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ОТНОСНО: проект на Постановление на Министерския съвет за дейността на
Централния орган за обществени поръчки за нуждите на органите на изпълнителната
власт
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 внасяме за разглеждане проект на Постановление на
Министерския съвет за дейността на Централния орган за обществени поръчки за нуждите
на органите на изпълнителната власт.
Проектът на постановление на Министерския съвет е изготвен във връзка с
Решение на Министерския съвет № 498 от 11 юли 2014 г. за приемане на Национална
стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за периода 2014 – 2020г.
Съгласно мярка 11 от Националната стратегия и т. 11.1. от Оперативния план за
изпълнение на мерките от Стратегията, за постигане на отчетлив ефект от
централизирането на възлагателния процес е необходимо да се разшири продуктовият
обхват на поръчките и кръга на органите, които могат да се възползват от него.
Във връзка с горното, Централният орган за обществени поръчки (ЦООП) проведе
допитване до възложителите – централни органи на изпълнителната власт за разширяване
на продуктовия обхват на централизираното възлагане. Предложените промени, свързани
с разширяване обхвата на централизираното възлагане обхващат стандартни и
повсеместно възлагани доставки и услуги, за които не са налице особености, произтичащи
от индивидуалните нужди на възложителите и за които могат да се изработят
стандартизирани спецификации.
С предложения проект на постановление се разширява кръга от потребители на
централизираното възлагане, като към централните органи на изпълнителната власт по
чл. 19, ал. 2 от Закона за администрацията се добавят и органите по чл. 19, ал. 4 от
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цитирания закон, а именно - възложители, изчерпателно изброени в приложение 1 и
приложение 2. С проекта се предвижда възложителите – органи, които се считат за органи
на изпълнителната власт по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията (ЗА) да бъдат
разделени на две категории – такива, за които централизираното възлагане е
задължително и такива, за които е факултативно. В списъка на възложителите, за които
централизираното възлагане не е задължително влизат независимите регулатори, както и
Държавна агенция „Национална сигурност“. За всички останали органи на
изпълнителната власт по чл. 19, ал. 4 от ЗА централизираното възлагане е задължително.
Проектът съдържа и нови разпоредби, свързани с по-подробно уреждане на
отношенията между ЦООП и възложителите – потребители на Системата за електронно
възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), във връзка с нейната експлоатация.
Изпълнението на мярката в Националната стратегия е свързано с необходимостта
от въвеждане в експлоатация на СЕВОП. Системата СЕВОП е въведена в експлоатация в
края на месец Януари 2015 г. Системата СЕВОП изпълнява изискването на Директива
2014/24/ЕО за електронно подаване на офертите и значително улеснява процеса по оценка
и избор на изпълнители по рамковите споразумения на ЦООП. В проекта на
постановление е предвидено използването на Системата СЕВОП при централизираното
възлагане, като за нея се предвижда да има статут на регистър, в който се набира и
съхранява информация, свързана с обществените поръчки, с цел осигуряване на
публичност и прозрачност относно процеса на тяхното възлагане и изпълнение, в
съответствие с чл. 23, ал. 4 от Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и
документи на хартиен носител в администрациите.
С проекта на постановление на Министерския съвет не се въвеждат норми на
правото на Европейския съюз, поради което не се прилага справка за съответствие с
европейското право.
Предложеният проект на акт няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху
държавния бюджет, поради което изготвената към него финансова обосновка е съгласно
Приложение 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация.
По проекта на Постановление на Министерския съвет за дейността на Централния
орган за обществени поръчки за нуждите на органи на изпълнителната власт е проведено
публично обсъждане, като проектът на постановление и докладът към него бяха
публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за
обществени консултации.
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. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, предлагаме на Министерския съвет да
приеме приложения проект на Постановление на Министерския съвет за дейността на
Централния орган за обществени поръчки за нуждите на органи на изпълнителната власт.
Приложение:
1. Проект на Постановление на Министерския съвет за дейността на Централния
орган за обществени поръчки за нуждите на органи на изпълнителната власт;

2. Съгласувателни становища;
3. Справка за отразяване на становищата, получени при съгласуването по чл. 32 от
УПМСНА;
4. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване;
5. Финансова обосновка.
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