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Становище на  
администрацията на Министерския съвет 

Съгласуването се извършва на основание чл. 21, ал. 5 от Закона за нормативните актове 

Проект на акт: 
Вид оценка:  Частична  

Проект на Постановление на Министерския 
съвет за приемане на график за използване на 
централизираната електронна платформа по 
чл.39а от Закона за обществените поръчки 

Становище по ред: Единствено съгласуване 
Дата:   04.11.2019 
В отговор на №:    № 03-00-966/01.11.2019 г.  

Институция: Министерство на 
финансите  

 
Диспозитив: Съгласува с препоръки 

Основание: Чл. 30б, ал. 3, т. 2, б. “а” от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 
неговата администрация 

     
   І. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“:   

     Предлагаме в т.1.1., преди изброяването на причините, които налагат приемане на график, 
изложението да започне с формулиране на проблем/проблеми (например: съществуваща неяснота 
относно етапите и реда за въвеждане на централизираната електронна платформа за възлагане на 
обществени поръчки, липса на график на поетапно прилагане на платформата, неясноти при 
определянето на групите възложители и началния момент, от който те ще започнат да прилагат 
платформата и т.н.).   
      Предлагаме за пълнота изложението в т.1.2. да се допълни с информация и данни относно 
актуалното състояние и съществуващите несъвършенства на процесите по възлагане на 
обществени поръчки без използване на електронна платформа (например по отношение на 
законосъобразността, прозрачността и ефективността на процедурите, наличието на допълнителни 
разходи, липса на достъп до информация и др.).  

    ІІ. Относно раздел 4 „Варианти на действие“:   
      При представянето на вариантите е необходимо да се включат и съответните изводи относно 
приложимостта им за решаване на проблемите и постигане на целите, както и да се посочи кой е 
препоръчителният вариант за действие.  
      За да се изясни как ще бъдат изпълнени изискванията на закона за приемане и поетапно 
използване на електронната платформа, как ще се установят групите възложители и моментът, от 
който възниква задължението им за използване на платформата, как ще се осигури поетапното 
преминаване към изцяло електронен възлагателен процес и как ще се изпълнят европейските 
директиви за използване на изцяло електронни средства при провеждане на процедури по 
възлагане на поръчки, предлагаме при представянето на Вариант 2 да се опише обхватът на 
предлагания проект на нормативен акт, както и подходът, който ще бъде възприет при изготвяне 
на графика (както е описан в раздел 2 „Цели“). При представянето на Вариант 2 е необходимо да се 
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разгледа също готовността на заинтересованите и засегнатите страни (ресурсна, кадрова и т.н.) за 
реализиране на промените, включително ще бъдат ли необходими допълнителни финансови 
средства (за техника, персонал и др.). В случай че са налагат промени в други нормативни актове – 
това също следва да се посочи при представянето на Вариант 2, както и да се опишат очакваните 
ефекти за заинтересованите страни от тези промени.  

        ІІІ. 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?“:   

      Предлагаме в подраздел 8.1. и в подраздел 8.2. да се опише накратко целта и обхвата на новата 
уредба, за да се изясни защо не се създават и не се засягат съществуващи режими и услуги и 
съответно да се обоснове защо не се очакват ефекти върху административната тежест за 
заинтересованите страни. 

         
 

 

*   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. 

** При съгласуването по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 
администрация се съпоставят кръгът от въпроси, проблеми и решения, разгледани в оценката на 
въздействието и кръгът от въпроси, засегнати от обхвата на нормативната намеса в проекта на акт. 

*** 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  
                 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА”    /П/ 
   

                                 /КРАСИМИР БОЖАНОВ/ 
     

 

 


