ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТТА
НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
Съдържание
ЧАСТ І. НОРМАТИВНА УРЕДБА И ОБХВАТ НА ПРАВИЛАТА ЗА
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ................................................................................................. 5
І. ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ И ПРИНЦИПИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ................................................................................................. 7
1. Европейска правна рамка .............................................................................................. 7
2. Национално законодателство ...................................................................................... 14
3. Национална система от органи в областта на обществените поръчки. .................. 15
3.1. Министър на финансите ......................................................................................... 15
3.2. Агенция по обществени поръчки (АОП) .............................................................. 15
3.3 Комисия за защита на конкуренцията (КЗК)......................................................... 17
3.4. Върховен административен съд (ВАС) ................................................................ 17
3.5. Сметна палата на Република България ................................................................. 18
3.6. Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ) ......................................... 18
4. Oсновни принципи при възлагане на обществени поръчки .................................... 18
5. Осигуряване на публичност и прозрачност ............................................................... 19
5.1. Публикуване в "Официален вестник" на Европейския съюз ............................ 19
5.2. Регистър на обществените поръчки (РОП) .......................................................... 21
5.3. Портал за обществените поръчки (ПОП) ............................................................. 24
5.4. Профил на купувача................................................................................................ 25
ІІ. СУБЕКТИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ .............................................................. 28
1. Видове възложители .................................................................................................... 28
1.1. Публични възложители .......................................................................................... 29
1.2. Секторни възложители ........................................................................................... 32
1.3. Възложител за конкретен случай (ad hoc възложител) ....................................... 33
1.4. Делегиране на правомощия ................................................................................... 34
2. Централизирано и съвместно възлагане на обществени поръчки ........................... 34
2.1. Централизирано възлагане ..................................................................................... 34
2.2. Съвместно възлагане на обществени поръчки ..................................................... 38
3. Други участници във възлагателния процес ............................................................. 39
ІІІ. ОБЕКТИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ................................................................ 42
1.Понятие за обществена поръчка .................................................................................. 42
2. Видове обекти на обществени поръчки ..................................................................... 42
2.1. Строителство ........................................................................................................... 42
2.2. Доставки на стоки ................................................................................................... 43
2.3. Предоставяне на услуги ......................................................................................... 43
ІV. ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРИЛОЖНОТО ПОЛЕ НА ЗАКОНА ЗА
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ .......................................................................................... 44
1. Общоприложими изключения .................................................................................... 44
2. Изключения, приложими за публични възложители ................................................ 63
3. Изключения, приложими за секторни възложители ................................................. 70
4. Изключения, приложими при поръчки в областите отбрана и сигурност ............. 76
5. Забрана за злоупотреба при прилагане на изключенията. ....................................... 84

