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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 

 

Изх. № ………………………..2016 г. 

 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ  

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

 

 

ДОКЛАД 

 

от д-р Петър Москов - министър на здравеопазването и Владислав Горанов - 

министър на финансите 

 

 

ОТНОСНО: проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

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

Централния орган за обществени поръчки за нуждите на органите на изпълнителната 

власт (обн., ДВ, бр. 2 от 2016 г.) 

 

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, внасяме за разглеждане проект на Постановление на 

Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 385 на 

Министерския съвет от 2015 г. за дейността на Централния орган за обществени поръчки 

за нуждите на органите на изпълнителната власт.  

 С предложения проект на постановление се разширява кръгът от потребители на 

централизираното възлагане, като се предлага Централният орган за обществени 

поръчки (ЦООП) да провежда процедури за сключване на рамкови споразумения и 

договори за възлагане на обществени поръчки и за нуждите на възложителите, 
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ръководители на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на 

здравеопазването, изчерпателно изброени в Приложение № 3. Предмет на възлагане чрез 

ЦООП в тези случаи ще са само обществени поръчки с предмет доставка на автомобилно 

гориво. 

С предложението се цели да се създаде възможност за центровете за спешна 

медицинска помощ и другите второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на 

здравеопазването да сключват договори за доставка на автомобилно гориво при много 

по-добри условия за тях. Практиката показва, че ЦООП сключва рамкови споразумения 

за доставка на автомобилно гориво основно с търговци, които разполагат с голям  брой 

бензиностанции на територията на цялата страна. Това ще бъде от изключителна полза 

за ефективното осъществяване на дейността на центровете за спешна медицинска помощ 

и другите второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването. 

Предложението за включване на второстепенните разпоредители с бюджет към 

министъра на здравеопазването, като индивидуални възложители към ЦООП по 

отношение на доставките на автомобилно гориво, а не възлагането на тези доставки от 

Министерство на здравеопазването чрез индивидуални договори през централизираните 

рамкови споразумения, сключвани от ЦООП по реда на чл. 6, ал. 2 от Постановление № 

385 на Министерския съвет от 2015 г. е обусловено от големия брой на второстепенните 

разпоредители – общо 99 администрации, здравни и лечебни заведения. Организирането, 

планирането и провеждането на процедурите за всички второстепенни разпоредители с 

бюджет към министъра на здравеопазването, както и проследяването на изпълнението на 

договорите по този ред би затруднило значително дейността на Министерство на 

здравеопазването. 

Очакваните резултати от прилагането на проекта са свързани с възможността за 

второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването да 

закупуват автомобилно гориво за нуждите им при по-добри цени и по-добри условия. 

Проектът не е свързан с европейското право, поради което не се налага изготвяне 

на справка за съответствие с него. 

Предложеният проект на постановление няма да доведе до пряко и/или косвено 

въздействие върху държавния бюджет.  

Проектът на постановление е обявен за публично обсъждане на интернет 

страницата на Министерството на здравеопазването в съответствие с изискванията на чл. 

26, ал. 2 от Закона за нормативните актове. 
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          УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

             УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

Предвид изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация и чл. 8а, ал. 4 и 5 от Закона за 

обществените поръчки, предлагам Министерският съвет да приеме проекта на 

Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 

385 на Министерския съвет от 2015 г. за дейността на Централния орган за обществени 

поръчки за нуждите на органите на изпълнителната власт. 

 

 

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ    ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 

Министър на здравеопазването   Министър на финансите 
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