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Р Е Ш Е Н И Е № 647
гр. Сандански, 12.03.2019 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на дванадесети февруари две хиляди и деветнадесета година, наказателно отделение, първи състав:

	                     			 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Бузова

при секретаря Михаела Петрова, като разгледа докладваното от съдия Бузова АНД № 17  по описа на съда за 2019 г. 
и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.59- 63 от ЗАНН.
Обжалвано е наказателно постановление № 11-01-492 от 20.12.2018 г., издадено от директора на Агенция за държавна финансова инспекция /АДФИ/, град XXXXXXX, с което на д-р И. С. Т., в качеството му на управител на МБАЛ „XXXXXXXXX” ООД, гр. XXXXXXXXXX и лице по чл.8, ал.3 от Закона за обществените поръчки /отм./ на основание чл. 255, ал.3  от Закона за обществените поръчки /обн. ДВ, бр.13 от 16 февруари 2016 г., в сила от 15.04.2016 г./, във връзка с чл.261, ал.2 от същия закон, във връзка с чл.3, ал.2 ЗАНН и Заповед № ЗМФ-458/11.05.2017 г. на министъра на финансите, му е наложена глоба в размер на 720.00 /седемстотин и двадесет/ лева за нарушение на чл.43, ал.1 ЗОП /ред. ДВ. бр.79 от 13.10.2015 г., отм., ДВ бр.13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г./, затова че на 27.11.2015 г. в гр. XXXXXXXXX, д-р И. С. Т., в качеството си на управител и лице по чл.8, ал.3 от Закона за обществените поръчки /отм./, с платежно нареждане разпоредил плащане по фактура № 7834/07.07.2015 г. на стойност 10 560 лв., за извършени допълнителни доставки на медицински изделия от „XXXXXXXXXXX” ООД гр. XXXXXXXXXXX по договор № 103-11 от 05.06.2014 г., с което била увеличена стойността на договорените доставки, с 5 229,86 лв. /4 358,21 лв. без ДДС/, в резултат на което бил изменен договор № 103-11/05.06.2014 г. между МБАЛ „XXXXXXXXXX” ООД гр. XXXXXXXXXX и „XXXXXXXXXX” ООД гр. XXXXXXXXXXXX, в нарушение на чл.43, ал.1 ЗОП /отм./.
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговата отмяна като незаконосъобразно и неправилно. Сочи се, като се излагат подробни съображения в насока, че извършеното деяние, визирано в НП не осъществява състав на нарушение, тъй като изменението на договора, когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага промяна на сроковете на договора, е допустимо изключение от правилото за неизменение на договорите, съгласно чл.43, ал.2, т.1, буква „а” ЗОП /отм./ и не осъществява състава на административно нарушение. Сочи се още, че НП е незаконосъобразно, тъй като в производството по установяване на административно нарушение и при налагането на санкцията са допуснати нарушения в производството пред административно наказващия орган, а съгласно чл.54 ЗАНН, когато се установи, че деянието не е нарушение, наказващият орган следва да прекрати преписката с мотивирана резолюция. В писмена защита до съда жалбоподателят доразвива съображенията си за отмяна на НП.
Представителят на административно-наказващия орган счита, че жалбата е неоснователна и издаденото наказателно постановление следва да бъде потвърдено, като излага подробни съображения за твърденията си. 
Районна прокуратура-гр. Сандански, редовно призована, не изпраща представител. 
Жалбата е подадена от надлежна страна в срока по чл. 59, ал. 2 пр. 1 от ЗАНН и срещу правораздавателен акт, който засяга имуществената сфера на наказаното лице. Изложеното прави разглеждането й в съдебното производство процесуално допустимо. НП е получено от жалбоподателя на 02.01.2019 г. /л.8/, а жалбата срещу него е подадена по пощата на 04.01.2019 г. /л.6/, т.е. в предвидения в чл. 59, ал.2 от ЗАНН преклузивен седмодневен срок. 
След преценка допустимостта на жалбата, събраните по делото доказателства и направените доводи, съдът приема за установено следното от фактическа страна, идентично с описаното в НП:
С Договор за управление № 292/27.02.2013 г. кметът на Община XXXXXXXXX е възложил на д-р И. С. Т. да управлява и представлява МБАЛ „XXXXXXXXXX” ЕООД, град XXXXXXXXXXX, за срок от три години, считано от датата на подписването му. МБАЛ „XXXXXXXXXXX” ООД е правоприемник на МБАЛ „XXXXXXXXXXX” ЕООД гр. XXXXXXXXXXXX.
В периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. в МБАЛ „XXXXXXXXXX“ ООД гр. XXXXXXXXXX /старо название МБАЛ „XXXXXXXXXX“ ЕООД гр. XXXXXXXXXX/ били отчетени приходи по договор с НЗОК в размер на 5 984 059 лв. и приходи от държавния и общинския бюджет, в размер на 98 643 лв., при общ размер на приходите 6 628 539 лв. В процентно отношение приходите от НЗОК и държавния и общинския бюджет съставлявали 91,77 % от общия размер приходи за 2013 година.