1

ЧАСТ ІІ. ПРОЦЕС НА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ .................... 84
І. ПРОГНОЗИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ПОДГОТОВКА ............................................... 84
1. Вътрешна организация от възложителя на процеса на възлагане ........................... 84
1.1. Нормативни изисквания за наличие на вътрешни правила за управление на
цикъла на обществените поръчки, както и за изграждане на вътрешно специализирано
звено в тази връзка. ................................................................................................................. 84
1.2. Минимално съдържание на вътрешните правила ................................................ 85
1.3. Възможност за делегиране на правомощия.......................................................... 88
2. Идентифициране на потребностите на възложителя и дефиниране на обекта,
предмета и обхвата на обществените поръчки, подлежащи на възлагане. ....................... 89
3. Проучване на пазара Пазарни консултации .............................................................. 91
4. Определяне на приложимия ред на възлагане на обществените поръчки ............. 93
4.1. Изчисляване на прогнозната стойност.................................................................. 93
4.2. Прагови стойности и приложими режими на възлагане ..................................... 98
4.3.Приложими процедури .......................................................................................... 101
4.4. Специфични техники и инструменти за възлагане на поръчки ....................... 107
4.5. Квалификационна система ................................................................................... 110
4.6. Способи за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност .................. 110
4.7. Смесени поръчки .................................................................................................. 111
4.8. Запазени поръчки .................................................................................................. 113
5. Планиране на обществените поръчки. Предварителни обявления ....................... 115
6. Подготовка на процедура за възлагане на обществена поръчка ........................... 119
6.1. Изисквания към кандидатите и участниците в процедурите ........................... 120
6.2. Технически спецификации................................................................................... 141
6.3. Критерии за възлагане .......................................................................................... 150
6.4 Други изисквания относно изпълнението на поръчката .................................... 156
7. Външно участие в подготовката за възлагане. ........................................................ 158
ІІ. ОТКРИВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА............................................................................................................................. 159
1. Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка. ............................ 159
1.1. Решение за откриване ........................................................................................... 159
1.2. Обявление, с което се оповестява откриването на процедура ......................... 161
1.3. Документация за участие ..................................................................................... 166
1.3. Промяна в обявените условия.............................................................................. 168
1.4. Разяснения по документите, свързани с процедурата ....................................... 169
1.5. Удължаване на срока за получаване на оферти ................................................. 170
2. Подготовка и подаване на заявления за участие/оферти ....................................... 172
2.1. Съдържание на заявленията за участие и офертите .......................................... 172
2.2. Доказване на съответствие с изискванията на възложителя ............................ 174
2.3. Подизпълнители. Особени правила за избор на подизпълнители при процедури
за възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност .......................... 181
2.4. Подаване на заявления за участие и на оферти.................................................. 184
3. Разглеждане на заявленията за участие и офертите ............................................... 187
3.1. Комисия за извършване на подбор на кандидатите и на участниците,
разглеждане и оценка на офертите и за провеждане на преговори и диалог .................. 187
3.2. Действия на комисията при разглеждане на заявления за участие и оферти,
подадени на хартиен носител ............................................................................................... 189
3.3. Действия на комисията при разглеждане на заявления за участие или оферти,
подадени по електронен път................................................................................................. 195
4. Оценяване и класиране на офертите. Необичайно благоприятни оферти............ 195
5. Приключване на процедурата ................................................................................... 201

2

5.1. Избор на изпълнител ............................................................................................ 201
5.2. Прекратяване на процедурата за обществена поръчка ..................................... 202
6. Специфични правила при провеждане на някои видове процедури ..................... 206
6.1. Процедура на договаряне без предварително обявление, договаряне без
предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление и пряко
договаряне .............................................................................................................................. 207
6.2. Състезателен диалог ............................................................................................. 235
6.3. Партньорство за иновации ................................................................................... 242
7. Конкурс за проект ...................................................................................................... 248
7.1. Провеждане на открит конкурс за проект .......................................................... 250
7.2. Провеждане на ограничен конкурс за проект .................................................... 253
8. Специфични техники и инструменти за възлагане ................................................. 255
8.1. Електронен каталог ............................................................................................... 255
8.2. Електронен търг .................................................................................................... 256
8.3. Рамково споразумение.......................................................................................... 259
8.4. Динамична система за покупки (ДСП) ............................................................... 265
8.5. Квалификационна система ................................................................................... 269
9. Специфични правила при възлагане на запазени поръчки .................................... 274
ІІІ. ОБЖАЛВАНЕ ............................................................................................................... 276
1. Актове, подлежащи на обжалване ............................................................................ 277
2. Срок за подаване на жалба ........................................................................................ 278
3. Право на обжалване ................................................................................................... 280
4. Подаване на жалба и образуване на производство пред КЗК ................................ 282
5. Временна мярка „Спиране на процедурата” ........................................................... 284
6. Предварително изпълнение на решението за определяне на изпълнител ............ 285
7. Спиране на производството пред КЗК ..................................................................... 287
8. Производство за разглеждане на жалбата................................................................ 287
9. Заседания на КЗК и произнасяне. Диспозитиви ..................................................... 288
10. Обжалване на решенията и определенията на КЗК пред ВАС ............................ 290
11. Разноски, обезщетения и държавни такси. Санкции за възложители. ................ 291
IV. НАРУШЕНИЯ, УСТАНОВЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ............... 293
V. ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА НИСКА
СТОЙНОСТ ......................................................................................................................... 295
1. Национални процедури за възлагане на обществени поръчки .............................. 295
1.1. Публично състезание ............................................................................................ 295
1.2. Пряко договаряне .................................................................................................. 297
1.3. Сключване и изменение на договор .................................................................... 298
2. Възлагане на поръчки на ниска стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП чрез събиране на
оферти с обява, покана до определени лица и директно възлагане ................................. 299
2.1. Събиране на оферти с обява ................................................................................ 299
2.2. Покана до определени лица ................................................................................. 303
2.3. Директно възлагане .............................................................................................. 306
ЧАСТ ІІІ. ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И РАМКОВО
СПОРАЗУМЕНИЕ. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ ........................................... 308
І. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И РАМКОВО
СПОРАЗУМЕНИЕ .............................................................................................................. 308
1. Гаранция за изпълнение............................................................................................. 310
2. Условия и ред за сключване на договор за обществена поръчка/ рамково
споразумение ......................................................................................................................... 312
2.1. Предпоставки за сключване на договора............................................................ 312
2.2. Срок за сключване на договора ........................................................................... 314

