитор приема при изчисляване на равносметката на касата получен 

приход в размер на 33.38 лв., следователно приходът по ПКО № 80/18.03.2013 г. следва да 

бъде 914.82 лв. Отчетен е приход с 0.40 лв. по-малко от реално получения приход. 

Допуснато е нарушение на чл. 10 от Закона за счетоводството.  

Приложение № 66 - 70 
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4) С ПКО № 110/12.04.2013 г. е отчетен приход в размер на 398 лв. Съгласно 

дневния запис в касовата книга на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД от 12.04.2013 г. е отчетен 

приход от медицински услуги с ПКО №  110 в размер на 389 лв. В касовите документи се 

съдържа Фактура № 2466/12.04.2013 г. в размер на 9.00 лв. за предоставена услуга 

„Изследване – холестерол“ на лицето Цоло Иванов. Фактурата е задраскана със знака „Z“. 

Липсва посочено основание за непризаване на прихода от фактурата. Вътрешният одитор 

приема при изчисляване на равносметката на касата получен приход в размер на 9.00 лв., 

следователно приходът по ПКО № 110/12.04.2013 г. следва да бъде 398.00 лв. Отчетен е 

приход с 9.00 лв. по-малко от реално получения приход. 

Приложение № 71 - 73 

5) С ПКО № 118/22.04.2013 г. е отчетен приход в размер на 728.10 лв. По сметка 

703/1 са отчетени приходи в размер на 378.00 лв. След извършената проверка се установи, 

че Фактура № 2097/22.04.2013 г. е преправена с химикал – поправена е сумата на прихода 

от ИЗ 2087 от 5.80 лв. на 6.80 лв. Вътрешният одитор приема при изчисляване на 

равносметката на касата получен приход в размер на 5.80 лв., следователно приходът по 

ПКО № 118/22.04.2013 г. следва да бъде 727.10 лв. Отчетен е приход с 1.00 лв. повече от 

реално получения приход. Допуснато е нарушение на чл. 10 от Закона за счетоводството.  

Приложение № 74 и 75 

6) В дневния запис от касовата книга на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД от 30.04.2013 

г.  е записан остатък в касата за деня в размер на 6 228.09 лв. Сумата, посочена като 

остатък, е преправена с черен химикал от 6 228.10 лв. на 6 288.09 лв. След извършване на 

повторно изчисление на дневния остатък от вътрешния одитор, се установи, че е размерът 

на остатъка е равен на 6 228.10 лв. За документиране на повторното изчисление се изготвя 

следната таблица: 

  Приходи (лв.) Разходи (лв.) 

Остатък 8 064.85 

 5.80 800.00 

 34.50 600.00 

 1 451.26 1 500.00 

  158.31 

  270.00 

Оборот за деня 1 491.56 3 328.31 

Остатък  = 8 064.85 + 1 494.56 – 3 328.31 = 

= 6 228.10 

Отчетен е остатък за деня с 0.01 лв. по-малко от реално останалите средства в 

касата. Допуснато е нарушение на чл. 10 от Закона за счетоводството.  

Приложение № 76 
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7) С Фактура № 2679/14.05.2013 г. е отчетен приход в размер на 226.05 лв., от които 

от предоставена услуга „изгаряне на опасни отпадъци“ – 10.00 лв. Посочената сума е 

поправена с черен химикал от 10.60 лв. на 10.00 лв. Съгласно Отчет за опасните отпадъци 

за съхранение до предаването им за изгаряне за месец февруари, на 13.02.2013 г. е 

извършено изгаряне на опасни отпадъци в количество 2 кг. на обща стойност по единична 

цена 5.30 лв./кг., общо на стойност 10.60 лв. Следователно приходът по фактурата следва 

да бъде 226.55 лв. Отчетен е приход от фактура № 2679/14.05.2013 г. с 0.50 лв. по-малко 

от реално получените. Допуснато е нарушение на чл. 10 от Закона за счетоводството.  

Приложение № 77 и 78 

8) С ПКО № 272/20.09.2013 г. е отчетен приход в размер на 638.04 лв. По сметка 

703/5 са отчетени приходи в размер на 4.40 лв. След извършената проверка се установи, че 

Фактура № 3624/20.09.2013 г. е преправена с химикал – поправена е сумата на прихода от 

предоставената услуга „изгаряне на опасни отпадъци“ от 0.53 лв. на 0.54 лв. Съгласно 

Отчет за опасните отпадъци за съхранение до предаването им за изгарян за месец юли, е 

извършено изгаряне на отпадъци в количество 0.100 кг. на ед. цена 5.30 лв./кг., общо на 

стойност 0.53 лв. Вътрешният одитор приема при изчисляване на равносметката на касата 

получен приход в размер на 0.53 лв., следователно приходът по ПКО № 272/20.09.2013 г. 

следва да бъде 638.03 лв. Отчетен е приход с 0.01 лв. повече от реално получения приход. 

Допуснато е нарушение на чл. 10 от Закона за счетоводството.  

Приложение № 79 - 81 

9) С РКО № 541/26.09.2013 г. е отчетен разход по сметка 601/13 в размер на 228.29 

лв. по фактура № 26037/25.09.2013 г., издадена от „Медика“ АД за закупуване на 

хирургически конци. След извършена проверка на Фактура № 0000026037/25.09.2013 г. се 

установи, че размерът на дължимите средства съгласно фактурата са в размер на 216.00 

лв., приложена е и касова бележка за извършеното плащане на стойност 216.00 лв. 

Вътрешният одитор приема при изчисляване на равносметката на касата извършен разход 

в размер на 216.00 лв., следователно разходът по РКО № 541/26.09.2013 г. следва да бъде 

216.00 лв. Отчетен е разход с 12.29 лв. повече от реално извършения разход. 

Приложение № 82 - 84 

9.1) Във връзка с извършения разход, се извърши проверка на сключените договори 

за доставка на медицински изделия и консумативи за периода от 01.01.2013 г. до 

31.12.2015 г. по реда на ЗОП и се установи, че в сключените договори, няма включен 

като предмет на доставка хирургически  конци.  

9.2) Във връзка с констатирания факт се извърши сравнителна проверка в обявени 

обществени поръчки в други болници за доставка на медицински изделия и консумативи. 
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Вътрешният одитор разгледа проведени обществени поръчки с предмет доставка на 

консумативи в следните лечебни заведения: 

№ Лечебно заведение 
№ на общ. поръчка 

в РОП 

Интернет адрес на 

обществената поръчка 

Проверен 

документ 

1 МБАЛ „Христо Ботев“ 

АД, гр. Враца 

№ 00399-2016-0003 http://www.mbalvratsa.org/?r=h

ome/t240/t381/t1288&lang=bg 

Техническа 

спецификация 

2 МБАЛ „Проф. д-р Ал. 

Герчев ”Етрополе” 

ЕООД 

№ 00148-2015-0002 http://mbal-

etropole.com/docs/ezop22.html 

Приложение 2 – 

Мед. консумативи 

3 „МБАЛ – Мездра“ ЕООД 

гр. Мездра 

№ 00175-2015-0002 http://mbal-

mezdra.com/?page_id=953 

Техническо 

предложение 

4 МБАЛ „Проф. д-р 

Параскев Стоянов“, гр. 

Ловеч 

№ 00732-2016-0003 http://www.mbal-

lovech.com/00732-2016-

0003.htm 

Техническа 

спецификация 

5 „МБАЛ – Елин Пелин“ 

ЕООД, гр. Елин Пелин 

№ 00994-2015-0001 http://www.mbalelinpelin.com/?

p=96 

Техническа 

спецификация 

9.3) В резултат на извършената проверка се установи, че при провеждане на 

разгледаните процедури за възлагане на обществени поръчки, в техническите 

спецификации е посочен шевен материал като обект на доставка 

9.4) Извърши се справка в Електронна база данни на медицинските изделия, 

заплащани с обществени средства на Изпълнителната агенция по лекарствата 

(https://meddev.bda.bg/bg/home).  

9.5) При въвеждане на критерии за търсене в базата данни „конци“ в раздел 10 – 

Изделия за еднократна употреба, излизат 261 броя записи, следователно в електронната 

база данни на Изпълнителната агенция по лекарствата са записани 261 бр. артикула 

медицински „конци“, които се заплащат с обществени средства, т.е. от бюджета на НЗОК, 

МЗ, МТСП и др.  

9.6) Въз основа на установените факти по т. 9.1) до 9.5), вътрешният одитор смята, 

че закупуването на хирургически конци следва да бъде обект на обществена доставка.  

9.7) След извършен преглед на разходни фактури за закупуване на медицински 

изделия, приложени в касовите книги и в банковите документи, се установи, че в 

издадените от доставчиците фактури не фигурира като артикул медицински конец като 

обект на доставка, с изключение на отчетения разход с РКО № 186/02.04.2013 г. за 

закупуване на конци и материали, извършено от д-р Иван Багелейски  и с РКО № 

541/26.09.2013 г. по фактура № 26037/25.09.2013 г., издадена от „Медика“ АД. 

9.8) Въз основа на това, вътрешният одитор смята, че дейността на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД е затруднена от гледна точна на липса на осигурени доставки на 

неотменно необходими основни медицински изделия – медицински конци, което 

https://meddev.bda.bg/bg/home
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затруднява освен дейността на лечебното заведение, така и затруднява извършването на 

необходимите медицински интервенции, при които се използва медицинското изделие. 

9.9) Вътрешният одитор смята, че се създава порочна практика пациентите да 

си закупуват необходимото медицинско изделие, преди извършване на медицинска 

интервенция, което е включено в алгоритъма на лечение по съответните клинични 

пътеки, при които се използва. 

Приложение № 85 - 90 

10) С ПКО № 410/17.12.2013 г. е отчетен приход в размер на 1 755.13 лв. По сметка 

703/5 са отчетени приходи в размер на 50.01 лв. След извършената проверка се установи, 

че Фактура № 4443/17.02.2013 г. е преправена с химикал – поправена е сумата на прихода 

от предоставената услуга „изгаряне на опасни отпадъци“ от 24.91 лв. на 24.95 лв. 

Съгласно Отчет за опасните отпадъци за съхранение до предаването им за изгарян за 

месец септември, е извършено изгаряне на отпадъци в количество 1.700 кг. на ед. цена 

5.30 лв./кг., общо на стойност 9.01 лв., за м. октомври отпадъци в количество 1.600 кг. на 

ед. цена 5.30 лв./кг, общо на стойност 8.48 лв., за м. ноември – 1.400 кг. общо на стойност 

7.42 лв. Общата сума на предоставената услуга за месеците септември, октомври и 

ноември, е в размер на 24.91 лв. Вътрешният одитор приема при изчисляване на 

равносметката на касата получен приход в размер на 24.91 лв., следователно приходът по 

ПКО № 410/17.12.2013 г. следва да бъде 1 755.09 лв. Отчетен е приход с 0.04 лв. повече от 

реално получения приход. Допуснато е нарушение на чл. 10 от Закона за счетоводството.  

Приложение № 91 - 95 

Изводи: 

 Допуснато е да бъдат поправени с черен химикал първични счетоводни 

документи. Нарушени са разпоредбите на чл. 10 от Закона за 

счетоводството. 

  Допуснато е при сумиране на приходите, отчитани с един приходен касов 

ордер, сумата на прихода да не съответства на сбора от приходите от 

отделните фактури. 

 Допуснато е да не бъде признат и отчетен приход по фактура № 

2466/12.04.2013 г. в размер на 9 лв., без да бъде посочена причината за това. 

 При изчисляване на дневния остатък за 30.04.2013 г. е допуснато да не бъде 

сумиран правилно сума на остатъка. 

 Допуснато е да бъдат отчетени разходи в размер по-висок от реално 

извършения разход, съгласно издадената от доставчика фактура. 

 В резултат на установените нарушения, за 2013 г. е отчетен приход в касата 

на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД с 10.76 лв. по-малко от реално получените 

приходи за 2013 г. 
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 В резултат на установените нарушения, за 2013 г. е отчетен разход в касата 

на дружеството с 12.29 лв. повече от реално извършените разходи за 2013 г. 

 Допуснато е в обществените поръчки за медицински изделия и консумативи да 

не бъде включен в съответната обособена позиция медицинското изделие 

„шевен конец“ и същото да не бъде закупувано от „МБАЛ – Ботевград“ 

ЕООД съгласно издадени фактури от доставчици, в резултат на което 

вътрешният одитор смята, че се създава порочна практика пациентите да си 

закупуват необходимото медицинско изделие, преди извършване на медицинска 

интервенция, което е включено в алгоритъма на лечение по съответните 

клинични пътеки, при които се използва. 

Препоръки: 

 Кметът на Община Ботевград да предприеме необходимите мерки за 

уведомяване на компетентните органи за допуснатото нарушение на чл. 10 

от Закона за счетоводството. 

 Кметът на Община Ботевград да предприеме необходимите мерки за 

уведомяване на компетентните органи за допуснатото нарушение във връзка 

с незакупуването от „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД на медицински изделия 

„шевни конци“, които следва да бъдат обект на обществена поръчка за 

медицински изделия и консумативи. 

4.1.2. Реализирани приходи и извършени разходи, отчетени в касата на 

„МБАЛ – Ботевград“ през 2014 г. 

Извършена е проверка на касовите книги за 2014 г. В резултат на извършената 

проверка, вътрешният одитор констатира следните нарушения при отчитането на 

приходите и разходите в касата на „МБАЛ – Ботевград“: 

1) С Фактура № 4571/03.01.2014 г. е отчетен приход в размер на 2.00 лв. от 

предоставена услуга „Изследване на кръвна захар“. Фактурата е преправена с химикал – 

поправена е сумата на прихода от 3.00 лв. на 2.00 лв. След извършена проверка в 

ценоразписа на предоставяните услуги от „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, се установи, че 

стойността на изследването е в размер 3.00 лв. Вътрешният одитор приема при 

изчисляване на равносметката на касата получен приход в размер на 2.00 лв. Отчетен е 

приход с 1.00 лв. по-малко от реално получения приход. Допуснато е нарушение на чл. 10 

от Закона за счетоводството.  

Приложение № 96 

2) С Фактура № 5733/23.04.2014 г. е отчетен приход общо в размер на 280.98 лв. 

Стойността на прихода от предоставената услуга „ел. енергия за м. 01. 02 и 03 2014 г.“ е 

поправена с черен химикал от 244.97 лв. на 244.98 лв. Следователно приходът по 

фактурата следва да бъде 280.97 лв. Вътрешният одитор приема при изчисляване на 

равносметката на касата получен приход в размер на 280.97 лв. Отчетен е приход с 0.01 
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лв. повече от реално получения приход. Допуснато е нарушение на чл. 10 от Закона за 

счетоводството.  

Приложение № 97 

3) В дневния запис от касовата книга на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД от 02.07.2014 

г.  е записан приход по ПКО №  159/02.07.2014 г. в размер на 80.67 лв. Сумата е 

преправена с черен химикал от 81.06 лв. на 80.67 лв.  ПКО № 159/02.07.2014 г. е на 

стойност 81.06 лв.  ПКО е поправен с черен химикал от 81.06 лв. на 80.67 лв. Вътрешният 

одитор приема при изчисляване на равносметката на касата получен приход в размер на 

81.06 лв. Отчетен е приход с 0.39 лв. по-малко от реално получения приход. Допуснато е 

нарушение на чл. 10 от Закона за счетоводството.  

Приложение № 98 и 99 

4) С Фактура № 6879/15.08.2014 г. е отчетен приход в размер на 5.30 лв., от които 

от предоставена услуга „изгаряне на опасни отпадъци“ – 0.30 лв. Посочената сума е 

поправена с черен химикал от 0.653 лв. на 0.30 лв. Съгласно Отчет за опасните отпадъци 

за съхранение до предаването им за изгаряне за месец юни, на 06.06.2014 г. е извършено 

изгаряне на опасни отпадъци в количество 0.100 кг. на обща стойност по единична цена 

5.30 лв./кг., общо на стойност 0.53 лв. Следователно приходът по фактурата следва да 

бъде 5.53 лв. Отчетен е приход от фактура № 6879/15.08.2014 г. с 0.23 лв. по-малко от 

реално получения приход. Допуснато е нарушение на чл. 10 от Закона за счетоводството.  

Приложение № 100 и 101 

5) С РКО № 483/12.09.2014 г. е отчетен разход в размер на 147.00 лв. След 

извършена проверка на фактура № 0000156120/11.09.2014 г., издадена от „Еър Трейд 

Сентър – България“ ООД за закупуване на Решетка CCV 1 525X775 – 6 бр., се установи, че 

фактурата е на стойност 146.88 лв. Приложена е и касова бележка за извършеното плащане 

по фактурата в размер на 146.88 лв. Вътрешният одитор приема при изчисляване на 

равносметката на касата извършен разход в размер на 146.88 лв., следователно разходът 

по РКО № 483/12.09.2014 г. следва да бъде 146.88 лв. Отчетен е разход с 0.12 лв. повече от 

реално извършения разход. 

Приложение № 102 - 104 

6) В приложените към касовата книга за м. Ноември, е приложен РКО, върху който 

не е поставен пореден номер (№) и дата на документа. С приложения РКО е отчетен 

разход в размер на 400.25 лв. Разходът е отчетен по сметка 613. Към РКО са приложени 2 

бр. сметки за направени вноски за застраховка ГО и 1 бр. фактура за извършен разход. 

След извършената проверка на разходните документи, се установи че разходът по Сметка 

№ 2821946/07.11.2014 г. е в размер на 167.82 лв., разходът по Сметка № 

2823562/07.11.2014 г. е в размер на 211.33 лв., разходът по Фактура № 

9131002926/07.11.2014 г. за извършен оглед  и инф. Обслужване, издадена от „Иван Начев 

– Л“ ЕООД, е в размер на 20.00 лв. Общата сума, дължима по разходно-оправдателните 

документи е в размер на 399.15 лв. Вътрешният одитор приема при изчисляване на 
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равносметката на касата извършен разход в размер на 399.15 лв., следователно разходът 

по РКО, приложен в касовата книга, следва да бъде 399.15 лв. Отчетен е разход с 1.10 лв. 

повече от реално извършения разход. 

Приложение № 105 - 108 

7) С РКО № 421/07.08.2014 г. е отчетен разход в размер на 118.00 лв. по 

граждански договор № 68/01.07.2014 г. Разходът е отчетен по сметка 604/2. След 

извършена проверка на гражданския договор между „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД и 

Велизар Марков се установи, че договорът не е подписан от изпълнителя – Велизар 

Трифонов Марков – анестезиолог. Следователно договорът не е сключен действително 

между двете страни. Извършеният разход е документално необоснован. 

Приложение № 19 - 21 

8) С РКО № 710/22.12.2014 г. е отчетен разход в размер на 295.00 лв. по 

граждански договор. Разходът е отчетен по сметка 604/2. В касовата книга за м. Декември 

2014 г. липсва приложен сключения договор между „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД и д-р 

Ангел Евстатиев Площаков – анестезиолог. Извършеният разход е документално 

необоснован. 

Приложение № 22 

9) С РКО № 711/22.12.2014 г. е отчетен разход в размер на 220.00 лв. по 

граждански договор. Разходът е отчетен по сметка 604/2. В касовата книга за м. Декември 

2014 г. липсва приложен сключения договор между „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД и 

Климент Григориев Гешев. Извършеният разход е документално необоснован. 

Приложение № 23 

Изводи: 

 Допуснато е да бъдат поправени с черен химикал първични счетоводни 

документи. Нарушени са разпоредбите на чл. 10 от Закона за 

счетоводството.  

 Допуснато е да бъдат отчетени разходи в размер по-висок от реално 

извършения разход, съгласно издадената от доставчика фактура. 

 Допуснато е да бъде извършен и отчетен разход по сметка 604/2 

„Извънщатен персонал“ при условие, че договорът не е подписан от 

изпълнителя – Велизар Трифонов Марков – анестезиолог. Следователно 

договорът не е сключен действително между двете страни. Извършеният 

разход е документално необоснован. 

 Допуснато е да бъде извършен и отчетен разход по сметка 604/2 

„Извънщатен персонал“ с РКО 710 и 711 от 22.12.2014 г., за които не е 

приложен сключен договор с лицата – изпълнители, посочени в разходните 

касови ордери. Извършените разходи са документално необосновани. 
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 В резултат на установените нарушения, за 2014 г. е отчетен приход в касата 

на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД с 1.61 лв. по-малко от реално получените 

приходи за 2014 г. 

 В резултат на установените нарушения, за 2014 г. е отчетен разход в касата 

на дружеството с 1.29 лв. повече от реално извършените разходи за 2014 г. 

Препоръки: 

 Кметът на Община Ботевград да предприеме необходимите мерки за 

уведомяване на компетентните органи за допуснатото нарушение на чл. 10 

от Закона за счетоводството. 

4.1.3. Реализирани приходи и извършени разходи, отчетени в касата на 

„МБАЛ – Ботевград“ през 2015 г. 

Извършена е проверка на касовите книги за 2015 г. В резултат на извършената 

проверка, вътрешният одитор констатира следните нарушения при отчитането на 

приходите и разходите в касата на „МБАЛ – Ботевград“: 

1) С ПКО № 3/07.01.2015 г. е отчетен приход в размер на 357.50 лв. След 

извършена проверка се установи, че ПКО е поправен с черен химикал. Приходът, отчетен 

по сметка 703/1 е поправен от 237.80 лв. на 237.50 лв. В резултат на което е поправен 

общия размер на прихода от 357.80 лв. на 357.50 лв. В Дневния отчет за продажби от 

07.01.2015 г. е отчетена сума на продажбите в размер на 357.80 лв. За документиране на 

общата стойност на приходите, отчетени по сметка 703/1 е изготвена следната таблица: 

Фактура 

№……./…. г. 

Получени 

съгласно фактура (лв.) 

5605/05.01.2015 г. 40.60 

5612/06.01.2015 г. 17.40 

5613/06.01.2015 г. 34.80 

5614/07.01.2015 г.  46.40 

5615/07.01.2015 г. 87.00 

5616/07.01.2015 г. 5.80 

5617/07.01.2015 г. 5.80 

ОБЩО: 237.80 

Отчетени в ПКО 

(лв.) 

237.50 

Разлика (лв.) - 0.30 

Вътрешният одитор приема при изчисляване на равносметката на касата получен 

приход в размер на 237.80 лв., следователно приходът по ПКО № 3/07.01.2015 г. следва да 

бъде 357.80 лв. Отчетен е приход с 0.30 лв. по-малко от реално получения приход. 

Допуснато е нарушение на чл. 10 от Закона за счетоводството.  

Приложение № 109 - 116 
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2) С РКО № 92/13.02.2015 г. е отчетен разход в размер на 32.20 лв. за закупуване на 

консумативи (тоалетна хартия). Разходът е отчетен по сметка 602/3. След извършена 

проверка Фактура № 5310046585/13.02.2015 г. се установи, размерът на фактурата е 32.17 

лв. Приложена е и касов бон № 63113/13.02.2015 г. за извършено плащане в размер на 

32.17 лв. Вътрешният одитор приема при изчисляване на равносметката на касата 

извършен разход в размер на 32.17 лв., следователно разходът по РКО № 92/13.02.2015 г. 

следва да бъде 32.17 лв. Отчетен е разход с 0.03 лв. повече от реално извършения разход. 

Приложение № 117 - 119 

3) С РКО № 310/03.06.2015 г. е отчетен разход в размер на 3.00 лв. за закупуване на 

батерия VARTA CR-2032. Разходът е отчетен по сметка 602/3. След извършена проверка 

Фактура № 0740007909/03.06.2015 г., издадена от „Техномаркет България“ АД, се 

установи, размерът на фактурата е 2.99 лв. Приложен е Касов бон № 15435/03.06.2015 г.  

за извършено плащане в размер на 2.99 лв. Вътрешният одитор приема при изчисляване на 

равносметката на касата извършен разход в размер на 2.99 лв., следователно разходът по 

РКО № 310/03.06.2015 г. следва да бъде 2.99 лв. Отчетен е разход с 0.01 лв. повече от 

реално извършения разход. 

Приложение № 120 - 122 

4) С РКО № 463/17.08.2015 г. е отчетен разход в размер на 72.00 лв. за закупуване 

на хранителни стоки. Разходът е отчетен по сметка 302/2. След извършена проверка 

Фактура № 300082515/17.08.2015 г., издадена от „ВАЛБЕ-С-Стаменов“ ООД, се установи, 

че размерът на фактурата е 70.49 лв. Приложена е и касова бележка за извършено плащане 

в размер на 70.49 лв. Вътрешният одитор приема при изчисляване на равносметката на 

касата извършен разход в размер на 70.49 лв., следователно разходът по РКО № 

463/17.08.2015 г. следва да бъде 70.49 лв. Отчетен е разход с 1.51 лв. повече от реално 

извършения разход. 

  Приложение № 123 - 125 

Изводи: 

 Допуснато е да бъдат поправени с черен химикал първични счетоводни 

документи. Нарушени са разпоредбите на чл. 10 от Закона за 

счетоводството.  

 Допуснато е да бъдат отчетени разходи в размер по-висок от реално 

извършения разход, съгласно издадената от доставчика фактура. 

 В резултат на установените нарушения, за 2015 г. е отчетен приход в касата 

на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД с 0.30 лв. по-малко от реално получените 

приходи за 2015 г. 

 В резултат на установените нарушения, за 2015 г. е отчетен разход в касата 

на дружеството с 1.55 лв. повече от реално извършените разходи за 2015 г. 
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Препоръки: 

 Кметът на Община Ботевград да предприеме необходимите мерки за 

уведомяване на компетентните органи за допуснатото нарушение на чл. 10 

от Закона за счетоводството. 

4.2 Проверка за извършени необичайни разходи за одитирания период  

1) За извършване на проверката за наличие на необичайни за дейността на 

лечебното заведение разходи, се провериха касовите документи на „МБАЛ – Ботевград“ 

ЕООД и банковите извлечения и предоставените разходни фактури към банковите 

извлечения за одитирания период.  

1.1) В Писмо с изх. № 1900-1010/19.04.2016 г. се изискаха счетоводните документи, 

отчетени по сметка 503, т.е. приходни и разходни фактури, отчитани по сметка 503 в 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за одитирания период и Вътрешни правила – Система за 

финансово управление и контрол в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. 

1.2) От счетоводството представиха за проверка банковите документи, състоящи се 

от банкови извлечения и приходни и разходни фактури, приложени към извлеченията. 

1.3) В отговор на искането, не беше предоставен вътрешно нормативен документ – 

Система за финансово управление и контрол в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, тъй като 

такава не е създадена и утвърдена от управителя на общинското търговско дружество.  

Съгласно чл. 7, ал. 1, т. 15 от Закона за финансово управление и контрол в 

публичния сектор, ръководителите на организациите по чл. 2 от ЗФУКПС отговарят за: 

„15. въвеждането на вътрешни правила за финансово управление и контрол с 

административен акт или система от актове;“ 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е общинско търговско дружество, следователно 

Законът за финансово управление и контрол е един от законите, който регулира дейността 

на дружеството.  

В резултат на това, че в общинското търговско дружество няма разработени, 

въведени и утвърдени от управителя, вътрешни правила за финансово управление и 

контрол, се установява нарушение на разпоредбите на чл. 7, ал. 1, т. 15 от ЗФУКПС. 

2) В резултат на извършената проверка на банковите и касовите документи се 

установи следното: 

2.1) В касовата книга за м. Април 2013 г. е приложена Фактура № 26956/07.04.2013 

г. за хотелско настаняване за провеждане на мероприятие за периода 5 – 7.04.2013 г. в 

размер на 1 707.00 лв. и Фактура № 26957/07.04.2013 г. за обслужване на проведено 

мероприятие в размер на 1 578.33 лв., издадени от  „АУГУСТА 91“ АД. Разходът е 

отчетен по сметка 602/3 „Други външни услуги“. Разходът следва да бъде отчетен по 

сметка 609/1 „Разходи за командировки“ или 609/8 „Представителни разходи“.   



 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“ 

2140 Ботевград, пл. „Освобождение“ 13, тел.: (0723) 66800,  e-mail: odit@botevgrad.org 

 

ОКОНЧАТЕЛЕН ОДИТЕН ДОКЛАД 

Вътрешен одит за съответствие при финансово управление на                      Вътрешен одитор: …...…………. 85 

„Многопрофилна болница за активно лечение – Ботевград“ ЕООД                                                /И.Василева/ 

за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2015 г.                 

