РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

М И Н И С Т Е Р С К И

С Ъ В ЕТ
ПРОЕКТ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № …………
от

2012 г.

за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с
Постановление № 150 на Министерския съвет от 21.06.2006 г. (Обн. ДВ. бр. 53 от 2006
г., изм. ДВ. бр. 84 от 2007 г., изм. ДВ. бр.3 от 2009 г., изм. ДВ. бр. 93 от 2009 г., изм.
ДВ. бр.86 от 2010 г., изм. ДВ. бр.27 от 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 2012 г., попр.
ДВ. бр. 20 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1, б. “б” накрая след думите “и 7 ЗОП” се добавя “и чл. 27б, ал. 2 ЗОП”;
бб) в т. 7 след думата “обявление” се поставя запетая и се добавя “когато се
одобрява такава”;
вв) създава се т. 12а:
“12а. информацията по чл. 44, ал. 10 ЗОП”;
б) в ал. 2, т. 1 след думата “създаване” се добавя “и подновяване”;
в) в ал. 5 думите “т. 7а, 10” се заменят с “т. 7а, 10, 12а”;
г) създава се нова ал. 6:
„(6) В срок до 31 март на всяка година, следваща отчетната възложителят изпраща
обобщена информация за всички разходвани средства за поръчки по чл. 3, ал. 2 ЗОП на
стойност под прага по чл. 14, ал. 2 ЗОП. Информацията се изпраща с образеца по чл. 44,
ал. 10 ЗОП.”
2. Създава се чл. 5а:
“Чл. 5а. Лицата по чл. 119к, ал. 1 изпращат до изпълнителния директор на агенцията
обявленията за избор на подизпълнител за поръчки по чл. 3, ал. 2 ЗОП.”
3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст думите “т. 8 – 12” се заменят с “т. 8 – 12а”;
бб) точки 3 и 4 се отменят;
б) в ал. 2 накрая точката се заменя със запетая и се добавя “а обявлението по чл. 5а
по реда на ал. 1, т. 1 или 2”;
в) в ал. 5 думите „електронна поща – в полето „Относно” на изпратеното
електронно съобщение” се заменят с „по реда на ал. 1, т. 5 – в полето „Коментар на
възложителя””;
г) в ал. 6 думите “един от начините, посочени в ал. 1, т. 2 или 3” се заменят с “реда
на ал. 1, т. 2”.
4. В чл. 9а се изменя така:

(1) Поканата по чл. 5, ал. 1, т. 7а се публикува на Портала за обществени поръчки от
упълномощен потребител чрез директно въвеждане с използване на специализиран
софтуер, предоставен от агенцията. Всяка покана получава уникален код и съдържа
профила на купувача, където тя може да бъде намерена.
(2) На Портала за обществени поръчки се осигурява публичен достъп до поканата за
срока, определен от възложителя.
5. Създават се чл. 9б и чл. 9в:
„Чл. 9б. (1) По изключение, когато възложителят не може да публикува поканата на
своя профил на купувача, той я публикува на друг интернет адрес, който посочва в
поканата по чл. 9а, ал. 1.
(2) В поканата, публикувана на профил на купувача, съответно на друг интернет
адрес, възложителят посочва уникалния код, под който тя е публикувана на Портала за
обществени поръчки.
(3) Възложителят е длъжен да осигури публичен достъп до поканата на профила на
купувача, съответно на интернет адреса по ал. 1 до срока, определен за получаване на
оферти. При определяне на срока за публичен достъп до поканата денят на нейното
публикуване не се брои.
Чл. 9в. (1) При промяна на първоначално обявените условия или когато
необходимостта от възлагане на поръчката отпадне, възложителят оттегля публичната
покана чрез отбелязване в съответното поле на поканата, публикувана на Портала за
обществени поръчки. Едновременно с това тя се заличава от профила на купувача,
съответно от интернет адреса, на който е публикувана.
(2) При промяна на първоначално обявените условия възложителят публикува нова
покана по реда на чл. 9а и чл. 9б.
6. В чл. 16 се създава ал. 3:
“(3) За всяко от лицата по чл. 119к, ал. 1 ЗОП в регистъра се създава уникален
номер, под който се вписват обявленията за избор на подизпълнител за поръчки с обект
по чл. 3, ал. 2 ЗОП.”
7. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
“(2) За всяка поръчка в Портала за обществени поръчки се предоставя актуална
информация за възможността за участие в процедурата, като се посочва крайния срок
за подаване на оферта или заявление.”
2. Алинея 3 се отменя.
8. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 1 думите “свързани с” се заменят с “в документите по”, а след думите
„служебно вписване” се добавя „или „техническа редакция””;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Допуснати при вписването грешки се поправят, като в съответното поле от
регистъра се вписва правилният текст с пояснение "техническа редакция". Поправките
се извършват, без да се засяга информацията, съдържаща се в предходните вписвания.”
в) алинея 4 се изменя така:
„(4) Техническа редакция на информацията, публикувана в регистъра, с
изключение на случаите по чл. 27а ЗОП, се извършва по писмено искане на
възложителя.”
в) в ал. 5 думите „по ал. 3” се заменят с „по ал. 4”, след думата “факс” запетаята се
заменя със съюза “или”, а думите “или се съобщава по телефона” се заличават.
г) алинея 6 се отменя.
9. В чл. 20, ал. 3 се изменя така:
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“(3) Информацията, свързана със създадена система за предварителен подбор се
архивира след изтичане на 5 години, считано от годината, следваща годината на
последното й подновяване.”
10. В чл. 21 след думите „считано от годината” се поставя запетая и се добавя
„следваща годината”.
11. В Глава четвърта се създава раздел I:
“Раздел I
Срокове
“Чл. 22а (1) При определяне на срока за получаване на заявления или оферти не се
брои денят на изпращане на обявлението за вписване в регистъра.
(2) Когато последният ден от срока по ал. 1 е неприсъствен, срокът изтича в първия
следващ присъствен ден.
(3) При определяне на крайния срок за закупуване или получаване на
документацията за участие се брои и последният ден за получаване на заявления или
оферти.
(4) Последният ден на срока по ал. 1 и 3 изтича в момента на приключване на
работното време на възложителя.
(5) Когато възложителят удължава сроковете в процедурата на основание чл. 27а,
ал. 9, т. 2 ЗОП или чл. 27б, ал. 2, т. 2 ЗОП, общата продължителност на всеки от
сроковете, изтекли до момента на спирането на процедурата заедно с новоопределените
удължени срокове, не може да е по-кратка от първоначално определената.”
12. В Глава четвърта досегашният раздел I става раздел Iа.
13. Член 23 се изменя така:
“Чл. 23. Когато искат разяснения по документацията за участие кандидатите и
участниците посочват номер на факс и/или адрес на електронна поща.”
14. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
а) създава се нова ал. 4:
“(4) Когато възложителят не посочи в документацията органите по чл. 28, ал. 5
ЗОП, той не може да изисква офертата да съдържа декларация, че са спазени
изискванията за закрила на заетостта, минимална цена на труда и условията на труд. “
б) досегашната ал. 4 става ал. 5.
15. В чл. 25, т. 2 думите „публикуваното обявление за” се заменят с „изпращане на
обявлението за откриване на”.
16. Създава се нов чл. 26:
“Чл. 26. Възложителите посочват обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 ЗОП в
обявлението за обществена поръчка, а при процедура на договаряне без обявление - в
поканата за участие в процедурата.”
17. Създава се нов чл. 28:
“Чл. 28. Възложителите изпращат разясненията по документацията за участие по
електронна поща или по факс.”
18. Създават се чл. 39а, чл. 39б, чл. 39в и чл. 39г:
“Чл. 39а. Изключението по чл. 93 ЗОП може да се прилага и при провеждане на
процедура на договаряне без обявление на основание:
1. чл. 103, ал. 2, т. 2 ЗОП, с предмет доставка на природен газ, топлинна или
електрическа енергия, или питейна вода от дружествата, притежаващи изключителни
права;
2. член 103, ал. 2, т. 3 ЗОП;
3. член 103, ал. 2, т. 12 ЗОП с предмет процесуална защита;
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4. чл. 119в, ал. 3, т. 3, 4, 10 и 13 ЗОП.
Чл. 39б. (1) При провеждане на процедура на договаряне без обявление по чл. 93
ЗОП, възложителят взема решение за откриване на процедурата и сключва договор за
обществена поръчка.
(2) При сключване на договора определеният за изпълнител представя документи,
издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.
47, ал. 1, т. 1 ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 ЗОП.
Чл. 39в. Преди откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.
3, ал. 2, т. 2- 4 ЗОП, възложителят е длъжен да вземе предвид становището на
съответния компетентен орган по Закона за защита на класифицираната информация
относно наличие на класифицирана информация.
Чл. 39г. Когато възложителят е определил допълнителен срок по чл. 51, ал. 3 ЗОП,
той изчаква резултата от проучването за достъп до класифицирана информация, като
при необходимост е длъжен да удължи допълнителния срок до приключване на
проучването.”
19. В Глава четвърта се създава раздел ІVа:
„Раздел IVа
Възлагане на поръчки чрез публична покана
Чл. 47а. (1) При възлагане на поръчки по реда на Глава осма „а” ЗОП, възложителят
уведомява лицата, подали оферти за резултатите от работата на длъжностните лица, в
тридневен срок от утвърждаване на протокола по чл. 101г, ал. 3 ЗОП.
(2) В тридневен срок от получаване на уведомлението по ал. 1 лицата, подали
оферти имат право да поискат информация за разглеждането и оценяването на
офертите.
(3) Възложителят е длъжен в тридневен срок от получаване на искането по ал. 2 да
осигури на лица, подали оферти копие или достъп до протокола, в зависимост от
искането. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в
протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява,
ограничава или нарушава конкуренцията.”
20. В чл. 49а се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 2 се създава т. 4а:
“4а. критерия за оценка на офертите”
б) в ал. 5 думите “по електронна поща” се заличават.
в) алинеи 7-9 се отменят.
21. Създава се чл. 49б:
“Чл. 49б. (1) Едновременно с въвеждането в регистъра на решението и обявлението
за откриване на процедурата възложителят изпраща до агенцията и информация за
предварителен контрол, която в приложимите случаи съдържа одобрената методика
и/или писмени мотиви по чл. 20а, ал. 4 ЗОП .
(2) След изготвяне на окончателен доклад за законосъобразност той се изпраща на
възложителя и на органите по чл. 20а, ал. 6 ЗОП по електронна поща, подписан с
електронен подпис. Когато се установи, че не е изпратен документът по ал. 1, това
обстоятелство се отбелязва в доклада.
(3) Всеки етап от предварителния контрол се извършва еднократно.”
§ 2. Отменя се Наредба за възлагане на специални обществени поръчки, приета с
ПМС № 233 от 03.09.2004 г.( Обн. ДВ. бр.80 от 2004г., изм. ДВ. бр.78 от 2005г., изм.
ДВ. бр.7 от 2007г., изм. ДВ. бр.83 от 2008г., изм. ДВ. бр.93 от 2009г., изм. ДВ. бр.49 от
2010г., изм. ДВ. бр.86 от 2010г., изм. ДВ. бр.12 от 2011г., изм. ДВ. бр.22 от 2011г.).
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§ 3. В Устройствения правилник на Агенцията по обществени поръчки, приет с
ПМС № 56 от 12.03.2004 г. (Обн. ДВ. бр.24 от 2004г., изм. ДВ. бр.97 от 2004г., изм. ДВ.
бр.48 от 2005г., изм. ДВ. бр.78 от 2005г., изм. ДВ. бр.21 от 2006г., изм. ДВ. бр.81 от
2006г., изм. ДВ. бр.33 от 2008г., изм. ДВ. бр.3 от 2009г., изм. ДВ. бр.98 от 2009г., изм.
ДВ. бр.86 от 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 2012г., изм. ДВ. бр.22 от 2012г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 4 след думата “указания “ се добавя “за уеднаквяване на практиката”;
б) в т.9 след думите “експерти при” се добавя “подготовка и”;
в) т. 10 думите “букви „а”, „б”, „в” и „е”, т. 7а, 10 и 14” се заменят с “букви „а”, „б”,
„в” и „д”, т. 7а, 10, 12а и 14 и ал. 6”;
г) създава се нова т. 21:
“21. утвърждава Етичен кодекс за поведението на държавните служители”;
д) в т. 23 думите “чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗОП” се заменят с “чл. 12, ал. 1, т. 14 ЗОП”;
е) в т. 28 думите “осъществявания от агенцията” се заменят с “осъществяването на”;
ж) точка 35 се отменя.
2. В чл. 12, т.24 думите “организира и” се заличават.
3. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 2 думата “въвеждане” се заменя с “публикуване”;
б) в т. 4 думите “до "Държавен вестник" и” се заличават;
в) в т. 5 думите “от правилника” се заличават;
г) в т. 18 след думите “експерти при” се добавя “подготовка и”;
д) в т. 22 думата “списъците” се заменя със “списъка”.
4. Създава се чл. 18а:
“Чл. 18а. Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в
агенцията в работата си се ръководят и спазват Етичния кодекс на агенцията.“
Преходна разпоредба
§ 4. Към обобщената информация по § 1, т. 1, б. “г” от постановлението за 2012
г. възложителите изпращат и информацията по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за възлагане
на специални обществени поръчки (приета с ПМС № 233 от 03.09.2004 г., обн. ДВ.
бр.80 от 2004г.), за периода от 1 януари до 30 април 2012 г., както и тези, за които е
приложим § 86 от ПЗР на ЗОП, обн. ДВ бр. 33 от 2012 г.
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