С Решение № 09-01/09.01.2014 г. И. С. Т., управител на МБАЛ „XXXXXXXXXX” ООД гр. XXXXXXXXXXXX, на основание чл.16, ал.8 ЗОП /отм./ е открил процедура за възлагане на обществена поръчка, с обект доставки по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 ЗОП /отм./ и с предмет „Доставка на медицински изделия – Системи за трнслуминална перкутанна ангиопластика с инплантиране на метална сплав /стент-системи/ за нуждите на звено „Инвазивна кардиология” на МБАЛ „XXXXXXXXXXX” ЕООД гр. XXXXXXXXXXX, по периодични заявки, в зависимост от нуждите на Възложителя и финансовата му обезпеченост, съгласно Спецификация”. С решението на откриване на процедурата са одобрени обявлението и документацията за участие в обявената обществена поръчка. В раздел „VI Допълнителна информация”, точка 1/ Информация относно периодично възлагане от Обявлението е посочено: „При изтичане на сроковете на сключените договори в резултат на проведена процедура за обществена поръчка и в случай, че Възложителят има необходимост от доставка на медицински изделия от този вид, ще открие нова процедура.” Като приложение № 1 Спецификация „Системи за транслуминална перкутанна ангиопластика с имплантиране на метална сплав” /стент-системи/ към Документацията за участие, са посочени номер на подпозиция, наименование, характеристики и прогнозни количества на стент-системите. Видно от приложение № 1, като подпозиции №18 и 27 са посочени съответно: „Система без излъчване на медикамент за коронарна артерия”, с прогнозно количество 40 броя и „Коронарна стент-система”, с прогнозно количество 20 броя.
Със заповед № 09-51/04.03.2014 г. и на основание чл.34, ал.1 ЗОП /отм./, управителят И. Т. е назначил комисия със задача да разгледа и оцени постъпилите оферти на участниците, и изготви протокол за дейността си.
На основание чл.73, ал.1 и ал.2 ЗОП и отразените резултати в протоколите на комисията, с Решение № 09-112/08.05.2014 г. управителят на МБАЛ „XXXXXXXX” ООД гр. XXXXXXXXXXX, е обявил класирането на участниците в откритата процедура с предмет: „Доставка на медицински изделия – Системи за транслуминална перкутанна ангиопластика с имплантиране на метална сплав /стент-системи/ за нуждите на звено „Инвазивна кардиология” на МБАЛ „XXXXXXXXXX” ЕООД гр. XXXXXXXXXXX, по периодични заявки, в зависимост от нуждите на Възложителя и финансовата му обезпеченост, съгласно Спецификация и е определил класираните на първо място участници по отделни позиции за изпълнители на обществената поръчка.
На 05.06.2014 г. между МБАЛ „XXXXXXXXXXX” ООД гр. XXXXXXXXXX, представлявана от управителя д-р И. Т. като възложител и „XXXXXXXXXX” ООД гр. XXXXXXXXXX като изпълнител, бил сключен договор № 103-11/05.06.2014 г. с предмет „Доставка на медицински изделия – системи за транслуминална перкутанна ангиопластика с инплантиране на метална сплав /стентове/”, по ценова листа, съдържаща наименованието на продукта и доставната цена, съгласно Приложение № 1 към договора, които са неразделна част от договорите. Видно от Приложение № 1 към договора, с него е възложена доставка на медицински изделия от подпозиции №№18 и 27 на Спецификация „Системи за транслуминална перкутанна ангиопластика с имплантиране на метална сплав”, съответно: „Система без излъчване на медикамент за коронарна артерия”, на стойност 1200 лв. с ДДС, или 1000 лв. без ДДС и „Коронарна стент-система”, на стойност 1200 лв. с ДДС, или 1000 лв. без ДДС. С чл.5 било договорено, че ако до датата на изтичане на договора не е приключила процедура за ново възлагане на обществена поръчка за доставка на стент-системи, договорът ще се счита за удължен до сключване на договор с изпълнител, определен в резултат на проведена процедура по ЗОП /отм./. С чл.18, ал.2 от договора по изключение се допуска промяна на сключения договор:
а/ Когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага промяна на сроковете на договора или намаляване на общата стойност на договора поради намаляване на договорените цени или количества, или отпадане на дейности;
б/ При изменение на държавно регулирани цени;
в/ Когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт;
г/ При удължаване срока на договор за доставка с периодично или продължително изпълнение, в случай че едновременно са изпълнени следните условия:
 - не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на договора възложителят е открил процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на изпълнител;
- срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца;
- прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени затруднения за възложителя.
Информация за сключения договор № 103-11/05.06.2014 г. с изпълнител „XXXXXXXXXX” ООД гр. XXXXXXXXXXXX е изпратена с изх. № 09-158/09.06.2014 г. до АОП, за вписване в Регистъра на обществените поръчки. Видно от нея с договор № 103-11 от 05.06.2014 г. на „XXXXXXXXXX” ООД гр. XXXXXXXXXX е възложена доставка по обособени позиции №№18 и 27, на стойност 60 000 лв. без ДДС за 12 месеца.