След извършена проверка на банковите документи за периода, се установи, че е 

извършено плащане по банков път в размер на 1 600.00 лв. по Фактура № 566/02.04.2013 

г., издадена от „АУГУСТА 91“ АД. След извършена проверка на разходно-оправдателните 

документи, приложени в папката, съдържащи банковите извлечения за периода 01.01.2013 

г. до 31.12.2013 г., се установи, че фактурата не се съхранява при банковите документи. 

Следователно не може да се установи дали размерът на задължението по фактура 

съответства на преведените средства до „АУГУСТА 91“ АД. 

Съгласно чл. 33, ал. 1, т. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане: 

„Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Признават се за 

данъчни цели следните счетоводни разходи за пътуване и престой на физически лица, 

когато пътуването и престоят са извършени във връзка с дейността на данъчно 

задълженото лице: 

1. разходите за пътуване и престой на физически лица, които са в трудови 

правоотношения с данъчно задълженото лице или са наети от него по извънтрудови 

правоотношения, включително на управители, членове на управителни или контролни 

органи на данъчно задълженото лице; 

2. разходите, извършени от едноличен търговец за пътуване и престой на: 

а) физическото лице - собственик на предприятието на едноличния търговец, и 

б) лицата, които са в трудови правоотношения с едноличния търговец или са 

наети от него по извънтрудови правоотношения.“ 

Съгласно дадено разяснение № 96-00-24/22.01.2009 г. относно прилагането на чл. 

33, ал. 1, т. 1 от ЗКПО и признаване на данъчен кредит при фактури за нощувки от хотели, 

дадено от НАП, Дирекция „ОУИ“ – Пловдив: 

„С оглед признаването за данъчни цели на счетоводните разходи за пътуване и 

престой, същите следва да са свързани и извършени в съответствие с извършваната 

стопанска дейност. Разходите е необходимо да са документално доказани по реда на чл. 

10 от ЗКПО. Следователно разходите за пътуването и престоя във връзка с дейността 

извън населеното място, където се упражнява основната дейност на дружеството, 

следва да се доказват с първични счетоводни документи, с които се определя обект, 

цел, отчет на пътуването и специфични документи в зависимост от основния 

предмет на дейност. Нарушението на изискванията за документална обоснованост на 

разходите за пътуване и престой по реда на чл. 10 от ЗКПО или установяване на 

разходи, несвързани с дейността на дружеството, са основание за извършване на 

увеличение на счетоводния финансов резултат по реда на чл. 26, т. 1 и т. 2 от ЗКПО.“ 
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Във връзка с проведеното мероприятие, в касовите документи, в банковите 

документи и в предоставените папки със сключени договори за периода, не се съхранява 

заповед на управителя за организиране и провеждане на мероприятие, няма посочена 

подробна информация за мероприятието, основание за провеждането му, кои са 

участниците, размерът на планираните разходи във връзка с мероприятието и др. подобна 

информация.  

Не става ясно дали разходът представлява разход за командировка на служители 

или представителен разход, свързан с обичайната дейност на търговското дружество. Въз 

основа на това вътрешният одитор смята, че извършените разходи по фактури № 

26956/07.04.2013 г., № 26957/07.04.2013 г. и № 566/02.04.2013 г. са документално 

необосновани.  

2.4) В касовата книга за м. Април 2015 г. е приложена Фактура № 

2000000130/03.04.2015 г., издадена от „ПИРИ ГАРДЕН“ ЕООД, в размер на 2 708.00 лв. за 

извършен разход за нощувки. Във връзка с плащането по фактурата, в документите, 

приложени към разплащанията по банков път, е приложена Фактура № 

2000000118/18.03.2015 г., издадена от „ПИРИ ГАРДЕН“ ЕООД, в размер на 800.00 лв. за 

извършен разход за капаро. Разходите са отчетени по сметка 602/3 „Други външни 

услуги“. Разходът следва да бъде отчетен по сметка 609/1 „Разходи за командировки“ или 

609/8 „Представителни разходи“.   

Към приложените фактури липсва приложена заповед на Управителя на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД за извършване на разхода, в която да е посочено основанието за 

извършването на разхода, мястото, където ще се извършват нощувките, хората които ще 

нощуват и др. свързана информация.  

Не става ясно дали разходът представлява разход за командировка на служители 

или представителен разход, свързан с обичайната дейност на търговското дружество. Въз 

основа на това вътрешният одитор смята, че извършените разходи по фактури № 

2000000118/18.03.2015 г. и № 2000000130/03.04.2015 г. са документално необосновани.  

Приложение № 126 и 127 
Изводи: 

 Допуснато е да бъде извършен и отчетен разход за хотелско настаняване за 

провеждане на мероприятие, съгласно Фактура № 26956/07.04.2013 г., 

издадена от „АУГУСТА 91“ АД, разход за обслужване на проведено 

мероприятие, съгласно Фактура № 26957/07.04.2013 г. и извършено плащане 

по банков път по Фактура № 566/02.04.2013 г., издадена от „АУГУСТА 91“ 

АД, на обща стойност 4 885.33 лв. Извършените разходи са отчетени по 

сметка 602/3 „Други външни услуги“. Разходът е неправилно отчетен по 
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сметка 602/3 вместо по сметка 609/1 „Командировки“ или 609/8 

„Представителни разходи“.  

 Допуснато е да бъде извършен и отчетен разход за нощувки с Фактура № 

2000000130/03.04.2015 г. и за капаро с Фактура № 2000000118/18.03.2015 г., 

издадени от „ПИРИ ГАРДЕН“ ЕООД, на обща стойност 3 508.00 лв.  по 

сметка 602/3 „Други външни услуги“. Разходът е неправилно отчетен по 

сметка 602/3 вместо по сметка 609/1 „Командировки“ или 609/8 

„Представителни разходи“.  

 Липсват приложени заповеди на Управителя на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД 

за извършване на разходите, в която да е посочено основанието за 

извършването на разхода, мястото, където ще се извършват нощувките, 

хората които ще нощуват и др. свързана информация. Не може да се 

установи дали извършените разходи са свързани с предмета на дейност на 

общинското търговско дружество, което е основание за признаване за 

данъчни цели на извършения разход. Въз основа на това вътрешният 

одитор смята, че извършеният разход е документално необоснован. 

Препоръки: 

 Кметът на Община Ботевград да предприеме необходимите мерки за 

уведомяване на компетентните органи за вероятно допуснатото нарушение 

на разпоредбите на ЗКПО по отношение на признаване на разходите за 

командировки и представителните разходи от управителя на „МБАЛ  - 

Ботевград“ ЕООД. 

5. Спазване на нормативните изисквания при възлагане на обществени      

поръчки за периода 01.01.2013 г. до 31.12.2015 г.  

5.1. Обща информация за проведените процедури за одитирания период 

1) Възложител на обществените поръчки на основание чл. 7, т. 3 от ЗОП е 

управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД – д-р Филип Петров Филев. Съгласно чл. 8, ал. 

2 от ЗОП, възложителите или упълномощени от тях длъжностни лица организират и 

провеждат процедурите за възлагане на обществените поръчки и сключват договорите за 

тях.  

2) През одитирания период в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД функциите по чл. 8, ал. 2 

от ЗОП са осъществявани от управителя на лечебното заведение и няма случаи на 

упълномощаване. 

3) През одитирания период в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД са проведени една 

процедура за възлагане на обществена поръчка с договаряне без обявление по ЗОП и 

седем открити процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП. 

4) В обхвата на проверките по същество са включени всички проведени през 

одитирания период процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП – 8 бр. 
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процедури, като резултатите от извършените проверки са отразени в Контролни листа от 

№ 1 до № 8 и приложения към съответните контролни листа, приложени към доклада. 

5) Проверените обществени поръчки са както следва: 

 Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на 

структура за диалнизно лечение в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД по 13 обособени 

позиции; 

 Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и принадлежности, 

рентгенови филми и консумативи за нуждите на стационарни отделения и 

лаборатории в „МБАЛ Ботевград“ ЕООД по 7 обособени позиции; 

 Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на 

диализно лечение в „МБАЛ Ботевград“ ЕООД по 11 обособени позиции; 

 Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и принадлежности, 

рентгенови филми и консумативи за нуждите на стационарни отделения и 

лаборатории в „МБАЛ Ботевград“ ЕООД по 14 обособени позиции 

 Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на 

структура за диализно лечение в „МБАЛ Ботевград“ ЕООД по 11 обособени 

позиции 

 Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на 

структура за диализно лечение в „МБАЛ Ботевград“ ЕООД по 5 обособени 

позиции 

 Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и принадлежности, 

консумативи за нуждите на стационарни отделения и лаборатории в „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД по 6 обособени позиции 

 Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща 

група за захранване на обект „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, град Ботевград, 

област Софийска 

5.2. Вътрешни актове  

1) В изпълнение на управленската си отговорност, управителят на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД утвърждава следните вътрешни актове, регламентиращи процеса по 

възлагане на обществени поръчки в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД: 

 Вътрешни правила за разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти 

при възлагане на обществени поръчки в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, утвърдени 

през 2012 г., липсва конкретна дата на утвърждаване; 

 Вътрешни правила за сключване на договорите с класираните кандидати, 

участвали в процедури за възлагане на обществените поръчки в „МБАЛ – 
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Ботевград“ ЕООД, утвърдени през 2012 г., липсва конкретна дата на 

утвърждаване; 

2) В „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД няма обособено звено по възлагане на обществени 

поръчки. Подготовката на документацията и организацията по провеждане на 

обществените поръчки се възлагат на служител от стопанския отдел, като се съгласува с 

юрист – консултант, с когото управителят е сключил договор за правно обслужване – адв. 

Стоян Стоянов.  

3) Създадена е добра организация за съхранение на документите за обществените 

поръчки и е осигурена проследимост на процеса. 

4) Дейността по възлагане на обществените поръчки през одитирания период не е 

обхваната от дейността на Агенция за държавна финансова инспекция и др. институции, 

имащи правомощия да извършват проверки във връзка с възлагането на обществените 

поръчки в общинското търговско дружество. 

5) След извършен преглед на утвърдените правила се установи следното: 

5.1) Вътрешните правила, утвърдени от управителя на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД 

не съответстват на действащите към момента на провеждане на проверените процедури 

редакции на Закона за обществените поръчки – ЗОП, редакция към ДВ, бр. 82 от 

26.10.2012 г., ЗОП, редакция към ДВ, бр. 40 от 13.05.2014 г. и ЗОП, редакция към ДВ. бр. 

35 от 15.05.2015 г. Нарушени са разпоредбите на чл. 8б от ЗОП. 

5.2) До края на одитния период, вътрешните правила не са променяни или 

допълвани. 

5.3) Утвърдените вътрешни правила в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД регламентират 

реда и начина за разглеждане, оценка, класиране на постъпилите оферти и сключване на 

договорите с класираните кандидати, участвали в процедурите за възлагане на обществени 

поръчки в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. Разписани са отговорностите и задълженията на 

длъжностните лица по отношение на разглеждането, оценката, класирането на офертите и 

сключването на договорите с класираните кандидати. 

5.4) Утвърдените правила не регламентират правила за планиране, подготовка и 

откриване на процедурите по възлагане на обществените поръчки, както и на правила за 

контрол по изпълнението на сключените от възложителя договори.  

Извод: 

 Вътрешните правила, регламентиращи процесите по възлагане на обществени 

поръчки в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, не са актуални и същите не 

съответстват на разпоредбите на чл. 8б от ЗОП относно съдържанието 

на вътрешните правила.  

Препоръки: 
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 Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД да предприеме необходимите 

мерки за актуализиране на вътрешните правила, регламентиращи процесите 

по възлагане на обществени поръчки в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД в 

съответствие с действащата към момента редакция на ЗОП към ДВ, бр. 13 

от 16.02.2016 г.  

 При актуализиране на вътрешните правила за провеждане на процедури по 

възлагане на обществени поръчки да се регламентират реда по планиране, 

организиране и провеждане на процедурите по възлагане на обществени 

поръчки, реда при сключване на договорите за възлагане на обществени 

поръчки и реда при осъществяване контрол по изпълнението на сключените 

договори. 

 Приложение № 128 и 129 

5.3. Планиране на обществени поръчки за одитирания период 

1) Процесът на планиране на обществените поръчки в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД 

не е регламентиран във вътрешните правила за възлагане на обществените поръчки в 

търговското дружество.  

2) Всяка година със заповед на управителя се изисква от началниците на отделения 

в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД да подадат заявка за необходимите им лекарства и 

консумативи за годината, като заявките следва да се подадат в Болнична аптека на „МБАЛ 

– Ботевград“ ЕООД. Подадените заявки се обобщават от Началника на Болничната аптека 

и се предоставят във финансовия отдел на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за подготовка на 

процедурите за възлагане на обществени поръчки за текущата година. 

Извод: 

 Липсват документирани правила и процедури за планиране на процедурите за 

възлагане на обществени поръчки в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. В 

съществуващите вътрешни правила за провеждане на обществените поръчки 

в общинското търговско дружество не е определен ред за планиране и 

организиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки. 

5.4. Процедури по реда на ЗОП за одитирания период 

5.4.1 Открита процедура по реда на ЗОП за доставка с предмет: „Доставка на 

лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на структура за диалнизно 

лечение в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД по 13 обособени позиции“ – 2013 г. 

С Решение на Управителя на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, изпратено до АОП с изх. 

№ 946/19.06.2013 г., се открива открита процедура по възлагане на обществена поръчка с 

предмет „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на 

структура за диалнизно лечение в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД по 13 обособени позиции“.  
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Възложителят изпраща Обявление за обществена поръчка с изх. № 947/19.06.2013 

г., което съдържа информация съгласно Закона за обществените поръчки относно 

процедурата по възлагане на обществената поръчка. Прогнозната стойност на 

обществената поръчка е 246 990.00 лв. без ДДС. Възложителят утвърждава документация 

за участие в процедурата, която включва условия за участие в процедурата, изисквания 

към участниците, изисквания към офертите, методика за оценка, спецификации – 

приложения с таблици, съдържащи отделните артикули от съответните обособени 

позиции, обект на доставката за съответната обособена позиция и проект на договора.  

Възложителят определя със Заповед № 58/22.07.2013 г. комисия за провеждане на 

процедурата. Комисията разглежда, оценява и класира участниците в процедурата и 

изготвя протокол, отразяващ дейността й. В протокола комисията дава предложение на 

възложителя да сключи договор за доставка с класираните на първо място участници за 

съответните обособени позиции.  

Въз основа на протокола на комисията и нейното предложение, възложителят 

издава Решение № 3/30.07.2013 г. за определяне на класирането на участниците в 

процедурата за възлагане на обществената поръчка. Възложителят изпраща решението за 

класиране до всички участници в процедурата. 

Възложителят сключва 6 бр. договори с участниците, класирани на първо място на 

съответните обособени позиции, като с участник, класиран на първо място за повече от 

една обособена позиция, се сключва един общ договор, уреждащ правоотношенията по 

доставката за обособените позиции, за които е класиран на първо място. Възложителят 

изпраща съобщение за сключените договори до Агенцията за обществени поръчки (АОП) 

на 03.09.2013 г. 

За документиране на извършената проверка вътрешният одитор изготви следните 

работни документи:  

 Контролен лист № 1; 

 Работен документ № 6 „Анализ на критериите за подбор“; 

 Работен документ „Приложение към Контролен лист № 1“. 

В резултат на извършената проверка, вътрешният одитор установи 44 бр. 

нарушения на разпоредбите на ЗОП при провеждането на процедурата за възлагане на 

обществената поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продукти и медицински 

изделия за нуждите на структура за диалнизно лечение в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД по 

13 обособени позиции“.  

Констатираните нарушения са подробно описани в работните документи, съставени 

от вътрешния одитор и са подкрепени със събрани от одитора доказателства, приложени 

към одитния доклад. 

Вътрешният одитор констатира следните нарушения за процедурата: 
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1) Посочената прогнозна стойност в Обявлението за обществената поръчка от 

възложителя не отговаря на общия сбор на стойностите на отделните обособени позиции. 

В обявлението за обществена поръчка е посочена прогнозна стойност в размер на 

246 990.00 лв. без ДДС, а сборът на прогнозните стойности на отделните обособени 

позиции е в размер на 247 530.00 лв. без ДДС. Нарушени са разпоредбите на чл. 15, ал. 4 

от ЗОП. 

2) Срокът за получаване на оферти и заявления за участие е незаконосъобразен. 

Съгласно извършената проверка, между датата на изпращане на обявлението за 

обществена поръчка и крайната дата за получаване на офертите има 30 календарни дни. 

Не са налице основания за намаляване на срока за получаване на офертите, съгласно 

разпоредбите на ЗОП и между двете дати следва да има минимум 52 календарни дни. 

Нарушени са разпоредбите на чл. 64 от ЗОП. 

3) Документацията за участие в процедурата съдържа всички изискуеми 

компоненти, с изключение на образец на офертата, както и указания за подготовката й. 

Нарушени са разпоредбите на чл. 28, ал. 1, т. 8 от ЗОП. 

4) В обявлението за обществена поръчка не се съдържа информация за размера на 

гаранцията за участие в абсолютна сума. Нарушени са разпоредбите на чл. 25, ал. 2, т. 7 от 

ЗОП. 

5) В обявлението за обществена поръчка не се съдържа информация за гаранцията 

за изпълнение на обществената поръчка. Нарушени са разпоредбите на чл. 25, ал. 2, т. 7 от 

ЗОП. 

6) В обявлението за обществена поръчка не е посочена абсолютната сума на 

гаранцията за участие за всяка обособена позиция поотделно. Нарушени са разпоредбите 

на чл. 59, ал. 2 от ЗОП. 

7) В обявлението за обществена поръчка не е посочено изискване за представяне на 

гаранция за изпълнение. Нарушени са разпоредбите на чл. 59, ал. 3 от ЗОП. 

8) Възложителят поставя изисквания, с които необосновано ограничава участието 

на чуждестранни лица в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Нарушени са 

разпоредбите на чл. 25, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 9 и чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

9) Изисканите от възложителя копия на годишния баланс и отчета за приходи и 

разходи на кандидата не са обвързани с формиран критерий за подбор, тъй като 

възложителят не е формулирал минимално изискване за участие като финансова 

стабилност, положителен финансов резултат от предходната година, рентабилност, 

ликвидност, платежоспособност или др. подобен показател от кандидатите в процедурата, 

които е следвало да бъдат посочени в колона „Минимални изисквания“ в параграф III.2.2). 

Следователно необосновано е изискан документ за доказване на икономическото и 
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финансово състояние по чл. 50 от ЗОП. Нарушени са разпоредбите на чл. 25, ал. 2, т. 6 от 

ЗОП. 

10) Възложителят е допуснал да не изиска от кандидатите в процедурата да 

представят копие на договор за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, 

което представлява участниците в обединението – документ, подписан от лицата в 

обединението, в който се посочва представляващият. Нарушени са разпоредбите на чл. 56, 

ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

11) Възложителят е допуснал да не изиска от участниците в процедурата да 

представят декларация за приемане на условията в проекта на договор. Нарушени са 

разпоредбите на чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП. 

12) Всички членове на комисията декларират липсата на обстоятелства по чл. 35, 

ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. В Протокол от 22.07.2013 г. на комисията от провеждане на 

заседанието на комисията, не е посочено, че членовете на комисията получават списък с 

получените оферти и след това декларират липсата на обстоятелства по чл. 35, ал. 1 и ал. 2 

от ЗОП. Не може да се установи в кой момент са  попълнени декларациите от членовете на 

комисията. В досието на обществената поръчка се съхранява списък на кандидатите, 

подали оферти за участие. Списъкът на кандидатите не съдържа реквизитите „дата на 

изготвяне“, с което не може да се удостовери датата на изготвянето му. Нарушени са 

разпоредбите на чл. 35, ал. 3 от ЗОП. 

13) В протокола не е отразено получаването на списъка с кандидатите, подали 

оферти за участие, както и попълването на декларациите за липса на обстоятелства по чл. 

35, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП от членовете на комисията. Не може да се установи дали са спазени 

разпоредбите на чл. 68, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОП. 

14) В протокола на комисията е записано, че на заседанието на комисията не 

присъстват представители на фирмите участници. В Протокола не е посочено мястото, на 

което се извършва заседанието, с което не може да се установи дали е спазено посоченото 

място в обявлението за обществена поръчка. Не може да се установи дали са спазени 

разпоредбите на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.  

15) Досието на обществената поръчка не съдържа информация за уведомяване на 

заинтересованите лица по подходящ начин на съобщение за датата, часа, мястото на 

отваряне на ценовите оферти на участниците в процедурата и резултатите от оценяването 

на офертите по другите показатели за оценка. Нарушени са разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 

от ЗОП. 

16) Поради фактът, че комисията не уведомява по подходящ начин 

заинтересованите от процедурата лица за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите 

оферти на участниците в процедурата, съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, 

отварянето на ценовите предложения на участниците в процедурата не се извършва 
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публично. Нарушени са разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 69а, ал. 3 

и чл. 68, ал. 3 от ЗОП. 

17) Офертата на участника „Унифарм“ АД, класиран на първо място и избран за 

изпълнител по обособена позиция № 7, съдържа заверено копие на преводно нареждане за 

внесена гаранция за участие в процедурата в размер на 40.00 лв. Съгласно определената 

прогнозна стойност на доставката по обособена позиция и размера на гаранцията за 

участие в процентно изражение, дължимата от участника гаранция за участие по 

обособена позиция е в размер на 400.00 лв. В резултат участникът е внесъл гаранция, 

която не отговаря на пълния размер на дължимата гаранция за участие в процедурата по 

обособена позиция № 7. Нарушени са разпоредбите на чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

18) Офертата на участника „Унифарм“ АД не съдържа декларация за приемане 

условията на проекта на договора, приложен към Документацията за участие. Въпреки че 

възложителят не поставя това изискване, съгласно разпоредбите на ЗОП, всички оферти на 

участниците трябва да отговарят на изискванията на чл. 56 , ал. 1 от ЗОП по отношение на 

нейното съдържание. Нарушени са разпоредбите на чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП. 

19) Офертата на участника „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД, класиран на първо 

място и избран за изпълнител по обособена позиция № 8, 9 и 11, не съдържа декларация за 

приемане условията на проекта на договора, приложен към Документацията за участие. 

Нарушени са разпоредбите на чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП. 

20) Офертата на участника „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД, класиран на първо 

място и избран за изпълнител по обособена позиция № 8, 9 и 11, не съответства на 

изискванията на възложителя за представяне на оферта. Участникът е посочил върху 

плика с офертата, че кандидатства за обособени позиции от № 1 до № 12 в процедурата. 

След извършена проверка на офертата, се установи, че участникът предлага реално в 

своята оферта медицински изделия, обект на доставка единствено по обособени позиции 

№ 8, 9, 10 и 11 от процедурата.  Налице е несъответствие в посочената информация от 

него върху плика с офертата за участието и съдържанието на самата оферта. Следователно 

офертата на участника не съответства на изискванията на възложителя. Комисията е 

следвало да предложи участника за отстраняване от процедурата съгласно разпоредбите на 

чл. 69, ал  1, т. 3 от ЗОП. Нарушени са разпоредбите на чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

21) Офертата на участника „Етропал Трейд“ ЕООД, класиран на първо място и 

избран за изпълнител по обособена позиция № 10, съдържа заверено копие на платежно 

нареждане за внесена гаранция за участие в процедурата по обособена позиция № 8 и 10 в 

размер на 472.10 лв. Съгласно определената прогнозна стойност на доставката по 

обособена позиция и размера на гаранцията за участие в процентно изражение, дължимата 

от участника гаранция за участие по обособена позиция е в размер на 475.50 лв. В 

резултат участникът е внесъл гаранция, която не отговаря на пълния размер на дължимата 
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гаранция за участие в процедурата по обособена позиция № 7. Нарушени са разпоредбите 

на чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

22) Офертата на участника „Етропал Трейд“ ЕООД, класиран на първо място и 

избран за изпълнител по обособена позиция № 10, не съдържа декларация за приемане 

условията на проекта на договора, приложен към Документацията за участие. Нарушени 

са разпоредбите на чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП. 

23) Участникът „Етропал Трейд“ ЕООД, класиран на първо място и избран за 

изпълнител по обособена позиция № 10, поставя в Плик № 1 декларация за срока за 

изпълнение на поръчката и декларация за отложено плащане. Нарушени са разпоредбите 

на чл. 57, ал. 2, т. 2 от ЗОП. 

24) Офертата на участника „Сани Мед“ ЕООД, класиран на първо място и избран за 

изпълнител по обособена позиция № 12, съдържа заверено копие на платежно нареждане 

за внесена гаранция за участие в процедурата по обособена позиция № 11 и 12 в размер на 

39.67 лв. Съгласно определената прогнозна стойност на доставката по обособена позиция 

и размера на гаранцията за участие в процентно изражение, дължимата от участника 

гаранция за участие по обособена позиция е в размер на 46.00 лв. В резултат участникът е 

внесъл гаранция, която не отговаря на пълния размер на дължимата гаранция за участие в 

процедурата по обособена позиция № 7. Нарушени са разпоредбите на чл. 56, ал. 1, т. 3 от 

ЗОП. 

25) Офертата на участника „Сани Мед“ ЕООД, класиран на първо място и избран за 

изпълнител по обособена позиция № 12, не съдържа декларация за използване на 

подизпълнители. Нарушени са разпоредбите на чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП. 

26) Участникът „Сани Мед“ ЕООД, класиран на първо място и избран за 

изпълнител по обособена позиция № 12, поставя в Плик № 1 декларация за срока за 

изпълнение на поръчката. Нарушени са разпоредбите на чл. 57, ал. 2, т. 2 от ЗОП. 

27) Офертата на участника „Екос Медика“ ЕООД, класиран на първо място и 

избран за изпълнител по обособена позиция № 13, не съдържа декларация за приемане 

условията на проекта на договора, приложен към Документацията за участие. Нарушени 

са разпоредбите на чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП. 

28) Комисията, назначена със заповед на Възложителя, не е определила правилно 

съответствието на документите, съдържащи се в офертите на участниците с изискванията 

на възложителя и на чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Съгласно разпоредбите на ЗОП, при 

констатиране на липса, несъответствие или непредставяне на определени документи, 

комисията следва да отрази това в протокола и да изпрати протокола до всички участници, 

с което се предоставя срок на участниците допълнително да представят тези документи 

или да отстранят тяхната нередовност. След изтичане на срока, комисията следва да 

провери отново съответствието на документите в Плик № 1, включително и допълнително 
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представените, за да извърши обоснована преценка дали да го предложи за отстраняване 

от процедурата, съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗОП. Нарушени са разпоредбите на чл. 68, ал. 8 от 

ЗОП. 

29)  Комисията не е приложила точно и обективно методиката за оценка на 

офертите. При извършване на оценката на офертите по Обособена позиция № 11 

комисията е допуснала да вземе като офертна цена сбора от единичната цена с ДДС на 

предлаганите медицински изделия, без да вземе предвид количеството  им. Офертната 

цена се изчислява като сбор от произведенията на количествата от медицински изделия и 

единичната им цена с или без ДДС.  

При изчисляване на коефициент К2 на участника „Сани Мед“ ЕООД комисията е 

допуснала да постави необоснована оценка 0 за срока на плащане. В офертата си 

участникът е посочил като срок за плащане 60 дни от датата на предоставяне на фактурата.  

Като се има в предвид установеното основание за отстраняване на участника 

„Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД, вътрешният одитор смята, че при спазване разпоредбите 

на ЗОП и отстраняването на участника, резултатите от класирането на участниците по 

обособените позиции би се променило и за изпълнител на доставките по обособени 

позиции № 8, 9 и 11 следва да бъде избран друг участник. Следователно допуснатото 

нарушение има съществено влияние върху избора на изпълнители по съответните 

обособени позиции. Не са спазени разпоредбите на чл. 71, ал. 1 от ЗОП. 

