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МЕТОДИКА 

по чл. 232, ал. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/  

  

І. Общи условия 

1. Настоящата методика определя условията, при които се извършва избор на 

процедура за контрол по чл. 232 и чл. 233, ал. 2, т. 2 от ЗОП. 

2. Изборът на конкретна процедура се извършва въз основа на техника, която 

осигурява вероятност всяка от възможните процедури да се определи за 

контрол, чрез изследване съдържанието на рискови фактори, които 

отразяват определени характеристики на поръчките и възложителите.  

3. Рисковите фактори се състоят от елементи, на които се присъждат 

конкретни числови стойности на база обективни и измерими показатели за 

брой и стойност на обществените поръчки. 

4. Данните за брой и стойност, присъдени на показателите, се базират на 

информация от Регистъра на обществените поръчки /РОП/ за предходната 

календарна година и се актуализират веднъж годишно. При необходимост, 

актуализация може да се извършва и на по-кратки периоди. 

5. Тежестта за всеки от елементите на рисковите фактори се определя в 

съответствие с таблиците в Приложение № 1 към настоящата методика. 

6. Тежестта на елементите на рисковите фактори може да се прецизира с 

коефициент за корекция, когато показателите за брой и стойност не са 

достатъчни, за да се определи адекватно нивото на риск. Използването и 

величината на коефициента за корекция се мотивира и при необходимост 

може да се изменя.   

ІІ. Система за случаен избор (ССИ) 

7. Изборът на процедура се извършва от програмен софтуер – „Система за 

случаен избор“, наричан по-долу Системата. 

8. Възложителите подават в Системата регистрационна форма, по образец, 

съгласно Приложение № 2. 



2 

 

9. Регистрационната форма по т. 10 съдържа информация, която съответства 

на рисковите фактори, определени с настоящата методика. 

10. Системата автоматично присъжда предварително определените стойности 

за всеки от елементите на рисковите фактори, и въвежда данните в 

съвкупността, от която ще се извърши случайният избор. 

11. Въвеждането на регистрационната форма в Системата, присъждането на 

стойностите за рисковите фактори и изтеглянето на процедурите се 

извършва автоматично, без субективна намеса, която може да повлияе на 

избора. 

12. Достъп до регистрационната форма, възможност за попълването и 

въвеждането й в системата, се предоставя чрез Портала за обществени 

поръчки. 

ІІІ. Рискови фактори 

13. Вид на възложителя според ЗОП 

13.1. Елементи: 

13.1.1. Публичен възложител. 

13.1.2. Секторен възложител. 

13.2. Показател – брой по всеки от елементите.  

13.2.1. Брой обществени поръчки по всеки от елементите. 

13.2.2. Прогнозна стойност на поръчките по всеки от елементите.  

14. Вид на възложителя според статута 

14.1. Елементи:  

14.1.1. Министерство или друг държавен орган, включително техни 

регионални или местни подразделения.   

14.1.2. Национална агенция/служба. 

14.1.3. Регионален или местен орган.  

14.1.4. Регионална или местна агенция/служба. 
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14.1.5. Публичноправна организация. 

14.1.6. Друг тип (тук се включват и секторните възложители). 

14.2. Показатели: 

14.2.1. Брой обществени поръчки по всеки от елементите. 

14.2.2. Прогнозна стойност на поръчките по всеки от елементите. 

15. Вид на процедурата 

15.1. Елементи: 

15.1.1. открита процедура.    

15.1.2. ограничена процедура. 

15.1.3. състезателна процедура с договаряне. 

15.1.4. договаряне с предварителна покана за участие. 

15.1.5. състезателен диалог.  

15.1.6. партньорство за иновации. 

15.1.7. договаряне без предварително обявление *. 

15.1.8. договаряне без предварителна покана за участие *. 

15.1.9. конкурс за проект. 

15.1.10. публично състезание. 

15.1.11. пряко договаряне. 

* С изключение на процедурите на договаряне, които подлежат на задължителен 

контрол по чл. 233, ал. 2, т. 1 във вр. с ал. 1 ЗОП. 

15.2. Показатели: 

15.2.1. Брой обществени поръчки по всеки от елементите. 

15.2.2. Прогнозна стойност на поръчките по всеки от елементите.  