При проверка на възложените и действително извършените доставки било установено, че по договор № 103-11/05.06.2014 г. с изпълнител „XXXXXXXXXXX” ООД гр. XXXXXXXXXXX били възложени доставки на 60 броя стент-системи, на стойност 60 000 лв. без ДДС, 72 000 лв. с ДДС. По договора са подписани две допълнителни споразумения: №1/24.07.2014 г., с който цената на доставяните стент-системи била намалена на 790 лв. с ДДС /658,33 лв. без ДДС/ и №2/24.04.2015 г., с който цената на доставяните стент-системи била намалена на 480 лв. с ДДС /400 лв. без ДДС/. При извършената проверка било установено, че за сключените между Възложителя и Изпълнителите допълнителни споразумения към договора за доставка на стент-системи са налице правните основания, предвидени в чл.43, ал.2, т.1, буква „г” ЗОП /отм./, а именно: в резултат на непредвидени обстоятелства – намаление на цените на медицинските продукти, които се покриват от НЗОК, са извършени изменения на сключения договор за възлагане на обществена поръчка, при което, поради намаляване на договорените цени е намалена общата стойност на договора в интерес на Възложителя.
Във връзка с изпълнението на договор № 103-11/05.06.2014 г., считано от датата му на сключване до 07.07.2015 г., когато е извършена последната доставка по него, изпълнителят „XXXXXXXXXX” ООД гр. XXXXXXXXX съставил десет фактури, по които са доставени общо 107 броя стент-системи, на стойност 64 358,21 лв. без ДДС, 77 229,86 лв. с ДДС, в т.ч.: 20 броя на единична стойност 1 000 лв. без ДДС, обща стойност 20 000 лв. без ДДС; 37 броя на единична стойност 658,33 лв. без ДДС, обща стойност 24 358,21 лв. без ДДС; 50 бр. на единична стойност 400 лв. без ДДС, обща стойност 20 000 лв. без ДДС. Стойността на извършените доставки по договор № 103-11/05.06.2014 г., в размер на 77 229,86 лв., била изплатена на изпълнителя „XXXXXXXXX” ООД гр. XXXXXXXXX по банков път в периода от 23.12.2014 г. до 27.11.2015 г. Извършените и изплатени доставки на стент-системи по договор № 103-11/05.06.2014 г. с изпълнител „XXXXXXXXXX” ООД гр. XXXXXXXXXXX са с 4 358,21 без ДДС /64 358,21 лв. – 60 000,00 лв./ в повече от възложителите на изпълнителя.
Към 06.07.2015 г. в МБАЛ „XXXXXXXXXX” ООД гр. XXXXXXXXXXX били получени стент-системи на стойност 55 558,21 без ДДС в рамките на договорената цена, като с 8 800,00 лв. без ДДС /изплатена с платежно нареждане от 27.11.2015 г./, се превишавала общата стойност на договора с 5 229,86 лв. /4 358,21 лв. без ДДС/.
Извършените доставки на стент-системи по договор № 103-11 от 05.06.2014 г. била удостоверена с представена от ръководителя на МБАЛ „XXXXXXXXX” ООД гр. XXXXXXXX справка изх. № 529/03.05.2018 г. относно: „Установяване на издадените фактури и изплатени суми по договор № 103-11 от 05.06.2014 г. с изпълнител „XXXXXXXXXX” ООД гр. XXXXXXXXXX и счетоводното им отразяване.”
С писмо изх. № 09-359/23.11.2015 г., подписано от управителя на дружеството до АОП била изпратена информация за изпълнението на договор № 103-11 от 05.06.2014 г., с изпълнител „XXXXXXXXXX” ООД гр. XXXXXXXXXXX. Същата била публикувана в РОП на АОП с ИД № 699316 от 25.11.2015 г. В обявлението за изпълнени договор била посочена дата за неговото приключване – 29.10.2015 г.
С писмо изх. № 1869/05.06.2018 г. на основание чл.13, т.6 от Закона за държавна финансова инспекция от управителя д-р И. Т. било изискано писмено обяснение, с което да посочи нормативните основания за изменение на договор № 103-11 от 05.06.2014 г. В представените обяснения изх. № 651/06.06.2018 г. д-р И. Т. е посочил, че прогнозната стойност на обявената обществена поръчка и прогнозните количества на медицинските изделия служат за основа за договаряне на същите при възлагане на обществена поръчка, като посочените количества в техническата спецификация на обществената поръчка, а в последствие и в договора за възлагане са ориентировъчни и не пораждат задължение за възложителя да ги закупи или задължение да не надвишава този обем. Написал е още, че фактическото изпълнение на обществена поръчка се определя на база реални потребности от медицински изделия за лечението на пациентите на възложителя и финансова обезпеченост за изпълнението й. Твърди, че удължаване срока на договора е извършено на основание чл.5 от договорите, „във връзка с чл.43, ал.2, т.1, буква „а” и т.5 ЗОП /отм./. Следващата процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет била открита в началото на май 2015 г. и не е приключила с възлагане до изтичане срока на договора, което според него е наложило заявяване на медицински изделия по вече сключените договори, тъй като прекъсване на доставката би довело до съществени затруднения на възложителя и до невъзможност да оказва спешна медицинска помощ на пациенти, застрашени от инфаркт. Обяснил е още, че доставяните медицински изделия /стент-системи/ и стойността до която се изплащат от НЗОК в условията на болнична медицинска помощ /реимбурсна цена/ са включени в списък, който се съставя по реда на Наредба № 10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл.82, ал.2, т.3 от Закона за здравето /обн. ДВ бр.24 от 31.03.2009 г., посл. изм. и доп. бр.48 от 10 юни 2014 г./. Счита, че като списъкът с медицински изделия по групи и стойността до която НЗОК ги заплаща за 2015 г. е бил публикуван и влязъл в сила на 01.04.2015 г., правело невъзможно Възложителят да открие нова процедура със същия предмет не по-късно от 6 месеца преди изтичане срока на договора.