30) Не са отправени запитвания до участниците „Софарма Трейдинг“ АД и „Либра“ 

ЕАД относно предложения срок за отложено плащане в техните оферти. Не са спазени 

разпоредбите на чл. 70, ал. 1 от ЗОП. 

31) След констатираното несъответствие на офертата на участника „Дъчмед 

Интернешанъл“ ЕООД с изискванията на възложителя, процедурата за възлагане на 

обществена поръчка по обособена позиция № 9 следва да се прекрати, тъй като има 

единствено един кандидат, който предлага оферта за обособената позиция и неговата 

оферта не отговаря на предварително обявените условия от възложителя. Не са спазени 

разпоредбите на чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

32) Възложителят не прекратява процедурите за възлагане на обществена поръчка 

за доставка по обособени позиции № 1, 3 и 13 поради надвишаване прогнозната стойност 

на доставката, определена от възложителя в обявлението за обществена поръчка. Не са 

спазени разпоредбите на чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

33) Тъй като възложителят не поставя изискване за представяне на гаранция за 

изпълнение, съгласно разпоредбите на ЗОП, не може да се установи дали участниците, 

избрани за изпълнители по съответните обособени позиции, представят пред възложителя 

преди подписването на договора за обществена поръчка, гаранция за изпълнение в 
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определен от възложителя размер. Не може да се установи дали са спазени разпоредбите 

на чл. 42, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

34) Преди подписване на договора за обществена поръчка с участника „Софарма 

Трейдинг“ АД, избран за изпълнител, участникът не е представил свидетелство за 

съдимост. Нарушени са разпоредбите на чл. 47, ал. 1 от ЗОП.  

35) Преди подписване на договора за обществена поръчка с участника „Софарма 

Трейдинг“ АД, избран за изпълнител, участникът не е представил удостоверение, 

издадени от НАП и общинската администрация по адрес на регистрация за липса на 

задължения. Нарушени са разпоредбите на чл. 47, ал. 2 от ЗОП. 

36) Преди подписване на договора за обществена поръчка с участника „Унифарм“ 

АД, участникът не е представил нито един документ от изискуемите от закона. Нарушени 

са разпоредбите на чл. 47, ал. 10 от ЗОП. 

37) Преди подписване на договора за обществена поръчка участника „ЕКОС – 

Медика“ ООД, участника не е представил гаранция за изпълнение на договора. Нарушени 

са разпоредбите на чл. 42, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

38) Клаузите на сключените договори с избраните за изпълнители участници (6 

броя договори), не съответстват изцяло на клаузите от проекта на договора, приложен в 

документацията за участие. В сключените договори е добавена една и съща клауза, която 

липсва в проекта на договора – чл. 12, ал. 3. Извършени са 6 бр. нарушения на 

разпоредбите на чл. 41, ал. 2 от ЗОП. 

39) Договорът, сключен със „Софарма Трейдинг“ АД не съответства на 

предложения в офертата на участника срок за доставка при спешни случаи. Съгласно 

офертата на участника, подробно описана в протокола на комисията и потвърдена от 

участника с писмена обосновка на възможността на участника да изпълнява доставката в 

посочения от него срок, комисията оценява офертата на участника, като за показател 

„Срок на доставка“ е посочен 1 час при спешни случаи. В сключения договор между 

възложителя и изпълнителя е посочено, че изпълнителят се задължава да извърши 

доставка на посочените му от възложителя лекарствени продукти при обикновени случаи 

в срок до 5 дни до специализираната аптека на болницата, при спешни случаи най-късно 

до 24 часа от заявяването им. Нарушени са разпоредбите на чл. 41, ал. 2 от ЗОП. 

Приложение № 134 - № 172 

Извод: 

 При провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на 

структура за диалнизно лечение в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД по 13 обособени 
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позиции“, управителят на „МБАЛ – Ботевград“ е допуснал 44 бр. нарушения, 

най-съществените от които са: нарушения на чл. 25, ал. 2; чл. 25, ал. 5 във 

връзка с чл. 9 и чл. 2, ал. 1, т. 3;  чл. 28, ал. 1, т. 8; чл. 39, ал. 1, т.2 и т. 3; чл. 

42, ал. 1, т. 2 и т. 3; чл. 47, ал. 2; чл. 47, ал. 10; чл. 56, ал. 1; чл. 57, ал. 2, т. 2;   

чл. 64; чл. 68, ал. 8; чл. 69, ал. 1, т. 3; чл. 69а, ал. 3; чл. 70, ал. 1; чл. 71, ал. 1 от 

ЗОП. 

Препоръки: 

 Кметът на Община Ботевград да предприеме необходимите мерки за 

уведомяване на компетентните органи за допуснатите нарушения. 

5.4.2 Открита процедура по реда на ЗОП за доставка с предмет: „Доставка на 

лекарствени продукти, медицински изделия и принадлежности, рентгенови филми и 

консумативи за нуждите на стационарни отделения и лаборатории в „МБАЛ 

Ботевград“ ЕООД по 7 обособени позиции“ – 2013 г.  

С Решение на Управителя на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, изпратено до АОП с изх. 

№ 1007/05.07.2013 г., се открива открита процедура по възлагане на обществена поръчка с 

предмет „Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и принадлежности, 

рентгенови филми и консумативи за нуждите на стационарни отделения и лаборатории в 

„МБАЛ Ботевград“ ЕООД по 7 обособени позиции“.  

Възложителят изпраща Обявление за обществена поръчка с изх. № 1008/05.07.2013 

г., което съдържа информация съгласно Закона за обществените поръчки относно 

процедурата по възлагане на обществената поръчка. Прогнозната стойност на 

обществената поръчка е  351 000.00 лв. без ДДС. Възложителят утвърждава документация 

за участие в процедурата, която включва условия за участие в процедурата, изисквания 

към участниците, изисквания към офертите, методика за оценка, спецификации – 

приложения с таблици, съдържащи отделните артикули от съответните обособени 

позиции, обект на доставката за съответната обособена позиция и проект на договора.  

Възложителят определя със Заповед № 64/27.08.2013 г. комисия за провеждане на 

процедурата. Комисията разглежда, оценява и класира участниците в процедурата и 

изготвя протокол, отразяващ дейността й. В протокола комисията дава предложение на 

възложителя да сключи договор за доставка с класираните на първо място участници за 

съответните обособени позиции.  

Въз основа на протокола на комисията и нейното предложение, възложителят 

издава Решение № 4/11.09.2013 г. за определяне на класирането на участниците в 

процедурата за възлагане на обществената поръчка. Възложителят изпраща решението за 

класиране до всички участници в процедурата. 
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Възложителят сключва 6 бр. договори с участниците, класирани на първо място на 

съответните обособени позиции. Възложителят изпраща съобщение за сключените 

договори до Агенцията за обществени поръчки (АОП) на 17.10.2013 г. 

За документиране на извършената проверка вътрешният одитор изготви следните 

работни документи:  

 Контролен лист № 2; 

 Работен документ № 7 „Анализ на критериите за подбор“; 

 Работен документ „Приложение към Контролен лист № 2“. 

В резултат на извършената проверка, вътрешният одитор установи 44 бр. 

нарушения на разпоредбите на ЗОП при провеждането на процедурата за възлагане на 

обществената поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия 

и принадлежности, рентгенови филми и консумативи за нуждите на стационарни 

отделения и лаборатории в „МБАЛ Ботевград“ ЕООД по 7 обособени позиции“. 

Констатираните нарушения са подробно описани в работните документи, съставени 

от вътрешния одитор и са подкрепени със събрани от одитора доказателства, приложени 

към одитния доклад. 

Вътрешният одитор констатира следните нарушения за процедурата: 

1) Документацията за участие в процедурата съдържа всички изискуеми 

компоненти, с изключение на образец на офертата, както и указания за подготовката й. 

Нарушени са разпоредбите на чл. 28, ал. 1, т. 8 от ЗОП. 

2) В обявлението за обществена поръчка не се съдържа информация за размера на 

гаранцията за участие в абсолютна сума. Нарушени са разпоредбите на чл. 25, ал. 2, т. 7 от 

ЗОП. 

3) В обявлението за обществена поръчка не се съдържа информация за гаранцията 

за изпълнение на обществената поръчка. Нарушени са разпоредбите на чл. 25, ал. 2, т. 7 от 

ЗОП. 

4) В обявлението за обществена поръчка не е посочена абсолютната сума на 

гаранцията за участие за всяка обособена позиция поотделно. Нарушени са разпоредбите 

на чл. 59, ал. 2 от ЗОП. 

5) При определяне на спецификацията на обектите на доставка по обособена 

позиция № 1 възложителят е допуснал да бъде посочено конкретна търговска марка по 

позиции № 190 и № 231, а именно адаптирано мляко „NAN”. Конкретно посочения 

продукт се произвежда от фирма “Нестле България“ АД. Нарушени са принципите за 

свободна и лоялна конкуренция. Нарушени са разпоредбите на чл. 32, ал. 2 от ЗОП. 
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6) Възложителят поставя изисквания, с които необосновано ограничава участието 

на чуждестранни лица в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Нарушени са 

разпоредбите на чл. 25, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 9 и чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

7) Изисканите от възложителя копия на годишния баланс и отчета за приходи и 

разходи на кандидата не са обвързани с формиран критерий за подбор, тъй като 

възложителят не е формулирал минимално изискване за участие като финансова 

стабилност, положителен финансов резултат от предходната година, рентабилност, 

ликвидност, платежоспособност или др. подобен показател от кандидатите в процедурата, 

които е следвало да бъдат посочени в колона „Минимални изисквания“ в параграф III.2.2). 

Следователно необосновано е изискан документ за доказване на икономическото и 

финансово състояние по чл. 50 от ЗОП. Нарушени са разпоредбите на чл. 25, ал. 2, т. 6 от 

ЗОП. 

8) Възложителят е допуснал да не изиска от кандидатите в процедурата да 

представят копие на договор за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, 

което представлява участниците в обединението – документ, подписан от лицата в 

обединението, в който се посочва представляващият. Нарушени са разпоредбите на чл. 56, 

ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

9) Възложителят е допуснал да не изиска от участниците в процедурата да 

представят декларация за приемане на условията в проекта на договор. Нарушени са 

разпоредбите на чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП. 

10) Всички членове на комисията декларират липсата на обстоятелства по чл. 35, 

ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. В Протокол от 27.08.2013 г. на комисията от провеждане на 

заседанието на комисията, не е посочено, че членовете на комисията получават списък с 

получените оферти и след това декларират липсата на обстоятелства по чл. 35, ал. 1 и ал. 2 

от ЗОП. Не може да се установи в кой момент са  попълнени декларациите от членовете на 

комисията. В досието на обществената поръчка се съхранява списък на кандидатите, 

подали оферти за участие. Списъкът на кандидатите не съдържа реквизитите „дата на 

изготвяне“, с което не може да се удостовери датата на изготвянето му. Нарушени са 

разпоредбите на чл. 35, ал. 3 от ЗОП. 

11) В протокола не е отразено получаването на списъка с кандидатите, подали 

оферти за участие, както и попълването на декларациите за липса на обстоятелства по чл. 

35, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП от членовете на комисията. Не може да се установи дали са спазени 

разпоредбите на чл. 68, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОП. 

12) В протокола на комисията е записано, че на заседанието на комисията не 

присъстват представители на фирмите участници. В Протокола не е посочено мястото, на 

което се извършва заседанието, с което не може да се установи дали е спазено посоченото 
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място в обявлението за обществена поръчка. Не може да се установи дали са спазени 

разпоредбите на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.  

13) Досието на обществената поръчка не съдържа информация за уведомяване на 

заинтересованите лица по подходящ начин на съобщение за датата, часа, мястото на 

отваряне на ценовите оферти на участниците в процедурата и резултатите от оценяването 

на офертите по другите показатели за оценка. Нарушени са разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 

от ЗОП. 

14) Комисията за провеждане на процедурата не е съставила отделен протокол при 

приключване на първия етап от работата си за разглеждане на документите и 

информацията в Плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от 

възложителя. Нарушени са разпоредбите на чл. 68, ал. 7 от ЗОП. 

15) Поради фактът, че комисията не уведомява по подходящ начин 

заинтересованите от процедурата лица за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите 

оферти на участниците в процедурата, съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, 

отварянето на ценовите предложения на участниците в процедурата не се извършва 

публично. Нарушени са разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 69а, ал. 3 

и чл. 68, ал. 3 от ЗОП. 

16) Офертата на участника „Софарма Трейдинг“ АД, класиран на първо място и 

избран за изпълнител по обособена позиция № 1 не беше представена на вътрешния 

одитор за извършване на проверка. Вътрешният одитор не може да установи дали 

офертата на участника отговаря на изискванията на възложителя и на разпоредбите на чл. 

56, ал. 1 от ЗОП. 

17) Офертата на участника ЕТ „БИОМЕД – Николай Голомехов“, класиран на 

първо място и избран за изпълнител по обособена позиция № 3, съдържа в Плик № 1 

Оферта на участника, в която са посочени всички предложения на участника, които се 

отнасят до техническото изпълнение на поръчката и следва да се посочат в Плик № 2. 

Нарушени са разпоредбите на чл. 57, ал. 2, т. 2 от ЗОП. 

18) Офертата на участника „Ди Ем Джи Клиник“ ЕООД, класиран на първо място и 

избран за изпълнител по обособена позиция № 5, съдържа заверено копие на платежно 

нареждане за внесена гаранция за участие в процедурата по обособена позиция № 2, 3, 4 и 

5 в размер на 234.90 лв. Съгласно определената прогнозна стойност на доставката по 

обособена позиция и размера на гаранцията за участие в процентно изражение, дължимата 

от участника гаранция за участие по обособена позиция е в размер на 951.00 лв. В 

резултат участникът е внесъл гаранция, която не отговаря на пълния размер на дължимата 

гаранция за участие в процедурата по обособена позиция № 7. Нарушени са разпоредбите 

на чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 
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19) Офертата на участника „Ди Ем Джи Клиник“ ЕООД, класиран на първо място и 

избран за изпълнител по обособена позиция № 5, не съдържа декларация за приемане 

условията на проекта на договора, приложен към Документацията за участие. Нарушени 

са разпоредбите на чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП. 

20) Комисията, назначена със заповед на Възложителя, не е определила правилно 

съответствието на документите, съдържащи се в офертите на участниците с разпоредбите 

на чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Съгласно разпоредбите на ЗОП, при констатиране на липса, 

несъответствие или непредставяне на определени документи, комисията следва да отрази 

това в протокола и да изпрати протокола до всички участници, с което се предоставя срок 

на участниците допълнително да представят тези документи или да отстранят тяхната 

нередовност. След изтичане на срока, комисията следва да провери отново съответствието 

на документите в Плик № 1, включително и допълнително представените, за да извърши 

обоснована преценка дали да го предложи за отстраняване от процедурата, съгласно чл. 

69, ал. 1 от ЗОП. Нарушени са разпоредбите на чл. 68, ал. 8 от ЗОП. 

21)  В Протокола от 30.08.2013 г. комисията е посочила, че участниците 

„Медофарма“ ЕООД, „Ди Ем Джи Клиник“ ЕООД, „Софарма Трейдинг“ АД, „Либра“ АД 

и „Екомет 90“ ЕООД не предлагат цена за всички артикули, определени от възложителя по 

съответните обособени позиции, посочени от възложителя в документацията за участие. 

Въпреки че комисията констатира липсата на пълнота на направените оферти от 

участниците, не е взела решение за предлагане на изброените участници за отстраняване 

от участие в съответните обособени позиции, за които не са дали предложение за всички 

артикули. Не са спазени разпоредбите на чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

22) След извършена проверка на сключените договори и приложенията към тях, се 

установи, че към договора, сключен със „Софарма Трейдинг“ АД за доставка по обособена 

позиция № 1 е приложен списък с лекарствените продукти, обект на доставка със 

съответните количества и единична цена. След извършено повторно изчисление на 

ценовото предложение на участника, се установи, че участникът не предлага оферта за 

всички артикули от спецификацията на възложителя. Във връзка с това, комисията е 

следвало да констатира този факт и да предложи участника за отстраняване от 

процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Не са спазени разпоредбите на чл. 69, 

ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

23) Комисията не е приложила точно и обективно методиката за оценка на офертите 

и не е изчислила правилно оценките на участниците. В резултат на което възложителят 

класира на първо място и сключва договор с изпълнител по обособена позиция № 7, чиято 

оферта не е икономически най-изгодната, съгласно изискванията на възложителя и 

методиката за оценка на офертите. Нарушени са разпоредбите на чл. 71, ал. 1 и ал. 3 от 

ЗОП. 
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24) Не е отправено запитване до участника „Хигиенно – медицинска индустрия“ 

ЕООД относно предложената цена за изпълнение на доставката по Обособена позиция № 

7, макар че предложението на участника е със 27.82 % по-благоприятно от ценовите 

предложения на останалите допуснати до оценка оферти. Не са спазени разпоредбите на 

чл. 70, ал. 1 от ЗОП. 

25) Поради неправилното изчисление на оценката на офертата на участника 

„Хигиенно – медицинска индустрия“ ЕООД за обособена позиция № 7, възложителят е 

сключил договор за доставка по обособена позиция № 7 с участник, чиято оферта не е 

икономически най-изгодната и не следва да бъде класиран от комисията на първо място. 

Нарушени са разпоредбите на чл. 74, ал. 1 от ЗОП. 

26) Съгласно извършената проверка на Дневника с изходящо – входяща 

кореспонденция на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, се установи, че на участниците 

„Медофарма“ ЕООД, „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД, „Либра“ АД и „Екомет 90“ ЕООД 

не са изпратени копия на решението на възложителя за избор на изпълнител по 

съответните обособени позиции от обществената поръчка. Не са спазени са разпоредбите 

на чл. 73, ал. 3 от ЗОП. 

27) Съгласно констатираното от одитора основание за отстраняване на участниците 

ЕТ „БИОМЕД – Николай Голомехов“ и „Ди Ем Джи Клиник“ ЕООД, описано подробно 

във въпрос 22, одиторът смята, че ако са били спазени изискванията на ЗОП за 

отстраняване на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на ЗОП и на 

възложителя, обособена позиция № 3 и № 5 би следвало да бъдат прекратени на основание 

чл. 39, ал. 1, т.2 от ЗОП. Не са спазени разпоредбите на чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

28) Възложителят е следвало да прекрати обособените позиции № 1, 2 и 3 на 

основание чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗОП поради надвишаване прогнозната стойност на 

доставката, определена от възложителя в обявлението за обществена поръчка. Не са 

спазени разпоредбите на чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

29) В досието на обществената поръчка не се съхраняват обратни разписки за 

изпратеното от възложителя решение, от които да стане видно датата на получаване на 

решението на възложителя от участниците, участвали в процедурата. Не може да установи 

дали са спазени разпоредбите на чл. 41, ал. 3 от ЗОП. 

30) Преди подписване на договора за обществена поръчка с участника „Софарма 

Трейдинг“ АД, избран за изпълнител, участникът не е представил гаранция за изпълнение 

на договора в пълния й размер. Нарушени са разпоредбите на чл. 42, ал. 1, т. 3 от ЗОП.  

31) Преди подписване на договора за обществена поръчка с участника ЕТ 

„БИОМЕД – Николай Голомехов“ не е представил изискуемите документи съгласно 

закона - не е представил свидетелство за съдимост, удостоверение, издадено от Агенцията 

по вписванията за липса обстоятелства и актове, свързани с ликвидация, удостоверение, 
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издадено от НАП за липса на задължения и гаранция за изпълнение на договора. 

Нарушени са разпоредбите на чл. 42, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП. 

32) Преди подписване на договора за обществена поръчка с участника ЕТ „Алба 

ТМ Александър Ацев“, избран за изпълнител, участникът не е представил гаранция за 

изпълнение на договора в пълния й размер. Нарушени са разпоредбите на чл. 42, ал. 1, т. 3 

от ЗОП.  

33) Клаузите на сключените договори с избраните за изпълнители участници (5 

броя договори), не съответстват изцяло на клаузите от проекта на договора, приложен в 

документацията за участие. В сключените договори е добавена една и съща клауза, която 

липсва в проекта на договора – чл. 12, ал. 3. Извършени са 6 бр. нарушения на 

разпоредбите на чл. 41, ал. 2 от ЗОП. 

34) Допуснато е в договорите да не бъде отразено предложението на участниците, 

въз основа на което са избрани за изпълнители. Допуснати са 6 бр. нарушения на 

разпоредбите на чл. 41 ал. 2 от ЗОП. 

Приложение № 173 - № 192 

Извод: 

 При провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и принадлежности, 

рентгенови филми и консумативи за нуждите на стационарни отделения и 

лаборатории в „МБАЛ Ботевград“ ЕООД по 7 обособени позиции“. 

Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е допуснал 44 бр. нарушения, 

най-съществените от които са: нарушения на чл. 25, ал. 2; чл. 25, ал. 5 във 

връзка с чл. 9 и чл. 2, ал. 1, т. 3;  чл. 28, ал. 1, т. 8; чл. 39, ал. 1, т. 2 и т. 3; чл. 

41, ал. 2; чл. 42, ал. 1, т. 2 и т. 3; чл. 56, ал. 1; чл. 57, ал. 2, т. 2; чл. 68, ал. 7 и 

ал. 8; чл. 69, ал. 1, т. 3; чл. 70, ал. 1; чл. 71, ал. 1 и ал. 3; чл. 73, ал. 3; чл. 74, ал. 1 

от ЗОП. 

Препоръки: 

 Кметът на Община Ботевград да предприеме необходимите мерки за 

уведомяване на компетентните органи за допуснатите нарушения. 

5.4.3 Открита процедура по реда на ЗОП за доставка с предмет: „Доставка на 

лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на диализно лечение в 

„МБАЛ Ботевград“ ЕООД по 11 обособени позиции“ – 2014 г.  

С Решение на Управителя на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, изпратено до АОП с изх. 

№ 674/28.05.2014 г., се открива открита процедура по възлагане на обществена поръчка с 
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предмет „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на 

диализно лечение в „МБАЛ Ботевград“ ЕООД по 11 обособени позиции“.  

Възложителят изпраща Обявление за обществена поръчка с изх. № 675/28.05.2014 

г., което съдържа информация съгласно Закона за обществените поръчки относно 

процедурата по възлагане на обществената поръчка. Прогнозната стойност на 

обществената поръчка е в размер на 195 030.00 лв. без ДДС. Възложителят утвърждава 

документация за участие в процедурата, която включва условия за участие в процедурата, 

изисквания към участниците, изисквания към офертите, методика за оценка, 

спецификации – приложения с таблици, съдържащи отделните артикули от съответните 

обособени позиции, обект на доставката за съответната обособена позиция и проект на 

договора.  

Възложителят определя със Заповед № 70/22.07.2014 г. комисия за провеждане на 

процедурата. Комисията разглежда, оценява и класира участниците в процедурата и 

изготвя протокол, отразяващ дейността й. В протокола комисията дава предложение на 

възложителя да сключи договор за доставка с класираните на първо място участници за 

съответните обособени позиции.  

Въз основа на протокола на комисията и нейното предложение, възложителят 

издава Решение № 3/05.08.2014 г. за определяне на класирането на участниците в 

процедурата за възлагане на обществената поръчка. Възложителят изпраща решението за 

класиране до всички участници в процедурата. 

Възложителят сключва 5 бр. договори с участниците, класирани на първо място на 

съответните обособени позиции, като с участник, класиран на първо място за повече от 

една обособена позиция, се сключва един общ договор, уреждащ правоотношенията по 

доставката за обособените позиции, за които е класиран на първо място. Възложителят 

изпраща съобщение за сключените договори до Агенцията за обществени поръчки (АОП) 

на 30.09.2014 г. 

За документиране на извършената проверка вътрешният одитор изготви следните 

работни документи:  

 Контролен лист № 3; 

 Работен документ № 8 „Анализ на критериите за подбор“; 

 Работен документ „Приложение към Контролен лист № 3“. 

В резултат на извършената проверка, вътрешният одитор установи 42 бр. 

нарушения на разпоредбите на ЗОП при провеждането на процедурата за възлагане на 

обществената поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продукти и медицински 

изделия за нуждите на диализно лечение в „МБАЛ Ботевград“ ЕООД по 11 обособени 

позиции“. 
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Констатираните нарушения са подробно описани в работните документи, съставени 

от вътрешния одитор и са подкрепени със събрани от одитора доказателства, приложени 

към одитния доклад. 

Вътрешният одитор констатира следните нарушения за процедурата: 

1) Методиката за оценка и спецификациите са неразделна част от документацията 

за участие и следва да бъдат публикувани заедно. Не са спазени сроковете за публикуване 

на методиката за оценка и спецификациите за обществената поръчка в профила на 

купувача. Методиката за оценка и спецификациите са публикувани на 15.06.2014 г. – 18 

дни след датата на откриване на процедурата. Нарушени са разпоредбите на чл. 28, ал. 6 

от ЗОП. 

2) Не са въведени правила за поддържане на профила на купувача, включително за 

удостоверяване на датата на публикуването на електронните документи в него. Нарушени 

са разпоредбите на чл. 22г, ал. 1 от ЗОП. 

3) Възложителят е поставил цена за закупуване на документацията, която 

надвишава многократно разходите за отпечатването й. Нарушени са разпоредбите на чл. 

28, ал. 7 от ЗОП. 

4) Документацията за участие в процедурата съдържа всички изискуеми 

компоненти, с изключение на образец на офертата, както и указания за подготовката й. 

Нарушени са разпоредбите на чл. 28, ал. 1, т. 8 от ЗОП. 

5) В обявлението за обществена поръчка и в документацията за участие не е 

посочена абсолютната сума на гаранцията за участие за всяка обособена позиция 

поотделно. Нарушени са разпоредбите на чл. 59, ал. 2 от ЗОП. 

6) Възложителят поставя изисквания, с които необосновано ограничава участието 

на чуждестранни лица в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Нарушени са 

разпоредбите на чл. 25, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 9 и чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

7) Изисканите от възложителя копия на годишния баланс и отчета за приходи и 

разходи на кандидата не са обвързани с формиран критерий за подбор, тъй като 

възложителят не е формулирал минимално изискване за участие като финансова 

стабилност, положителен финансов резултат от предходната година, рентабилност, 

ликвидност, платежоспособност или др. подобен показател от кандидатите в процедурата, 

които е следвало да бъдат посочени в колона „Минимални изисквания“ в параграф III.2.2). 

Следователно необосновано е изискан документ за доказване на икономическото и 

финансово състояние по чл. 50 от ЗОП. Нарушени са разпоредбите на чл. 25, ал. 2, т. 6 от 

ЗОП. 

8) Възложителят е допуснал да не изиска от кандидатите в процедурата да 

представят копие на договор за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, 
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което представлява участниците в обединението – документ, подписан от лицата в 

обединението, в който се посочва представляващият. Нарушени са разпоредбите на чл. 56, 

ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

9) Възложителят е допуснал да не изиска от участниците в процедурата да 

представят декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в 

съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2. 

Нарушени са разпоредбите на чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП. 

10) Възложителят е допуснал да не изиска от участниците в процедурата да 

представят декларация за приемане на условията в проекта на договор. Нарушени са 

разпоредбите на чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП. 

11) Съгласно промените в ЗОП от 2014 г. не се допуска включването на показатели 

за оценка, които не са пряко свързани с предмета на поръчката, както и показатели, които 

отчитат времето за извършване на плащания в полза на изпълнителя (отложено или 

разсрочено плащане). Възложителят определя като показател за оценка на офертите в 

процедурата „Начин на плащане“, като участникът, предложил най-дългия срок за 

плащане получава максимален брой точки. Нарушени са разпоредбите на чл. 28а, ал. 4 от 

ЗОП и на чл. 303а, ал. 2 от Търговския закон. 

12) В протокола на комисията е записано, че на заседанието на комисията не 

присъстват представители на фирмите участници. В Протокола не е посочено мястото, на 

което се извършва заседанието, с което не може да се установи дали е спазено посоченото 

място в обявлението за обществена поръчка. Не може да се установи дали са спазени 

разпоредбите на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.  

13) Досието на обществената поръчка не съдържа информация за уведомяване на 

заинтересованите лица по подходящ начин на съобщение за датата, часа, мястото на 

отваряне на ценовите оферти на участниците в процедурата и резултатите от оценяването 

на офертите по другите показатели за оценка. Нарушени са разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 

от ЗОП. 