16. Обект на поръчката 
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16.1. Елементи: 

16.1.1. Строителство. 

16.1.2. Доставка . 

16.1.3. Услуга. 

16.2. Показатели: 

16.2.1. Брой обществени поръчки по всеки от елементите. 

16.2.2. Прогнозна стойност на поръчките по всеки от елементите. 

17. Прогнозна стойност 

17.1. Елементи: 

17.1.1. Над праговите стойности, налагащи спазване на правилата на 

директивите, така както са посочени в ЗОП.  

17.2.2. Над праговите стойности, налагащи спазване на национален ред, до 

праговите стойности по директивите, така както са посочени в ЗОП. 

17.2. Показатели: 

17.2.1. Брой обществени поръчки по всеки от елементите. 

17.2.2. Прогнозна стойност на поръчките по всеки от елементите. 

18. Източник на финансиране. 

18.1. Елементи: 

18.1.1. Поръчки, финансирани изцяло или частично със средства от 

европейски фондове и програми.  

18.1.2. Поръчки, финансирани с национални средства или други 

източници. 

18.2. Показатели: 

18.2.1. Брой обществени поръчки по всеки от елементите. 

18.2.2. Прогнозна стойност на поръчките по всеки от елементите*. 
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* В случаите на процедури на договаряне, при които не се посочва прогнозна 

стойност, по съответните елементи се прилага стойността на сключените 

договори.  

ІV. Присъждане на стойност на елементите от рисковите фактори   

19.  По всеки от елементите на съответния рисков фактор се определя числова 

величина за брой и стойност на база данни от РОП.   

20. За всеки от показателите за брой и стойност се изчислява какъв процент 

съставлява от общата съвкупност за брой и стойност, съобразно елементите на 

съответния рисков фактор по следната формула: 

СЕ = СЕИ / СЕО х 100 

Където: 

СЕ е стойността на съответния елемент в процент; 

СЕИ е числовата стойност на съответния елемент;  

СЕО е сбор от стойностите на всички елементи по съответния рисков 

фактор.  

21. Формулата по т. 22 се прилага за всеки от показателите за брой и стойност 

на поръчките. 

22. Комбинираната стойност за всеки от елементите се получава по 

формулата: 

КС = {(СЕ1 + СЕ2) / 2} х K 

Където: 

КС е комбинираната стойност на елемента от съответния рисков фактор; 

СЕ1 е стойността на съответния елемент в процент за показателя брой. 

СЕ2 е стойността на съответния елемент в процент за показателя 

прогнозна стойност. 



6 

 

K e коефициент за корекция, определен съгласно т. 7 /прилага се само за 

елементите, за които е представена съответната мотивация при изготвяне 

на таблиците по Приложение № 1/.  

23.  Получената стойност по т. 24 се закръглява до цяло число. 

24. Всяка поръчка се въвежда в системата КСn пъти. Стойността на КСn се 

получава по следната формула: 

КСn= КС1+КС2+…+КС6 

Където: 

КСn е общият брой пъти на въвеждане на съответната поръчка в системата. 

КС1-КС6 са стойностите, присъдени на съответната поръчка по всеки от 

елементите, формиращи съдържанието на рисковите фактори. 

25. Общият брой пъти на въвеждане на поръчката в системата формира 

нейната претеглена тежест при извършване на случайния избор.  

26. Изборът по т. 27 се извършва чрез генератор на случайни числа от общата 

съвкупност, в която процедурите са въведени съобразно посочената в настоящата 

методика техника.  

27. Всяка изтеглена процедура /общият брой пъти на въвеждане/ се заличава, 

така че да не оказва влияние върху избора на следваща процедура, т.е. не може 

да бъде избрана повторно. 

V. Защита    

28. Системата е защитена срещу неправомерна намеса и възможности за 

манипулация на избора. 

29. Регистрационни форми, в които не са попълнени всички задължителни 

полета, не могат да се въвеждат в системата. 

VІ. Преходни правила 

30. Присъждането на стойности на показателите по рисковите фактори за 

периода до края на 2016 г. се извършва въз основа на данни от Регистъра на 
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обществените поръчки за стойностите на процедурите за 2015 г., определени по 

отменения ЗОП /в сила до 14.04.2016 г./. 