3

2.3. Минимално съдържание на договора за обществена поръчка ......................... 316
2.4. Срок на договорите за обществени поръчки ...................................................... 318
2.5. Договор под условие............................................................................................. 319
ІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА .............................................. 320
ІІІ. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ.......................................................................... 322
ІV. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА ИЛИ РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ......................................................... 324
1. Изменение на договор за обществена поръчка или рамково споразумение ........ 324
2. Прекратяване на договор за обществена поръчка или рамково споразумение ... 329
V. УНИЩОЖАВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ИЛИ
РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ........................................................................................ 329
ЧАСТ ІV. ДОКУМЕНТИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ. ВЪНШЕН КОНТРОЛ ............... 331
І. ДОСИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА .............................................................. 332
1. Съдържание на досието на обществената поръчка ................................................. 332
2. Условия и срокове за съхранение на документите. Отговорност ......................... 333
ІІ. ВЪНШЕН КОНТРОЛ НА АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ...... 334
1. Контрол на някои изключения от приложното поле на ЗОП................................. 335
2. Контрол чрез случаен избор ...................................................................................... 338
3. Контрол върху процедури на договаряне без предварително обявяване ............. 344
4. Контрол при някои изменения на договор за обществена поръчка ...................... 347
III. МОНИТОРИНГ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ........................................... 350
1. Същност на мониторинга и правомощия на изпълнителния директор на АОП в тази
връзка ...................................................................................................................................... 350
2. Определяне на процедурите, подлежащи на проверка ........................................... 351
3. Обхват и цел на проверката....................................................................................... 352
4. Срок за изготвяне на становище ............................................................................... 353
IV. ПОСЛЕДВАЩ ВЪНШЕН КОНТРОЛ, ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ СМЕТНАТА
ПАЛАТА И АГЕНЦИЯТА ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ .......... 353
1. Обхват на контрола .................................................................................................... 353
2. Резултат от последващия контрол ............................................................................ 354
3. Органи, осъществяващи последващ контрол .......................................................... 355
3.1. Сметна палата ........................................................................................................ 355
3.2. Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) .................................. 357
V. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ................................ 359
1. Субект на административнонаказателна отговорност ........................................... 359
2. Състави на административни нарушения ................................................................ 360
3. Административни наказания при нарушения на ЗОП ............................................ 370
4. Ред за търсене на административнонаказателна отговорност ............................... 370
Приложение Основни стъпки при провеждане на някои процедури ............................ 374