14) Поради фактът, че комисията не уведомява по подходящ начин 

заинтересованите от процедурата лица за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите 

оферти на участниците в процедурата, съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, 

отварянето на ценовите предложения на участниците в процедурата не се извършва 

публично. Нарушени са разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 69а, ал. 3 

и чл. 68, ал. 3 от ЗОП. 

15) Офертата на участника „Софарма Трейдинг“ АД, класиран на първо място и 

избран за изпълнител по обособени позиции от № 1 до № 5 , не съдържа декларация за 

липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, 

както и за липса на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. Въпреки че възложителят не 
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е поставил това изискване в обявлението и ДУ, участникът е длъжен при подаване на 

офертата да спазва разпоредбите на чл. 56, ал. 1 от ЗОП по отношение на нейното 

съдържание. Нарушени са разпоредбите на чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП. 

16) В Ценовата оферта на участника „Софарма Трейдинг“ АД за обособена позиция 

№ 2, като предложение е посочено количество до 1 160 000 IU. В техническата 

спецификация, приложена в документацията за участие е посочено, че изпълнителят 

следва да може да осигури количества от лекарствения продукт до 5 800 000 IU. 

Следователно предложението на участника не съответства на изискванията на 

възложителя и участникът следва да бъде отстранен от участие в обособена позиция № 2 

съгласно чл. 69, ал. 1 , т. 3 от ЗОП. Нарушени са разпоредбите на чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

17) В резултат на установеното нарушение по т. 15), процедурата по обособена 

позиция № 2 следва да бъде прекратена на основание чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Нарушени 

са разпоредбите на чл. 39, ал.1, т. 2 от ЗОП във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

18) Офертата на участника „Унифарм“ АД, класиран на първо място и избран за 

изпълнител по обособена позиция № 6, не съдържа декларация за липса на свързаност с 

друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на 

обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. Нарушени са разпоредбите на чл. 56, ал. 1, т. 6 от 

ЗОП. 

19) Офертата на участника „Унифарм“ АД, класиран на първо място и избран за 

изпълнител по обособена позиция № 6, не съдържа декларация за приемане на условията в 

проекта на договора. Нарушени са разпоредбите на чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП. 

20) Офертата на участника „Етропал Трейд“ ООД, класиран на първо място и 

избран за изпълнител по обособени позиции № 7 и № 9, не съдържа декларация за липса 

на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и 

за липса на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. Нарушени са разпоредбите на чл. 56, 

ал. 1, т. 6 от ЗОП. 

21) Офертата на участника „Етропал Трейд“ ООД, класиран на първо място и 

избран за изпълнител по обособени позиции № 7 и № 9, не съдържа декларация за 

приемане на условията в проекта на договора. Нарушени са разпоредбите на чл. 56, ал. 1, 

т. 12 от ЗОП. 

22) В Плик № 1 на участника „Етропал Трейд“ ООД, класиран на първо място и 

избран за изпълнител по обособени позиции № 7 и № 9, се съдържа Декларация за срока за 

изпълнение на поръчката и Декларация съдържаща предлагания срок за разсрочено 

плащане. Приложените декларации съдържат офертното предложението на участника за 

изпълнението на доставката, въз основа на което участникът ще бъде оценяван. Тези 
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документи следва да бъдат поставени в Плик № 2. Нарушени са разпоредбите на чл. 57, ал. 

2, т. 2 от ЗОП. 

23) Офертата на участника „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД, класиран на първо 

място и избран за изпълнител по обособени позиции № 8 и № 10, не съдържа декларация 

за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, 

както и за липса на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. Нарушени са разпоредбите на 

чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП. 

24) Офертата на участника „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД, класиран на първо 

място и избран за изпълнител по обособени позиции № 8 и № 10, не съдържа декларация 

за приемане на условията в проекта на договора. Нарушени са разпоредбите на чл. 56, ал. 

1, т. 12 от ЗОП. 

25) Офертата на участника „Сани Мед“ ЕООД, класиран на първо място и избран за 

изпълнител по обособена позиция № 11, не съдържа декларация за липса на свързаност с 

друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на 

обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. Нарушени са разпоредбите на чл. 56, ал. 1, т. 6 от 

ЗОП. 

26) Участникът „Сани Мед“ ЕООД не дава офертно предложение по показател 

„Начин на плащане“. Същото е констатирано от комисията и записано в протокола от 

28.07.2014 г. Следователно предложението на участника не съответства на изискванията 

на възложителя и участникът следва да бъде отстранен от участие в процедурата по 

обособена позиция № 2 на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Нарушени са разпоредбите 

на чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

27) В резултат на установеното нарушение по т. 24), процедурата по обособена 

позиция № 2 следва да бъде прекратена на основание чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Нарушени 

са разпоредбите на чл. 39, ал.1, т. 2 от ЗОП във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

28) В Плик № 1 на участника „Сани Мед “ ЕООД, класиран на първо място и 

избран за изпълнител по обособени позиции № 7 и № 9, се съдържа Оферта за участие в 

процедурата, съдържаща офертното предложение, въз основа на което участникът ще бъде 

оценяван. Тези документи следва да бъдат поставени в Плик № 2. Нарушени са 

разпоредбите на чл. 57, ал. 2, т. 2 от ЗОП. 

29) Комисията, назначена със заповед на Възложителя, не е определила правилно 

съответствието на документите, съдържащи се в офертите на участниците с разпоредбите 

на чл. 56, ал. 1 от ЗОП и си изискванията на възложителя. Съгласно разпоредбите на ЗОП, 

при констатиране на липса, несъответствие или непредставяне на определени документи, 

комисията следва да отрази това в протокола и да изпрати протокола до всички участници, 

с което се предоставя срок на участниците допълнително да представят тези документи 
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или да отстранят тяхната нередовност. След изтичане на срока, комисията следва да 

провери отново съответствието на документите в Плик № 1, включително и допълнително 

представените, за да извърши обоснована преценка дали да го предложи за отстраняване 

от процедурата, съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗОП. Нарушени са разпоредбите на чл. 68, ал. 8 от 

ЗОП. 

30) Участникът „Фьоникс Фарма“ ЕАД, отстранен от процедурата с решение на 

възложителя, не е представил декларация за липса на свързаност с друг участник или 

кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелства по чл. 8, 

ал. 8, т. 2 от ЗОП. Нарушени са разпоредбите на чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП. 

31) Участникът „Фьоникс Фарма“ ЕАД, отстранен от процедурата с решение на 

възложителя, не е представил декларация за приемане на условията в проекта на договора. 

Нарушени са разпоредбите на чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП. 

32) Комисията е отстранила участника „Фьоникс Фарма“ ЕАД без да е налице 

дадена от законодателя възможност да представи допълнително липсващите документи и 

да отстрани несъответствията в офертата си. Участникът е неправомерно отстранен от 

участие в процедурата. Нарушени са разпоредбите на чл. 68, ал. 8 от ЗОП. 

33) Възложителят е следвало да прекрати обособените позиции № 1 и  10 на 

основание чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗОП поради надвишаване прогнозната стойност на 

доставката, определена от възложителя в обявлението за обществена поръчка. Не са 

спазени разпоредбите на чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

34) В договора, сключен с изпълнителя „Софарма Трейдинг“ АД, не е посочена 

датата на сключване на договора.  Тъй като върху договора липсва поставена дата, 

вътрешният одитор не може да определи датата, от която договорът влиза в сила и срокът 

на действие на договора. Не са спазени разпоредбите на чл. 41, ал. 2 от ЗОП по отношение 

попълване на реквизит „Дата“. 

35) Тъй като в договора, сключен със „Софарма Трейдинг“ АД не е посочена датата 

на сключване на договора, не може да се установи дали документите, които следва да се 

представят при подписването им, са представени в този момент. Не може да се установи 

дали са спазени разпоредбите на чл. 47, ал. 10 и чл. 42, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

36) Преди подписване на договора за обществена поръчка с участника „Унифарм“ 

АД, избран за изпълнител, участникът не е представил гаранция за изпълнение на 

договора в пълния й размер. Нарушени са разпоредбите на чл. 42, ал. 1, т. 3 от ЗОП.  

37) Преди подписване на договора за обществена поръчка с участника „Дъчмед 

Интернешанъл“ ООД, избран за изпълнител, участникът не е представил гаранция за 

изпълнение на договора в пълния й размер. Нарушени са разпоредбите на чл. 42, ал. 1, т. 3 

от ЗОП.  
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38) Клаузите на сключените договори с избраните за изпълнители участници (5 

броя договори), не съответстват изцяло на клаузите от проекта на договора, приложен в 

документацията за участие. В сключените договори е добавена една и съща клауза, която 

липсва в проекта на договора – чл. 12, ал. 3. Извършени са 5 бр. нарушения на 

разпоредбите на чл. 41, ал. 2 от ЗОП. 

Приложение № 193 - № 214 

Извод: 

 При провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на 

диализно лечение в „МБАЛ Ботевград“ ЕООД по 11 обособени позиции“. 

Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е допуснал 42 бр. нарушения, 

най-съществените от които са: нарушения на чл. 25, ал. 2; чл. 25, ал. 5 във 

връзка с чл. 9 и чл. 2, ал. 1, т. 3;  чл. 22г, ал. 1; чл. 28, ал. 1, т. 8, ал. 6 и ал. 7; чл. 

28а, ал. 4; чл. 39, ал. 1, т. 3; чл. 41, ал. 2; чл. 42, ал. 1, т. 2 и т. 3; чл. 56, ал. 1; 

чл. 57, ал. 2, т. 2; чл. 68, ал. 3 и ал. 8; чл. 69, ал. 1, т.3; чл. 69а, ал. 3 от ЗОП. 

Препоръки: 

 Кметът на Община Ботевград да предприеме необходимите мерки за 

уведомяване на компетентните органи за допуснатите нарушения. 

 

 

 

5.4.4 Открита процедура по реда на ЗОП за доставка с предмет: „Доставка на 

лекарствени продукти, медицински изделия и принадлежности, рентгенови филми и 

консумативи за нуждите на стационарни отделения и лаборатории в „МБАЛ 

Ботевград“ ЕООД по 14 обособени позиции“ – 2014 г.  

С Решение на Управителя на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, изпратено до АОП с изх. 

№ 737/13.06.2014 г., се открива открита процедура по възлагане на обществена поръчка с 

предмет „Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и принадлежности, 

рентгенови филми и консумативи за нуждите на стационарни отделения и лаборатории в 

„МБАЛ Ботевград“ ЕООД по 14 обособени позиции“.  

Възложителят изпраща Обявление за обществена поръчка с изх. № 738/13.06.2014 

г., което съдържа информация съгласно Закона за обществените поръчки относно 

процедурата по възлагане на обществената поръчка. Прогнозната стойност на 

обществената поръчка е  336 500.00 лв. без ДДС. Възложителят утвърждава документация 

за участие в процедурата, която включва условия за участие в процедурата, изисквания 
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към участниците, изисквания към офертите, методика за оценка, спецификации – 

приложения с таблици, съдържащи отделните артикули от съответните обособени 

позиции, обект на доставката за съответната обособена позиция и проект на договора.  

Възложителят определя със Заповед № 76/05.08.2014 г. комисия за провеждане на 

процедурата. Комисията разглежда, оценява и класира участниците в процедурата и 

изготвя протокол, отразяващ дейността й. В протокола комисията дава предложение на 

възложителя да сключи договор за доставка с класираните на първо място участници за 

съответните обособени позиции.  

Въз основа на протокола на комисията и нейното предложение, възложителят 

издава Решение № 3/05.09.2014 г. за определяне на класирането на участниците в 

процедурата за възлагане на обществената поръчка. Възложителят изпраща решението за 

класиране до всички участници в процедурата. 

Възложителят сключва 6 бр. договори с участниците, класирани на първо място на 

съответните обособени позиции. Възложителят изпраща съобщение за сключените 

договори до Агенцията за обществени поръчки (АОП) на 16.10.2014 г. 

За документиране на извършената проверка вътрешният одитор изготви следните 

работни документи:  

 Контролен лист № 4; 

 Работен документ № 9 „Анализ на критериите за подбор“; 

 Работен документ „Приложение към Контролен лист № 4“. 

В резултат на извършената проверка, вътрешният одитор установи 55 бр. 

нарушения на разпоредбите на ЗОП при провеждането на процедурата за възлагане на 

обществената поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия 

и принадлежности, рентгенови филми и консумативи за нуждите на стационарни 

отделения и лаборатории в „МБАЛ Ботевград“ ЕООД по 7 обособени позиции“. 

Констатираните нарушения са подробно описани в работните документи, съставени 

от вътрешния одитор и са подкрепени със събрани от одитора доказателства, приложени 

към одитния доклад. 

Вътрешният одитор констатира следните нарушения за процедурата: 

1) Не са въведени правила за поддържане на профила на купувача, включително за 

удостоверяване на датата на публикуването на електронните документи в него. Нарушени 

са разпоредбите на чл. 22г, ал. 1 от ЗОП. 

2) Възложителят е поставил цена за закупуване на документацията, която 

надвишава многократно разходите за отпечатването й. Нарушени са разпоредбите на чл. 

28, ал. 7 от ЗОП. 
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3) В обявлението за обществена поръчка и в документацията за участие не е 

посочена абсолютната сума на гаранцията за участие за всяка обособена позиция 

поотделно. Нарушени са разпоредбите на чл. 59, ал. 2 от ЗОП. 

4) Документацията за участие в процедурата съдържа всички изискуеми 

компоненти, с изключение на образец на офертата, както и указания за подготовката й. 

Нарушени са разпоредбите на чл. 28, ал. 1, т. 8 от ЗОП. 

5) При определяне на спецификацията на обектите на доставка по обособена 

позиция № 1 възложителят е допуснал да бъде посочено конкретна търговска марка по 

позиции № 195 и № 238, а именно адаптирано мляко „NAN”. Конкретно посочения 

продукт се произвежда от фирма “Нестле България“ АД. Нарушени са принципите за 

свободна и лоялна конкуренция. Нарушени са разпоредбите на чл. 32, ал. 2 от ЗОП. 

6) Възложителят поставя изисквания, с които необосновано ограничава участието 

на чуждестранни лица в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Нарушени са 

разпоредбите на чл. 25, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 9 и чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

7) Изисканите от възложителя копия на годишния баланс и отчета за приходи и 

разходи на кандидата не са обвързани с формиран критерий за подбор, тъй като 

възложителят не е формулирал минимално изискване за участие като финансова 

стабилност, положителен финансов резултат от предходната година, рентабилност, 

ликвидност, платежоспособност или др. подобен показател от кандидатите в процедурата, 

които е следвало да бъдат посочени в колона „Минимални изисквания“ в параграф III.2.2). 

Следователно необосновано е изискан документ за доказване на икономическото и 

финансово състояние по чл. 50 от ЗОП. Нарушени са разпоредбите на чл. 25, ал. 2, т. 6 от 

ЗОП. 

8) Възложителят е допуснал да не изиска от кандидатите в процедурата да 

представят копие на договор за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, 

което представлява участниците в обединението – документ, подписан от лицата в 

обединението, в който се посочва представляващият. Нарушени са разпоредбите на чл. 56, 

ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

9) Възложителят е допуснал да не изиска от участниците в процедурата да 

представят декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в 

съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2. 

Нарушени са разпоредбите на чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП. 

10) Възложителят е допуснал да не изиска от участниците в процедурата да 

представят декларация за приемане на условията в проекта на договор. Нарушени са 

разпоредбите на чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП. 
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11) Съгласно промените в ЗОП от 2014 г. не се допуска включването на показатели 

за оценка, които не са пряко свързани с предмета на поръчката, както и показатели, които 

отчитат времето за извършване на плащания в полза на изпълнителя (отложено или 

разсрочено плащане). Възложителят определя като показател за оценка на офертите в 

процедурата „Начин на плащане“, като участникът, предложил най-дългия срок за 

плащане получава максимален брой точки. Нарушени са разпоредбите на чл. 28а, ал. 4 от 

ЗОП и на чл. 303а, ал. 2 от Търговския закон. 

12) Разяснението на председателя на комисията, дадено в отговор на искане за 

разяснение от заинтересованото лице „Елпак – Лизинг“ ЕООД с изх. №  

t4819_z01/18.06.2016 г. от деловодството на заинтересованото лице, не е изпратено по 

надлежен ред от деловодството на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД с писмо с изх. № и същото 

не е публикувано в профила на купувача. Нарушени са разпоредбите на чл. 29, ал. 2 от 

ЗОП. 

13) Всички членове на комисията декларират липсата на обстоятелства по чл. 35, 

ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. В Протокол от 27.08.2014 г. на комисията от провеждане на 

заседанието на комисията, не е посочено, че членовете на комисията получават списък с 

получените оферти и след това декларират липсата на обстоятелства по чл. 35, ал. 1 и ал. 2 

от ЗОП. Не може да се установи в кой момент са  попълнени декларациите от членовете на 

комисията. В досието на обществената поръчка се съхранява списък на кандидатите, 

подали оферти за участие. Списъкът на кандидатите не съдържа реквизитите „дата на 

изготвяне“, с което не може да се удостовери датата на изготвянето му. Нарушени са 

разпоредбите на чл. 35, ал. 3 от ЗОП. 

14) В протокола не е отразено получаването на списъка с кандидатите, подали 

оферти за участие, както и попълването на декларациите за липса на обстоятелства по чл. 

35, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП от членовете на комисията. Не може да се установи дали са спазени 

разпоредбите на чл. 68, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОП. 

15) Комисията не е изпратила протокола за отразяване на работата на комисията до 

всички участници в процедурата, въпреки че е открила липса на документи и 

несъответствия в една от офертите. Нарушени са разпоредбите на чл. 68, ал. 8 от ЗОП. 

16) В офертата на участника „Софарма Трейдинг“ АД, класиран на първо място и 

избран за изпълнител по обособена позиция № 1 и № 2 не се съхранява Плик № 1 на 

участника, съдържащ документите за подбор.  Вътрешният одитор не може да установи 

дали офертата на участника отговаря на изискванията на възложителя и на разпоредбите 

на чл. 56, ал. 1 от ЗОП. 

17) Към сключения договор с изпълнителя „Софарма Трейдинг“ АД за доставка по 

обособена позиция № 1 е приложено приложение на лекарствените продукти, обект на 

доставката и предмет на настоящия договор. След извършено повторно изчисление на 
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стойността на договора се установи, че участникът не предлага офертна цена на всички 

артикули от спецификацията, приложена към документацията за участие. Следователно 

офертата на участника не съответства на изискванията на възложителя. Този факт е 

следвало да бъде установен от комисията и участникът да бъде предложен за отстраняване 

от участие в процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Нарушени са 

разпоредбите на чл. 69, ал. 1 , т. 3 от ЗОП. 

18) Офертата на участника „Екомет – 90“ ЕООД, класиран на първо място и избран 

за изпълнител по обособена позиция № 3, не съдържа декларация за липса на свързаност с 

друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на 

обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. Нарушени са разпоредбите на чл. 56, ал. 1, т. 6 от 

ЗОП. 

19) Офертата на участника „Екомет – 90“ ЕООД, класиран на първо място и избран 

за изпълнител по обособена позиция № 3, не съдържа декларация за приемане на 

условията в проекта на договора. Нарушени са разпоредбите на чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП. 

20) В Плик № 1 на участника „Екомет – 90“ ООД, класиран на първо място и 

избран за изпълнител по обособени позиции № 3, се съдържа Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката, което съдържа информация относно срока на отложено плащане 

и срока на доставката – информация, която следва да бъде посочена в Плик № 2. 

Нарушени са разпоредбите на чл. 57, ал. 2, т. 2 от ЗОП. 

21) В офертата на участника „Агарта ЦМ“ ЕООД, класиран на първо място и 

избран за изпълнител по обособени позиции № 4, 5 и № 8, не съдържа декларация за липса 

на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и 

за липса на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. Нарушени са разпоредбите на чл. 56, 

ал. 1, т. 6 от ЗОП. 

22) В офертата на участника „Агарта ЦМ“ ЕООД, класиран на първо място и 

избран за изпълнител по обособени позиции № 4, 5 и № 8, не съдържа декларация за 

приемане на условията в проекта на договора. Нарушени са разпоредбите на чл. 56, ал. 1, 

т. 12 от ЗОП. 

23) Офертата на участника „Ди Ем Джи Клиник“ ЕООД, класиран на първо място и 

избран за изпълнител по обособена позиция № 6, не съдържа декларация за липса на 

свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за 

липса на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. Нарушени са разпоредбите на чл. 56, ал. 

1, т. 6 от ЗОП. 

24) Офертата на участника „Ди Ем Джи Клиник“ ЕООД, класиран на първо място и 

избран за изпълнител по обособена позиция № 6, не съдържа декларация за приемане на 

условията в проекта на договора. Нарушени са разпоредбите на чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП. 
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25) Офертата на участника „Елпак – Лизинг“ ЕООД, класиран на първо място и 

избран за изпълнител по обособена позиция № 7, не съдържа декларация за липса на 

свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за 

липса на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. Нарушени са разпоредбите на чл. 56, ал. 

1, т. 6 от ЗОП. 

26) Офертата на участника „Елпак – Лизинг“ ЕООД, класиран на първо място и 

избран за изпълнител по обособена позиция № 7, не съдържа декларация за приемане на 

условията в проекта на договора. Нарушени са разпоредбите на чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП. 

27) Офертата на участника „Елпак – Лизинг“ ЕООД, класиран на първо място и 

избран за изпълнител по обособена позиция № 7, не съдържа декларация за осигуряване  

на необходимите количества лекарствени продукти и/или медицински изделия, предмет на 

договора, за целия срок на договора. Декларацията представлява част от документацията, 

която следва да бъде представена от участника в Плик № 1 от офертата. Липсата на 

декларацията е следвало да бъде открита и посочена от комисията и да се предостави на 

участника законово право да я представи в законоустановен срок. Не са спазени 

разпоредбите на чл. 56, ал. 1, т. 13 от ЗОП. 

28) Офертата на участника „Ридаком“ ЕООД, класиран на първо място и избран за 

изпълнител по обособена позиция № 9, не съдържа декларация за липса на свързаност с 

друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на 

обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. Нарушени са разпоредбите на чл. 56, ал. 1, т. 6 от 

ЗОП. 

29) След извършена проверка на ценовото предложение на участника „Ридаком“ 

ЕООД, , класиран на първо място и избран за изпълнител по обособена позиция № 9, се 

установи, че не е представил ценово предложение за всички артикули от спецификацията 

от документацията за участие, следователно офертата му не отговаря на изискванията на 

възложителя. Комисията следва да предложи участника за отстраняване от участие в 

процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Нарушени са разпоредбите на чл. 69, 

ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

30) Офертата на участника ЕТ „БИОМЕД – Николай Голомехов“, класиран на 

първо място и избран за изпълнител по обособена позиция № 10, не съдържа декларация 

за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, 

както и за липса на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. Нарушени са разпоредбите на 

чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП. 

31) В Плик № 1 на участника ЕТ „БИОМЕД – Николай Голомехов“, класиран на 

първо място и избран за изпълнител по обособени позиции № 10, се съдържа „Оферта на 

участника“ за изпълнение на поръчката, която съдържа информация относно срока на 
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отложено плащане и срока на доставката – информация, която следва да бъде посочена в 

Плик № 2. Нарушени са разпоредбите на чл. 57, ал. 2, т. 2 от ЗОП. 

32) Комисията, назначена със заповед на Възложителя, не е определила правилно 

съответствието на документите, съдържащи се в офертите на участниците с разпоредбите 

на чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Съгласно разпоредбите на ЗОП, при констатиране на липса, 

несъответствие или непредставяне на определени документи, комисията следва да отрази 

това в протокола и да изпрати протокола до всички участници, с което се предоставя срок 

на участниците допълнително да представят тези документи или да отстранят тяхната 

нередовност. След изтичане на срока, комисията следва да провери отново съответствието 

на документите в Плик № 1, включително и допълнително представените, за да извърши 

обоснована преценка дали да го предложи за отстраняване от процедурата, съгласно чл. 

69, ал. 1 от ЗОП. Нарушени са разпоредбите на чл. 68, ал. 8 от ЗОП. 

33) Участникът „Фьоникс Фарма“ ЕАД, отстранен от процедурата с решение на 

възложителя, не е представил декларация за липса на свързаност с друг участник или 

кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелства по чл. 8, 

ал. 8, т. 2 от ЗОП. Нарушени са разпоредбите на чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП. 

34) Участникът „Фьоникс Фарма“ ЕАД, отстранен от процедурата с решение на 

възложителя, не е представил декларация за приемане на условията в проекта на договора. 

Нарушени са разпоредбите на чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП. 

35) Комисията е отстранила участника „Фьоникс Фарма“ ЕАД без да е налице 

дадена от законодателя възможност да представи допълнително липсващите документи и 

да отстрани несъответствията в офертата си. Участникът е неправомерно отстранен от 

участие в процедурата. Нарушени са разпоредбите на чл. 68, ал. 8 от ЗОП. 

36) Комисията не е изчислила прецизно коефициент „Срок на изпълнение“ на 

участника ЕТ „Алба ТМ – Александър Ацев“ за обособена позиция № 7. Комисията не е 

оценила офертите на участниците по обособена позиция № 8 прецизно и точно, както е 

посочено в Методиката за оценка на офертите. След извършено повторно изчисление на 

офертите на участниците в обособена позиция № 8 се установи разлика между посочените 

в протокола оценки и повторно изчислените от одитора в размер повече от 1 единица. 

Допуснатите отклонения в стойностите на показателите оказват влияние върху крайния 

резултат от класирането на участниците в подбора и избора на изпълнител за доставка за 

обособена позиция № 8. Нарушени са разпоредбите на чл. 71, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП. 

37) Комисията не е изискала разяснение от участниците „Екомет – 90“ ЕООД и 

„Агарта ЦМ“ ЕООД относно формирането на ценовото им предложение, което 

представлява повече от 20 % по-благоприятно от средните стойности на останалите 

допуснати до оценка оферти за съответните обособени позиции. Допуснати са 2 бр. 

нарушения на разпоредбите на чл. 70, ал. 1 от ЗОП. 



 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“ 

2140 Ботевград, пл. „Освобождение“ 13, тел.: (0723) 66800,  e-mail: odit@botevgrad.org 

 

ОКОНЧАТЕЛЕН ОДИТЕН ДОКЛАД 

Вътрешен одит за съответствие при финансово управление на                      Вътрешен одитор: …...…………. 118 

„Многопрофилна болница за активно лечение – Ботевград“ ЕООД                                                /И.Василева/ 

за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2015 г.                 

38) За участие в процедурата по обособени позиции № 11, 12, 13 и № 14 няма 

подадена нито една оферта, следователно процедурата следва да бъде прекратена за 

обособени позиции № 11, 12, 13 и № 14. Съгласно решението на възложителя, 

процедурата не е прекратена. Нарушени са разпоредбите на чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

39) Възложителят е следвало да прекрати обособените позиции № 1, 4, 5 и 9 на 

основание чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗОП поради надвишаване прогнозната стойност на 

доставката, определена от възложителя в обявлението за обществена поръчка. Допуснати 

са 4 бр. нарушения на разпоредбите на чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

40) При сключването на договора с изпълнителя „Ридаком“ ЕООД е допуснато да 

не бъде спазен определения в закона срок за сключване на договор – договорът е сключен 

след изтичане на едномесечния срок за сключване на договора. Нарушени са разпоредбите 

на чл. 41, ал. 4 от ЗОП. 

41) Договорът, приложен към досието на обществената поръчка, предвиден за 

сключване с участника ЕТ „БИОМЕД – Николай Голомехов“ не е подписан от 

възложителя. Следователно договорът за възлагане на доставка по обособена позиция № 

10 не е сключен между възложителя и участника, класиран на първо място от комисията и 

утвърден с решение на възложителя. Нарушени са разпоредбите на чл. 41, ал. 1 от ЗОП. 

42) Преди подписване на договора за обществена поръчка с участника „Софарма 

Трейдинг“ АД, избран за изпълнител, участникът не е представил гаранция за изпълнение 

на договора в пълния й размер. Нарушени са разпоредбите на чл. 42, ал. 1, т. 3 от ЗОП.  

