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Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието  

 Приложете към формуляра допълнителни информация/документи 

Институция: Министерство на 

финансите 

Нормативен акт: Постановление на 

Министерския съвет за изменение на 

Устройствения правилник на 

Министерството на финансите, приет с 

Постановление № 353 на Министерския 

съвет от 2016 г. 

За включване в законодателна/ 

оперативна програма на 

Министерския съвет за периода: 

Януари 2017 г.  

Дата: 09.01.2017 г.  

Контакт за въпроси: Любослав Филчев, 

началник на отдел в дирекция ЧРАО на 

МФ 

Телефон: 02 9859 2618 

1. Дефиниране на проблема: 

      Укрепване капацитета на дирекции „Централизирано възлагане и обществени 

поръчки“ и „Информационни системи“.   

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете 

аргументите, които обосновават нормативната промяна. 

      Отчетена е необходимост от предоставяне на допълнителна щатна бройка  на 

дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“ във връзка с 

продължаващия процес по разширяване на продуктовия обхват и кръга от институции, 

използващи услугите на Централния орган за покупки, и предвидените в Националната 

стратегия за развитие на сектор обществени поръчки в България за периода 2014 – 2020 

г. мерки за утвърждаване ролята на централния орган. Запазването на настоящата 

численост на персонала на дирекцията създава риск от неефективно подпомагане на 

министъра на финансите като Централен орган за покупки. 

       Отчетена е необходимост от предоставяне на допълнителна щатна бройка  на 

дирекция „Информационни системи“ във връзка с необходимостта от укрепване 

капацитета на дирекцията при изпълнение на възложените функции по организиране 

планирането, изграждането, поддържането и развитието на системен и приложен софтуер 

в Министерството на финансите. 

1.2. Опишете какви са проблемите в приложението на съществуващото 

законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на 

ново. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото 

законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или въвеждане на нови 

технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и 

др.) 

      Запазването на настоящата численост на персонала на дирекция „Централизирано 

възлагане и обществени поръчки“ създава риск от неефективно подпомагане на 

министъра на финансите като Централен орган за покупки. 

      Запазването на настоящата численост на персонала на дирекция „Информационни 

системи“ създава риск от неефективно изпълнение на възложените функции по 

организиране планирането, изграждането, поддържането и развитието на системен и 

приложен софтуер в Министерството на финансите. 

       1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт или 



2 

 

анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях? 

      Укрепването на капацитета на дирекция „Централизирано възлагане и обществени 

поръчки“ с достатъчно персонал е в съответствие с предвидените в Националната 

стратегия за развитие на сектор обществени поръчки в България за периода 2014 – 2020 

г. мерки за утвърждаване ролята на Централния орган за покупки и разширяването на 

продуктовия обхват и кръга от институции, използващи услугите му. 

2. Цели:   

(Посочете  целите, които си поставя нормативната промяна по конкретен и измерим 

начин и график (ако е приложимо) за тяхното постигане. Съответстват ли целите на 

действащата стратегическа рамка? ) 

Осигуряване на достатъчен персонал на дирекцията, подпомагаща министъра на 

финансите като  Централен орган за покупки съгласно Закона за обществените поръчки и 

Постановление № 385 на Министерския съвет от 2015 г. за дейността на Централния 

орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт. Увеличението ще 

бъде компенсирано със съответно намаляване на числения състав на дирекция „Финанси 

и управление на собствеността“. 

Осигуряване на достатъчно персонал на дирекция „Информационни системи“ при 

изпълнение на възложените функции по организиране планирането, изграждането, 

поддържането и развитието на системен и приложен софтуер в Министерството на 

финансите. Увеличението ще бъде компенсирано със съответно намаляване на числения 

състав на дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“. 

3. Идентифициране  на  заинтересованите  страни:   

(Посочете  всички  потенциални  засегнати  и заинтересовани страни, върху които 

предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес  в  дадена  

област/всички  предприемачи,  неправителствени  организации, граждани/техни 

представители, държавни органи, др.) 

Преки заинтересовани страни: 

Министерството на финансите 

Косвени заинтересовани страни: 

Възложители – органи на изпълнителната власт и техните администрации, за чиито 

нужди ще се провеждат обществените поръчки от Централния орган за покупки. 

4. Варианти на действие:  

(Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на 

действие от страна на държавата, включително и варианта „без действие“.) 

       Постановлението за изменение на Устройствения правилник на Министерството на 

финансите не съдържа разпоредби, свързани с регулаторни режими по отношение на  

стопанските субекти, и поради тази причина вариантите са само следните:   

Вариант за действие 1 „Без намеса“.  

При този вариант ще продължи да се наблюдава: 

 риск от неефективно подпомагане на министъра на финансите като Централен 

орган за покупки; 

 риск от неефективно изпълнение на възложените на дирекция „Информационни 
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системи“ функции по организиране планирането, изграждането, поддържането и 

развитието на системен и приложен софтуер в Министерството на финансите. 

Вариант за действие 2 „Приемане на постановлението“. 

