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С П Р А В К А  

 

за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуването на Интернет страницата на 

Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации на проект на Постановление на Министерския съвет 

за изменение и допълнение 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 

 

 

Подател 

 

Предложение 

 

Приема/ 

не приема/ 

предложение

то 

 

 

Мотиви 

КОМИСИЯ ЗА 

ЗАЩИТА НА 

КОНКУРЕНЦИЯТА 

Предлагам в чл. 1 от  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, да бъде 

предвидено заплащане на такса за предоставяне на презапис на 

електронни документи на електронен носител (CD, DVD).  

Към момента според чл. 1, ал. 2 от тарифата за издаване на 

преписи от решения и други документи на хартиен носител, се 

дължи такса, но не съществува правно основание за събиране на 

такава, когато се иска предоставяне на електронен презапис от 

електронен документ. Известно е, че част от документите, които 

се изготвят в хода на процедурите по ЗОП, конкретно ЕЕДОП, 

са в електронен вид. В такъв вид те се представят от 

възложителите и в производството по глава двадесет и седма от 

ЗОП пред КЗК. Поради това не може да бъде отказано на 

правоимащите лица да получат презапис на такъв документ на 

електронен носител при запознаване с доказателствата по 

административната преписка. С оглед на това трябва да бъдат 

възстановени и направените разходи от ведомството във връзка 

Приема се   
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с предоставянето на исканите документи. 

Размерът на таксите е съобразен със Заповед № ЗМФ-1472 от 

29.11.2011 г. на министъра на финансите (за определяне на 

нормативи за разходите при предоставяне на обществена 

информация по ЗДОИ, според вида на носителя). 

 


