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СТАНОВИЩЕ 

на дирекция „Модернизация на администрацията“ 

 

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. № 03-00-1018 от 17 декември 2018 г. частична предварителна 

оценка на въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане 

на Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществените поръчки със 

следните препоръки:  

1. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“:  

Предлагаме в началото на този раздел, преди изложението по т.1.1. и т.1.2., да се 

посочат конкретните проблеми (например: несъответствие на подзаконовата нормативна 

уредба с приетите изменения и допълнения в Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 

86 от 18.10.2018 г.), несъответствие на Устройствения правилник на Агенцията по 

обществени поръчки с приетите изменения и допълнения в Закона за обществените поръчки 

(обн., ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г.) и т.н.).  

Предлагаме в т.1.2. да се даде допълнителна информация относно причините за 

отмяната на чл. 229а от Закона за обществените поръчки и произтичащата от това нужда за 

актуализация на подзаконовата уредба. Тази информация е необходима, за да се изясни в 

какво се изразяват несъвършенствата в извършвания външен предварителен контрол, какви 

са допусканите нарушения в процеса на възлагане, какви са пропуските във връзка с 

проверката на техническите спецификации и методиките за оценка на експерти, какво е 

конкретната необходимост от възлагане на нови правомощия и т.н.  
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2. Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни“: 

Предлагаме да се посочи ориентировъчен брой на заинтересованите страни по групи, 

където това е възможно.  

3. Относно раздел 4 „Варианти на действие“:  

Предлагаме представянето на Вариант 2 да бъде допълнено с информация за 

структурата, съдържанието и предмета на новата наредба, както и какви са необходимите 

конкретни промени в Устройствения правилник на Агенцията по обществени поръчки, 

промените ще изискват ли ресурсно и кадрово обезпечаване, предвиждат ли се корекции в 

числеността на администрацията и т.н.  

Изложението в този раздел е необходимо да завърши с изводи относно 

приложимостта на разгледаните варианти, както и да се посочи кой е препоръчителният 

вариант за действие. 

4. Относно раздел 5 „Негативни въздействия“ и раздел 6 „Положителни 

въздействия“:  

Предлагаме изложението в раздел 5 и раздел 6 да се допълни с информация относно 

очакваните негативни и положителни въздействия и по групи заинтересовани страни. 

5. Относно раздел 8.1. „Административната тежест за физическите и 

юридическите лица“ и раздел 8.2. „Създават ли се нови регулаторни режими?, Засягат 

ли се съществуващи режими и услуги?“:  

След попълване на необходимата информация съгласно т. 1, 3 и 4 от настоящото 

становище ще може да се изясни какви са очакваните ефекти по отношение на 

административната тежест. В случай че се твърди, че предложените промени нямат ефект 

върху административната тежест и не се засягат съществуващи режими и услуги, това 

твърдение следва да се обоснове накратко в раздел 8.1. и 8.2.  

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

на въздействието, изводите и относимата информация от извършената частична 

предварителна 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.  
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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. 

 
 

ЗА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 
„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“              /П/ 
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