43) Преди подписване на договора за обществена поръчка с участника „Агарта ЦМ“ 

ЕООД, избран за изпълнител, участникът не е представил удостоверение за липса на 

задължения, издадено от НАП и гаранция за изпълнение на договора в пълния й размер. 

Нарушени са разпоредбите на чл. 42, ал. 1, т. 3 от ЗОП.  

44) Преди подписване на договора за обществена поръчка с участника „Ди Ем Джи 

Клиник“ ЕООД, избран за изпълнител, участникът не е представил гаранция за 

изпълнение на договора в пълния й размер. Нарушени са разпоредбите на чл. 42, ал. 1, т. 3 

от ЗОП.  

45) Преди подписване на договора за обществена поръчка с участника „Ридаком“ 

ЕООД, избран за изпълнител, участникът не е представил гаранция за изпълнение на 

договора в пълния й размер. Нарушени са разпоредбите на чл. 42, ал. 1, т. 3 от ЗОП.  

46) Клаузите на сключените договори с избраните за изпълнители участници (7 

броя договори), не съответстват изцяло на клаузите от проекта на договора, приложен в 

документацията за участие. В сключените договори е добавена една и съща клауза, която 

липсва в проекта на договора – чл. 12, ал. 3. Извършени са 6 бр. нарушения на 

разпоредбите на чл. 41, ал. 2 от ЗОП. 



 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“ 

2140 Ботевград, пл. „Освобождение“ 13, тел.: (0723) 66800,  e-mail: odit@botevgrad.org 

 

ОКОНЧАТЕЛЕН ОДИТЕН ДОКЛАД 

Вътрешен одит за съответствие при финансово управление на                      Вътрешен одитор: …...…………. 119 

„Многопрофилна болница за активно лечение – Ботевград“ ЕООД                                                /И.Василева/ 

за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2015 г.                 

Приложение № 215 - № 242 

Извод: 

 При провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет. 

„Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и принадлежности, 

рентгенови филми и консумативи за нуждите на стационарни отделения и 

лаборатории в „МБАЛ Ботевград“ ЕООД по 14 обособени позиции“. 

Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е допуснал 55 бр. нарушения, 

най-съществените от които са: нарушения на чл. 25, ал. 2; чл. 25, ал. 5 във 

връзка с чл. 9 и чл. 2, ал. 1, т. 3;  чл. 22г, ал. 1; чл. 28, ал. 1, т. 8, и ал. 7; чл. 28а, 

ал. 4; чл. 32, ал. 2; чл. 29, ал. 2; чл. 39, ал. 1, т. 1 и т. 3; чл. 41, ал. 1 и ал. 4; чл. 

42, ал. 1, т. 2 и т. 3; чл. 56, ал. 1; чл. 57, ал. 2, т. 2; чл. 68, ал. 8; чл. 69, ал. 1, 

т.3; чл. 70, ал. 1; чл. 71, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП. 

Препоръки: 

 Кметът на Община Ботевград да предприеме необходимите мерки за 

уведомяване на компетентните органи за допуснатите нарушения. 

5.4.5 Открита процедура по реда на ЗОП за доставка с предмет: „Доставка на 

лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на структура диализно 

лечение в „МБАЛ Ботевград“ ЕООД по 11 обособени позиции“ – 2015 г.  

С Решение на Управителя на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, изпратено до АОП с изх. 

№ 616/28.05.2015 г., се открива открита процедура по възлагане на обществена поръчка с 

предмет „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на 

структура за диализно лечение в „МБАЛ Ботевград“ ЕООД по 11 обособени позиции“.  

Възложителят изпраща Обявление за обществена поръчка с изх. № 617/28.05.2015 

г., което съдържа информация съгласно Закона за обществените поръчки относно 

процедурата по възлагане на обществената поръчка. Прогнозната стойност на 

обществената поръчка е в размер на 180 140.00 лв. без ДДС. Възложителят утвърждава 

документация за участие в процедурата, която включва условия за участие в процедурата, 

изисквания към участниците, изисквания към офертите, методика за оценка, 

спецификации – приложения с таблици, съдържащи отделните артикули от съответните 

обособени позиции, обект на доставката за съответната обособена позиция и проект на 

договора.  

Възложителят определя със Заповед № 51/22.07.2015 г. комисия за провеждане на 

процедурата. Комисията разглежда, оценява и класира участниците в процедурата и 

изготвя протокол, отразяващ дейността й. В протокола комисията дава предложение на 

възложителя да сключи договор за доставка с класираните на първо място участници за 

съответните обособени позиции.  
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Въз основа на протокола на комисията и нейното предложение, възложителят 

издава Решение № 5/05.08.2015 г. за определяне на класирането на участниците в 

процедурата за възлагане на обществената поръчка. Възложителят изпраща решението за 

класиране до всички участници в процедурата. 

Възложителят сключва 4 бр. договори с участниците, класирани на първо място на 

съответните обособени позиции, като с участник, класиран на първо място за повече от 

една обособена позиция, се сключва един общ договор, уреждащ правоотношенията по 

доставката за обособените позиции, за които е класиран на първо място. Възложителят 

изпраща съобщение за сключените договори до Агенцията за обществени поръчки (АОП) 

на 28.09.2015 г. 

За документиране на извършената проверка вътрешният одитор изготви следните 

работни документи:  

 Контролен лист № 5; 

 Работен документ № 10 „Анализ на критериите за подбор“; 

 Работен документ „Приложение към Контролен лист № 5“. 

В резултат на извършената проверка, вътрешният одитор установи 37 бр. 

нарушения на разпоредбите на ЗОП при провеждането на процедурата за възлагане на 

обществената поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продукти и медицински 

изделия за нуждите на структура за диализно лечение в „МБАЛ Ботевград“ ЕООД по 11 

обособени позиции“. 

Констатираните нарушения са подробно описани в работните документи, съставени 

от вътрешния одитор и са подкрепени със събрани от одитора доказателства, приложени 

към одитния доклад. 

Вътрешният одитор констатира следните нарушения за процедурата: 

1) Не са въведени правила за поддържане на профила на купувача, включително за 

удостоверяване на датата на публикуването на електронните документи в него. Нарушени 

са разпоредбите на чл. 22г, ал. 1 от ЗОП. 

2) В обявлението за обществена поръчка не е посочено, че заинтересованите лица 

могат да получат документацията за участие по друг начин, освен на място, включително 

като им се изпрати за тяхна снимка. Нарушени са разпоредбите на чл. 28, ал. 7 от ЗОП. 

3) Документацията за участие в процедурата съдържа всички изискуеми 

компоненти, с изключение на образец на офертата, както и указания за подготовката й. 

Нарушени са разпоредбите на чл. 28, ал. 1, т. 8 от ЗОП. 
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4) В обявлението за обществена поръчка и в документацията за участие не е 

посочена абсолютната сума на гаранцията за участие за всяка обособена позиция 

поотделно. Нарушени са разпоредбите на чл. 59, ал. 2 от ЗОП. 

5) В обявлението за обществена поръчка не е посочено изискване за представяне на 

гаранция за изпълнение на обществената поръчка. Нарушени са разпоредбите на чл. 25, а. 

2, т. 7 от ЗОП. 

6) Възложителят поставя изисквания, с които необосновано ограничава участието 

на чуждестранни лица в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Нарушени са 

разпоредбите на чл. 25, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 9 и чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

7) Изисканите от възложителя копия на годишния баланс и отчета за приходи и 

разходи на кандидата не са обвързани с формиран критерий за подбор, тъй като 

възложителят не е формулирал минимално изискване за участие като финансова 

стабилност, положителен финансов резултат от предходната година, рентабилност, 

ликвидност, платежоспособност или др. подобен показател от кандидатите в процедурата, 

които е следвало да бъдат посочени в колона „Минимални изисквания“ в параграф III.2.2). 

Следователно необосновано е изискан документ за доказване на икономическото и 

финансово състояние по чл. 50 от ЗОП. Нарушени са разпоредбите на чл. 25, ал. 2, т. 6 от 

ЗОП. 

8) Възложителят е допуснал да не изиска от кандидатите в процедурата да 

представят копие на договор за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, 

което представлява участниците в обединението – документ, подписан от лицата в 

обединението, в който се посочва представляващият. Нарушени са разпоредбите на чл. 56, 

ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

9) Възложителят е допуснал да не изиска от участниците в процедурата да 

представят декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в 

съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2. 

Нарушени са разпоредбите на чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП. 

10) Възложителят е допуснал да не изиска от участниците в процедурата да 

представят декларация за приемане на условията в проекта на договор. Нарушени са 

разпоредбите на чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП. 

11) Съгласно промените в ЗОП от 2014 г. не се допуска включването на показатели 

за оценка, които не са пряко свързани с предмета на поръчката, както и показатели, които 

отчитат времето за извършване на плащания в полза на изпълнителя (отложено или 

разсрочено плащане). Възложителят определя като показател за оценка на офертите в 

процедурата „Начин на плащане“, като участникът, предложил най-дългия срок за 

плащане получава максимален брой точки. Нарушени са разпоредбите на чл. 28а, ал. 4 от 

ЗОП и на чл. 303а, ал. 2 от Търговския закон. 
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12) В Проекта на договора не са уредени размера и условия за задържане и 

освобождаване на гаранциите, свързани с изпълнението на договора. Нарушени са 

разпоредбите на чл. 47а, ал. 1, т. 6 от ППЗОП. 

13) Даденото от възложителя разяснение, изпратено до заинтересованото лице с 

писмо с изх. № 751/30.06.2015 г. не е публикувано в профила на купувача. Нарушени са 

разпоредбите на чл. 29, ал. 2 от ЗОП. 

14) В дневника с входящо-изходящата кореспонденция на „МБАЛ – Ботевград“ 

ЕООД липсва запис за завеждане на полученото писмо с входящ номер в деловодната 

книга на искане за разяснение от Диляна Бъчварова. В дневника е заведено единствено 

изпратения отговор на възложителя с писмо с изх. № 771/08.07.2015 г. В резултат на това 

не може да се установи дали е спазен срокът за даване на отговор на получено искане за 

разяснение. Не може да се установи дали са спазени разпоредбите на чл. 29, ал. 2 от ЗОП.  

15) Даденото от възложителя разяснение, изпратено до заинтересованото лице с 

писмо с изх. № 771/08.07.2015 г. не е публикувано в профила на купувача. Нарушени са 

разпоредбите на чл. 29, ал. 2 от ЗОП. 

16) В Заповед № 51/22.07.2015 г. на възложителя за определяне на комисия за 

провеждане на процедурата не са определени резервни членове на комисията. Нарушени 

са разпоредбите на чл. 34, ал. 1 от ЗОП. 

17) Всички членове на комисията декларират липсата на обстоятелства по чл. 35, 

ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. В Протокол от 22.07.2015 г. на комисията от провеждане на 

заседанието на комисията, не е посочено, че членовете на комисията получават списък с 

получените оферти и след това декларират липсата на обстоятелства по чл. 35, ал. 1 и ал. 2 

от ЗОП. Не може да се установи в кой момент са  попълнени декларациите от членовете на 

комисията. В досието на обществената поръчка се съхранява списък на кандидатите, 

подали оферти за участие. Списъкът на кандидатите не съдържа реквизитите „дата на 

изготвяне“, с което не може да се удостовери датата на изготвянето му. Нарушени са 

разпоредбите на чл. 35, ал. 3 от ЗОП. 

18) В протокола на комисията е записано, че на заседанието на комисията не 

присъстват представители на фирмите участници. В Протокола не е посочено мястото, на 

което се извършва заседанието, с което не може да се установи дали е спазено посоченото 

място в обявлението за обществена поръчка. Не може да се установи дали са спазени 

разпоредбите на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. 

19) Досието на обществената поръчка не съдържа информация за уведомяване на 

заинтересованите лица по подходящ начин на съобщение за датата, часа, мястото на 

отваряне на ценовите оферти на участниците в процедурата и резултатите от оценяването 

на офертите по другите показатели за оценка. Нарушени са разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 

от ЗОП. 



 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“ 

2140 Ботевград, пл. „Освобождение“ 13, тел.: (0723) 66800,  e-mail: odit@botevgrad.org 

 

ОКОНЧАТЕЛЕН ОДИТЕН ДОКЛАД 

Вътрешен одит за съответствие при финансово управление на                      Вътрешен одитор: …...…………. 123 

„Многопрофилна болница за активно лечение – Ботевград“ ЕООД                                                /И.Василева/ 

за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2015 г.                 

20) Поради фактът, че комисията не уведомява по подходящ начин 

заинтересованите от процедурата лица за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите 

оферти на участниците в процедурата, съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, 

отварянето на ценовите предложения на участниците в процедурата не се извършва 

публично. Нарушени са разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 69а, ал. 3 

и чл. 68, ал. 3 от ЗОП. 

21) Офертата на участника „Етропал Трейд“ ООД, класиран на първо място и 

избран за изпълнител по обособена позиция № 7 , не съдържа декларация за липса на 

свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за 

липса на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. Нарушени са разпоредбите на чл. 56, ал. 

1, т. 6 от ЗОП. 

22) Офертата на участника „Етропал Трейд“ ООД, класиран на първо място и 

избран за изпълнител по обособена позиция № 7 , не съдържа декларация за приемане на 

условията в проекта на договора. Нарушени са разпоредбите на чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП. 

23) Офертата на участника „Сани Мед“ ЕООД, класиран на първо място и избран за 

изпълнител по обособени позиции № 8 и № 11 , не съдържа декларация за липса на 

свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за 

липса на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. Нарушени са разпоредбите на чл. 56, ал. 

1, т. 6 от ЗОП. 

24) Офертата на участника „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД, класиран на първо 

място и избран за изпълнител по обособена позиция от № 10, не съдържа декларация за 

липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, 

както и за липса на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. Нарушени са разпоредбите на 

чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП. 

25) Офертата на участника „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД, класиран на първо 

място и избран за изпълнител по обособена позиция от № 10, не съдържа декларация за 

приемане на условията в проекта на договора. Нарушени са разпоредбите на чл. 56, ал. 1, 

т. 12 от ЗОП. 

26) Комисията, назначена със заповед на Възложителя, не е определила правилно 

съответствието на документите, съдържащи се в офертите на участниците с разпоредбите 

на чл. 56, ал. 1 от ЗОП и си изискванията на възложителя. Съгласно разпоредбите на ЗОП, 

при констатиране на липса, несъответствие или непредставяне на определени документи, 

комисията следва да отрази това в протокола и да изпрати протокола до всички участници, 

с което се предоставя срок на участниците допълнително да представят тези документи 

или да отстранят тяхната нередовност. След изтичане на срока, комисията следва да 

провери отново съответствието на документите в Плик № 1, включително и допълнително 

представените, за да извърши обоснована преценка дали да го предложи за отстраняване 
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от процедурата, съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗОП. Нарушени са разпоредбите на чл. 68, ал. 8 от 

ЗОП. 

27) Не е отправено запитване до участника „Етропал Трейд“ ООД относно 

предложената цена за изпълнение на доставката по Обособена позиция № 9, макар че 

предложението на участника е със 40.38 % по-благоприятно от ценовите предложения на 

останалите допуснати до оценка оферти. Не са спазени разпоредбите на чл. 70, ал. 1 от 

ЗОП. 

28) Не е отправено запитване до участника „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД относно 

предложената цена за изпълнение на доставката по Обособена позиция № 9, макар че 

предложението на участника е със 34.00 % по-благоприятно от ценовите предложения на 

останалите допуснати до оценка оферти. Не са спазени разпоредбите на чл. 70, ал. 1 от 

ЗОП. 

29) Решението за класиране и избор на изпълнител не е изпратено в 

законоустановения тридневен срок до заинтересованите лица. Решението е изпратено 8 

дни след датата на издаване на решението от възложителя. Нарушени са разпоредбите на 

чл. 73 ал. 3 от ЗОП. 

30) Сключените договори за възлагане на обществената поръчка по обособени 

позиции от № 7 до № 10, сключени с изпълнителите, са сключени преди изтичанене на 14-

дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите 

участници за решението за определяне на изпълнител. Допуснати са 4 бр. нарушения на 

разпоредбите на чл. 41, ал. 3 от ЗОП. 

31) Клаузите на сключените договори с избраните за изпълнители участници (5 

броя договори), не съответстват изцяло на клаузите от проекта на договора, приложен в 

документацията за участие. В сключените договори е добавена една и съща клауза, която 

липсва в проекта на договора – чл. 12, ал. 3. Извършени са 4 бр. нарушения на 

разпоредбите на чл. 41, ал. 2 от ЗОП. 

Приложение № 243 - № 260 

Извод: 

 При провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет. 

„Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на 

структура за диализно лечение в „МБАЛ Ботевград“ ЕООД по 11 обособени 

позиции“. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е допуснал 37 бр. 

нарушения, най-съществените от които са: нарушения на чл. 25, ал. 2; чл. 25, 

ал. 5 във връзка с чл. 9 и чл. 2, ал. 1, т. 3;  чл. 22г, ал. 1; чл. 28, ал. 1, т. 8, и ал. 7; 

чл. 29, ал. 2; чл. 41, ал. 2 и ал. 3; чл. 56, ал. 1; чл. 68, ал. 8; чл. 69а, ал. 3;  чл. 70, 

ал. 1; чл. 73, ал. 3 от ЗОП и чл. 47а, ал. 1, т. 6 от ППЗОП. 
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Препоръки: 

 Кметът на Община Ботевград да предприеме необходимите мерки за 

уведомяване на компетентните органи за допуснатите нарушения. 

5.4.6 Процедура по реда на ЗОП – договаряне без обявление – за доставка с 

предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на 

структура диализно лечение в „МБАЛ Ботевград“ ЕООД по 5 обособени позиции“ – 

2015 г.  

С Решение № 6/05.08.2015 г. на Управителя на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, 

изпратено до АОП с изх. № 880/05.08.2015 г., се открива процедура по договаряне без 

обявление с предмет „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за 

нуждите на структура за диализно лечение в „МБАЛ Ботевград“ ЕООД по 5 обособени 

позиции“.  

Възложителят утвърждава документация за участие в процедурата, която включва 

условия за участие в процедурата, изисквания към участниците, изисквания към офертите, 

спецификации и проект на договора.  

Възложителят изпраща покана за участие в процедурата по договаряне без 

обявление до „Софарма Трейдинг“ АД с писмо с изх. № 882/05.08.2015 г. 

Възложителят определя със Заповед комисия за провеждане на процедурата. 

Комисията разглежда офертата на участника и изготвя доклад, в който отразява своята 

работа и в който дава предложение на възложителя да сключи договор с участника.   

Въз основа на доклада на комисията и нейното предложение, възложителят издава 

Решение № 7/31.08.2015 г. за определяне на изпълнител на поръчката. Възложителят 

сключва договор с участника, на когото е изпратена покана за участие в процедурата по 

договаряне без обявление. Възложителят изпраща съобщение за сключените договори до 

Агенцията за обществени поръчки (АОП) на 29.09.2015 г. 

За документиране на извършената проверка вътрешният одитор изготви следните 

работни документи:  

 Контролен лист № 6; 

 Работен документ „Приложение към Контролен лист № 6“. 

В резултат на извършената проверка, вътрешният одитор установи 6 бр. нарушения 

на разпоредбите на ЗОП при провеждането на процедурата за възлагане на обществената 

поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите 

на структура за диализно лечение в „МБАЛ Ботевград“ ЕООД по 5 обособени позиции“. 
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Констатираните нарушения са подробно описани в работните документи, съставени 

от вътрешния одитор и са подкрепени със събрани от одитора доказателства, приложени 

към одитния доклад. 

Вътрешният одитор констатира следните нарушения за процедурата: 

1) Възложителят прилага реда по чл. 90, ал. 1, т. 1 за откриване на процедура по 

договаряне без обявление като променя съществено условията на процедурата. 

Възложителят прилага като критерий за оценка „най-ниска предлагана цена“, а критерият 

за оценка в откритата процедура, прекратена с решение № 4/28.07.2015 г. на възложителя, 

е „икономически най-изгодна оферта“. Нарушени са разпоредбите на чл. 90, ал. 1, т. 1 от 

ЗОП. 

2) В утвърдената от възложителя документация за участие, в РАЗДЕЛ V 

КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА е 

посочено: „1. Право на участие в конкурса има всяко местно физическо или юридическо 

лице, регистрирано по Търговския закон и притежаващо разрешение по чл. 54 от Закона за 

лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина – по позиции 1 и 2. 2. Да са 

български физически или юридически лица, за които не са налице ограничителни 

изисквания от чл. 47 и чл. 48 от ЗОП.“ Нарушени са разпоредбите на чл. 25, ал. 5 от ЗОП 

във връзка с чл. 9 и чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

3) Всички членове на комисията декларират липсата на обстоятелства по чл. 35, ал. 

1 и ал. 2 от ЗОП. В Доклада от 19.08.2015 г. на комисията от провеждане на заседанието на 

комисията, не е посочено, че членовете на комисията получават списък с получените 

оферти и след това декларират липсата на обстоятелства по чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. Не 

може да се установи в кой момент са  попълнени декларациите от членовете на комисията. 

Нарушени са разпоредбите на чл. 35, ал. 3 от ЗОП. 

4) Комисията не е провела договаряне с участника за определяне на условията на 

договора съгласно изискванията на възложителя, посочени в поканата за участие и 

следователно не е изготвила протокол за провеждане на преговорите. Нарушени са 

разпоредбите на чл. 92а, ал. 2 от ЗОП.  

5) Клаузите на сключения договор със „Софарма Трейдинг“ АД не съответстват 

изцяло на клаузите от проекта на договора, приложен в документацията за участие. В 

сключения договор е добавена клауза, която липсва в проекта на договора – чл. 12, ал. 3. 

Нарушени са разпоредбите на чл. 41, ал. 2 от ЗОП. 

6) Документите, публикувани в профила на купувача във връзка с провежданата 

обществена поръчка с договаряне без обявление, не се поддържат на профила на купувача 

в законоустановения срок. Нарушени са разпоредбите на чл. 22б, ал. 5 от ЗОП. 

Приложение № 261 - № 271 
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Извод: 

 При провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет. 

„Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на 

структура за диализно лечение в „МБАЛ Ботевград“ ЕООД по 5 обособени 

позиции“. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е допуснал 6 бр. 

нарушения, най-съществените от които са: нарушения на чл. 25, ал. 5 във 

връзка с чл. 9 и чл. 2, ал. 1, т. 3; чл. 22б, ал. 5;  чл. 41, ал. 2 чл. 90, ал. 1, т. 1; чл. 

92а, ал. 2 от ЗОП. 

Препоръки: 

 Кметът на Община Ботевград да предприеме необходимите мерки за 

уведомяване на компетентните органи за допуснатите нарушения. 

5.4.7 Открита процедура по реда на ЗОП за доставка с предмет: „Доставка на 

лекарствени продукти, медицински изделия и принадлежности, консумативи за 

нуждите на стационарни отделения и лаборатории в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД по 6 

обособени позиции“ – 2015 г.  

С Решение на Управителя на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, изпратено до АОП с изх. 

№ 699/12.06.2015 г., се открива открита процедура по възлагане на обществена поръчка с 

предмет „Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и принадлежности, 

консумативи за нуждите на стационарни отделения и лаборатории в „МБАЛ – Ботевград“ 

ЕООД по 6 обособени позиции“.  

Възложителят изпраща Обявление за обществена поръчка с изх. № 700/12.06.2015 

г., което съдържа информация съгласно Закона за обществените поръчки относно 

процедурата по възлагане на обществената поръчка. Прогнозната стойност на 

обществената поръчка е в размер на 344 100.00 лв. без ДДС. Възложителят утвърждава 

документация за участие в процедурата, която включва условия за участие в процедурата, 

изисквания към участниците, изисквания към офертите, методика за оценка, 

спецификации – приложения с таблици, съдържащи отделните артикули от съответните 

обособени позиции, обект на доставката за съответната обособена позиция и проект на 

договора.  

Възложителят определя със Заповед № 52/05.08.2015 г. комисия за провеждане на 

процедурата. Комисията разглежда, оценява и класира участниците в процедурата и 

изготвя протокол, отразяващ дейността й. В протокола комисията дава предложение на 

възложителя да сключи договор за доставка с класираните на първо място участници за 

съответните обособени позиции.  
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Въз основа на протокола на комисията и нейното предложение, възложителят 

издава Решение № 3/03.09.2015 г. за определяне на класирането на участниците в 

процедурата за възлагане на обществената поръчка. Възложителят изпраща решението за 

класиране до всички участници в процедурата. 

Възложителят сключва 5 бр. договори с участниците, класирани на първо място на 

съответните обособени позиции, като с участник, класиран на първо място за повече от 

една обособена позиция, се сключва един общ договор, уреждащ правоотношенията по 

доставката за обособените позиции, за които е класиран на първо място. Възложителят 

изпраща съобщение за сключените договори до Агенцията за обществени поръчки (АОП) 

на 19.10.2015 г. 

За документиране на извършената проверка вътрешният одитор изготви следните 

работни документи:  

 Контролен лист № 7; 

 Работен документ № 11 „Анализ на критериите за подбор“; 

 Работен документ „Приложение към Контролен лист № 7“. 

В резултат на извършената проверка, вътрешният одитор установи 49 бр. 

нарушения на разпоредбите на ЗОП при провеждането на процедурата за възлагане на 

обществената поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия 

и принадлежности, консумативи за нуждите на стационарни отделения и лаборатории в 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД по 6 обособени позиции“. 

Констатираните нарушения са подробно описани в работните документи, съставени 

от вътрешния одитор и са подкрепени със събрани от одитора доказателства, приложени 

към одитния доклад. 

Вътрешният одитор констатира следните нарушения за процедурата: 

1) Не са въведени правила за поддържане на профила на купувача, включително за 

удостоверяване на датата на публикуването на електронните документи в него. Нарушени 

са разпоредбите на чл. 22г, ал. 1 от ЗОП. 

2) В обявлението за обществена поръчка не е посочено, че заинтересованите лица 

могат да получат документацията за участие по друг начин, освен на място, включително 

като им се изпрати за тяхна снимка. Нарушени са разпоредбите на чл. 28, ал. 7 от ЗОП. 

3) Документацията за участие в процедурата съдържа всички изискуеми 

компоненти, с изключение на образец на офертата, както и указания за подготовката й. 

Нарушени са разпоредбите на чл. 28, ал. 1, т. 8 от ЗОП. 

4) В обявлението за обществена поръчка и в документацията за участие не е 

посочена абсолютната сума на гаранцията за участие за всяка обособена позиция 

поотделно. Нарушени са разпоредбите на чл. 59, ал. 2 от ЗОП. 
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5) При определяне на спецификацията на обектите на доставка по обособена 

позиция № 1 възложителят е допуснал да бъде посочено конкретна търговска марка по 

позиции № 195 и № 238, а именно адаптирано мляко „NAN”. Конкретно посочения 

продукт се произвежда от фирма “Нестле България“ АД. При определяне на 

спецификациите по обособена позиция № 3, за позициите № 12 и № 13 възложителят е 

допуснал да посочи конкретен производител на медицинските изделия, а именно 

„Mindray”. Нарушени са принципите за свободна и лоялна конкуренция. Нарушени са 

разпоредбите на чл. 32, ал. 2 от ЗОП. 

6) Възложителят поставя изисквания, с които необосновано ограничава участието 

на чуждестранни лица в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Нарушени са 

разпоредбите на чл. 25, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 9 и чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

7) Изисканите от възложителя копия на годишния баланс и отчета за приходи и 

разходи на кандидата не са обвързани с формиран критерий за подбор, тъй като 

възложителят не е формулирал минимално изискване за участие като финансова 

стабилност, положителен финансов резултат от предходната година, рентабилност, 

ликвидност, платежоспособност или др. подобен показател от кандидатите в процедурата, 

които е следвало да бъдат посочени в колона „Минимални изисквания“ в параграф III.2.2). 

Следователно необосновано е изискан документ за доказване на икономическото и 

финансово състояние по чл. 50 от ЗОП. Нарушени са разпоредбите на чл. 25, ал. 2, т. 6 от 

ЗОП. 

