Проект

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ .............

от ....................... година
За изменение и допълнение на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 385 на МС от 30.12.2015 г. за дейността
на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт
(Загл. изм. – ДВ, бр. 34 от 2016 г.)
Обн., ДВ, бр. 2 от 8.01.2016 г., в сила от 1.01.2016 г., изм. и доп., бр. 34 от 3.05.2016 г., изм., бр.
74 от 20.09.2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И:
§ 1. В чл. 3, точка 1, буква „ж“ се отменя.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 точка 4 се отменя;
2. Текстът на алинея 2 се изменя така:
„(2) Възложителите по ал. 1 могат да възлагат договори въз основа на централизираните
рамкови споразумения, сключвани от ЦОП, и за нуждите на второстепенните си разпоредители
с бюджет.“
3. В алинея 3 изразът „по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и 4“ се заменя с „по ал. 1, т. 1 и 2“; а думата
„индивидуални“ и изразът „чл. 6,“ се заличават.
4. В алинея 4 изразът „по чл.4,“ и думата „индивидуални“ се заличават.
5. В алинея 5 изразът „по чл. 4,“ се заличава, а текстът „ , за която законът изисква
сключване на писмен договор“ се заменя с „по чл. 20, ал. 4 от ЗОП.“
6. В алинея 6 изразът „по чл. 4,“ се заличава;
7. В алинея 7 думата „индивидуални“ се заличава, а думите „потенциалните
изпълнители“ се заменят с „изпълнителите“.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В алинея 1:
А) В точка 5 думите „малки състезателни процедури“ се заменят с „процедури по чл. 82,
ал. 3 от ЗОП“, а думите „потенциалните изпълнители“ се заменят с „изпълнителите“;
Б) В точка 6 думите „малки състезателни процедури“ се заменят с „процедури по чл. 82,

ал. 3 от ЗОП“;
В) В точка 7 се правят следните изменения:
аа) В буква „а)“ изразът „в срока за публикуването им в регистъра на Агенцията по
обществени поръчки“ се заменя с „в едномесечен срок от сключването, изменението или
прекратяването им“;
бб) Буква „б“ се изменя така:
„б) уведомление за прекратените процедури по чл. 82, ал. 3 от ЗОП за сключване на
договор за обществена поръчка въз основа на рамково споразумение в седемдневен срок от
влизането в сила на решението за прекратяване“;
вв) В буква „в“ цифрата 4 се заменя със 7;
2. Алинеи 2 и 4 се отменят.
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В алинея 2 изразът „по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и 4“ се заменя с „по чл. 4, ал. 1“;
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Възложителите по чл. 4, ал. 1 в договорите с предмета по чл. 3, сключвани от тях за
периодите, в които няма действащи рамкови споразумения, осигуряват възможност тези
договори да бъдат прекратени при сключването на договор със същия предмет въз основа на
рамково споразумение. Когато условията в рамковото споразумение на ЦОП са поблагоприятни от тези по действащия им договор, възложителите по чл. 4, ал. 1 сключват
договор въз основа на рамковото споразумение, след което прекратяват действащия си
договор. Когато в рамковото споразумение не са определени всички условия, възложителите
по чл. 4, ал. 1 имат право да запазят действащия си договор, ако преценят, че не могат да
договорят по-изгодни условия въз основа на рамковото споразумение.“
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения:
1.

Алинея 2 се изменя така:

„(2) Системата СЕВОП представлява регистър на подадените оферти и на информацията и
кореспонденцията, свързана с подготовката и провеждането на процедурите за възлагане на
рамкови споразумения и на договори въз основа на тях. Документооборотът посредством
СЕВОП се урежда във вътрешни правила.
2.

Алинея 3 се изменя така:

„(3) При изпълнение на задълженията си по постановлението, възложителите по чл. 4, ал.
1 използват електронната платформа за възлагане на обществени поръчки, чрез която е
проведена централизираната процедура за сключване на рамково споразумение. В алинея 4
думите „малки състезателни процедури“ се заменят с „процедури по чл. 82, ал. 3 от ЗОП“.
§ 6. В Приложение № 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 12 се изменя така:
„12. Държавна агенция „Електронно управление“
2. Точка 26 се отменя.
3. В точка 27 след думите „Комисия за“ се добавя израза „противодействие на корупцията
и“.

4. В точка 31 думите „и неговата администрация“ се заличават;
5. Точки 34, 51 и 54 се отменят.
6. Създават се нови точки 58-71 включително, със следното съдържание:
„58. Център „Фонд за лечение на деца“
59. Регионални здравни инспекции
60. Център за асистирана репродукция
61. Национален център по заразни и паразитни болести
62. Национален център по наркомании
63. Национален център по обществено здраве и анализи
64. Национален център по радиобиология и радиационна защита
65. Национална експертна лекарска комисия
66. Национална здравноосигурителна каса
67. Национален осигурителен институт
68. Национален статистически институт
69. Министерство на вътрешните работи, дирекция „Управление на собствеността и
социални дейности“
70. Агенция за ядрено регулиране
71. Държавна комисия по сигурността на информацията.“
§ 7. Приложение № 2 се изменя така:
„Приложение № 2 към чл. 4, ал. 1, т. 3
Списък на администрациите по чл. 4, ал. 1, т. 3
№
по ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование
Комисия за защита на личните данни
Комисия за енергийно и водно регулиране
Комисия за регулиране на съобщенията
Комисия за финансов надзор
Съвет за електронни медии
Комисия за защита на конкуренцията
Държавна агенция "Национална сигурност"
Сметна палата
Центрове за спешна медицинска помощ
Национален център и районни центрове по трансфузионна хематология

§ 8. Приложение № 3 се отменя.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. В срок от шест месеца от влизане в сила на постановлението, възложителите по т. 5871 включително, от Приложение № 1 вземат необходимите правни и организационни мерки за
регистрацията на ръководените от тях администрации в Системата СЕВОП и привеждат
вътрешните си правила за възлагане на обществени поръчки в съответствие с разпоредбите на
това постановление.
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