Предвид изложеното на 26.06.2018 г. в град XXXXXXXXXX срещу д-р И. Т., ЕГН XXXXXXXXXX, в качеството му на управител на МБАЛ „XXXXXXXXXXX“ ООД гр. XXXXXXXXXX, бил съставен акт за установяване на административно нарушение от Р. Ж. Й., в присъствие на жалбоподателя и в присъствието на свидетелите Я. И. Ч. и Д. И. З., като същият бил предявен на д-р И. Т. на същата дата и получен от същото лице отново на същата дата. 
Въз основа на административно-наказателната преписка на 20.12.2018 г. било издадено наказателно постановление № 11-01-492 от 20.12.2018 г., от директора на Агенция за държавна финансова инспекция /АДФИ/, град XXXXXXXXX, с което на д-р И. С. Т., в качеството му на управител на МБАЛ „XXXXXXXXX” ООД, гр. XXXXXXXXXX и лице по чл.8, ал.3 от Закона за обществените поръчки /отм./ на основание чл. 255, ал.3  от Закона за обществените поръчки /обн. ДВ, бр.13 от 16 февруари 2016 г., в сила от 15.04.2016 г./, във връзка с чл.261, ал.2 от същия закон, във връзка с чл.3, ал.2 ЗАНН и Заповед № ЗМФ-458/11.05.2017 г. на министъра на финансите, му е наложена глоба в размер на 720.00 /седемстотин и двадесет/ лева за нарушение на чл.43, ал.1 ЗОП /ред. ДВ. бр.79 от 13.10.2015 г., отм., ДВ бр.13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г./.
Така установената фактическа обстановка, съдът възприе след обсъждане и преценка на показанията на свидетелите Р. Ж. Й., Я. Й. Ч. и Д. И. З.,  и писмените доказателства по делото - заверено ксерокопие на Заповед № ЗМФ-458/11.05.2017 г. на министъра на финансите /л.7/, наказателно постановление  № 11-01-492/20.12.2018 г. /оригинал-л.9/, известие за доставяне на НП /оригинал-л.8/, Акт за установяване на административно нарушение № 11-01-492/26.06.2018 г. издаден от АДФИ, Заповед № ФК-10-360/17.04.2018 г. и Заповед № ФК-10-545/06.06.2018 г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция, Справка изх. № 581/15.05.2018 г. за отговорните длъжностни лица в МБАЛ „XXXXXXXXX“ ООД гр. XXXXXXXXXXX през периода от 01.01.2014 г. до 30.04.2018 г. /л.26/, договор за управление № 292/27.02.2013 г. /л.28/, решение № 09-01/09.01.2014 г. /л.32/, обявление за поръчка № 09-02/09.01.2014 г. /л.37/, техническа спецификация, Заповед № 09-51/04.03.2014 г. за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка /л.59/, решение № 09-112/08.05.2014 г за обявяване на класирането и участниците, определени за изпълнители на обществена поръчка /л.61/, класиране-стентове към решение № 09-112/08.05.2014 г. / л.62/, договор № 103-11/05.06.2014 г. за доставка на медицински изделия звено „Инвазивна кардиология“ /л.66/, допълнително споразумение № 1 към договор № 103-11/05.06.2014 г. /л.69/, допълнително споразумение № 2  към договор № 103- 11/05.06.2014 г. /Л.71/, писмо изх. № 09-158/09.06.2014 г. до АОП за публикуване информация за сключен договор № 103-11/05.06.2014 г. /л.72/, справка изх. № 528/03.05.2018 г. /л.82/, справка изх. № 529/03.05.2018 г. /л.84/, фактура № 7834/07.07.2015 г. /л.85/, платежно нареждане от 27.11.2015 г. за извършено плащане на „XXXXXXXXX“ ООД на стойност 15360 лв. /л.88/, писмо вх. № 1869/05.06.2018 г. за искане на писмени обяснения от управителя /л.89/ и писмо изх. № 651/06.06.2018 г. с писмени обяснения на управителя /л.90/ и заверено ксерокопие на Справка за преминалите пациенти през Ангиографска лаборатория по извършени процедури за периода 2011-2014 г. Съдът кредитира представените и приети на основание чл. 281 от НПК писмени доказателства по делото, като прие същите за относими към главния факт на доказване в производството и за безпротиворечиви в своята цялост. Съдът даде вяра на показанията на свидетелите Й., Ч. и З., като съобрази непосредствените си впечатления от изложението им в хода на съдебното следствие, както и обстоятелството, че гласните доказателствени материали кореспондират с отразеното в приетите от съда писмени актове. 
При така установената фактическа обстановка съдът намира, че жалбата е неоснователна. 
Административно наказателното производство е строго формален процес, тъй като чрез него се засягат правата и интересите на физическите и юридически лица в по-голяма степен. Предвиденият в ЗАНН съдебен контрол върху издадените от административните органи наказателни постановления е за законосъобразност. От тази гледна точка съдът не е обвързан нито от твърденията на жалбоподателя, нито от фактическите констатации в акта или в наказателното постановление /арг. чл. 84 ЗАНН във вр. чл. 14, ал. 2 НПК и т. 7 от Постановление № 10 от 28.09.1973 г. на Пленума на ВС/, а е длъжен служебно да издири обективната истина и приложимия по делото закон. В тази връзка на контрол подлежи и самият АУАН по отношение на неговите функции – констатираща, обвинителна и сезираща.
