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ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ  

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

 

 

 

ДОКЛАД 

 

от д-р Петър Москов - министър на здравеопазването  

 

 

ОТНОСНО: проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на 

Постановление № 146 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Централен орган 

за покупки в сектор „Здравеопазване“ (Обн., ДВ, бр. 44 от 2015 г., изм. бр. 10 и 34 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, внасям за разглеждане проект на Постановление на 
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Министерския съвет за допълнение на Постановление № 146 на Министерския съвет от 

2015 г. за създаване на Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ (Обн., ДВ, 

бр. 44 от 2015 г., изм. бр. 10 и 34 от 2016 г.). 

 С предложения проект на постановление се разширява кръгът от потребители на 

централизираното възлагане, като се предлага Централният орган за покупки в сектор 

„Здравеопазване“ да провежда процедури за сключване на рамкови споразумения и 

договори за възлагане на обществени поръчки и за нуждите на лечебните заведения за 

болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, центровете за спешна 

медицинска помощ и лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ по чл. 5, 

ал. 1 от Закона за лечебните заведения. Това са лечебните заведения към Министерския 

съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, 

Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията, за осъществяваната от тях болнична помощ, 28-те центъра за 

спешна медицинска помощ и 12-те държавни психиатрични болници. 

Включването на тези лечебните заведения като възложители по централизираното 

договаряне ще доведе до икономии на време, административен и финансов ресурс за тези 

лечебните заведения, както и до намаляване на цените на лекарствените продукти, 

закупувани от тях.  

Предложеният проект на постановление е в съответствие със заложеното в 

Концепцията за централния орган за възлагане на обществени поръчки в сектор 

„Здравеопазване“, приета от Министерския съвет (Протокол № 6 от 11.02.2015 г.) 

поетапно разширяване на обхвата на субектите, които ползват услугите на централния 

орган, като в системата се включат и други лечебни заведения, които имат качеството на 

възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки.  

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. 96, ал. 2 от Закона за 

обществените поръчки, предлагам Министерският съвет да приеме проекта на 

Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 146 на 

Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Централен орган за покупки в сектор 

„Здравеопазване“ (Обн., ДВ, бр. 44 от 2015 г., изм. бр. 10 и 34 от 2016 г.). 

 

 

С уважение: 

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ     

Министър на здравеопазването    
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