Приемането на този вариант ще доведе до:  

 осигуряване на достатъчно персонал за ефективно подпомагане на министъра на 

финансите като Централен орган за покупки предвид разширяването на 

продуктовия обхват и кръга от институции, използващи услугите му; 

 осигуряване на достатъчно персонал за ефективно изпълнение на възложените на 

дирекция „Информационни системи“ функции по организиране планирането, 

изграждането, поддържането и развитието на системен и приложен софтуер в 

Министерството на финансите. 

 5. Негативни въздействия: 

(Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни 

потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за 

всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за 

идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на 

действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат 

второстепенни, и кои да са значителни.) 

      Вариант за действие 1 „Без намеса“. 

       Икономически негативни въздействия: 

        Необезпечаването на дирекция „Централно възлагане и обществени поръчки“ с 

достатъчно персонал може да има негативен ефект върху косвено заинтересованите 

страни – възложители – органи на изпълнителната власт и техните администрации, за 

чиито нужди ще се провеждат обществените поръчки от Централния орган за покупки.  

       Социални негативни въздействия: не са идентифицирани социални негативни 

въздействия.  

       Екологични негативни въздействия: проектът няма отношение към екологията. 

 

      Вариант за действие 2 „Приемане на постановлението“.  

      Икономически негативни въздействия: 

      Приемането на постановлението няма да доведе до икономически негативни 

въздействия върху идентифицираните заинтересовани страни – Министерството на 

финансите и възложители – органи на изпълнителната власт и техните администрации, за 

чиито нужди ще се провеждат обществените поръчки от Централния орган за покупки. 

      Социални негативни въздействия:  

       Приемането на постановлението не може да има негативно социално въздействие 

върху идентифицираните заинтересовани страни – Министерството на финансите и 

възложители – органи на изпълнителната власт и техните администрации, за чиито 

нужди ще се провеждат обществените поръчки от Централния орган за покупки. 

Екологични негативни въздействия: проектът няма отношение към екологията.  

6. Положителни въздействия:  

(Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни 
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потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните 

заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на 

действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.) 

          Вариант за действие 1 „Без намеса“ 

          При този вариант не са идентифицирани положителни въздействия. 

          Вариант за действие 2 „Приемане на постановлението“.  

          Икономически положителни въздействия: 

    Обезпечаването на дирекция „Централно възлагане и обществени поръчки“ с 

достатъчно персонал ще има положително въздействие при изпълнение на възложените 

функции по подпомагане на министъра на финансите като Централен орган за покупки, 

както и върху косвено заинтересованите страни – възложители – органи на 

изпълнителната власт и техните администрации, за чиито нужди ще се провеждат 

обществените поръчки от Централния орган за покупки. 

          Социални положителни въздействия: не са идентифицирани социални 

положителни въздействия.    

           Екологични положителни въздействия: проектът няма отношение към 

екологията. 

7. Потенциални   рискове:    

(Посочете   възможните   рискове   от   приемането   на   нормативната промяна, 

включително възникване на съдебни спорове.) 

Не са идентифицирани възможни конкретни рискове от приемането на постановлението, 

включително възникване на съдебни спорове. 

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица: 

☐ Ще се повиши 

☐ Ще се намали 

☐ Няма ефект 

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими 

и услуги? 

Няма да се създадат нови регулаторни режими. 

9. Създават ли се нови регистри? 

Ако отговорът е „да“. Посочете колко и кои са те… 

Не се създават нови регистри. 

10. Как въздейства акта върху микро, малки и средни предприятия (МСП): 

☐ Актът засяга пряко МСП 

☐  Актът не засяга МСП 

☐  Няма ефект 

11.  Проектът на нормативен акт изисква ли  цялостна оценка на въздействието: 

☐ Да 

☐  Не 

12. Обществени консултации:  
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(Обобщете най-важните въпроси за  консултации в случай на извършване на цялостна 

ОВ или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове; 

посочете  индикативен  график  за  тяхното  провеждането  и  видовете  

консултационни процедури.) 

Проектът на постановление  е съгласуван със заинтересуваните административни звена в 

Министерството на финансите. Освен това проектът се публикува за обществена 

консултация на Портала за обществени консултации 

(http://www.strategy.bg/PublicConsultations) съгласно чл. 26 от ЗНА.  Срокът на 

обществената консултация е 14 дни поради необходимостта дирекция  „Централно 

възлагане и обществени поръчки“ да бъде обезпечена в кратки срокове с достатъчно 

персонал за изпълнение на възложените функции по подпомагане на министъра на 

финансите като Централен орган за покупки. Останалите пряко заинтересовани страни – 

възложители – органи на изпълнителната власт и техните администрации, за чиито 

нужди ще се провеждат обществените поръчки от Централния орган за покупки,  ще 

могат да предоставят своите бележки и предложения под формата на коментари на 

Портала за обществени консултации. 

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на ЕС.  

☐ Да 

☐  Не 

(Моля, посочете изискванията на правото на ЕС, включително информацията по т. 8.1 

и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво ЕС и я приложете (или връзка 

към източник).) 

 

14. Име, длъжност, дата и подпис на директор на дирекцията, отговорна за 

изработването на проекта на нормативен акт: 

Име и длъжност: Цвета Делчева, директор на дирекция „Човешки ресурси и 

административно обслужване“ 

Дата: 09.01.2017 г. 

Подпис: 

 

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2357

