
 

  

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ  

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Д О К Л А Д  

от 

КИРИЛ АНАНИЕВ - министър на финансите 

 

Относно: проект на Постановление на Министерския съвет за приемане  на 

Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,  

 

            На основание на чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет 

и на неговата администрация внасям проект на Постановление на Министерския съвет за 

приемане на Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки. 

Проектът на постановление е изготвен  в изпълнение на чл. 228, ал. 3 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) (обн. ДВ. бр.13 от 2016 г.; доп. ДВ. бр. 34 от 2016 г.).   

С проекта се предвижда приемането на нов устройствен правилник на Агенцията 

по обществени поръчки (АОП), с който се уреждат дейността, структурата, 

организацията на работа и численият състав на агенцията и правомощията на нейния 

изпълнителен директор. 

Новите функции на АОП и правомощията на изпълнителния директор на 

агенцията, въведени със ЗОП, налагат промени в структурата и организацията на работа 

на агенцията. В тази връзка проектът на устройствен правилник съдържа разпоредби, 

съобразени с действащото законодателство.  

Съгласно чл. 9, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 

2017 г. в разходите на приетия с ал. 1 на същия член бюджет на Министерството на 

финансите за 2017 г. са  включени и средства за персонал за увеличаване на числеността 

на персонала на Агенцията за обществени поръчки с петнадесет щатни бройки за 

обезпечаване изпълнението на възложените й функции по Закона за обществените 

поръчки и с Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки за 



периода 2014 – 2020 г. Предвидено е разпоредбите на § 16, ал. 1 и 2 от преходните и 

заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за 

администрацията (обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г.; изм., бр. 96 от 2015 г. и бр. 57 от 2016 г.) да 

не се прилагат при увеличението на числеността на персонала на агенцията.  

В тази връзка с цел подобряване организацията за работа в АОП се въвежда 

реорганизация и оптимизиране на структурата й, като се уреждат детайлно функциите на 

дирекциите от общата и специализираната администрация. Предвижда се обща 

численост на АОП от 85 щатни бройки, разпределена между четири дирекции.  

Общата администрация е организирана в дирекция „Финанси, човешки ресурси и 

административна дейност“ с 15 щатни бройки. Специализираната администрация е 

организирана в три дирекции: дирекция „Законодателство и методология“ с 24 щатни 

бройки, дирекция „Контрол на обществените поръчки“ с 24 щатни бройки и дирекция 

„Електронно възлагане, стандартизиране и мониторинг“ с 20 щатни бройки.  

Дейността на специализираната администрация е съобразена с функциите на 

агенцията от действащия ЗОП,  разпределени в три основни направления, както следва:   

- Законодателство и методология; 

- Контрол на обществените поръчки; 

- Изграждане и развитие на електронна платформа за обществени поръчки. 

Посредством общата администрация се осигуряват условията за изпълнение на 

посочените по-горе дейности.   

 Приемането на представения проект на постановление не налага осигуряването на 

допълнителни бюджетни средства, поради което е изготвена финансова обосновка по 

приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация.  

 Проектът на акт е съгласуван в съответствие с Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация, проведени са обществени 

консултации чрез публикуване на проекта на постановление, доклада към него и 

частична предварителна оценка на въздействието на интернет страницата на 

Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации.  

 Проектът на акт е съгласуван по реда на чл. 32, ал. 1 и 5 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Получените в 

законоустановения срок становища са отразени съгласно приложената справка.  

 Проектът на постановление не съдържа разпоредби, транспониращи актове на 

Европейския съюз, поради което не е приложена справка за съответствие с европейското 

право. 

 



 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

Предвид изложеното и на основание на чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник 

на Министерския съвет и на неговата администрация във връзка с чл. 228, ал. 3 от Закона 

за обществените поръчки, предлагам Министерският съвет да приеме предложения 

проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник 

на Агенцията по обществени поръчки.  

 

Приложения: 

1. Проект на постановление на Министерския съвет; 

2. Проект на Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки; 

3. Финансова обосновка съгласно приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква 

„б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация; 

4. Съгласувателни писма; 

5. Справка за отразяване на становищата; 

6. Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието; 

7. Становище от дирекция „Модернизация на администрацията“ в 

администрацията на Министерския съвет от съгласуването на извършената 

частична предварителна оценка на въздействието; 

8. Съобщение за средствата за масово осведомяване.  

 

КИРИЛ АНАНИЕВ  

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

 

 

 


