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Проект! 
 
ДО 

       МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 
       РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
 
 

Д О К Л А Д 
 

от  Симеон Дянков – заместник министър-председател и министър на финансите 
 
 
ОТНОСНО: проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Постановление № 112 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване 
на Централен орган за обществени поръчки за нуждите на органи на изпълнителната 
власт (ДВ, бр. 45 от 2010г.) 

 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 
 На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 
на неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на 
Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 112 на 
Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Централен орган за обществени поръчки за 
нуждите на органи на изпълнителната власт. 
           Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на 
Постановление № 112 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Централен орган 
за обществени поръчки за нуждите на органи на изпълнителната власт е изготвен с цел 
подобряване на работата на Централния орган за обществени поръчки и взаимодействието 
му с отделните министерства – възложители по чл. 4, ал. 1 от постановлението. 
           Съгласно предложените промени, възложителите по чл. 4, ал. 1 от постановлението 
ще изпращат до Агенцията за обществени поръчки за публикуване в Регистъра по 
обществени поръчки информациите за сключени, изпълнени и прекратени договори за 
обществени поръчки, сключени въз основа на рамковите споразумения на Централния 
орган. Промяната е наложена от обстоятелството, че министерствата са възложители по 
тези договори и съобразно закона, те са субектите, които следва да изпращат тази 
информация към Регистъра на АОП. В тази връзка, становището на Агенцията за 
обществени поръчки е, че съществува възможност за надграждане на софтуера на 
Регистъра за обществени поръчки, като прогнозираните разходи за това са в размер на 
около 43 000 лева без ДДС. Предвидено е средствата да се осигурят чрез 
преструктуриране на разходите по бюджета на Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма за 2012 година. 



 Предвидено е изрично, че извън предмета на постановлението остават доставки и 
услуги по поръчки, финансирани или съфинансирани със средства по програми или 
фондове на Европейския съюз, със средства от други държави или от международни или 
чуждестранни организации. 
           Прецизира се обхвата на обществените поръчки за доставки и услуги, които  
Централния орган провежда, като в обхвата на обществената поръчка за доставка на 
горива са добавени и автокозметика и смазочни материали  за автомобили, а към обхвата 
на обществената поръчка за услуги по почистване е добавено и осигуряване на 
съответните материали и консумативи. 
 Съществуващото до сега ограничение за възложителите по чл. 4, ал. 1 да обявяват 
обществени поръчки, посочени в чл. 3 от постановлението след изпращане на заявките си 
към Централния орган е смекчено, като новият текст предвижда тези поръчки да  могат да 
се обявяват едва след влизане в сила на решението за класиране и определяне на 
потенциални изпълнители по рамковото споразумение, като е регламентиран механизъм 
за уведомяване.  

Проектът не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, 
поради което не е приложена справка за съответствие с европейското право. 
 Предложеният проект на акт няма да окаже пряко и/ или косвено въздействие 
върху държавния бюджет, поради което не е необходимо прилагането на финансова 
обосновка, съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет 
и на неговата администрация.    

 Проектът на постановление на Министерския съвет е съгласуван в съответствие с 
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

Направените бележки и предложения са отразени съгласно приложената справка.    
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,  
  

С оглед на изложеното и на основание чл. 8, ал. 1 от Устройствения правилник на 
Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам на Министерския съвет да 
приеме приложения проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 
допълнение на Постановление № 112 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на 
Централен орган за обществени поръчки за нуждите на органи на изпълнителната власт. 

 
Приложение: 1. Проект на Постановление Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Постановление № 112 на Министерския съвет от 2010 г. за 
създаване на Централен орган за обществени поръчки за нуждите на 
органи на изпълнителната власт (ДВ, бр. 45 от 2010г.); 

     2. Становища, получени при съгласуване на проекта;   
   3. Справка за отразяване на получените становища; 
 4. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване. 

  
 
       

СИМЕОН ДЯНКОВ: 
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ И 
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 