4

ЧАСТ І. НОРМАТИВНА УРЕДБА И ОБХВАТ НА ПРАВИЛАТА ЗА
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ВЪВЕДЕНИЕ
Стратегическата рамка на държавната политика в областта на
обществените поръчки за период от шест години е очертана в приетата през
2014 г. Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в
България за периода 2014 – 2020 г. (наричана по-долу „Стратегията“).
Документът е разработен в отговор на препоръките на Съвета и на
Комисията по Националната програма за реформи за 2013 г., както и на
Мониторинговия доклад за напредъка по Механизма за сътрудничество и
проверка. Същевременно, той е насочен и към реализиране на националните
цели, определени в съответствие със Стратегията „Европа 2020“ за
интелигентен и устойчив икономически растеж.
Изготвянето и приемането на Стратегията съвпада с подготовката и
подписването на Споразумението за партньорство на Република България,
очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове
за периода 2014-2020 г. (прието с Решение № 532 на Министерския съвет от
21.07.2014 г. и одобрено от Европейската комисия на 07.08.2014 г.). В тази
връзка една от основните задачи на Стратегията е свързана с гарантиране
изпълнението на едно от приложимите общи предварителни условия за
Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), а именно –
изискването за наличие на мерки за ефективно прилагане на
законодателството на ЕС за обществените поръчки в областта на фондовете
по общата стратегическа рамка.
Отчитайки постигнатото до момента в областта на нормативната и
институционална среда, в Стратегията са набелязани редица мерки за
развитие, насочени към осигуряване на приемственост и адекватно
използване на натрупания опит в областта на обществените поръчки, като е
очертана и необходимост от създаване на условия за разходване на
публичните финанси по възможно най-добрия начин, включително чрез
усвояване в максимална степен на средствата от европейските фондове.
Основната цел, формулирана в документа, е „повишаване на ефективността
и законосъобразността при възлагането на обществени поръчки“. За нейното
постигане са определени пет области на въздействие, като за всяка от тях е
дефинирана и съответна подцел:




Рамково, устойчиво и опростено законодателство, в пълно
съответствие с новите европейски директиви (област на
въздействие „Законодателство”);
Установяване на законосъобразна практика (област на въздействие
„Прилагане на законодателството”);
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Повишаване на публичността и прозрачността чрез въвеждане на
изцяло електронни методи и средства при възлагане на
обществените поръчки (област на въздействие „Публичност и
прозрачност на обществените поръчки”);
Създаване на устойчив административен капацитет и повишаване
на професионализма (област на въздействие „Укрепване на
административния капацитет и професионализма в сектора”);
Повишаване на ефективността на предварителния, текущия и
последващия контрол на обществените поръчки (област на
въздействие „Контролна система”).

