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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

 

ПРОЕКТ! 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Д О К Л А Д 

 

ОТ ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ – МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет 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. 

 

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 внасям за разглеждане в Министерския съвет проект на 

Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 

385 на МС от 30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за покупки (ЦОП) за 

нуждите на органите на изпълнителната власт. 

С изменението се цели актуализация на продуктовия обхват на централизираното 

възлагане, прецизиране на кръга от потребители и на отношенията им с ЦОП в светлината 

на цялостното електронизиране на възлагателния процес. 

С проекта на постановление се предлагат следните изменения по отношение на 

нормативната рамка на централизираното възлагане: 

1. Актуализиране и изменения по отношение на кръга от потребители на 

централизираното възлагане.  

В проекта на по становление са определени два кръга от възложители, по отношение 

на централизираното възлагане: такива, които са задължени да ползват услугите на ЦОП 

(Приложение 1), и факултативни (Приложение 2 от проекта на акт), които ще могат да 

ползват централизираното възлагане, по целесъобразност.  

 

 



 

С изменението в кръга на задължителните потребители на ЦОП са поставени 

администрациите, органи на изпълнителната власт. Към досегашните задължителни 

потребители се добавят: Националният статистически институт, Националният 

осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, Агенцията за ядрено 

регулиране и Държавната комисия по сигурността на информацията, a се заличават  

Контролно-техническа инспекция, Национална комисия за борба с трафика за хора и 

Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните. 

Към кръга на факултативните потребители, в който досега влизаха „независимите 

регулатори“ и Държавна агенция „Национална сигурност“, с проекта на акт се допълва 

Сметната палата, както и Центровете за спешна медицинска помощ и Националният и 

регионалните центрове по трансфузионна хематология, поради специфичния им статут и 

функции, от системата на здравеопазването.  

С проекта се заличава особената група на потребителите от системата на 

здравеопазването (Приложение 3 към чл. 4, ал. 1, т. 4), които бяха включени като 

задължителни потребители на ЦОП само по отношение на доставките на горива. 

Второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването са 

разпределени, по целесъобразност, в двете големи групи – задължителни и факултативни, 

и изцяло се заличават психиатричните болници и домовете за медико-социални грижи за 

деца. 

Останалите промени, свързани с кръга от потребители са следствие от 

законодателни, структурни или организационни  в администрациите.  

2. Проектът предвижда изменение на продуктовия обхват на доставките и 

услугите, възлагани от ЦОП. Предлага се отпадане на доставката по буква „ж“ от т. 1 на 

чл. 3 от постановлението „софтуер за операционни системи и приложен софтуер за 

създаване, редактиране и форматиране на електронни документи“, по целесъобразност. 

Софтуерната обезпеченост на администрациите на органите на изпълнителната власт 

дългогодишно се осигурява от Администрацията на Министерския съвет. Считам за 

целесъобразно да бъде продължена тази утвърдена практика, което е и причината за 

предлаганото изменение.  

Останалите изменения включват: 

- Прецизиране на правилата за комуникация между ЦОП и възложителите; 

- Допълнения по отношение на използването на Системата за електронно 

възлагане на обществени поръчки;  

- Създаване на директни препратки към Закона за обществените поръчки (ЗОП), 

които до този момент липсваха, тъй като постановлението е прието преди влизане в сила 

на ЗОП през м. април 2016 г. и последващите му изменения.  

Проектът на Постановление на Министерския съвет 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 е в пълно съответствие с 

приложимото европейско законодателство в областта на обществените поръчки, със 

Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане. Предлаганите 

промени няма да окажат пряко и/или косвено въздействие  върху държавния бюджет. Към 

проекта е приложена финансова обосновка по съответния образец. 

 

  



С проекта на Постановление на Министерския съвет 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 не се въвеждат разпоредби от 

европейското право.  

В съответствие с изискванията на чл. 32 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация, проектът е съгласуван с останалите 

министри и с институциите, които имат правомощия по прилагането и изпълнението му. 

Получените становища с приетите предложения са отразени в него, а мотивите за 

отхвърлянето на останалите бележки са посочени в приложената таблица-справка.  

Проектът на Постановление на Министерския съвет 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, заедно с доклада, частичната 

предварителна оценка на въздействието и становището на дирекция „Модернизация на 

администрацията“ в администрацията на Министерския съвет е публикуван за обществени 

консултации за период от 30 дни на Портала за обществени консултации и на Интернет-

страницата на Министерството на финансите.  

 

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 предложеното Постановление на Министерския съвет 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. 

 

Приложения: 

 

1. Проект на Постановление 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; 

2. Съгласувателни становища; 

3. Справка за отразяване на получените становища; 

4. Финансова обосновка; 

5. Съобщение за средствата за масово осведомяване; 

6. Частична предварителна оценка на въздействието на постановлението; 

7. Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ към Министерския 

съвет. 

 
 

М И Н И С Т Ъ Р: 

   

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 

 