При извършената служебна проверка се установи, че АУАН и НП са съставени от компетентните органи съобразно разпоредбите и в законовите срокове, установени в чл.261 от ЗОП и чл.34 ЗАНН за НП, които имат императивен характер. АУАН е съставен в 6 месечен срок от деня, в който нарушителят е открит от органи на агенцията при извършване на финансова инспекция, но не по-късно от три години от извършването на нарушението, а НП е издадено в шестмесечен срок от съставяне на АУАН. Както в съставения акт, така и в НП нарушението е описано с фактическите му признаци и обстоятелствата, при които е извършено. В настоящия случай АУАН и издаденото, въз основа на него НП са съставени от длъжностни лица в пределите на тяхната компетентност.
По делото е доказано безспорно, че през 2014 г., МБАЛ «XXXXXXXXX» ООД гр. XXXXXXXXX е възложител на обществени поръчки по смисъла на чл.7, т.3, във връзка с т.21, параграф 1 от ДР на ЗОП /отм./, като публичноправна организация, а именно лечебно заведение – търговско дружество по правно-организационната си форма, за което било изпълнено условието повече от 30 на сто от приходите за предходната година да са за сметка на държавния и/или общинския бюджет, и/или бюджета на Националната здравноосигурителна каса, видно от справка изх. № 539/03.05.2018 г., относно: «Установяване размера на получените през 2013 г. приходи от МБАЛ «XXXXXXXXX» ЕООД гр. XXXXXXXXXX държавния и/или общинския бюджет, и/или бюджета на Националната здравноосигурителна каса. На 27.11.2015 г. (датата, ангажирана от наказващия орган като такава, на която нарушението се явява довършено) жалбоподателят е обладавал качеството на възложител по смисъла на чл. 8, ал.3 от Закона за обществените поръчки (отм.). В това си качество той се е явявал адресат на правилото за поведение, ситуирано в нормата на чл. 43, ал.1 от ЗОП, чийто текст предвижда забрана за страните по договор за обществена поръчка да го изменят.  
Текстът на чл. 3, ал.1 от ЗОП (отм.), пораждал действие към момента на деянието, дефинира понятието "обекти на обществени поръчки", като в т.1 от същия (в редакция от 13.05.2014 г., в сила от 1.07.2014 г.,) попадат и доставките на стоки, осъществявани чрез покупка...или покупка на изплащане. Почти идентична е съхранена и действащата понастоящем редакция на нормата (чл. 3, т.2 от ЗОП). В този смисъл и съобразно приобщения по делото доказателствен материал категорично се налага извод, че в случая предметът на договора, сключен от жалбоподателя попада в обхвата на определението за обект на обществена поръчка, тъй като с него са възложени доставки на стоки, осъществявани чрез покупка. Страна по същия в качеството на изпълнител се явява «XXXXXXXXXXX» ООД. При тези параметри и доколкото прогнозната му стойност е възлизала на 60 000 лева без ДДС, то той е попадал в приложното поле на нормата на чл. 14, ал.1, т.2 от ЗОП (отм.) Съгласно същата възложителите са длъжни да провеждат процедурите по закона при обществени поръчки с обект по чл. 3, ал.1 на стойност без ДДС над 66 000,00 лева.
Съгласно чл.43, ал.1 ЗОП /ред. ДВ бр.79 от 13.10.2015 г., отм., ДВ бр.13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г./ Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят. 
Изключение от правилото е развито в ал.2 на цитираната разпоредба, а именно:
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм., бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., доп., бр. 40 от 2014 г., в сила от 1.07.2014 г.) Изменение на договор за обществена поръчка се извършва с допълнително споразумение към договора и се допуска по изключение:
1. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм., бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:
a) промяна в сроковете на договора, или
б) частична замяна на дейности от предмета на поръчка за строителство или услуга, когато това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, или
в) (нова – ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 1.07.2014 г.) цялостна или частична замяна на стоки, включени в предмета на поръчка за доставка, включително на техни елементи, компоненти или части, когато това е в интерес на възложителя, не води до увеличаване на стойността на договора и заменящите стоки съответстват на изискванията на техническите спецификации, като имат технически предимства и/или по-добри функционални характеристики в сравнение със заменяните стоки, или
г) (предишна б. "в" – ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 1.07.2014 г.) намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности, или;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г., отм., бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.); 
3. (нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г., доп., бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на изпълнение е над 12 месеца, или
4. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт - до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него, или
5. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) при удължаване срока на договор за доставка или услуга с периодично или продължително изпълнение, в случай че едновременно са изпълнени следните условия:
а) не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на договора възложителят е открил процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на изпълнител;
б) срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца;
в) прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени затруднения за възложителя;
6. (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) в договори по чл. 3, ал. 2 на стойност над 50 млн. лв. при възникване на обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени към момента на сключването на договора и в резултат на които договорът засяга законните интереси на някоя от страните.
Всяко друго изменение ще обективира извършаването на нарушение на чл. 43, ал. 1 от ЗОП. 
Санкционната разпоредба по отменения ЗОП на извършеното нарушение е чл. 129, ал.1, (предишен текст на чл. 129, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.), съгласно който възложител, който не проведе процедура за възлагане на обществена поръчка при наличие на основание за това или измени договор за обществена поръчка в нарушение на чл. 43, ал. 1, се наказва с имуществена санкция в размер от 15 000 до 50 000 лв. или с глоба в размер от 3000 до 10 000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 - с глоба в размер от 3000 до 10 000 лв.
