
          Проект! 

 

МОТИВИ 

към проекта на Постановление на Министерския съвет за одобряване на Тарифа за таксите, 

които се събират за производствата по Глава единадесета от Закона за обществените поръчки 

пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд 

 

Приетите изменения и допълнения в Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 40 от 

13.05.2014 г., в сила 1.07.2014 г.), предвиждат създаването на нов чл. 122о, съгласно който за 

производствата пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд се 

дължат държавни такси и разноски, като държавните такси са пропорционални и се определят с 

тарифа, одобрена от Министерския съвет. 

Съгласно чл. 2 от Закона за държавните такси (ЗДТ) държавните такси са прости и 

пропорционални, като простите такси се определят въз основа на необходимите материално-

технически и административни разходи по предоставяне на услугата, а пропорционалните такси – 

върху документа или услугата, а когато цената не е указана – тя се определя върху пазарната цена. 

Със ЗИД на ЗОП се въвежда изискването в задължителното съдържание на обявлението за 

обществената поръчка, да се включва и прогнозната стойност на поръчката – чл. 25, ал. 2, т. 3 от 

ЗОП. Предвид на това, като единна основа за предлаганото определяне на пропорционалните такси е 

възприета задължително обявяваната от възложителя в обявлението и поканата за обществената 

поръчка прогнозна стойност на обществената поръчка и на обособените позиции, когато такива се 

предвиждат. Прогнозната стойност представлява и цената на обжалваемия частен интерес от 

сключването на договора за обществената поръчка.  

При определяне на предлаганите пропорционални такси е взет предвид конституционния 

принцип по чл. 60, ал. 1 от Конституцията на Република България за съобразяване на таксите с 

доходите и имуществото на гражданите и с принципа за неограничаване на достъпа до съдебна 

защита (гарантиране на конституционното право по чл. 56 и чл. 120, ал. 2 от Конституцията на 

Република България за достъп до правосъдие). 

Предлаганите пропорционални такси са значително по-малки от пропорционалните такси, 

определени в Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския 

процесуален кодекс (ГПК). Съгласно действащата Тарифа за таксите, които се събират от Комисията 

за защита на конкуренцията по Закона за защита на конкуренцията, Закона за обществените поръчки 

и Закона за концесиите, независимо от стойността на поръчката, се събира такса в размер 850 лв. – за 

жалби по чл. 120, ал. 1 във връзка с чл. 14, ал. 1 от ЗОП.  

С предлаганата тарифа не се ограничава достъпа до съдебна защита поради това, че 

заинтересованите лица, които имат право да обжалват обществените поръчки, са в състояние без 

затруднения да заплатят предвидените такси, които са в размер най-много 2 на сто от обявена 

прогнозна стойност на обществената поръчка или обособената позиция от нея и не превишават 

15 000 лв., тъй като се предполага, че същите разполагат с много по-голям ресурс за заплащане на 

гаранцията за изпълнение на договорите за обществените поръчки, която съгласно чл. 59, ал. 3 от 

ЗОП е до 5 % от стойността на обществената поръчка. Не на последно място следва да се има 

предвид, че при основателност на жалбата, на лицето ще му бъде възстановена платената такса с 

възстановяване на разходите по делото.  

С предлаганата тарифа няма да се ограничава достъпа до съдебна защита, тъй като за 

касационното производство пред Върховния административен съд, се предлага да се събира 

пропорционална такса в половин размер от таксите пред Комисията за защита на конкуренцията. 