8) Възложителят е допуснал да не изиска от кандидатите в процедурата да 

представят копие на договор за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, 

което представлява участниците в обединението – документ, подписан от лицата в 

обединението, в който се посочва представляващият. Нарушени са разпоредбите на чл. 56, 

ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

9) Възложителят е допуснал да не изиска от участниците в процедурата да 

представят декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в 

съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2. 

Нарушени са разпоредбите на чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП. 

10) Възложителят е допуснал да не изиска от участниците в процедурата да 

представят декларация за приемане на условията в проекта на договор. Нарушени са 

разпоредбите на чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП. 

11) Съгласно промените в ЗОП от 2014 г. не се допуска включването на показатели 

за оценка, които не са пряко свързани с предмета на поръчката, както и показатели, които 

отчитат времето за извършване на плащания в полза на изпълнителя (отложено или 

разсрочено плащане). Възложителят определя като показател за оценка на офертите в 

процедурата „Начин на плащане“, като участникът, предложил най-дългия срок за 



 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“ 

2140 Ботевград, пл. „Освобождение“ 13, тел.: (0723) 66800,  e-mail: odit@botevgrad.org 

 

ОКОНЧАТЕЛЕН ОДИТЕН ДОКЛАД 

Вътрешен одит за съответствие при финансово управление на                      Вътрешен одитор: …...…………. 130 

„Многопрофилна болница за активно лечение – Ботевград“ ЕООД                                                /И.Василева/ 

за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2015 г.                 

плащане получава максимален брой точки. Нарушени са разпоредбите на чл. 28а, ал. 4 от 

ЗОП и на чл. 303а, ал. 2 от Търговския закон. 

12) В Проекта на договора не са уредени размера и условия за задържане и 

освобождаване на гаранциите, свързани с изпълнението на договора. Нарушени са 

разпоредбите на чл. 47а, ал. 1, т. 6 от ППЗОП. 

13) Даденото от възложителя разяснение, изпратено до заинтересованото лица, 

подало искане за разяснение, с писмо с изх. № 751/30.06.2015 г. не е публикувано в 

профила на купувача. Нарушени са разпоредбите на чл. 29, ал. 2 от ЗОП. 

14) Даденото от възложителя разяснение, изпратено до заинтересованото лица, 

подало искане за разяснение, с писмо с изх. № 771/08.07.2015 г. не е публикувано в 

профила на купувача. Нарушени са разпоредбите на чл. 29, ал. 2 от ЗОП. 

15) В Заповед № 52/05.08.2015 г. на възложителя за определяне на комисия за 

провеждане на процедурата не са определени резервни членове на комисията. Нарушени 

са разпоредбите на чл. 34, ал. 1 от ЗОП. 

16) Всички членове на комисията декларират липсата на обстоятелства по чл. 35, 

ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. В Протокол от 05.08.2015 г. на комисията от провеждане на 

заседанието на комисията, не е посочено, че членовете на комисията получават списък с 

получените оферти и след това декларират липсата на обстоятелства по чл. 35, ал. 1 и ал. 2 

от ЗОП. Не може да се установи в кой момент са  попълнени декларациите от членовете на 

комисията. В досието на обществената поръчка се съхранява списък на кандидатите, 

подали оферти за участие. Списъкът на кандидатите не съдържа реквизитите „дата на 

изготвяне“, с което не може да се удостовери датата на изготвянето му. Нарушени са 

разпоредбите на чл. 35, ал. 3 от ЗОП. 

17) В Протокол от 12.08.2015 г. на комисията от провеждане на второто заседание, 

е посочено, че двама от членовете на комисията нямат възможност да се явят на 

заседанието – Цонка Стоянова – Адвокат и Пенка Сиркарова – Началник Болнична аптека. 

В протокола е посочено, че „на тяхно място встъпват Стоян Стоянов – Адвокат и Станка 

Димитрова – мед. Сестра“. Поради факта, че в заповедта за назначаване на комисия за 

провеждане на процедурата не са посочени резервни членове на комисията и факта, че 

липсва заповед на управителя на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за назначаване на резервни 

членове на мястото на двамата отсъстващи членове, следва че комисията е заседавала в 

състав, който не е изцяло определен от Възложителя. Нарушени са разпоредбите на чл. 34, 

ал. 1 от ЗОП. 

18) Адв. Стоян Стоянов и Станка Димитрова – заместващи липсващите членове на 

комисията. не са декларирали липса на обстоятелства по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. 

Нарушени са разпоредбите на чл. 35, ал. 3 от ЗОП. 
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19) При отварянето на офертите на участниците, комисията не е сложила подписи 

върху Плик № 3 на участника „Софарма Трейдинг“. Нарушени са разпоредбите на чл. 68, 

ал. 4 от ЗОП. 

20) При извършване на преглед и оценка на офертата на участника „Софарма 

Трейдинг“ АД, класиран на първо място и избран за изпълнител по обособена позиция № 

1 , комисията не е отворила и прегледала съдържанието на Плик № 3 на участника. 

Нарушени са разпоредбите на чл. 71, ал. 1 от ЗОП. 

21) Офертата на участника „Агарта ЦМ“ ЕООД, класиран на първо място и избран 

за изпълнител по обособена позиция № 2 , не съдържа декларация за липса на свързаност с 

друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на 

обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. Нарушени са разпоредбите на чл. 56, ал. 1, т. 6 от 

ЗОП. 

22) Офертата на участника „Агарта ЦМ“ ЕООД, класиран на първо място и избран 

за изпълнител по обособена позиция № 2 , не съдържа декларация за приемане на 

условията в проекта на договора. Нарушени са разпоредбите на чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП. 

23) Офертата на участника ЕТ „БИОМЕД – Николай Голомехов“, класиран на 

първо място и избран за изпълнител по обособени позиции № 3 , не съдържа декларация за 

липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, 

както и за липса на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. Нарушени са разпоредбите на 

чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП. 

24) В Плик № 1 на участника ЕТ „БИОМЕД – Николай Голомехов“, класиран на 

първо място и избран за изпълнител по обособени позиции № 3 се съдържа Оферта на 

участника. Приложената оферта съдържа офертното предложението на участника за 

изпълнението на доставката, въз основа на което участникът ще бъде оценяван. Тези 

документи следва да бъдат поставени в Плик № 2. Нарушени са разпоредбите на чл. 57, ал. 

2, т. 2 от ЗОП. 

25) Офертата на участника „Дезинфектанти“ ЕООД, класиран на първо място и 

избран за изпълнител по обособена позиция от № 5, не съдържа декларация за липса на 

свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за 

липса на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. Нарушени са разпоредбите на чл. 56, ал. 

1, т. 6 от ЗОП. 

26) Офертата на участника „Дезинфектанти“ ЕООД, класиран на първо място и 

избран за изпълнител по обособена позиция от № 5, не съдържа декларация за приемане на 

условията в проекта на договора. Нарушени са разпоредбите на чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП. 

27) В Плик № 1 на участника „Дезинфектанти“ ЕООД, класиран на първо място и 

избран за изпълнител по обособена позиция от № 5 се съдържа Оферта на участника. 
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Приложената оферта съдържа офертното предложението на участника за изпълнението на 

доставката, въз основа на което участникът ще бъде оценяван. Тези документи следва да 

бъдат поставени в Плик № 2. Нарушени са разпоредбите на чл. 57, ал. 2, т. 2 от ЗОП. 

28) Комисията, назначена със заповед на Възложителя, не е определила правилно 

съответствието на документите, съдържащи се в офертите на участниците с разпоредбите 

на чл. 56, ал. 1 от ЗОП и си изискванията на възложителя. Съгласно разпоредбите на ЗОП, 

при констатиране на липса, несъответствие или непредставяне на определени документи, 

комисията следва да отрази това в протокола и да изпрати протокола до всички участници, 

с което се предоставя срок на участниците допълнително да представят тези документи 

или да отстранят тяхната нередовност. След изтичане на срока, комисията следва да 

провери отново съответствието на документите в Плик № 1, включително и допълнително 

представените, за да извърши обоснована преценка дали да го предложи за отстраняване 

от процедурата, съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗОП. Нарушени са разпоредбите на чл. 68, ал. 8 от 

ЗОП. 

29) Комисията е следвало да предложи на възложителя да отстрани участниците, 

които не са дали ценово предложение за всички артикули от спецификациите за 

съответните обособени позиции. Допуснати са 3 бр. нарушения на разпоредбите на чл. 69, 

ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

30) При извършване на оценка на офертите на участниците за доставка по 

обособена позиция № 2, комисията не е установила несъответствието на ценовото 

предложение на участника „Истлинк България“ ЕООД, а именно участникът не предлага 

цена за всички артикули от спецификацията за обособената позиция. Комисията не е 

предложила участника за отстраняване от участие в процедурата по съответната обособена 

позиция. Нарушения са разпоредбите на чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

31) След извършено повторно изчисление на офертите на участниците по обособена 

позиция № 5 се установи, че комисията не е определила правилно комплексната оценка на 

участниците и допуснатото отклонение в оценките оказва влияние върху крайното 

класиране на участниците и избора на изпълнител за обособената позиция. Нарушени са 

разпоредбите на чл. 71, ал. 3 от ЗОП. 

32) При извършване на повторното изчисление на офертните предложения на 

участниците по обособена позиция № 6 се установи, че комисията е допуснала да вземе 

като офертна цена сбора от единичната цена с ДДС на предлаганите медицински изделия, 

без да вземе предвид количеството  им. Тъй като участниците в своите ценови 

предложения не са посочили за артикулите по позиции № 6, 13, 14, 15 и 16 дали 

предлаганите цени са за 1 литър или за 1 таблетка, вътрешният одитор не може да изчисли 

точно офертното им предложение и следователно не може да провери при спазване на 

правилото цената да се изчислява като произведение на количеството и единичната цена, 
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дали класирането на участниците би се променило. Не може да се установи дали са 

спазени разпоредбите на чл. 71, ал. 1  от ЗОП. 

33) В Деловодната книга на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД липсва информация 

относно изпращане на писма с изх. № до участниците във връзка с искане за предоставяне 

на разяснения на основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП. Не може да се установи датата на 

изпращане на искането за обосновка до участниците и респективно не може да се 

определи датата на получаване на искането от участниците. Във връзка с това не може да 

се определи дали е спазен законоустановения срок в чл. 70, ал. 1 от ЗОП. Не може да се 

установи дали са спазени разпоредбите на чл. 70, ал. 1 от ЗОП. 

34) Комисията не е изискала разяснение от участника „Аквахим“ АД относно 

формирането на ценовото му предложение по обособена позиция № 5, което представлява 

28,37 % по-благоприятно от средните стойности на останалите допуснати до оценка 

оферти за съответните обособени позиции. Нарушени са разпоредбите на чл. 70, ал. 1 от 

ЗОП. 

35) Комисията не е изискала разяснение от участника „МТИ“ ООД относно 

формирането на ценовото му предложение по обособена позиция № 5, което представлява 

24,60 % по-благоприятно от средните стойности на останалите допуснати до оценка 

оферти за съответните обособени позиции. Нарушени са разпоредбите на чл. 70, ал. 1 от 

ЗОП. 

36) Комисията не е изискала разяснение от участника „Агарта ЦМ“ ЕООД относно 

формирането на ценовото му предложение по обособена позиция № 6, което представлява 

68,86 % по-благоприятно от средните стойности на останалите допуснати до оценка 

оферти за съответните обособени позиции. Нарушени са разпоредбите на чл. 70, ал. 1 от 

ЗОП. 

37) Комисията не е изискала разяснение от участника „Дезинфектанти“ ЕООД 

относно формирането на ценовото му предложение по обособена позиция № 6, което 

представлява 59,75 % по-благоприятно от средните стойности на останалите допуснати до 

оценка оферти за съответните обособени позиции. Нарушени са разпоредбите на чл. 70, 

ал. 1 от ЗОП. 

38) В досието на обществената поръчка не се съдържа документ, удостоверяващи 

датата на публикуване на решението за класиране и определяне на изпълнител в профила 

на купувача. Не може да се установи дали е спазен срокът за публикуване на решението. 

Не може да се установи дали са спазени разпоредбите на чл. 73 ал. 4 от ЗОП. 

39) Процедурата за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция № 4 

не е прекратена, въпреки че офертата на единствения участник не отговаря на 

предварително обявените условия на възложителя. Нарушени са разпоредбите на чл. 39, 

ал. 1, т. 2 от ЗОП. 
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40) Възложителят е следвало да прекрати обособените позиции № 1, 2 и 3 на 

основание чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗОП поради надвишаване прогнозната стойност на 

доставката, определена от възложителя в обявлението за обществена поръчка. Допуснати 

са 3 бр. нарушения на разпоредбите на чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

41) Клаузите на сключените договори с избраните за изпълнители участници (5 

броя договори), не съответстват изцяло на клаузите от проекта на договора, приложен в 

документацията за участие. В сключените договори е добавена една и съща клауза, която 

липсва в проекта на договора – чл. 12, ал. 3. Извършени са  5 бр. нарушения на 

разпоредбите на чл. 41, ал. 2 от ЗОП. 

Приложение № 273 - № 296 

Извод: 

 При провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет. 

„Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и принадлежности, 

консумативи за нуждите на стационарни отделения и лаборатории в „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД по 6 обособени позиции“. Управителят на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД е допуснал 49 бр. нарушения, най-съществените от които 

са: нарушения на чл. 25, ал. 2; чл. 25, ал. 5 във връзка с чл. 9 и чл. 2, ал. 1, т. 3;  

чл. 22г, ал. 1; чл. 28, ал. 1, т. 8, и ал. 7; чл. 28а,ал. 4; чл. 29, ал. 2; чл. 32, ал. 2; чл. 

39, ал. 1, т. 2; чл. 56, ал. 1; чл. 57, ал. 2, т. 2; чл. 68, ал. 4 и ал. 8; чл. 69, ал. 1, т. 

3; чл. 70, ал. 1; чл. 71, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП и чл. 47а, ал. 1, т. 6 от ППЗОП. 

Препоръки: 

 Кметът на Община Ботевград да предприеме необходимите мерки за 

уведомяване на компетентните органи за допуснатите нарушения. 

5.4.8 Открита процедура по реда на ЗОП за доставка с предмет: „Избор на 

доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за 

захранване на обект „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, град Ботевград, област Софийска“ 

– 2015 г. 

С Решение на Управителя на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, изпратено до АОП с изх. 

№ 828/27.07.2015 г., се открива открита процедура по възлагане на обществена поръчка с 

предмет „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща 

група за захранване на обект „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, град Ботевград, област 

Софийска“.  

Възложителят изпраща Обявление за обществена поръчка с изх. № 829/27.07.2015 

г., което съдържа информация съгласно Закона за обществените поръчки относно 

процедурата по възлагане на обществената поръчка. Прогнозната стойност на 

обществената поръчка е в размер на 55 550.00 лв. без ДДС. Възложителят утвърждава 
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документация за участие в процедурата, която включва условия за участие в процедурата, 

изисквания към участниците, изисквания към офертите, методика за оценка, техническа 

спецификация, образци на документи и проект на договора.  

Възложителят определя със заповед комисия за провеждане на процедурата. 

Комисията разглежда, оценява и класира участниците в процедурата и изготвя протокол, 

отразяващ дейността й. В протокола комисията дава предложение на възложителя да 

сключи договор за доставка с класираните на първо място участници за съответните 

обособени позиции.  

Въз основа на протокола на комисията и нейното предложение, възложителят 

издава Решение № 8/02.10.2015 г. за определяне на класирането на участниците в 

процедурата за възлагане на обществената поръчка. Възложителят изпраща решението за 

класиране до всички участници в процедурата. 

Възложителят сключва един договор с участника, класиран на първо място. 

Възложителят изпраща съобщение за сключените договори до Агенцията за обществени 

поръчки (АОП) на 02.11.2015 г. 

За документиране на извършената проверка вътрешният одитор изготви следните 

работни документи:  

 Контролен лист № 8; 

 Работен документ „Приложение към Контролен лист № 8“. 

В резултат на извършената проверка, вътрешният одитор установи 16 бр. 

нарушения на разпоредбите на ЗОП при провеждането на процедурата за възлагане на 

обществената поръчка с предмет „Избор на доставчик на електрическа енергия и 

координатор на балансираща група за захранване на обект „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, 

град Ботевград, област Софийска“. 

Констатираните нарушения са подробно описани в работните документи, съставени 

от вътрешния одитор и са подкрепени със събрани от одитора доказателства, приложени 

към одитния доклад. 

Вътрешният одитор констатира следните нарушения за процедурата: 

1) Не са въведени правила за поддържане на профила на купувача, включително за 

удостоверяване на датата на публикуването на електронните документи в него. Нарушени 

са разпоредбите на чл. 22г, ал. 1 от ЗОП. 

2) Изисканите от възложителя копия на годишния баланс и отчета за приходи и 

разходи на кандидата не са обвързани с формиран критерий за подбор, тъй като 

възложителят не е формулирал минимално изискване за участие като финансова 

стабилност, положителен финансов резултат от предходната година, рентабилност, 
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ликвидност, платежоспособност или др. подобен показател от кандидатите в процедурата, 

които е следвало да бъдат посочени в колона „Минимални изисквания“. Следователно 

необосновано е изискан документ за доказване на икономическото и финансово състояние 

по чл. 50 от ЗОП. Нарушени са разпоредбите на чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. 

3) В Протокол от 15.09.2015 г. на комисията от провеждане на заседанието на 

комисията, не е посочено, че членовете на комисията получават списък с получените 

оферти и след това декларират липсата на обстоятелства по чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. Не 

може да се установи дали са разпоредбите на чл. 35, ал. 3 от ЗОП. 

4) В протокола на комисията е записано, че на заседанието на комисията не 

присъстват представители на фирмите участници. В Протокола не е посочено мястото, на 

което се извършва заседанието, с което не може да се установи дали е спазено посоченото 

място в обявлението за обществена поръчка. Не може да се установи дали са спазени 

разпоредбите на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. 

5) Досието на обществената поръчка не съдържа информация за уведомяване на 

заинтересованите лица по подходящ начин на съобщение за датата, часа, мястото на 

отваряне на ценовите оферти на участниците в процедурата и резултатите от оценяването 

на офертите по другите показатели за оценка. Нарушени са разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 

от ЗОП. 

6) Офертата на участника „Ритъм – 4 – ТБ“ ООД, класиран на първо място и избран 

за изпълнител на обществената поръчка, съдържа частично попълнен Образец № 9. В 

попълнения образец липсва дата на изготвяне и същият не е подписан от управителя на 

дружеството. Следователно участникът не е попълнил Образец № 9 съгласно изискванията 

на възложителя. Нарушени са разпоредбите на чл. 56, ал. 1, т. 13 от ЗОП; 

7) Офертата на участника „Ритъм – 4 – ТБ“ ООД, класиран на първо място и избран 

за изпълнител на обществената поръчка, не съдържа декларация за липса на свързаност с 

друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на 

обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. Нарушени са разпоредбите на чл. 56, ал. 1, т. 6 от 

ЗОП. 

8) Офертата на участника „Ритъм – 4 – ТБ“ ООД, класиран на първо място и избран 

за изпълнител на обществената поръчка, съдържа списък на представените документи от 

участника в офертата. Списъкът не е подписан от участника. Нарушени са разпоредбите на 

чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

9) Комисията, назначена със заповед на Възложителя, не е определила правилно 

съответствието на документите, съдържащи се в офертите на участниците с разпоредбите 

на чл. 56, ал. 1 от ЗОП и си изискванията на възложителя. Съгласно разпоредбите на ЗОП, 

при констатиране на липса, несъответствие или непредставяне на определени документи, 

комисията следва да отрази това в протокола и да изпрати протокола до всички участници, 
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с което се предоставя срок на участниците допълнително да представят тези документи 

или да отстранят тяхната нередовност. След изтичане на срока, комисията следва да 

провери отново съответствието на документите в Плик № 1, включително и допълнително 

представените, за да извърши обоснована преценка дали да го предложи за отстраняване 

от процедурата, съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗОП. Нарушени са разпоредбите на чл. 68, ал. 8 от 

ЗОП. 

10) В Техническото предложение на участника „Ритъм – 4 – ТБ“ ООД е приложен 

документ „Общи принципи за разпределение на небалансите в рамките на балансиращата 

група“. В чл. 12 на документа е посочено, че търговските участници (т.е. „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД) заплащат задълженията си за закупена балансираща енергия към 

Координаторът на БГ в срок 10 работни дни, считано от датата на издаване на 

фактурата. Посоченият срок в офертата на участника не съответства на изискванията на 

възложителя по отношение на срока на заплащане, съдържащи се в Документацията за 

участие, Раздел „ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКА 

СПЕЦИФИКАЦИЯ“, параграф „ОТЧИТАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ, 

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА“, където е записано, че възложителят заплаща веднъж 

месечно в срок 30 дни след издаване на фактура за съответния месец. Следователно 

техническото предложение на участника не отговаря на условията на възложителя и 

участникът следва да бъде отстранен от участие на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

Нарушени са разпоредбите на чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

11) В Техническото предложение на участника „Мост Енерджи“ АД е приложен 

документ „Общи принципи за разпределение на небалансите в рамките на балансиращата 

група с координатор „Мост Енерджи“ АД“. В чл. 11 на документа е посочено, че 

търговските участници (т.е. „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД) заплащат задълженията си за 

закупена балансираща енергия към Координаторът на БГ в срок 10 работни дни, считано 

от датата на издаване на фактурата. Посоченият срок в офертата на участника не 

съответства на изискванията на възложителя по отношение на срока на заплащане – 30 

дни след издаване на фактура за съответния месец. Следователно техническото 

предложение на участника не отговаря на условията на възложителя и участникът следва 

да бъде отстранен от участие на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Нарушени са 

разпоредбите на чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

12) Процедурата не е прекратена, въпреки че е налице основание за това, тъй като 

офертите на участниците в процедурата не съответстват на условията на възложителя. 

Нарушени са разпоредбите на чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

13) В досието на обществената поръчка не се съхраняват обратни разписки за 

изпратено решение до участниците в процедурата, от които да стане видно датата на 

уведомяване на заинтересованите лица в процедурата за избор на изпълнител. Не може да 

се установи дали са спазени разпоредбите на чл. 41, ал. 3 от ЗОП. 
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14) Преди подписване на договора за възлагане на обществената поръчка, 

участникът, избран за изпълнител „Ритъм – 4 – ТБ“ ООД, не е представил изискуемите от 

закона документи. Нарушени са разпоредбите на чл. 42, ал. 1 от ЗОП. 

15) Договорът за възлагане на обществената поръчка, сключен между „Ритъм – 4 – 

ТБ“ ООД и „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, е във формат, различен от приложения в 

документацията за участие проекто-договор. Нарушени са разпоредбите на чл. 41, ал. 2 от 

ЗОП. 

16) В сключения договор с „Ритъм – 4 – ТБ“ ООД е допуснато изменение на 

условията, посочени какво в документацията за участие, така и в проекто-договора. 

Нарушени са разпоредбите на чл. 41, ал. 2 от ЗОП. 

Приложение № 297 - № 308 

Извод: 

 Вътрешните При провеждане на процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет. „Избор на доставчик на електрическа енергия и 

координатор на балансираща група за захранване на обект „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД, град Ботевград, област Софийска“. Управителят на 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е допуснал 16 бр. нарушения, най-съществените 

от които са: нарушения на  чл. 22г, ал. 1; чл. 39, ал. 1, т. 2; чл. 41, ал. 2 и ал. 3; 

чл. 42, ал. 1; чл. 56, ал. 1; чл. 68, ал. 8; чл. 69, ал. 1, т. 3; чл. 69а, ал. 3; от ЗОП. 

Препоръки: 

 Кметът на Община Ботевград да предприеме необходимите мерки за 

уведомяване на компетентните органи за допуснатите нарушения. 

5.5 Непроведени процедури за възлагане на обществени поръчки 

5.5.1 Непроведени процедури за възлагане на обществени поръчки през 2014 г. 

1) След извършена проверка и съпоставяне на информацията, съдържаща се в 

Обобщена оборотна ведомост за 2013 г. и Обобщена оборотна ведомост за 2014 г. на 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, се установи следното:  

1.1) През 2013 г. са извършени разходи, отчетени по сметка 602/2 „Абонамент на 

техника“ в размер на 32 146.52 лв. с ДДС, или 26 788.77 лв. без ДДС, а през 2014 г. 

извършените разходи за абонаментна поддръжка, отчетени по сметка 602/2 са в размер на 

32 148.09 лв. с ДДС, или 26 790.08 лв. без ДДС, като за предоставените услуги не е 

приложен реда на глава осма „а“ от ЗОП за възлагане на обществени поръчки за доставки 

и услуги на стойност от 20 000 до 66 000 лв. без ДДС. Нарушени са разпоредбите на чл. 8, 

ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. 

1.2) През 2013 г. са извършени разходи, отчетени по сметка 601/21 „Разходи за 

храна болни“ в размер на 52 280.66 лв. с ДДС и по сметка 601/22 „Разходи за храна ДМП“ 
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в размер на 11 489.31 лв. с ДДС. Общият размер на извършените разходи за доставка на 

храна са в размер на 63 769.97 лв. с ДДС, или 53 141.64 лв. без ДДС, а през 2014 г. 

извършените разходи за доставка на храна, отчетени по сметка 601/21 са в размер на 

47 448.98 лв. с ДДС и по сметка 601/22 в размер на 11 171.60 лв. с ДДС, или общо в размер 

на 58 620.58 лв. с ДДС, или 48 850.48 лв. без ДДС. За извършените доставки не е 

приложен реда на глава осма „а“ от ЗОП за възлагане на обществени поръчки за доставка 

на стойност от 20 000 лв. до 66 000 лв. Нарушени са разпоредбите на чл. 8, ал. 1 от ЗОП 

във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. 

1.3) През 2013 г. са извършени разходи, отчетени по сметка 601/4 „Гориво-

смазочни материали“ в размер на 41 593.35 лв. с ДДС, или 34 661.13 лв. без ДДС, а през 

2014 г. извършените разходи за доставка на гориво и смазочни материали, отчетени по 

сметка 601/4 са в размер на 43 874.69.38 лв. с ДДС, или 36 562.24 лв. без ДДС, като за 

предоставените услуги не е приложен реда на глава осма „а“ от ЗОП за възлагане на 

обществени поръчки за доставки и услуги на стойност от 20 000 до 66 000 лв. без ДДС. 

Нарушени са разпоредбите на чл. 8, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. 

1.4) През 2013 г. са извършени разходи, отчетени по сметка 601/10 „Ел. енергия“ в 

размер на 113 591.80 лв. с ДДС, или 94 659.83 лв. без ДДС, а през 2014 г. извършените 

разходи за доставка на ел. енергия, отчетени по сметка 601/10 са в размер на 109 999.81 лв. 

с ДДС, или 91 666.51 лв. без ДДС, като за извършената доставка не е проведена процедура 

по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка за доставки и услуги на стойност над  

66 000 лв. без ДДС. Нарушени са разпоредбите на чл. 8, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 14, 

ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

Извод: 

 Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД не е приложил реда на глава 

осма „а“ от ЗОП за  възлагане на обществена поръчка за предоставяне на 

услуга по абонамент на техника през 2014, въпреки че е имало основание за 

това. Нарушени са разпоредбите на чл. 8, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 

4, т. 2 от ЗОП. 

 Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД не е приложил реда на глава 

осма „а“ от ЗОП за  възлагане на обществена поръчка за доставка на храна за 

болни през 2014, въпреки че е имало основание за това. Нарушени са 

разпоредбите на чл. 8, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. 

 Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД не е приложил реда на глава 

осма „а“ от ЗОП за  възлагане на обществена поръчка за доставка на горива 

през 2014, въпреки че е имало основание за това. Нарушени са разпоредбите на 

чл. 8, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. 

 Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД не е приложил реда на глава 

осма „а“ от ЗОП за  възлагане на обществена поръчка за доставка на ел. 

енергия през 2014, въпреки че е имало основание за това. Нарушени са 

разпоредбите на чл. 8, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. 
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Препоръки: 

 Кметът на Община Ботевград да предприеме необходимите мерки за 

уведомяване на компетентните органи за допуснатите нарушения. 

5.5.2 Непроведени процедури за възлагане на обществени поръчки през 2015 г. 