Но жалбоподателят е санкциониран на 20.12.2018 г., съгласно чл.255, ал.3 ЗОП /обн. ДВ, бр.13 от 16 февруари 2016 г., в сила от 15.04.2016 г./ Възложител, който измени договор за обществена поръчка или рамково споразумение, без да са налице основанията по чл. 116, ал. 1, се наказва с глоба в размер 1 на сто от стойността на сключения договор или рамково споразумение с включен ДДС, но не повече от 10 000 лв.
Нарушението на чл. 43, ал. 1 от ЗОП /отм/ има за последица прилагане на санкцията по чл. 129, ал. 1 от ЗОП /отм/, която предвижда налагане на глоба от 3 000 лева до 10 000 лева. При определяне вида и размера на наказанието правилно е приложен по-благоприятния закон, съобразно чл. 3, ал. 1 от ЗАНН. С ДВ бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г., е отменен Закона за обществените поръчки /обн. ДВ, бр. 28 от 06.04.2004 г., в сила от 01.10.2004 г. / и е приет нов Закон за обществените поръчки /обн. ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г. / в сила от същата дата. С новия ЗОП регламентацията на реда и условията, при които се възлагат поръчки за доставки с прогнозна стойност над 66000 лева без ДДС и в частност измененията на условията на договора между възложителя и изпълнителя е подчинена на съществуващата и в действащия преди него ЗОП за забрана да се изменят съществените договорни елементи. Отклоненията от тази забрана са изчерпателно изброени в нормата на чл. 116, ал. 1 от новата редакция на ЗОП, където е разписан разширен кръг от хипотези, при които изменението на договорните условия е възможно. Тази промяна обаче касае не поставеното ограничение за изменение, а отклоненията от него. Правилото на чл. 43, ал. 1 от ЗОП е запазено в своята цялост, като изменението на стойността и опциите на договора остава недопустимо, когато не е изрично предвидено в клаузите на договора или не се касае за непредвидени обстоятелства, дефинирани в ДР на ЗОП. Административно-наказателната разпоредба на чл. 255, ал. 3 от ЗОП /ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г. /, предвижда също глоба за възложител, който измени договор за обществена поръчка или рамково споразумение, без да са налице основанията по чл. 116, ал. 1 от ЗОП /нов/. Размерът на глобата по цитираната разпоредба е 1 на сто от стойността на сключения договор или рамково споразумение с включен ДДС, но не повече от 10 000 лв. 
Спорно между страните в съдебното производство е дали е налице нарушение на нормата на чл. 43, ал. 1 от ЗОП при превишаване на прогнозната стойност на обществена поръчка, с обект доставки по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 ЗОП /отм./ и с предмет „Доставка на медицински изделия – Системи за трнслуминална перкутанна ангиопластика с инплантиране на метална сплав /стент-системи/ за нуждите на звено „Инвазивна кардиология” на МБАЛ „XXXXXXXXX” ЕООД гр. XXXXXXXXX, по периодични заявки, в зависимост от нуждите на Възложителя и финансовата му обезпеченост, съгласно Спецификация”. 
В /отменен ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г./ е установена забрана страните по договор за обществена поръчка да го изменят. В ал.2 от същия законов текст изчерпателно са уредени хипотезите, при които се допуска като законосъобразно изключение от регламентираната забрана, които се свързват с две основни предпоставки, а именно действието на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства и цената.Така, съгласно чл. 43, ал. 2, т. 1, б. "а" от същия ЗОП (отм.) изменение на договор за обществена поръчка се извършва с допълнително споразумение към договора и се допуска по изключение, когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага промяна в сроковете на договора. Понятието "непредвидени обстоятелства" е дефинирано в §1, т.14б от Допълнителните разпоредби на ЗОП (отм.), като такива, които са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия. Съгласно чл. 43, ал.5 от ЗОП, се допуска удължаване срока на договор за доставка или услуга с периодично или продължително изпълнение, в случай че едновременно са изпълнени следните условия: а) не по-късно от 6 месеца преди изтичане срока на договора възложителят е открил процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на изпълнител, б) срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца, в) прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени затруднения за възложителя. В разглеждания случай не са налице непредвидени обстоятелства, които да налагат промяна в сроковете на договора. Страните по договора за обществена поръчка са уговорили срок за една година, считано от датата на сключване на договора, чието изтичане е било известно и е било предвидимо. Събирането на относимата обществена информация и нейният анализ е задължение на страните по договора за обществена поръчка, в частност на възложителя и неизпълнението на това задължение е резултат и от тяхното бездействие. Очакването на нови