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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. № 03-00-857 от 29 октомври 2018 г. частична предварителна 

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

и допълнение на Постановление № 385/2015 г. на Министерския съвет за дейността на 

Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт със следните 

препоръки:  

1. В полето „Дата“ е необходимо да се посочи датата на изготвяне на оценката, а в 

полето „За включване в законодателната/оперативната програма на Министерския 

съвет за периода“ предлагаме да се посочи ориентировъчен период за внасяне на проекта 

на нормативен акт за разглеждане от Министерския съвет.  

2. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“ и раздел 4 „Варианти на 

действие“:  

В т.1.1. на раздел 1 предлагаме проблемите да се предефинират (напр. неактуален 

продуктов обхват, липса на нормативни предпоставки за включване на нови потребители на 

централизираните обществени поръчки, усложнени процедури по възлагане, липса на 

електронизация на възлагателния процес за всички потребители на централизираното 

възлагане, противоречия с Директива 2014/24/ЕС за електронно подаване на офертите и с 

изискванията на ЗОП и т.н.).   

В т.1.2. на раздел 1 не е необходимо да се описват конкретните предложения за 

промени, а да се даде информация за дефинираните в т.1.1. проблеми. Във връзка с това, 
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предлагаме описанието на предвидените промени да бъде включено в изложението по 

раздел 4 при представянето на Вариант 2. В т.1.2. на раздел 1 предлагаме да се направи 

описание на актуалното състояние с включени статистически данни или друга подходяща 

информация, в контекста на констатираните проблеми и поставените цели. 

След представяне на вариантите е необходимо да се посочи кой е препоръчителният 

вариант за действие за решаване на проблемите.  

3. Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни“:  

Предлагаме да се посочи брой на заинтересованите страни по групи, където това е 

възможно. Предлагаме също към кръга на заинтересованите страни да бъде включена АМС.  

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

юридическите лица“: 

Предлагаме в този раздел да се опише отново в какво се изразява очакваното 

намаляване на административната тежест. 

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. 

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. 
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