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Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане
на график за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а,
ал. 1 от Закона за обществените поръчки
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 проект на
Постановление на Министерския съвет за приемане на график за използване на
централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от Закона за
обществените поръчки.
Съгласно промените в § 131 от преходните и заключителните
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените
поръчки, обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 83 от 2019 г., в сила от 1
ноември тази година, задължението на възложителите за използването на
електронната платформа се изпълнява съгласно график, приет с постановление
на Министерския съвет, в срок до 15 януари 2020 г. С настоящия проект на
постановление на Министерския съвет предлагам графикът да включва два
етапа, като началният момент е 1 януари 2020 г. От посочената дата
задължението възниква за три групи възложители. Това са възложителите от
централната администрация на изпълнителна власт, които попадат в
изброените в проекта на постановление точки 3, 4 и 10-12 на чл. 5, ал. 2 от
ЗОП. В тази група са включени Министерският съвет, министерствата,
държавните комисии и агенции, изпълнителните агенции и други държавни
органи със съответния статут.
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Втората група обхваща няколко възложители избрани между кметовете
на големи общини, които са водещи през последните години по броя на
възлаганите от тях обществени поръчки.
Последната група е от представители на секторните възложители, които
отново са подбрани между тези, с най-голям опит, определен на база броя на
възложените обществени поръчки. При този подход в списъка на задължените
попадат „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, „Мини Марица – изток“ ЕАД, ТЕЦ „Марица
Изток 2“ ЕАД, „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД и др.
Вторият етап стартира от 1 април 2020 г. и при него всички останали
възложители по закона също се задължават да възлагат обществени поръчки
чрез централизираната електронна платформа.
Съгласно посочения график се предлага практическото използване на
системата да започне с относително малък брой възложители, които обаче са
сред най-активните и имат голям опит при организиране и провеждане на
обществени поръчки. От значение е обстоятелството, че голяма част от
възложителите от централната администрация са преминали обучения и поради
местоположението им по-ефективно биха могли да бъдат подпомогнати при
евентуални затруднения, възникващи при първоначалното използване на
платформата. Същевременно прилагането на изцяло електронно възлагане от
различни по вид възложители ще допринесе в реална среда да се обхванат
разработените функционалности на електронната система при провеждане на
отделните видове процедури, както и специфичните техники, и инструменти,
уредени в закона.
В заключение, предложеният график ще доведе до оптимално
натоварване на платформата и проверяване на нейната стабилност, надеждност
и работоспособност при съществено намаляване на евентуални рискове от
забавяне на поръчките. По този начин ще се създадат условия за постепенно и
по-безпроблемно преминаване към изцяло електронно възлагане на договори за
обществени поръчки при последващото използване на системата от всички
възложители.
Приемането на проекта на постановление осигурява необходимите
нормативни предпоставки за стартиране на процеса по въвеждане на
електронно възлагане на обществени поръчки в страната.
За приемането на проекта на постановление на Министерския съвет не са
необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания по бюджета на
Министерството на финансите. Предложеният проект на акт не води до
въздействие върху държавния бюджет, поради което към проекта е приложена
финансова обосновка съгласно приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4,
буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация.
Проектът на акт не съдържа разпоредби, транспониращи актове на
Европейския съюз, поради което не е приложена справка за съответствие с
европейското право.
В съответствие с изискванията на чл. 32, ал. 3 и 5 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация проектът на
постановление на Министерския съвет е съгласуван с останалите министри, с
дирекция „Правна“, дирекция „Икономическа и социална политика“ и
дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“ в
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администрацията на Министерския съвет. Получените становища с приети
предложения са отразени в него, а мотивите за отхвърлянето на останалите
бележки са посочени в приложената таблица – справка.
По проекта на постановление са проведени обществени консултации
съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, като той заедно с
доклада към него, частичната предварителна оценка на въздействието и
становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ в
администрацията на Министерския съвет са публикувани за обществени
консултации за срок от 30 дни на Портала за обществени консултации, както и
на интернет страниците на Министерството на финансите и на Агенцията по
обществени поръчки. В съответствие с чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните
актове справката за постъпилите предложения заедно с обосновка за
неприетите предложения в резултат на проведените обществени консултации е
публикувана на интернет страницата на Министерството на финансите и на
Портала за обществени консултации.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид изложеното и на основание § 131, ал. 1 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона
за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 86 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2019
г.) и чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, предлагам Министерският съвет да приеме
предложения проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на
график за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а,
ал. 1 от Закона за обществените поръчки.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на
график за използване на централизираната електронна платформа по
чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки;
2. Съгласувателни становища;
3. Справка за отразените становища;
4. Финансова обосновка;
5. Съобщение за средствата за масово осведомяване;
6. Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на
постановление;
7. Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ в
Министерския съвет.

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:
(Владислав Горанов)
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