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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

ПРОЕКТ! 
 
 
ДО 
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ  
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
 
 
ДОКЛАД 

 
от 

Симеон Дянков - заместник министър-председател и министър на финансите 
и 

Tрайчо Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма 
 
 
 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на 
Централен орган за обществени поръчки за нуждите на органи на 
изпълнителната власт 

 
 
 
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 и във връзка с чл. 8, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, и в 
изпълнение на т. 3 от Решение No 68 на Министерски съвет от 11 февруари 2010 г. внасяме 
за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Централен 
орган за обществени поръчки за нуждите на органи на изпълнителната власт. 
 

Проектът на постановление e изработен в изпълнение на т. 3 от Решение No 68 на 
Министерски съвет от 11 февруари 2010 г. от междуведомствена работна група с участието 
на представители на администрацията на Министерския съвет, Министерството на 
финансите, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Агенцията по 
обществени поръчки. 

 
Предлага се постановлението да бъде прието с оглед оптимизиране на разходите за 

доставки на определени категории стоки и услуги за нуждите на органи на изпълнителната 
власт и техните администрации. 
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Очаква се със създаването на Централен орган за обществени поръчки /ЦООП/ да има 
положителен ефект върху провеждането на обществени поръчки за държавната 
администрация в България. Очакваният ефект от въвеждането на ЦООП в България е 
следният: 

• осигуряване на по-изгодни условия за договорите за възлагане на обществени 
поръчки, вкл. очаквани по-ниски цени;  

• икономия на човешки, времеви и финансов ресурс при възлагането на 
обществените поръчки – провеждане на централизирани поръчки за много 
възложители, вместо провеждането на много поръчки за много възложители; 
• по-добър контрол върху провеждането и изпълнението на поръчките; 
• намаляване на възможностите за корупционни практики; 
• максимална публичност и ефективност при разходването на бюджетните 

средства. 
 
С проекта на постановление се предлага да се определят функциите на ЦООП, 

отношенията му с останалите възложители, органи на изпълнителната власт и техните 
администрации, за чиито нужди ще се провеждат обществените поръчки от ЦООП, 
обектите на обществените поръчки, които ще бъдат провеждани от ЦООП, изискванията 
към състава на комисиите при провеждането на процедурите и други. 

 
Предлага се ЦООП да е заместник министър-председателят и министър на финансите. 

В изпълнение на тези си правомощия той ще се подпомага от дирекция „Централно звено 
за финансиране и договаряне” на Министерството на финансите. 

 
С проекта на постановление на този етап се предлага ЦООП да стартира с ограничен 

обхват на услугите и кръг от потенциални възложители. Първоначално се предвижда 
ЦООП да провежда централизирани обществени поръчки само за следните доставки: 
канцеларски материали; тонери за копирни и печатащи устройства;  автомобилно гориво, 
доставяно чрез карти за безналично плащане,  както и за предоставяне на услуги за  текущо 
и основно почистване на сгради и закупуване на самолетни билети. 

 
Кръгът от възложители, който ще ползува услугите на ЦООП, включва 

административните структури към органите на изпълнителна власт – администрацията на 
Министерския съвет и министерствата. Тези възложители могат да включват в своите 
заявки и заявки за нуждите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към 
тях, в случаите когато възлагат централизирано обществени поръчки за нуждите на тези 
разпоредители. 

 
Съгласно обсъжданията на оперативното заседание на Министерски съвет от 31 март 

2010 г., в преходните и заключителните разпоредби на проекта на постановление е 
предвидено провеждането на централизирана обществена поръчка с предмет „Осигуряване 
на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания” за 
нуждите на администрацията на Министерския съвет и отделните министерства, както и за 
второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към тях. 

 
С оглед осигуряване на максимална конкуренция и по-добри пазарни условия, се 

предвижда ЦООП да провежда процедури за обществени поръчки и да сключва рамкови 
споразумения с потенциални изпълнители, в рамките на които отделните възложители да 
възлагат договори в рамките на утвърдените им бюджети за съответната година.  
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Предложеният проект на постановление няма да доведе до пряко и/или косвено 
въздействие върху държавния бюджет, тъй като министърът на финансите, в качеството си 
на ЦООП, ще бъде подпомаган в изпълнение на правомощията си от съществуваща 
дирекция, в рамките на утвърдения щатен персонал на Министерството на финансите. 
Възлагането на конкретните договори ще се извършва от самите възложители – 
администрацията на Министерския съвет и министерствата в рамките на утвърдените им 
бюджети за съответната година. 

 
Постановлението е в съответствие с правото на Европейския съюз (ЕС). 

Постановлението е изготвено в съответствие с разпоредбите на Закона за обществените 
поръчки, който е хармонизиран с приложимото законодателство и регулаторна рамка на ЕС 
в областта на обществените поръчки. 
 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 4 от Закона за обществените 

поръчки и чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 
администрация, предлагаме Министерският съвет да разгледа и приеме приложения проект 
на Постановление на Министерския съвет за създаване на Централен орган за обществени 
поръчки за нуждите на органи на изпълнителната власт. 

 
 
Приложения: 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Централен 
орган за обществени поръчки за нуждите на органи на изпълнителната власт; 

2. Съгласувателни писма; 
3. Справка за отразяване на становищата; 
4. Съобщение за средствата за масово осведомяване. 

 
 
 
 
 
.....................................     ................................... 
 
СИМЕОН ДЯНКОВ     ТРАЙЧО ТРАЙКОВ 
Заместник министър-председател   Министър на икономиката, 
и министър на финансите     енергетиката и туризма 
 
 
 


