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СТАНОВИЩЕ 

на дирекция „Модернизация на администрацията” 

 

ОТНОСНО: частична предварителна оценка на въздействието на Проект на 

Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки. 

 

На основание чл. 30б, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация, дирекция „Модернизация на администрацията” съгласува  

постъпилата с Ваш изх. № 03-00-341/ 30.05.2018 г. частична предварителна оценка на 

въздействието на Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), със 

следните препоръки: 

1. Коригиране на дата на изготвяне на частичната предварителна оценка на 

въздействие, която в момента е 03.10.2018 г. Необходимо е да се напише датата на 

попълване на формуляра. 

2. Предлагаме проблемът да бъде ясно диференциран от изброените основни причини, 

които налагат приемането на ППЗОП, например „Липса на нормативна рамка за 

внедряване и прилагане на национална електронна платформа за възлагане на 

обществени поръчки”. 

3. От една страна в оценката на въздействие е посочено, че съществува задължително 

изискване за съответствие с новите европейски Директиви 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС 

и националното ни законодателство, относно прилагането на електронни средства 

при обществени поръчки, но в т. 13 е маркирано, че Приемането на нормативния акт 

НЕ произтича от правото на Европейския съюз. Необходимо е да се ревизира тази 

информация, като се посочат изискванията на Директивите, включително 

информацията по т.8.1 и 8.2 и дали е извършена оценка на въздействието на ниво 

Европейски съюз. 

Съгласно чл. 17 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на 

въздействието, изводите и относимата информация от извършената частична предварителна 
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оценка на въздействието се включват във финансовата обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.  

На основание чл. 30б, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация е необходимо окончателната оценка на въздействието да бъде 

съобразена с препоръките от становището. 

На основание чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация е необходимо това становище да бъде публикувано заедно с 

преработената оценка на въздействието и проекта на акт при обществените консултации, 

провеждани в изпълнение на Закона за нормативните актове. 

 

 

  

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  
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