цени на медицинските изделия по групи, които НЗОК ще заплаща в условията на болничната медицинска помощ, които да бъдат утвърдени не е непредвидимо обстоятелство, тъй като жалбоподателят е следвало да обяви новата обществена поръчка не по-късно от 6 месеца преди изтичане срока на договора, когато са били в действие старите цени. Други щяха да са обстоятелствата, ако беше открита процедура по старите цени, а след утвърждаването на нови такива да стои въпросът има ли изменение или не на договора по правилата визирани по-горе. В случая Договор № 103-11 от 05.06.2014 г. е обявен в РОП на АОП на стойност 60 000 лв, включващ доставка на 60 бр. Стент-системи по позиции 18 и 27 от Техническата спецификация на поръчката и със срок за изпълнение 12 месеца. Чл.43, ал.2, т.1, буква «г» ЗОП /отм/ допуска намаляване на договорените стойност и количества на доставките, но не са налични нормативни основания за увеличение на договорната стойност, извън изрично посочените в ал.2 на същия член от ЗОП /отм./, като в случая некоректно е възражението на жалбоподателя, че посочените количества в техническата спецификация на обществената поръчка, а в последствие и в договора за възлагане са ориентировъчни и не пораждат задължение за възложителя да ги закупи, или задължение да не надвишава този обем. Чл.43, ал.2, т.1, б.»а» и т.5 ЗОП /отм./ не са изпълнени, предвид обстоятелството, че количеството на доставките и срокът, в който същите следва да се извършат са предварително известни с обявяване на процедурата. За тях не са налице непредвидени обстоятелства. Същевременно новата процедура  със същия предмет е открита в началото на м. май 2015 г. и за изменение на договорите не е изпълнено изискването на чл.43, ал.2, т.5, б.»а» ЗОП /отм./. Като в чл.5 от договора № 103-11/2014 г. и в продължение на раздел „VI Допълнителна информация”, точка 1/ Информация относно периодично възлагане от Обявлението е посочено: „При изтичане на сроковете на сключените договори в резултат на проведена процедура за обществена поръчка и в случай, че Възложителят има необходимост от доставка на медицински изделия от този вид, ще открие нова процедура.” коректно е заложено, че ако до датата на изтичане на настоящия договор не бъде приключена процедура за ново възлагане на обществена поръчка за доставка на медицински консумативи, договорът се счита за продължен до сключването на договор за доставка с Изпълнител, определен в резултат на проведена процедура по ЗОП. Но, в случая 6-месечният срок следва да бъде спазен, което в случая не е сторено. 
Според този съд, с публикуването на новия Закон за обществените поръчки (ДВ, бр.13/16.02.2016 г.), в сила от 15.04.2016 г., регламентацията на реда и условията при които се възлагат поръчки за доставки с прогнозна стойност над 66000 лева без ДДС, в частност ограниченията в свободата на договаряне досежно измененията на условията на договора между възложителя и изпълнителя е изградена до голяма степен при приемственост на разбирането, че забраната да се изменят съществените договорни елементи е категорична и отклоненията от нея са изчерпателно лимитирани, както и позоваването върху същите да е убедително аргументирано. Действително в нормата на чл. 116, ал.1 от новата редакция на ЗОП е разписан разширен кръг от хипотези, при които изменението на договорните условия е разписано. Тази промяна обаче, следва да се повтори касае не поставеното ограничение за изменение, а отклоненията от него. Правилото на чл. 43, ал.1 от ЗОП е запазено в своята цялост, като изменение в срока на договора остава недопустимо, когато не се касае за непредвидени обстоятелства – в тази си част нормата препраща към ДР на ЗОП относно дефиницията. В текста на чл. 116, ал.1, т.2 от ЗОП се обсъжда хипотезата, при която поради непредвидени обстоятелства се налага извършване на допълнителни доставки и смяната на изпълнителя е съпроводена със затруднения. В този на чл. 116, ал.1, т.3 от ЗОП, който е по- близък по съдържание до чл. 43, ал.5 от ЗОП (отм.), се визират непредвидени обстоятелства, налагащи изменението, което не води до промяна на предмета (вида на услугата, доставката и пр.). Т.е. в случая може да се заключи, че духа на нормите не е променен, като част от определението за непредвидени обстоятелства дори е включено в текста, а само е разширен техния предметен обхват.(в този смисъл и Р № 5324/29.08.2017 г. на АССГ, по адм. д.№ 4772/2017 г., VII к.с.; Р № 3144/05.05.2017 г. на АССГ, по адм.д. 11406/2016 г., III к.с.) Пренесено към конкретиката на случая, тези изменения не могат да ползват жалбоподателя, тъй като на първо място не са събрани убедителни доказателства, а такива и не се ангажират от жалбоподателя, че е възникнала непредвидена нужда от извършване на допълнителни доставки, респ. жалбоподателят не е положил дължимата грижа, за да предвиди необходимостта от изпълнение, при липса на промяна на предмета на договора. 