Във връзка с развитието на нормативната рамка на обществените
поръчки на национално ниво, Стратегията предвижда като основна мярка
разработването и въвеждането на изцяло нов рамков закон, който да
регламентира обществените отношения, свързани с възлагането и
изпълнението на обществени поръчки, в съответствие с променените
правила на ЕС в тази насока (Директива 2014/24/ЕС и Директива 2014/25/ЕС)
и тенденциите, свързани с развитието на националния пазар.
В изпълнение на тази мярка е изготвен проект на нов Закон за
обществените поръчки. Същият е приет от Народното събрание на 2
февруари 2016 г. и обнародван в „Държавен вестник“, бр. 13 от 16 февруари
2016 г. Законът е в сила от 15 април 2016 г., отменяйки Закона за
обществените поръчки от 2004 г.
Доколкото прилагането на новия Закон за обществените поръчки е
тясно свързано с наличието на съответна подзаконова нормативна уредба, в
Стратегията са предвидени и дейности за разработване и приемане на
правилник за неговото прилагане, а при необходимост – и на отделни
наредби, уреждащи някои специфични въпроси (напр. във връзка с
въвеждането на изцяло електронен процес на възлагане). При това,
рамковата структура на новия закон изисква същият да влезе в сила
едновременно с правилника за неговото прилагане. В тази връзка и в
съответствие с § 26, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на
закона, са изготвени проект на Правилник за прилагане на Закона за
обществените поръчки, както и проект на Тарифа за таксите, събирани от
Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд
за производствата по глава двадесет и седма от закона. Те са приети с
Постановление на Министерския съвет № 73 от 05 април 2016 г.,
обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 28 от 8 април 2016 г., и в сила от 15
април 2016 г. (т.е. от датата на влизане в сила на закона).
С цел ефективно прилагане на нормативните разпоредби и
установяване на законосъобразна практика, заложените мерки и дейности по
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втората очертана в Стратегията област на въздействие са насочени към
осигуряване на практическа помощ за правилно разбиране и прилагане на
новия закон и свързаните с него подзаконови актове. Една от тези дейности
включва разработването на настоящия документ.
Практическото ръководство за прилагане на законодателството в
областта на обществените поръчки е изготвено от Агенцията по обществени
поръчки. То е предназначено за широк кръг лица, който включва
възложителите, стопанските субекти (по специално малките и средни
предприятия), участващи в процеса на възлагане и изпълнение на
обществени поръчки, практикуващи юристи и други експерти,
специализирани в областта на обществените поръчки.
Съдържанието на ръководството и начинът на неговото структуриране
до голяма степен са съобразени със съдържанието и структурата на Закона
за обществените поръчки и правилника за неговото прилагане. Представени
са основните понятия и принципи, свързани с възлагането и изпълнението
на обществени поръчки, както и действащото към момента национално
законодателство. Отчетен е и фактът, че законосъобразното организиране и
провеждане на възлагателния процес в редица случаи предполага добро
познаване на релевантните европейски актове.
С оглед практическата насоченост на документа, основните етапи на
възлагателния процес - от планирането на обществените поръчки до
изпълнението и прекратяването на възложените договори, са представени
хронологично, като фокусът е върху нормативно установените възможности
и задължения на основните участници в този процес (възложители,
кандидати и/или участници, изпълнители). Целта е да се разяснят по
достъпен начин приложимите към отделните етапи правила, в т.ч. чрез
илюстриране с конкретни примери, даване на практически насоки и
препоръки, посочване на релевантна съдебна практика, а когато е
приложимо - и на други източници на информация (вкл. ръководства,
методически и практически указания и т.н.).
В допълнение, като приложение към ръководството са проследени
основните практически стъпки при провеждането на два вида процедури открита процедура и процедура на договаряне без предварително обявление.
І. ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ И
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРИНЦИПИ

ПРИ

1. Европейска правна рамка
Договор за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС)
Правилата и принципите, произтичащи от ДФЕС, са пряко приложими
в държавите - членки на Съюза, което означава, че не е налице необходимост
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от въвеждане на национални правила за тяхното прилагане. Нормите от
ДФЕС имат приоритет над националното законодателство, в изпълнение на
принципа за върховенство на правото на ЕС над националното право, поради
което при наличие на национални норми, противоречащи на правилата на
Договора, са приложими европейските норми.
Регламенти
Регламентите са актове, които са задължителни в своята цялост както
за държавите - членки, така и за индивидуалните адресати. Те са пряко
приложими във всички държави – членки, без необходимост от въвеждане
на национални правила за тяхното прилагане. Те се прилагат с приоритет
пред националното законодателство.
В областта на обществените поръчки с регламенти, приети от
Европейската комисия (ЕК), на всеки две години се променят стойностните
прагове, установени в директивите, установяват се стандартните образци,
вкл. и за Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 1,
за CPV – кодовете и др.
Действащите регламенти в областта на обществените поръчки са:
- Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/7 на Комисията от 5 януари 2016
година за установяване на стандартния образец за единния европейски
документ за обществени поръчки;
- Делегиран регламент (ЕС) 2015/2170 на Комисията от 24 ноември
2015 година за изменение на Директива 2014/24/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на прилаганите прагове за процедурите
за възлагане на поръчки;
- Делегиран регламент (ЕС) 2015/2171 на Комисията от 24 ноември
2015 година за изменение на Директива 2014/25/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на прилаганите прагове за процедурите
за възлагане на поръчки;
- Регламент (ЕС) 2015/2340 на Комисията от 15 декември 2015 година
за изменение на Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на
поръчки;
- Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1986 на Комисията от 11 ноември
2015 година за установяване на стандартните формуляри за публикуването
на обявления в областта на обществените поръчки и за отмяна на Регламент
за изпълнение (ЕС) № 842/2011;