2) След извършена проверка и съпоставяне на информацията, съдържаща се в 

Обобщена оборотна ведомост за 2014 г. и Обобщена оборотна ведомост за 2015 г. на 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, се установи следното:  

1.1) През 2014 г. са извършени разходи, отчетени по сметка 602/2 „Абонамент на 

техника“ в размер на 32 148.09 лв. с ДДС, или 26 790.08 лв. без ДДС, а през 2015 г. 

извършените разходи за абонаментна поддръжка, отчетени по сметка 602/2 са в размер на 

30 840.39 лв. с ДДС, или 25 700.33 лв. без ДДС, като за предоставените услуги не е 

приложен реда на глава осма „а“ от ЗОП за възлагане на обществени поръчки за доставки 

и услуги на стойност от 20 000 до 66 000 лв. без ДДС. Нарушени са разпоредбите на чл. 8, 

ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. 

1.2) През 2014 г. са извършени разходи, отчетени по сметка 601/21 „Разходи за 

храна болни“ в размер на 47 448.98 лв. с ДДС и по сметка 601/22 „Разходи за храна ДМП“ 

в размер на 11 171.60 лв. с ДДС. Общият размер на извършените разходи за доставка на 

храна са в размер на 58 620.58 лв. с ДДС, или 48 850.48 лв. без ДДС, а през 2015 г. 

извършените разходи за доставка на храна, отчетени по сметка 601/21 са в размер на 

45 568.25 лв. с ДДС и по сметка 601/22 в размер на 10 600.08 лв. с ДДС, или общо в размер 

на 56 168.33 лв. с ДДС, или 46 806.94 лв. без ДДС. За извършените доставки не е 

приложен реда на глава осма „а“ от ЗОП за възлагане на обществени поръчки за доставка 

на стойност от 20 000 лв. до 66 000 лв. Нарушени са разпоредбите на чл. 8, ал. 1 от ЗОП 

във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. 

1.3) През 2014 г. са извършени разходи, отчетени по сметка 601/4 „Гориво-

смазочни материали“ в размер на 43 874.69 лв. с ДДС, или 36 562.24 лв. без ДДС, а през 

2015 г. извършените разходи за доставка на гориво и смазочни материали, отчетени по 

сметка 601/4 са в размер на 31 717.38 лв. с ДДС, или 26 431.15 лв. без ДДС, като за 

предоставените услуги не е приложен реда на глава осма „а“ от ЗОП за възлагане на 

обществени поръчки за доставки и услуги на стойност от 20 000 до 66 000 лв. без ДДС. 

Нарушени са разпоредбите на чл. 8, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. 

1.4) През 2014 г. са сключени 3 броя договори с „Медикъл Имейджинг Сървиз“ 

ООД за доставка на медицинско оборудване за нуждите на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. 

Договорите са сключени на 11.04.2014 г. с дължима сума по договора 23 760.00 лв. с ДДС, 

на 23.06.2014 г. с дължима сума по договора – 23 700.00 лв. с ДДС и на 14.07.2014 г. с 

дължима сума по договора – 10 440.00 лв. Общата стойност на сключените договори за 

доставка на медицинско оборудване е в размер на 57 900.00 лв. с ДДС, или 48 250.00 лв. 
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без ДДС. За извършените доставки не е приложен реда на глава осма „а“ от ЗОП за 

възлагане на обществени поръчки за доставка на стойност от 20 000 лв. до 66 000 лв. 

Нарушени са разпоредбите на чл. 8, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. 

Приложение № 309 - № 311 

Извод: 

 Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД не е приложил реда на глава 

осма „а“ от ЗОП за  възлагане на обществена поръчка за предоставяне на 

услуга по абонамент на техника през 2014, въпреки че е имало основание за 

това. Нарушени са разпоредбите на чл. 8, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 

4, т. 2 от ЗОП. 

 Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД не е приложил реда на глава 

осма „а“ от ЗОП за  възлагане на обществена поръчка за доставка на храна за 

болни през 2014, въпреки че е имало основание за това. Нарушени са 

разпоредбите на чл. 8, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. 

 Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД не е приложил реда на глава 

осма „а“ от ЗОП за  възлагане на обществена поръчка за доставка на горива 

през 2014, въпреки че е имало основание за това. Нарушени са разпоредбите на 

чл. 8, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. 

 Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД не е приложил реда на глава 

осма „а“ от ЗОП за  възлагане на обществена поръчка за доставка на ел. 

енергия през 2014, въпреки че е имало основание за това. Нарушени са 

разпоредбите на чл. 8, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. 

 Констатираните от вътрешния одитор нарушения при установените случаи 

на непровеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, обуславят 

оценка за неадекватност и неефективност на процеса по възлагане на 

обществени поръчки на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, въведен с Вътрешните 

правила за тяхното провеждане. 

 Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД не е създал подходяща 

организация при планиране на процедурите за възлагане на обществени 

поръчки. Липсват документирани правила и процедури за планиране на 

процедури за възлагане на обществени поръчки. 

Препоръки: 

 Кметът на Община Ботевград да предприеме необходимите мерки за 

уведомяване на компетентните органи за допуснатите нарушения. 

 Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД да предприеме необходимите 

мерки за създаване на организация за адекватно и ефективно управление на 

процеса по възлагане на обществени поръчки в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД в 
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съответствие с приложимото законодателство към момента посредством 

актуализирани вътрешни правила, отразяващи промените в ЗОП в пълнота, 

тяхното спазване и осъществяване контрол върху процеса по възлагане на 

обществени поръчки. 

III.  ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ 

1. Общински съвет – Ботевград не е утвърдил Бизнес задача на общинското 

търговско дружество за периода на управление на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, в резултат 

на което в сключените договори за възлагане на управлението на дружеството не е 

записана бизнес задачата, въз основа на която управителят трябва да се води и ръководи 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД и да изготвя бизнес програма за целия срок на действие на 

договора за управление и конкретно бизнес план за всяка година. Нарушени са 

разпоредбите на чл. 31, ал. 1, 2 и ал. 3 от Наредба за упражняване правото на 

собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските 

дружества (НУПСВОЧКТД). 

2. С Решение № 108/27.03.2008 г. ОбС – Ботевград не определя размера на 

възнаграждението на управителя на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. Размерът на 

възнаграждението, посочено в Договор за възлагане на управлението от 07.04.2008 г. не е 

определен от ОбС – Ботевград. Нарушени са разпоредбите на чл. 12, т. 5 от 

НУПСВОЧКТД. 

3. С Решение № 62/27.02.2014 г. ОбС – Ботевград взема решение за възлагане 

управлението на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД на д-р Филип Петров Филев за срок до 

провеждане на конкурс, считано от 02.04.2014 г. Нарушени са разпоредбите на чл. 63, 

ал. 3 от ЗЛЗ и чл. 29 от НУПСВНОЧКТД. 

4. С Решение № 163/30.07.2015 г. ОбС – Ботевград не определя размера на 

възнаграждението на управителя на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. Размерът на 

възнаграждението, посочено в Договор за възлагане на управлението от 17.08.2015 г. не е 

определен от ОбС – Ботевград. Нарушени са разпоредбите на чл. 12, т. 5 от 

НУПСВОЧКТД. 

5. В договор за възлагане на управлението от 17.08.2015 г. на д-р Филип Петров 

Филев е записано, че възнаграждението на управителя е в размер на 280 на сто от 

отчетената средна месечна брутна работна заплата в заведението, но не повече от 2 300.00 

лв. Съгласно справка относно отговорните длъжности лица в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД 

за одитирания период, основното брутно месечно възнаграждение на управителя е в 

размер на 3 025.97 лв. Сумата надвишава максимално определения праг в договора за 

възлагане на управлението. 

6. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е представил пред Общински съвет - 

Ботевград Годишните финансови отчети за 2013 г., 2014 г. и за 2015 г., като заедно с тях 

представя съответните Отчет на приетия от ОбС – Ботевград Бизнес – план за 2013 г., 2014 
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г. и 2015 г. и Бизнес – план за 2014 г., 2015 г. и 2016 г. на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД.  

Спазени са разпоредбите на чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ и чл. 12, т. 3 и т. 18 от НУПСВОЧКТД. 

7. Годишните финансови отчети за 2013 г., 2014 г. и за 2015 г. са проверени и 

заверени от независим одитор, избран с решение на ОбС – Ботевград за съответната 

година. Спазени са разпоредбите на чл. 146, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ. 

8. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД не е предприел необходимите мерки 

за осигуряване на информация на здравноосигурителните лица относно медицинските 

изделия, посочени в алгоритъма на клиничните пътеки, които НЗОК не заплаща и 

видовете медицински изделия и цените, до които НЗОК заплаща за същите. В резултат на 

това се създават предпоставки за корупционни практики във връзка със закупуване 

на медицински изделия от здравноосигурителни лица, които медицински изделия са 

включени в алгоритъма на клиничните пътеки и следователно НЗОК заплаща 

тяхната стойност. 

9. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е утвърдил Поименно щатно 

разписание за 2013 г., за 2014 г и за 2015 г., в които е утвърдил начална заплата за своята 

длъжност в размер по-голям от посоченото възнаграждение в сключените договори за 

възлагане на управлението на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. С това се нарушава 

изпълнението на Решения № 70/22.03.2011 г., № 62/27.02.2014 г., № 55/26.03.2015 г. и № 

163/30.07.2015 г. на Общински съвет, с които е възложено на Кмета на Община Ботевград 

да сключи договор за възлагане управлението на Община Ботевград на д-р Филип Петров 

Филев. Нарушени са разпоредбите на чл. 38 от Наредба за упражняване правото на 

собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските 

дружества. 

10. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е сключил трудови договори с 

работници и служители, при което е допуснал размерът на възнагражденията по трудовите 

договори на работниците и служителите да бъде в размер по-малък от определените 

минимални прагове във Вътрешните правила за организация на работната заплата в 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. Нарушени са разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Вътрешните 

правила за организация на работната заплата в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. 

11. Поредните номера на сключените граждански договори не съответстват 

хронологично на датите на сключване на договорите. Вътрешният одитор изразява 

резерви по отношение на истинността на сключените договори. 

12. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД не е направил необходимата 

организация за създаване, утвърждаване и въвеждане на вътрешни правила за финансово 

управление и контрол в общинското търговско дружество. Не са спазени разпоредбите 

на чл. 7, ал. 1, т. 15 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния 

сектор. 
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13. Допуснато е изплащане на разход въз основа на договор, който не е подписан от 

управителя на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, в резултат на което договорът не е 

действителен. Извършеният разход е документално необоснован.  

14. Допуснато е изплащане на разходи с РКО № 710 /22.12.2014 г.  по граждански 

договор, сключени с д-р Ангел Евстатиев Площаков и разход с РКО № 711/22.12.2014 г. 

по граждански договор, сключен с Климент Григориев Гешев. Договорите липсват в 

касовите книги за 2014 г. Извършеният разход е документално необоснован.  

15. През 2014 г. се наблюдава  намаление на приходите от оперативната дейност с 

4,29 % в сравнение с приходите от 2013 г. 

16. През 2015 г. се наблюдава  намаление на приходите от оперативната дейност с 

6,58 % в сравнение с приходите от 2013 г. 

17. През 2014 г. се наблюдава  намаление на разходите от оперативната дейност с 

2,43 % в сравнение с разходите от 2013 г. 

18. През 2015 г. се наблюдава  намаление на приходите от оперативната дейност с 

4,64 % в сравнение с разходите от 2013 г. 

19. През 2014 г. се наблюдава  нарастване на загубата нараства с 79,55 % в 

сравнение със загубата от 2013 г. 

20. През 2015 г. се наблюдава нарастване на загубата с 84,21 % в сравнение със 

загубата от 2013 г. 

21. В резултат на извършената проверка и анализ на Счетоводния баланс за 2013 г. 

на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД и съпоставянето му с информацията от Обобщената 

оборотна ведомост за 2013 г. на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, се установи, че посоченият 

размер на дълготрайните материални активи не съответства на разликата между сбора на 

крайните дебитни салда по сметките 204 „Машини, съоръжения и оборудване“, с-ка 205 

„Транспортни средства“ и с-ка 206 „Стопански инвентар“, в които са отчетени ДМА и 

крайното кредитно салдо на сметка 421 „Амортизация на дълготрайни материални активи“ 

Установява се разлика в размер приблизително 9 хил. лв. Посоченият размер на ДМА в 

Счетоводния баланс за 2013 г. на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД не отразява реалния 

размер на балансовата стойност на ДМА на общинското търговско дружество. 

Следователно Счетоводния баланс за 2013 г. е с невярно съдържание. 

22. Към 31.12.2015 г. закупеното медицинско оборудване с Договор за доставка от 

11.04.2014 г., с Договор за доставка от 23.06.2014 г. и с Договор за доставка от 14.07.2014 

г. с „Медикъл Имейджинг Сървиз“ ООД, не е включено в амортизационния план на 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. Нарушени са разпоредбите на т. 6.1 от НСС 4 – Отчитане 

на Амортизациите. 
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23. В резултат на намаляването на Коефициентът на ефективност на разходите и 

увеличението на Коефициентът на ефективност на приходите на „МБАЛ – Ботевград“ 

ЕООД, вътрешният одитор смята, че управленските решения във връзка с 

реализирането на приходи и извършването на разходи са неефективни. 

24. Не е разработен и утвърден вътрешен нормативен акт за отдаване под наем 

на трети лица на имущество, предоставено за ползване на „МБАЛ – Ботевград“ 

ЕООД. Липсват регламентирани правила за предоставяне за безвъзмездно ползване на 

помещения, част от сградата на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД и на активи, собственост на 

общинското търговско дружество. 

25. При сключване на договори за предоставяне на помещения, част от сградата на 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, за възмездно ползване на трети лица – ЮЛ или ФЛ, е 

допуснато размерът на дължимите от ползвателите задължения да се определят в 

нарушение на чл. 21 от НРПУРОИ – в несъответствие с определената Тарифа за 

определяне на минимален месечен наем на 1 кв. м. полезна площ при отдаване под наем на 

общински имоти в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество (НРПУРОИ), изм. и доп. с Решение № 248/30.09.2009 г. и Решение 

№ 205/26.09.2013 г. Нарушени са разпоредбите на чл. 21 от НРПУРОИ във връзка с 

определените от Управителя на „МБАЛ – Ботевград“ наемни цени на помещенията 

при сключване на договори с трети лица. 

26. Отчетените приходи от сключените договори за отдаване под наем на 

помещения на трети лица – ЮЛ, отчетени по касата и по банков път за одитирания период. 

са общо в размер на 53 305.49 лв. 

27. Отчетени приходи от наем на помещения и апаратура, получени от трети 

лица, без да е представен договор за наем на вътрешния одитор за проверка, отчетени 

по касата и по банков път за одитирания период, са в размер на 5 899.53 лв. 

28. В резултат на неспазване разпоредбите на чл. 21 от НРПУРОИ и определения 

минимален размер на месечния наем за 1 кв. м. при отдаване под наем на общински имоти, 

вътрешният одитор установи пропуснати ползи за „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, 

състоящи се в нереализиране на приходи от наеми по определени в тарифата към 

НРПУРОИ цени, които при спазването на Наредбата, „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е 

можело да реализира. Пропуснатите ползи са в размер 4 703.55 лв. 

29. Към 31.12.2015 г. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД не е 

предприел необходимите мерки за събиране на дължимите по договорите наеми за 

периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2015 г. Несъбраните задължения по сключените 

договори за отдаване под наем на трети лица, са в размер на 5 972.19 лв. 

30. При извършената проверка на приходните фактури, отчетени в касовите книги 

на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. се установи, че са реализирани 

приходи от наем от трети лица при условия, че не са сключени договори за 
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предоставяне под наем на помещения от сградата на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД и 

на апаратура, собственост на общинското търговско дружество. 

31. При извършената проверка на приходните фактури, отчетени в касовите книги 

на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. се установи, че са реализирани 

приходи от наеми от трети лица по договори, с изтекъл срок на действие и същият не 

е удължаван с анекс или др. документ.  

32. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е сключил неправомерно договор 

за отдаване на площ, собственост и стопанисвана от Община Ботевград, на трето лице с 

Договор от 12.07.2013 г. с ЕТ „Пенка Каменова 2013“. Нарушени са разпоредбите на чл. 

15, ал. 1 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, приета с Решение № 265/31.07.2008 г., изм. и доп. с Решение № 

218/28.07.2011 г. от Общински съвет – Ботевград, чл. 16, ал. 3 от Наредбата относно 

реда за отдаване под наем на имоти чрез публичен търг или публично оповестен 

конкурс. 

33. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е ощетил финансово Община 

Ботевград с реализираните по договора приходи в размер на 1 440.00 лв., които са 

отчетени в касата на общинското търговско дружество. 

34. Сумата на началните дебитни салда не е равна на сумата на началните кредитни 

салда в Обобщената оборотна ведомост за 2013 г. на „МБАЛ – Ботевград“. Установява се 

разлика в размер на - 9 574.41 лв. 

35. Сумата на дебитните обороти не е равна на сумата на кредитните обороти в 

Обобщената оборотна ведомост за 2013 г. на „МБАЛ – Ботевград“. Установява се разлика 

в размер на 634.75 лв. 

36. Сумата на крайните дебитни салда не е равна на сумата на крайните кредитни 

салда в Обобщената оборотна ведомост за 2013 г. на „МБАЛ – Ботевград“. Установява се 

разлика в размер на - 8 939.66 лв.  

37. Сумата на началните дебитни салда не е равна на сумата на началните кредитни 

салда в Обобщената оборотна ведомост за 2014 г. на „МБАЛ – Ботевград“. Установява се 

разлика в размер на – 8 939.66 лв.  

38. Сумата на дебитните обороти не е равна на сумата на кредитните обороти в 

Обобщената оборотна ведомост за 2014 г. на „МБАЛ – Ботевград“. Установява се разлика 

в размер на 87.67 лв.  

39. Сумата на крайните дебитни салда не е равна на сумата на крайните кредитни 

салда в Обобщената оборотна ведомост за 2014 г. на „МБАЛ – Ботевград“. Установява се 

разлика в размер на – 8 851.99 лв.  
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40. Сумата на началните дебитни салда не е равна на сумата на началните кредитни 

салда в Обобщената оборотна ведомост за 2015 г. на „МБАЛ – Ботевград“. Установява се 

разлика в размер на – 8 851.99 лв. 

41. Сумата на дебитните обороти не е равна на сумата на кредитните обороти в 

Обобщената оборотна ведомост за 2015 г. на „МБАЛ – Ботевград“. Установява се разлика 

в размер на 114.25 лв. 

42. Сумата на крайните дебитни салда не е равна на сумата на крайните кредитни 

салда в Обобщената оборотна ведомост за 2015 г. на „МБАЛ – Ботевград“. Установява се 

разлика в размер на – 8 237.74 лв. 

43. Допуснато е да бъдат поправени с черен химикал първични счетоводни 

документи, отчетени през одитирания период. Нарушени са разпоредбите на чл. 10 от 

Закона за счетоводството. 

44. Допуснато е при сумиране на приходите, отчитани с един приходен касов ордер, 

сумата на прихода да не съответства на сбора от приходите от отделните фактури, 

отчетени през одитирания период. 

45. Допуснато е да не бъде признат и отчетен приход по фактура № 

2466/12.04.2013 г. в размер на 9 лв., без да бъде посочена причината за това. 

46. При изчисляване на дневния остатък за 30.04.2013 г. е допуснато да не бъде 

сумиран правилно сума на остатъка. 

47. Допуснато е да бъдат отчетени разходи в размер по-висок от реално извършения 

разход, съгласно издадената от доставчика фактура през одитирания период. 

48. В резултат на установените нарушения, за 2013 г. е отчетен приход в касата на 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД с 10.76 лв. по-малко от реално получените приходи за 

2013 г. 

49. В резултат на установените нарушения, за 2013 г. е отчетен разход в касата на 

дружеството с 12.29 лв. повече от реално извършените разходи за 2013 г. 

50. Допуснато е в обществените поръчки за медицински изделия и консумативи да 

не бъде включен в съответната обособена позиция медицинското изделие „шевен конец“ и 

същото да не бъде закупувано от „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД съгласно издадени фактури 

от доставчици, в резултат на което вътрешният одитор смята, че се създава порочна 

практика пациентите да си закупуват необходимото медицинско изделие, преди 

извършване на медицинска интервенция, което е включено в алгоритъма на лечение по 

съответните клинични пътеки, при които се използва. 
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51. Допуснато е да бъде извършен и отчетен разход по сметка 604/2 „Извънщатен 

персонал“ при условие, че договорът не е подписан от изпълнителя – Велизар Трифонов 

Марков – анестезиолог. Следователно договорът не е сключен действително между 

двете страни. Извършеният разход е документално необоснован. 

52. Допуснато е да бъде извършен и отчетен разход по сметка 604/2 „Извънщатен 

персонал“ с РКО 710 и 711 от 22.12.2014 г., за които не е приложен сключен договор с 

лицата – изпълнители, посочени в разходните касови ордери. Извършените разходи са 

документално необосновани. 

53. В резултат на установените нарушения, за 2014 г. е отчетен приход в касата на 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД с 1.61 лв. по-малко от реално получените приходи за 

2014 г. 

54. В резултат на установените нарушения, за 2014 г. е отчетен разход в касата на 

дружеството с 1.29 лв. повече от реално извършените разходи за 2014 г. 

55. В резултат на установените нарушения, за 2015 г. е отчетен приход в касата на 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД с 0.30 лв. по-малко от реално получените приходи за 

2015 г. 

56. В резултат на установените нарушения, за 2015 г. е отчетен разход в касата на 

дружеството с 1.55 лв. повече от реално извършените разходи за 2015 г. 

57. Допуснато е да бъде извършен и отчетен разход за хотелско настаняване за 

провеждане на мероприятие, съгласно Фактура № 26956/07.04.2013 г., издадена от 

„АУГУСТА 91“ АД, разход за обслужване на проведено мероприятие, съгласно Фактура 

№ 26957/07.04.2013 г. и извършено плащане по банков път по Фактура № 566/02.04.2013 

г., издадена от „АУГУСТА 91“ АД, на обща стойност 4 885.33 лв. Извършените разходи са 

отчетени по сметка 602/3 „Други външни услуги“. Разходът е неправилно отчетен по 

сметка 602/3 вместо по сметка 609/1 „Командировки“ или 609/8 „Представителни 

разходи“.  

58. Допуснато е да бъде извършен и отчетен разход за нощувки с Фактура № 

2000000130/03.04.2015 г. и за капаро с Фактура № 2000000118/18.03.2015 г., издадени от 

„ПИРИ ГАРДЕН“ ЕООД, на обща стойност 3 508.00 лв.  по сметка 602/3 „Други външни 

услуги“. Разходът е неправилно отчетен по сметка 602/3 вместо по сметка 609/1 

„Командировки“ или 609/8 „Представителни разходи“.  

59. Липсват приложени заповеди на Управителя на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 

извършване на разходите, в която да е посочено основанието за извършването на разхода, 

мястото, където ще се извършват нощувките, хората които ще нощуват и др. свързана 

информация. Не може да се установи дали извършените разходи са свързани с 

предмета на дейност на общинското търговско дружество, което е основание за 
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признаване за данъчни цели на извършения разход. Въз основа на това вътрешният 

одитор смята, че извършеният разход е документално необоснован. 

60. Вътрешните правила, регламентиращи процесите по възлагане на обществени 

поръчки в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, не са актуални и същите не съответстват на 

разпоредбите на чл. 8б от ЗОП относно съдържанието на вътрешните правила. 

61. Липсват документирани правила и процедури за планиране на процедурите за 

възлагане на обществени поръчки в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. В съществуващите 

вътрешни правила за провеждане на обществените поръчки в общинското търговско 

дружество не е определен ред за планиране и организиране на процедурите за 

възлагане на обществени поръчки. 

62. При провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на структура за 

диалнизно лечение в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД по 13 обособени позиции“, управителят 

на „МБАЛ – Ботевград“ е допуснал 44 бр. нарушения, най-съществените от които са: 

нарушения на чл. 25, ал. 2; чл. 25, ал. 5 във връзка с чл. 9 и чл. 2, ал. 1, т. 3;  чл. 28, ал. 

1, т. 8; чл. 39, ал. 1, т.2 и т. 3; чл. 42, ал. 1, т. 2 и т. 3; чл. 47, ал. 2; чл. 47, ал. 10; чл. 56, 

ал. 1; чл. 57, ал. 2, т. 2;   чл. 64; чл. 68, ал. 8; чл. 69, ал. 1, т. 3; чл. 69а, ал. 3; чл. 70, ал. 

1; чл. 71, ал. 1 от ЗОП. 

63. При провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и принадлежности, рентгенови 

филми и консумативи за нуждите на стационарни отделения и лаборатории в „МБАЛ 

Ботевград“ ЕООД по 7 обособени позиции“. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е 

допуснал 44 бр. нарушения, най-съществените от които са: нарушения на чл. 25, ал. 2; 

чл. 25, ал. 5 във връзка с чл. 9 и чл. 2, ал. 1, т. 3;  чл. 28, ал. 1, т. 8; чл. 39, ал. 1, т. 2 и т. 

3; чл. 41, ал. 2; чл. 42, ал. 1, т. 2 и т. 3; чл. 56, ал. 1; чл. 57, ал. 2, т. 2; чл. 68, ал. 7 и ал. 

8; чл. 69, ал. 1, т. 3; чл. 70, ал. 1; чл. 71, ал. 1 и ал. 3; чл. 73, ал. 3; чл. 74, ал. 1 от ЗОП. 

64. При провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на диализно 

лечение в „МБАЛ Ботевград“ ЕООД по 11 обособени позиции“. Управителят на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД е допуснал 42 бр. нарушения, най-съществените от които са: 

нарушения на чл. 25, ал. 2; чл. 25, ал. 5 във връзка с чл. 9 и чл. 2, ал. 1, т. 3;  чл. 22г, 

ал. 1; чл. 28, ал. 1, т. 8, ал. 6 и ал. 7; чл. 28а, ал. 4; чл. 39, ал. 1, т. 3; чл. 41, ал. 2; чл. 42, 

ал. 1, т. 2 и т. 3; чл. 56, ал. 1; чл. 57, ал. 2, т. 2; чл. 68, ал. 3 и ал. 8; чл. 69, ал. 1, т.3; чл. 

69а, ал. 3 от ЗОП. 

65. При провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет. 

„Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и принадлежности, рентгенови 

филми и консумативи за нуждите на стационарни отделения и лаборатории в „МБАЛ 

Ботевград“ ЕООД по 14 обособени позиции“. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД 
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е допуснал 55 бр. нарушения, най-съществените от които са: нарушения на чл. 25, ал. 2; 

чл. 25, ал. 5 във връзка с чл. 9 и чл. 2, ал. 1, т. 3;  чл. 22г, ал. 1; чл. 28, ал. 1, т. 8, и ал. 

7; чл. 28а, ал. 4; чл. 32, ал. 2; чл. 29, ал. 2; чл. 39, ал. 1, т. 1 и т. 3; чл. 41, ал. 1 и ал. 4; 

чл. 42, ал. 1, т. 2 и т. 3; чл. 56, ал. 1; чл. 57, ал. 2, т. 2; чл. 68, ал. 8; чл. 69, ал. 1, т.3; чл. 

70, ал. 1; чл. 71, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП. 

66. При провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет. 

„Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на структура за 

диализно лечение в „МБАЛ Ботевград“ ЕООД по 11 обособени позиции“. Управителят на 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е допуснал 37 бр. нарушения, най-съществените от които са: 

нарушения на чл. 25, ал. 2; чл. 25, ал. 5 във връзка с чл. 9 и чл. 2, ал. 1, т. 3;  чл. 22г, 

ал. 1; чл. 28, ал. 1, т. 8, и ал. 7; чл. 29, ал. 2; чл. 41, ал. 2 и ал. 3; чл. 56, ал. 1; чл. 68, ал. 

8; чл. 69а, ал. 3;  чл. 70, ал. 1; чл. 73, ал. 3 от ЗОП и и чл. 47а, ал. 1, т. 6 от ППЗОП. 

67. При провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет. 

„Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на структура за 

диализно лечение в „МБАЛ Ботевград“ ЕООД по 5 обособени позиции“. Управителят на 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е допуснал 6 бр. нарушения, най-съществените от които са: 

нарушения на чл. 25, ал. 5 във връзка с чл. 9 и чл. 2, ал. 1, т. 3; чл. 22б, ал. 5;  чл. 41, 

ал. 2 чл. 90, ал. 1, т. 1; чл. 92а, ал. 2 от ЗОП. 

68. При провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет. 

„Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и принадлежности, консумативи 

за нуждите на стационарни отделения и лаборатории в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД по 6 

обособени позиции“. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е допуснал 49 бр. 

нарушения, най-съществените от които са: нарушения на чл. 25, ал. 2; чл. 25, ал. 5 във 

връзка с чл. 9 и чл. 2, ал. 1, т. 3;  чл. 22г, ал. 1; чл. 28, ал. 1, т. 8, и ал. 7; чл. 28а,ал. 4; 

чл. 29, ал. 2; чл. 32, ал. 2; чл. 39, ал. 1, т. 2; чл. 56, ал. 1; чл. 57, ал. 2, т. 2; чл. 68, ал. 4 и 

ал. 8; чл. 69, ал. 1, т. 3; чл. 70, ал. 1; чл. 71, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП и чл. 47а, ал. 1, т. 6 от 

ППЗОП. 

69. При провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет. 

„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за 

захранване на обект „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, град Ботевград, област Софийска“. 

Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е допуснал 16 бр. нарушения, най-

съществените от които са: нарушения на  чл. 22г, ал. 1; чл. 39, ал. 1, т. 2; чл. 41, ал. 2 и 

ал. 3; чл. 42, ал. 1; чл. 56, ал. 1; чл. 68, ал. 8; чл. 69, ал. 1, т. 3; чл. 69а, ал. 3; от ЗОП. 

70. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД не е приложил реда на глава осма 

„а“ от ЗОП за  възлагане на обществена поръчка за предоставяне на услуга по абонамент 

на техника през 2014, въпреки че е имало основание за това. Нарушени са разпоредбите 

на чл. 8, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. 
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71. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД не е приложил реда на глава осма 

„а“ от ЗОП за  възлагане на обществена поръчка за доставка на храна за болни през 2014, 

въпреки че е имало основание за това. Нарушени са разпоредбите на чл. 8, ал. 1 от ЗОП 

във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. 

72. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД не е приложил реда на глава осма 

„а“ от ЗОП за  възлагане на обществена поръчка за доставка на горива през 2014, въпреки 

че е имало основание за това. Нарушени са разпоредбите на чл. 8, ал. 1 от ЗОП във 

връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. 

73. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД не е приложил реда на глава осма 

„а“ от ЗОП за  възлагане на обществена поръчка за доставка на ел. енергия през 2014, 

въпреки че е имало основание за това. Нарушени са разпоредбите на чл. 8, ал. 1 от ЗОП 

във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. 

74. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД не е приложил реда на глава осма 

„а“ от ЗОП за  възлагане на обществена поръчка за предоставяне на услуга по абонамент 

на техника през 2015, въпреки че е имало основание за това. Нарушени са разпоредбите 

на чл. 8, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. 

75. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД не е приложил реда на глава осма 

„а“ от ЗОП за  възлагане на обществена поръчка за доставка на храна за болни през 2015, 

въпреки че е имало основание за това. Нарушени са разпоредбите на чл. 8, ал. 1 от ЗОП 

във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. 

76. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД не е приложил реда на глава осма 

„а“ от ЗОП за  възлагане на обществена поръчка за доставка на горива през 2015, въпреки 

че е имало основание за това. Нарушени са разпоредбите на чл. 8, ал. 1 от ЗОП във 

връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. 

77. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД не е приложил реда на глава осма 

„а“ от ЗОП за  възлагане на обществена поръчка за доставка на медицинско оборудване 

през 2015, въпреки че е имало основание за това. Нарушени са разпоредбите на чл. 8, ал. 

1 от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. 

IV.  ТАБЛИЦА С ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОДИТИРАНАТА 

ДЕЙНОСТ 

При оценката на риска от непредприемане на мерки от страна на Кмета на Община 

Ботевград, Председателя на Общински съвет – Ботевград и Управителя на „МБАЛ – 

Ботевград“ във връзка с установените нарушения и пропуски е използвана следната скала: 

Висок – при непредприемане на мерки пропускът ще окаже сериозно влияние 

върху функционирането на обекта. 
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Среден – при непредприемане на мерки пропускът ще окаже средно влияние върху 

функционирането на обекта. 

Нисък – при непредприемане на мерки пропускът няма да окаже съществено 

влияние върху функционирането на обекта. 

№ 
Установена грешка / слабост 

Ниво на 

риска 

Дадена препоръка 

(1) (2) (3) (4) 

1. Общински съвет – Ботевград не е утвърдил 

Бизнес задача на общинското търговско 

дружество за периода на управление на 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. Нарушени са 

разпоредбите на чл. 31, ал. 1, 2 и ал. 3 от 

НУПСВОЧКТД. 

ВИСОК Въз основа на чл. 10, ал. 1 от Наредба 

за упражняване правото на собственост 

на общината върху общинската част от 

капитала от търговските дружества 

(НРУПСВОЧКТД), Председателят на 

Общински съвет – Ботевград да 

предприеме необходимите мерки за 

създаване на организация за изготвяне 

на Бизнес задача за управлението на 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за срока на 

действие на договори за възлагане 

управлението на „МБАЛ – Ботевград“ 

ЕООД в бъдещи периоди и същите да 

бъдат предоставени на ОбС – Ботевград 

по надлежния ред за утвърждаване в 

съответствие с чл. 12, т. 18 от 

НРУПСВОЧКТД. Утвърдените от ОбС 

– Ботевград Бизнес задачи за 

управлението на общинското търговско 

дружество следва да се включат в 

договорите, с които се възлага 

управлението на „МБАЛ – Ботевград“ 

ЕООД, в съответствие с чл. 31, т. 1 от 

НРУПСВОЧКТД. 

2. С Решение № 108/27.03.2008 г. и Решение 

№ 163/30.07.2015 г. ОбС – Ботевград не 

определя размера на възнаграждението на 

управителя на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. 

Нарушени са разпоредбите на чл. 12, т. 5 от 

НУПСВОЧКТД. 

ВИСОК Въз основа на чл. 10, ал. 1 от 

НРУПСВОЧКТД, Председателят на 

Общински съвет – Ботевград да 

предприеме необходимите действия 

при вземане на решение от Общински 

съвет – Ботевград за определяне на 

управител на „МБАЛ – Ботевград“ 

ЕООД, да се определи размера на 

възнаграждението на управителя в 

съответствие с чл. 12, т. 5 от 

НРУПСВОЧКТД. 

3. С Решение № 62/27.02.2014 г. ОбС – 

Ботевград взема решение за възлагане 
ВИСОК Въз основа на чл. 10, ал. 1 от 

НРУПСВОЧКТД, Председателят на 
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управлението на „МБАЛ – Ботевград“ 

ЕООД на д-р Филип Петров Филев за срок 

до провеждане на конкурс, считано от 

02.04.2014 г. Нарушени са разпоредбите на 

чл. 63, ал. 3 от ЗЛЗ и чл. 29 от 

НУПСВНОЧКТД. 

Общински съвет – Ботевград да 

предприеме необходимите мерки за 

спазване на чл. 63, ал. 3 от ЗЛЗ и чл. 29 

от НРУПСВОЧКТД. 

4.  Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД 

не е предприел необходимите мерки за 

осигуряване на информация на 

здравноосигурителните лица относно 

медицинските изделия, посочени в 

алгоритъма на клиничните пътеки, които 

НЗОК не заплаща и видовете медицински 

изделия и цените, до които НЗОК заплаща 

за същите. 

СРЕДЕН Управителят на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД да предприел 

необходимите мерки за осигуряване на 

информация на здравноосигурителните 

лица относно медицинските изделия, 

посочени в алгоритъма на клиничните 

пътеки, които НЗОК не заплаща и 

видовете медицински изделия и цените, 

до които НЗОК заплаща за същите. 

5. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД 

е утвърдил Поименно щатно разписание за 

2013 г., за 2014 г и за 2015 г., в които е 

утвърдил начална заплата за своята 

длъжност в размер по-голям от посоченото 

възнаграждение в сключените договори за 

възлагане на управлението на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД. Нарушени са 

разпоредбите на чл. 38 от НУПСВНОЧКТД. 

ВИСОК Кметът на Община Ботевград да 

предприеме необходимите мерки за 

уведомяване на компетентните органи 

за допуснатите нарушения във връзка с 

възнаграждението, което е изплащано 

на управителя на „МБАЛ – Ботевград“ 

ЕООД. 

6.  Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД 

е сключил трудови договори с работници и 

служители, при което е допуснал размерът 

на възнагражденията по трудовите договори 

на работниците и служителите да бъде в 

размер по-малък от определените 

минимални прагове във Вътрешните 

правила за организация на работната 

заплата в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. 

Нарушени са разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от 

Вътрешните правила за организация на 

работната заплата в „МБАЛ – Ботевград“ 

ЕООД. 

ВИСОК Кметът на Община Ботевград да 

предприеме необходимите мерки за 

уведомяване на компетентните органи 

за допуснатите нарушения на 

Вътрешните правила за организация на 

работната заплата в „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД. 

7. Допуснато е изплащане на разход въз 

основа на договор, който не е подписан от 

управителя на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, 

в резултат на което договорът не е 

действителен. Допуснато е изплащане на 

разходи с РКО № 710 /22.12.2014 г.  по 

граждански договор, сключени с д-р Ангел 

Евстатиев Площаков и разход с РКО № 

711/22.12.2014 г. по граждански договор, 

сключен с Климент Григориев Гешев. 

Договорите липсват в касовите книги за 

2014 г. Извършените разход са 

документално необосновани. 

ВИСОК Управителят на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД да предприеме 

необходимите мерки за недопускане 

изплащане на разходи по договори, 

които са документално необосновани. 

8.  Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД 

не е направил необходимата организация за 
ВИСОК Управителят на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД да предприеме 
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създаване, утвърждаване и въвеждане на 

вътрешни правила за финансово управление 

и контрол в общинското търговско 

дружество. Не са спазени разпоредбите на 

чл. 7, ал. 1, т. 15 от Закона за финансовото 

управление и контрол в публичния сектор. 

необходимите мерки за създаване и 

въвеждане на вътрешни правила за 

финансово управление и контрол в 

общинското търговско дружество. 

9. Посоченият размер на дълготрайните 

материални активи не съответства на 

информацията, съдържаща се в Обобщена 

оборотна ведомост за 2013 г. на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД и не отразява реалния 

размер на балансовата стойност на ДМА на 

общинското търговско дружество. 

Счетоводния баланс за 2013 г. е с невярно 

съдържание. 

ВИСОК Кметът на Община Ботевград да 

предприеме необходимите мерки за 

уведомяване на компетентните органи 

за допуснатото несъответствие между 

данните в Счетоводния баланс за 2013 

г. и данните, съдържащи се в Обобщена 

оборотна ведомост за 2013 г. на „МБАЛ 

– Ботевград“ ЕООД по отношение на 

размера на балансовата стойност на 

дълготрайните материални активи. 

10. Към 31.12.2015 г. закупеното медицинско 

оборудване с Договор за доставка от 

11.04.2014 г., с Договор за доставка от 

23.06.2014 г. и с Договор за доставка от 

14.07.2014 г. с „Медикъл Имейджинг 

Сървиз“ ООД, не е включено в 

амортизационния план на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД. Нарушени са 

разпоредбите на т. 6.1 от НСС 4 – Отчитане 

на Амортизациите. 

СРЕДЕН Във връзка с даденото обяснение от 

Управителят на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД, Управителят да 

представи в срок до 1 месец заверено 

копие на Амортизационния план на 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 2016 г. 

11. Не е разработен и утвърден вътрешен 

нормативен акт за отдаване под наем на 

трети лица на имущество, предоставено за 

ползване на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. 

Липсват регламентирани правила за 

предоставяне за безвъзмездно ползване на 

помещения, част от сградата на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД и на активи, собственост 

на общинското търговско дружество. 

ВИСОК Управителят на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД да предприеме 

необходимите мерки за изготвяне и 

утвърждаване на вътрешни правила за 

отдаване под наем на трети лица на 

имущество, предоставено за ползване 

на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, които 

да включват правила за предоставяне за 

безвъзмездно ползване на помещения, 

част от сградата на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД и на активи, 

собственост на общинското търговско 

дружество. 

12. При сключване на договори за предоставяне 

на помещения, част от сградата на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД, за възмездно ползване на 

трети лица – ЮЛ или ФЛ, е допуснато 

размерът на дължимите от ползвателите 

задължения да се определят в нарушение на 

чл. 21 от НРПУРОИ – в несъответствие с 

определената Тарифа за определяне на 

минимален месечен наем на 1 кв. м. полезна 

площ при отдаване под наем на общински 

имоти в Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско 

имущество (НРПУРОИ). Нарушени са 

ВИСОК Управителят на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД да предприеме 

необходимите мерки за спазване на 

Тарифа за определяне на минимален 

месечен наем на 1 кв. м. полезна площ 

при отдаване под наем на общински 

имоти, определена в Наредбата за реда 

за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество 

(НРПУРОИ), изм. и доп. с Решение № 

109/30.04.2015 г. 
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разпоредбите на чл. 21 от НРПУРОИ във 

връзка с определените от Управителя на 

„МБАЛ – Ботевград“ наемни цени на 

помещенията при сключване на договори с 

трети лица. 

13. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД 

е сключил неправомерно договор за 

отдаване на площ, собственост и 

стопанисвана от Община Ботевград, на 

трето лице с Договор от 12.07.2013 г. с ЕТ 

„Пенка Каменова 2013“. Нарушени са 

разпоредбите на чл. 15, ал. 1 от Наредба за 

придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, приета с Решение № 

265/31.07.2008 г., изм. и доп. с Решение № 

218/28.07.2011 г. от Общински съвет – 

Ботевград, чл. 16, ал. 3 от Наредбата 

относно реда за отдаване под наем на имоти 

чрез публичен търг или публично оповестен 

конкурс. 

ВИСОК Кметът на Община Ботевград да 

предприеме необходимите мерки за 

установяване на нарушението на чл. 15, 

ал. 1 и чл. 16, ал. 3 от Наредбата за 

придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, 

приета с решение на Общински съвет – 

Ботевград, извършено от управителя на 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД – д-р 

Филип Петров Филев. 

14. Към 31.12.2015 г. Управителят на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД не е предприел 

необходимите мерки за събиране на 

дължимите по договорите наеми за периода 

от 01.01.2013 г. до 31.12.2015 г.  

ВИСОК Управителят на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД да предприеме 

необходимите мерки за събиране на 

дължимите задължения по сключени 

договори за предоставяне под наем на 

помещения, част от сградата на „МБАЛ 

– Ботевград“ ЕООД, сключени за 

периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2015 

г. 

15.  При извършена проверка на обобщени 

оборотни ведомости за 2013 г., 2014 г. и 

2015 г. се установи, че сумата на началните 

дебитни салда не е равна на сумата на 

началните кредитни салда , сумата на 

дебитните обороти не е равна на сумата на 

кредитните обороти и сумата на крайните 

дебитни салда не е равна на сумата на 

крайните дебитни салда, за 2013 г., за 2014 

г. и за 2015 г.  Нарушени са основни 

принципи на счетоводното отчитане.  

ВИСОК Управителят на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД да създаде 

подходящата организация за откриване 

на причините за несъответсвие на 

сумите на началните дебитни и 

кредитни салда, на дебитните и 

кредитните обороти и на крайните 

дебитни и кредитни салда, и да 

предприеме необходимите мерки за 

отстраняване на допуснатите грешки в 

счетоводното отчитане в „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД. В едномесечен срок 

да представи на вътрешния одитор 

информация за причината за 

допуснатите грешки и план за 

отстраняването им. 

16. При извършената проверка на приходните 

фактури, отчетени в касовите книги на 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 2013 г., 2014 

г. и 2015 г. се установи, че са реализирани 

приходи от наем от трети лица при условия, 

че не са сключени договори за предоставяне 

под наем на помещения от сградата на 

ВИСОК Управителят на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД да предприеме 

необходимите мерки за сключване на 

договори при предоставяне за ползване 

на части от сградата на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД на трети лица и да не 

допуска несключването на договор за 
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„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. това. 

17. При извършената проверка на приходните 

фактури, отчетени в касовите книги на 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 2013 г., 2014 

г. и 2015 г. се установи, че са реализирани 

приходи от наеми от трети лица по 

договори, с изтекъл срок на действие и 

същият не е удължаван с анекс или др. 

документ. 

ВИСОК Управителят на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД да предприеме 

необходимите мерки за удължаване или 

подновяване на договорите за 

предоставяне за ползване на части от 

сградата на „МБАЛ – Ботевград“ на 

трети лица и да не допуска 

продължаването на ползване от трети 

лица на помещения, за които е бил 

сключен договор, но същият е изтекъл 

и не е удължен или подновен. 

18. Допуснато е да бъдат поправени с черен 

химикал първични счетоводни документи. 

Нарушени са разпоредбите на чл. 10 от 

Закона за счетоводството. 

ВИСОК Кметът на Община Ботевград да 

предприеме необходимите мерки за 

уведомяване на компетентните органи 

за допуснатото нарушение. 

19.  Допуснато е в обществените поръчки за 

медицински изделия и консумативи да не 

бъде включен в съответната обособена 

позиция медицинското изделие „шевен 

конец“ и същото да не бъде закупувано от 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД съгласно 

издадени фактури от доставчици, в резултат 

на което вътрешният одитор смята, че се 

създава порочна практика пациентите да си 

закупуват необходимото медицинско 

изделие, преди извършване на медицинска 

интервенция, което е включено в 

алгоритъма на лечение по съответните 

клинични пътеки, при които се използва. 

ВИСОК Кметът на Община Ботевград да 

предприеме необходимите мерки за 

уведомяване на компетентните органи 

за допуснатото нарушение във връзка с 

незакупуването от „МБАЛ – Ботевград“ 

ЕООД на медицински изделия „шевни 

конци“, които следва да бъдат обект на 

обществена поръчка за медицински 

изделия и консумативи. 

20.  Отчетени са разход за хотелско настаняване 

за провеждане на мероприятие, съгласно 

Фактура № 26956/07.04.2013 г., издадена от 

„АУГУСТА 91“ АД, разход за обслужване 

на проведено мероприятие, съгласно 

Фактура № 26957/07.04.2013 г. и извършено 

плащане по банков път по Фактура № 

566/02.04.2013 г., издадена от „АУГУСТА 

91“ АД, на обща стойност 4 885.33 лв., 

разход за нощувки с Фактура № 

2000000130/03.04.2015 г. и за капаро с 

Фактура № 2000000118/ 18.03.2015 г., 

издадени от „ПИРИ ГАРДЕН“ ЕООД, на 

обща стойност 3 508.00 лв. Липсват 

приложени заповеди на Управителя на 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за извършване 

на разходите, в която да е посочено 

основанието за извършването на разхода, 

мястото, където ще се извършват 

нощувките, хората които ще нощуват и др. 

свързана информация. Не може да се 

установи дали извършените разходи са 

ВИСОК Кметът на Община Ботевград да 

предприеме необходимите мерки за 

уведомяване на компетентните органи 

за вероятно допуснатото нарушение на 

разпоредбите на ЗКПО по отношение 

на признаване на разходите за 

командировки и представителните 

разходи от управителя на „МБАЛ  - 

Ботевград“ ЕООД. 
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свързани с предмета на дейност на 

общинското търговско дружество, което е 

основание за признаване за данъчни цели на 

извършения разход. Въз основа на това 

вътрешният одитор смята, че извършеният 

разход е документално необоснован. 

21. Вътрешните правила, регламентиращи 

процесите по възлагане на обществени 

поръчки в „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, не 

са актуални и същите не съответстват на 

разпоредбите на чл. 8б от ЗОП относно 

съдържанието на вътрешните правила. 

Липсват документирани правила и 

процедури за планиране на процедурите за 

възлагане на обществени поръчки в „МБАЛ 

– Ботевград“ ЕООД. 

ВИСОК Управителят на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД да предприеме 

необходимите мерки за актуализиране 

на вътрешните правила, 

регламентиращи процесите по 

възлагане на обществени поръчки в 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД в 

съответствие с действащата към 

момента редакция на ЗОП към ДВ, бр. 

13 от 16.02.2016 г. 

22. При провеждане на процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет „Доставка 

на лекарствени продукти и медицински 

изделия за нуждите на структура за 

диалнизно лечение в „МБАЛ – Ботевград“ 

ЕООД по 13 обособени позиции“, 

управителят на „МБАЛ – Ботевград“ е 

допуснал 44 бр. нарушения, подробно 

описани в одитния доклад. Нарушени са 

множество разпоредби на ЗОП, много от 

които са съществени и биха могли да имат 

финансови последствия за общинското 

търговско дружество.  

ВИСОК Кметът на Община Ботевград да 

предприеме необходимите мерки за 

уведомяване на компетентните органи 

за допуснатите нарушения. 

23. При провеждане на процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет „Доставка 

на лекарствени продукти, медицински 

изделия и принадлежности, рентгенови 

филми и консумативи за нуждите на 

стационарни отделения и лаборатории в 

„МБАЛ Ботевград“ ЕООД по 7 обособени 

позиции“. Управителят на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД е допуснал 44 бр. 

нарушения, подробно описани в одитния 

доклад. Нарушени са множество разпоредби 

на ЗОП, много от които са съществени и 

биха могли да имат финансови последствия 

за общинското търговско дружество. 

ВИСОК Кметът на Община Ботевград да 

предприеме необходимите мерки за 

уведомяване на компетентните органи 

за допуснатите нарушения. 

24. При провеждане на процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет „Доставка 

на лекарствени продукти и медицински 

изделия за нуждите на диализно лечение в 

„МБАЛ Ботевград“ ЕООД по 11 обособени 

позиции“. Управителят на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД е допуснал 42 бр. 

нарушения, подробно описани в одитния 

доклад. Нарушени са множество разпоредби 

ВИСОК Кметът на Община Ботевград да 

предприеме необходимите мерки за 

уведомяване на компетентните органи 

за допуснатите нарушения. 
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на ЗОП, много от които са съществени и 

биха могли да имат финансови последствия 

за общинското търговско дружество. 

25. При провеждане на процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет. 

„Доставка на лекарствени продукти, 

медицински изделия и принадлежности, 

рентгенови филми и консумативи за 

нуждите на стационарни отделения и 

лаборатории в „МБАЛ Ботевград“ ЕООД по 

14 обособени позиции“. Управителят на 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД е допуснал 55 

бр. нарушения, подробно описани в одитния 

доклад. Нарушени са множество разпоредби 

на ЗОП, много от които са съществени и 

биха могли да имат финансови последствия 

за общинското търговско дружество. 

ВИСОК Кметът на Община Ботевград да 

предприеме необходимите мерки за 

уведомяване на компетентните органи 

за допуснатите нарушения. 

26. При провеждане на процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет. 

„Доставка на лекарствени продукти и 

медицински изделия за нуждите на 

структура за диализно лечение в „МБАЛ 

Ботевград“ ЕООД по 11 обособени 

позиции“. Управителят на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД е допуснал 37 бр. 

нарушения, подробно описани в одитния 

доклад. Нарушени са множество разпоредби 

на ЗОП, много от които са съществени и 

биха могли да имат финансови последствия 

за общинското търговско дружество. 

ВИСОК Кметът на Община Ботевград да 

предприеме необходимите мерки за 

уведомяване на компетентните органи 

за допуснатите нарушения. 

27. При провеждане на процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет. 

„Доставка на лекарствени продукти и 

медицински изделия за нуждите на 

структура за диализно лечение в „МБАЛ 

Ботевград“ ЕООД по 5 обособени позиции“. 

Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД 

е допуснал 6 бр. нарушения, подробно 

описани в одитния доклад. Нарушените 

разпоредби на ЗОП биха могли да имат 

финансови последствия за общинското 

търговско дружество 

ВИСОК Кметът на Община Ботевград да 

предприеме необходимите мерки за 

уведомяване на компетентните органи 

за допуснатите нарушения. 

28. При провеждане на процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет. 

„Доставка на лекарствени продукти, 

медицински изделия и принадлежности, 

консумативи за нуждите на стационарни 

отделения и лаборатории в „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД по 6 обособени позиции“. 

Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД 

е допуснал 49 бр. нарушения, подробно 

описани в одитния доклад. Нарушени са 

ВИСОК Кметът на Община Ботевград да 

предприеме необходимите мерки за 

уведомяване на компетентните органи 

за допуснатите нарушения. 
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множество разпоредби на ЗОП, много от 

които са съществени и биха могли да имат 

финансови последствия за общинското 

търговско дружество. 

29. При провеждане на процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет. „Избор 

на доставчик на електрическа енергия и 

координатор на балансираща група за 

захранване на обект „МБАЛ – Ботевград“ 

ЕООД, град Ботевград, област Софийска“. 

Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД 

е допуснал 16 бр. нарушения, подробно 

описани в одитния доклад. Нарушени са 

множество разпоредби на ЗОП, много от 

които са съществени и биха могли да имат 

финансови последствия за общинското 

търговско дружество. 

ВИСОК Кметът на Община Ботевград да 

предприеме необходимите мерки за 

уведомяване на компетентните органи 

за допуснатите нарушения. 

30. Управителят на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД 

е допуснал 8 бр. административни 

нарушения – 7 бр. нарушения на чл. 8, ал. 1 

от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП 

и 1 бр. нарушение на чл. 8, ал. 1 от ЗОП във 

връзка с чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП, 

представляващи по своята същност 

непровеждане на процедури за възлагане на 

обществени поръчки при наличие на 

основание за това. 

ВИСОК Кметът на Община Ботевград да 

предприеме необходимите мерки за 

уведомяване на компетентните органи 

за допуснатите нарушения. 

Забележка: Поради допуснат технически пропуск в Предварителен одитен доклад, е 

добавено констатиран пропуск в т. 19 от Таблицата и е дадена препоръка във връзка с 

констатирания пропуск. 

V.  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ 

В дадения срок от 10 работни дни, считано от датата на връчване на 

предварителния доклад, в Деловодството на Община Ботевград постъпи Обяснение от 

Управителя на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД с вх. № 9400-2787/1//05.08.2016 г.  

Приложение № 312 

В резултат на извършения преглед и анализ на даденото обяснение от Управителя 

на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, се извърши промяна в препоръка № 10 от Таблицата за 

препоръки за подобряване на одитираната дейност и отпадна препоръка № 11 от 

Таблицата от Предварителния одитен доклад. В резултат на технически пропуск при 

съставянето на Предварителния одитен доклад, вътрешният одитор е пропуснал да включи 

в таблицата едно констатирано нарушение и една препоръка във връзка с него. Пропускът 

е свързан с констатиран факт в 9.9) към т. 4 Законосъобразност на счетоводното 

отчитане в Предварителния одитен доклад – находящо се на стр. 77 от Предварителния 

одитен доклад. В резултат на което в Окончателния одитен доклад вътрешния одитор 
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„Многопрофилна болница за активно лечение – Ботевград“ ЕООД                                                /И.Василева/ 

за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2015 г.                 

прибавя пропуснатото констатирано нарушение и препоръка – т. 19 от Таблицата за 

препоръки за подобряване на одитираната дейност в Окончателния одитен доклад. 

В останалата си част констатациите, изводите и препоръките се поддържат от 

вътрешния одитор така, както са представени в Предварителния одитен доклад. 

  Приложение № 313 - 330 

В настоящия окончателен одите доклад са отстранени допуснати технически 

грешки, при което не е изменена същността на констатациите, изводите и препоръките. 

Настоящият окончателен одитен доклад е изготвен в два еднообразни екземпляра – 

един от които е за Кмета на Община Ботевград, а другия – за Управителя на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД.  

Приложения – от 1 до 330. 

 

 

09.08.2016 г.    Изготвил:  …………………………. 
Гр. Ботевград    Ивелина Василева  /подпис/    

     Вътрешен одитор 

 