От своя страна, административнонаказващият орган правилно и законосъобразно е приложил санкционната разпоредба на чл. 255, ал. 3 ЗОП (ДВ бр.13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.), във вр. чл. 3, ал.2 от ЗАНН, която изрично препраща към визираното в чл. 116, ал. 1 от ЗОП (нов), възприел забраната на чл. 43, ал.1 от ЗОП (отм.) правно задължение. Налице е пълно съответствие между словесното описание на релевантната фактическа обстановка в акта, очертана чрез изискуемата се конкретика, нейното последователно възпроизвеждане в атакуваното наказателно постановление и възприетата цифрова квалификация. Съдът намира, че при постановяване на съдебното решение административнонаказващият орган правилно е съобразил съотношението между правните разпоредби на чл. 129, ал.1 от ЗОП (отм.) и чл. 255, ал.3 от ЗОП (нов). Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал.1 от ЗАНН, за всяко административно нарушение се прилага нормативният акт, който е бил в сила по време на извършването му, а според чл. 3, ал.2 от ЗАНН, ако до влизане в сила на НП последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя. В случая, към 27.11.2015 г., на която дата е извършено нарушението, санкционната норма на чл. 129, ал.1 от ЗОП е предвиждала минимален размер на глобата за възложители от 3000,00 лева. Действащата към датата на издаване на процесното НП санкция на чл. 255, ал.3 от ЗОП предвижда формула за изчисление на глобата като 1% от стойността на сключения договор с ДДС, но не повече от 10000 лева. Простата аритметична сметка сочи, че в случая именно тази разпоредба се явява по-благоприятна, предвид че резултатът възлиза на сума от 720 лева, която е по-ниска от минимално предвидения в чл. 129, ал.1 от ЗОП (отм.) размер. Ето защо, съдът намира, че материалният закон също е приложен правилно. А по отношение на наложената "Глоба" в размер на 720, настоящият съдебен състав намира за необходимо да отбележи, че предвидената от законодателя санкция в разпоредбата на чл. 255, ал. 3 ЗОП след изчислението по формула се явява установена като абсолютна стойност. В тази връзка съгласно разпоредбата на чл. 27, ал. 5 ЗАНН /приложима по аналогия на закона/: "Не се допуска определяне на наказание под най-ниския предел за наказание глоба...".
От субективна страна жалбоподателят е действал виновно, при форма на вината – небрежност. Съдът приема, че жалбоподателят е могъл да знае и е бил длъжен да знае, че върши нарушение и че вредоносния резултат – нарушаването на административния ред за управление ще настъпи. 
Предвид изложеното, действието, описано в АУАН и възпроизведено в атакуваното НП, съставлява административно нарушение – деяние, което нарушава установения ред на държавното управление, извършено виновно и обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред, съгласно чл. 6 ЗАНН.
Неоснователно е и възражението, че има изменение на финансовите параметри на договора, тъй като цените и количествата на доставяните стоки били прогнозни. В тази връзка съдът намира, че дори това да е така, с плащанията по договора не е следвало да се надхвърля конкретно посочената му обща стойност, съответно стойността по отделно обособените позиции, и като е сторено това е допуснато нарушение по чл. 43, ал.1 ЗОП.
Неоснователно е и възражението на жалбоподателя, че извършеното от него деяние съставлява маловажен случай по см.на чл. 28 ЗАНН. Вредна последица на адм.нарушение не е евентуално причинена или не щета за представляваното юридическо лице, а важността на засегнатите с него обществени отношения и свързания с тях административен ред на управление. Нарушаването на последния от разпоредител с бюджет, не съставлява в процесния случай маловажност. Процесният случай не разкрива характеристиките на маловажен и като такъв не обуславя приложното поле на чл. 28 ЗАНН. Преценката за неговото наличие е фактическа и се предопределя от спецификите на всеки отделен случай. Установените в практиката критерии за неговото дефиниране са свързани с естеството на засегнатите обществени отношения, липсата или незначителността на настъпилите общественоопасни последици и обстоятелствата, при които неизпълненото правно задължение е намерило проявление в обективната действителност – време, място, обстановка, механизъм и т.н. В тази връзка, принципно вярно е, че за наличието на съставомерност по чл. 43, ал. 1 ЗОП (отм.) не се изисква настъпването на допълнителни вредни последици, но макар и формално по своята конструкция неизпълнението на посоченото правно задължение не разкрива формална по степен обществена опасност. Сред заложените от законодателя принципи за възлагане на обществени поръчки в чл. 2, ал. 1 на ЗОП са публичността и прозрачността. Изменението на съществен елемент от договора за възлагане на обществена поръчка, а именно с увеличението на стойността, е застрашило обществените отношения, свързани с разходване на средства от бюджета на МБАЛ за обезпечаване дейности, свързано със задоволяване нуждите на всички направления в тази болница, т.е. с интересите на широк кръг български граждани и води до неправомерно разходване на средства, което не придава изражение на нарушението, отличаващо го от обикновените прояви от този вид и не обосновава приложението на чл. 28 от ЗАНН.
Съдът констатира, че съобразно изложените фактически и правни доводи, така протеклите фази на административнонаказателното производство по установяване на административно нарушение и по налагане на административно наказание не са опорочени поради допуснати съществени процесуални нарушения, а отговорността на жалбоподателя е ангажирана правилно.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 11-01-492 от 20.12.2018 г., издадено от директора на Агенция за държавна финансова инспекция /АДФИ/, град XXXXXXX, с което на д-р И. С. Т., в качеството му на управител на МБАЛ „XXXXXXXX” ООД, гр. XXXXXXXXX и лице по чл.8, ал.3 от Закона за обществените поръчки /отм./ на основание чл. 255, ал.3  от Закона за обществените поръчки /обн. ДВ, бр.13 от 16 февруари 2016 г., в сила от 15.04.2016 г./, във връзка с чл.261, ал.2 от същия закон, във връзка с чл.3, ал.2 ЗАНН и Заповед № ЗМФ-458/11.05.2017 г. на министъра на финансите, му е наложена глоба в размер на 720.00 /седемстотин и двадесет/ лева за нарушение на чл.43, ал.1 ЗОП /ред. ДВ. бр.79 от 13.10.2015 г., отм., ДВ бр.13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г./.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба по реда на  АПК пред Благоевградски административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:




