ПРОЕКТ!
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
(Обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г., доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.63
от 4 Август 2017г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., доп. ДВ. бр.96 от 1 Декември
2017г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г., изм.
и доп. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2018г., доп. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018г., доп. ДВ. бр.24
от 16 Март 2018г., доп. ДВ. бр.30 от 3 Април 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 12 Юни 2018г.,
изм. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., доп. ДВ. бр.80 от 28 Септември 2018г., изм. и доп.
ДВ. бр.86 от 18 Октомври 2018г., изм. ДВ. бр.102 от 11 Декември 2018г., изм. ДВ. бр.105 от
18 Декември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.83 от
22 Октомври 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 31 Декември 2019г., доп. ДВ. бр.23 от 14 Март
2020г., изм. и доп. ДВ. бр.107 от 18 Декември 2020г.)
§1. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. ал. 1, т. 3 се изменя така
“3. тридесет дни след сключване на договор на основание чл. 13, ал. 1, с изключение на
т. 13, букви “а”, “е” и “ж”, както и на основание чл. 14, ал. 1 и чл. 15, ал. 1“
2. ал. 2 се отменя
§2. В чл. 31, ал. 1 се създава нова т.6:
„6. Справката по чл. 58в, ал. 3 от Закона за електронното управление“.
§3. В чл. 36 се създават нови алинеи 8 и 9 със следния текст:
„(8) В структуриран вид се съхраняват и публикуват данни на база на документите по
ал. 1 най-малко за:
1. прогнозна стойноста
2. минимални изисквания към изпълнителя
3. стойност при сключване на договор
4. стойност при изменение на договор
5. предложените от изпълнител единични цени на стоки и услуги
6. ценовите предложения на участниците
7. точно астрономическо време на настъпили събития в рамките на процедура
8. брой подадени оферти
9. брой класирани оферти
(9) Форматът на данните по ал. 8 се определят с правилника за прилагане на закона.“

§4. Създава се нов чл. 38а с наименование „Отворени данни” със следния текст:
„Чл. 38а. (1) Данни, налични в структуриран вид, подлежащи на публикуване по този
закон, се публикуват на портала за отворени данни от изпълнителния директор на
Агенцията по обществени поръчки и в отворен, машинночетим формат по смисъла на
Закона за достъп до обществена информация
(2) Данните по ал. 1 се публикуват в съответствие с актуална версия на стандарта за
отворени данни за договори Open Contracting Data Standard на Партньорство за отворени
договори (Open Contracting Partnership)
(3) Данните по ал. 1 се публикуват най-малко веднъж месечно на портала за отворени
данни по смисъла на Закона за достъп до обществена информация
(4) В случаите, в които стандартът по ал. 2 не позволява публикуване на данни в
структуриран вид, разширение на стандарта се определя от Министъра на електронното
управление, съгласувано с Агенцията по обществени поръчки.“
Преходни и заключителни разпоредби
§5. В Закона за електронното управление (Обн. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ.
бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.20 от 28 Февруари 2013г., доп. ДВ. бр.40 от 13
Май 2014г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 20 Май 2016г.,
изм. и доп. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2016г., доп. ДВ. бр.62 от 9 Август 2016г., доп. ДВ. бр.98 от
9 Декември 2016г., изм. ДВ. бр.88 от 23 Октомври 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 13
Ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2019г., доп. ДВ. бр.102 от 31 Декември
2019г., изм. ДВ. бр.69 от 4 Август 2020г., доп. ДВ. бр.85 от 2 Октомври 2020г., изм. и доп.
ДВ. бр.15 от 22 Февруари 2022г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 58а се създават нови т. 11-13 със следния текст:
„11. да включват приложен доклад с обосновка за общите и специфичните нужди на
възложителя по конкретната процедура;
12. да включват приложен доклад за направените пазарни проучвания и пазарни
консултации, включващ източниците, от които е събрана информация за пазарната
стойност на продуктите или услугите;
13. справката от общественото обсъждане по чл. 58в, ал.3”.
2. Създава се нов чл. 58в със заглавие „Обществено обсъждане на технически
спецификации” и следния текст:
„Чл. 58в. (1) Административните органи провеждат обществено обсъждане на
техническите спецификации преди обявяване на обществени поръчки за електронно
управление, информационни и комуникационни технологии, преди удостоверяването на
тяхното съответствие по чл. 58б;
(2) Общественото обсъждане се осъществява в срок от 14 дни, считано от датата,
следваща тази на публикуването на техническата спецификация.

(3) Административните органи изготвят справка за отразяване на предложенията,
постъпили при проведеното обществено обсъждане. Справката включва информация за
приетите предложения, становища и възражения, както и мотиви за отхвърлянето на тези,
които не са били приети.
(4) Общественото обсъждане се осъществява чрез интернет страницата на
административния орган, както и чрез портала за обществени консултации съгласно
параграф 1 от допълнителните разпоредби на Закона за нормативните актове.“
3. В параграф 1 от допълнителните разпоредби се създава нова т. 48 със следния текст:
„48. “Пазарно проучване” е аналитична дейност по оценка на съществуващите на пазара
продукти или услуги за удовлетворяване на дадена необходимост на възложителя.”
§6. В чл. 26, ал 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на
принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби
на българската народна армия (Обн. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22
Май 2007г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм.
ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.25 от 3 Април 2009г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май
2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93
от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010г., изм. ДВ. бр.54 от 16 Юли 2010г.,
изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.23 от 22 Март 2011г., изм. ДВ. бр.32 от
19 Април 2011г., изм. ДВ. бр.48 от 24 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.25 от 27 Март 2012г., изм. и
доп. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 9 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ.
бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.53 от 27
Юни 2014г., изм. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г., доп. ДВ. бр.71 от 13 Септември 2016г.,
изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г.,
изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.79 от
8 Октомври 2019г., изм. ДВ. бр.69 от 4 Август 2020г., изм. ДВ. бр.23 от 19 Март 2021г.,
попр. ДВ. бр.25 от 26 Март 2021г.) се създава нова т. 6:
„6. Управителите, прокуристите, членовете на управителен или контролен орган,
действителните собственици и лицата, които пряко или непряко упражняват контрол,
съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари, на дружества, с които са сключени
договори по реда на Закона за обществените поръчки на стойност над 500 000 лв в рамките
на една календарна година, вкл. чрез участия в консорциуми и като подизпълнители веднъж годишно“.
§7. В срок от 3 месеца след влизането в сила на този закон, Министърът на финансите
привежда правилника за прилагането му в съответствие с него.
§8. Параграф 3 влиза в сила на 01.01.2024 г.
§9. Параграф 4 влиза в сила 4 месеца след обнародване на този закон.

