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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

ПРОЕКТ! 

 

Д О К Л А Д 

 

от 

 

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ – МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

 

Oтносно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на 

Тарифата за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от 

Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред 

Върховния административен съд 

 

 

 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 (УПМСНА), внасям за разглеждане проект на 

Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите, които се 

събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки 

пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд, 

одобрена с Постановление № 73 от 5 април 2016 г. на Министерския съвет (Обн., ДВ, бр. 

28 от 2016 г.).  

В бр. 77 на „Държавен вестник“ от 18 септември 2018 г. е обнародван Закон за 

изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (ЗИД на АПК), с 

който е изменен чл. 220 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Измененията в ЗОП 

се отнасят до размера на държавните такси, които се събират в производствата пред ВАС 

във връзка с обжалване на обществени поръчки. Съгласно промените, в сила от 1 януари 

2019 г., държавните такси за касационно обжалване пред ВАС ще са в размера на 

таксите, дължими пред КЗК. От същата дата се отменя разпоредбата, която освобождава 

възложителите от заплащане на държавни такси. Промените в ЗОП засягат и таксите по 

частни жалби пред ВАС. От началото на 2019 г. техният размер се определя в чл. 235а от 

АПК.  

С оглед измененията в закона е необходимо привеждане в съответствие на 

подзаконовата нормативна уредба, и по-конкретно приемане на промени в Тарифата за 

таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от ЗОП пред КЗК 

и пред ВАС.  

С предложения проект на постановление се изменя чл. 2 от тарифата в две насоки. 

Размерът на таксите за касационно обжалване пред ВАС се приравнява на този, събиран 

за производствата пред КЗК. Заедно с това се предлага отмяна на разпоредбата, която 

определя таксите по частните жалби пред ВАС, тъй като същите се уреждат в АПК. 
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Предвижда се изменителното постановление да влезе в сила, заедно с прилагането на 

промените в чл. 220 от ЗОП – от 1 януари 2019 г.  

Възможна е частична промяна на приходите по бюджета на ВАС, събирани от 

таксите за касационно обжалване. На този етап е трудно да се направи оценка за броят 

на засегнатите лица и съответно за размера на приходите, тъй като не може да се 

прогнозира поведението на съответните лицата от направеното предложение за 

изменение да тарифата.  

По проекта на акт е изготвена частична предварителна оценка на въздействието. 

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове по проекта на 

акт са проведени обществени консултации, като проектът на постановление на 

Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за 

производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред 

Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд, 

докладът на министъра на финансите, частичната предварителна оценка на 

въздействието и становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ в 

администрацията на Министерския съвет са публикувани на Интернет страницата на 

Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации.  

В съответствие с чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове справката за 

постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения в резултат на 

проведените обществени консултации е публикувана на Интернет страницата на 

Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации.  

Проектът на акт е съгласуван с всички министри и с дирекциите от 

администрацията на Министерския съвет, с чиято функционална компетентност е 

свързан, съгласно чл. 32, ал. 1 и 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация, като становищата им са отразени съгласно приложената към 

доклада справка.  

Предложеният проект на постановление на Министерския съвет няма да окаже 

пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което към проекта е 

приложена 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. 

Проектът на акт 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 чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да 

приеме проекта на Постановление за изменение на Тарифата за таксите, които се 

събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки 

пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:   
 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за 

таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за 

обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния 

административен съд; 

2. Частична предварителна оценка на въздействието; 
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3. Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ при 

Министерски съвет; 

4. Съгласувателни становища 

5. Справка за отразяване на становищата по чл. 32 от УПМСНА; 

6. Финансова обосновка; 

7. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване. 

 

 

 
 

 
 

М И Н И С Т Ъ Р:  

       ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 

 
 
 

 

 