Стандартният образец на ЕЕДОП е съгласно чл. 59 от Директива 2014/24/ЕС

1
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- Регламент (ЕО) № 213/2008 на Комисията oт 28 ноември 2007
годиназа изменение на Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Европейския
парламент и на Съвета относно Общия терминологичен речник, свързан с
обществените поръчки (CPV), и на Директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно координиране на процедурите
за възлагане на обществени поръчки, във връзка с ревизирането на CPV.
Директиви
Директивите не са актове с пряко приложение. Те обвързват
държавите -членки, до които са адресирани по отношение постигането на
определен резултат, като оставят на националните органи свобода при
избора на формата и средствата за постигане на този резултат (чл. 288
ДФЕС). За да осигурят спазването на задълженията, произтичащи от
директивите, държавите - членки въвеждат съответните правила в
националните си законодателства чрез подходящи актове.
Действащите директиви в областта на обществените поръчки са:
- Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26
февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива
2004/18/ЕО;
- Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26
февруари 2014 година относно възлагането на поръчки от възложители,
извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката,
транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО;
- Директива 2014/23/ЕС на Еропейския парламент и на Съвета от 26
февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия;
- Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13
юли 2009 година относно координирането на процедурите за възлагане на
някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или
възложители в областта на отбраната и сигурността и за изменение на
директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО;
- Директива 2007/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11
декември 2007 година за изменение на директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО
на Съвета с оглед повишаване на ефективността на процедурите за
преразглеждане при възлагане на обществени поръчки;
- Директива 89/665/ЕИО относно координирането на законовите,
подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до
прилагането на производства по обжалване при възлагането на обществени
поръчки за доставки и за строителство;
- Директива 92/13/ЕИО относно координирането на законовите,
подзаконовите и административните разпоредби относно прилагането на
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правилата на Общността по възлагане на обществени поръчки на субекти,
извършващи дейност във водния, енергийния, транспортния и
телекомуникационния сектор;
- Директива 2014/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16
април 2014 година относно електронното фактуриране при обществените
поръчки.
Решения
Решенията са актове, които са задължителни за държавите –членки и
за индивидуалните адресати. Когато решенията посочват конкретни
адресати, те са задължителни само за тях.
Като примери в областта на обществените поръчки могат да се посочат
решенията на Комисията, във връзка с освобождаване на някои услуги в
отделните държави - членки, които са пряко изложени на конкуренция, от
обхвата на Директива2014/25/ЕС. На Портала на Агенцията по обществени
поръчки (АОП) е публикувано:
- Решение за изпълнение на Комисията от 3 април 2014 година относно
идентифициране на технически спецификации в областта на
информационните и комуникационните технологии (ИКТ), допустими за
позоваване в обществените поръчки (нотифицирано под номер С (2104)
21202.
Практика на Съда на ЕС
Съдът на ЕС е компетентният орган по тълкуването и прилагането на
законодателството на Съюза. Той е институцията, чиято основна цел е да
осигури еднаквото тълкуване и прилагане на законодателството на ЕС във
всички държави - членки. В тази връзка Съдът на ЕС се произнася както по
конкретни правни спорове, в рамките на своята компетентност, така и по
искания за задължително тълкуване на нормите на ЕС. В този случай
произнасянето на съда е преюдициално спрямо последващото произнасяне
от страна на националния съд. При осъществяването на своята дейност,
Съдът на ЕС се ръководи от принципите на самостоятелност, директно
действие и върховенство на правото на ЕС.
Основните области на компетентност на Съда, по отношение на
обществените поръчки, са свързани с:
- издаване на решения, във връзка с разглеждането на дела, отнесени
към Съда от ЕК по чл. 258 от ДФЕС или от държава-членка срещу друга
държава-членка по чл. 259 ДФЕС с твърдения за нарушение на
законодателството на ЕС;
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- издаване на преюдиционални заключения по отправени искания от
национални съдилища по въпроси, които засягат законодателството на ЕС,
съгласно чл. 267 от ДФЕС.
Практиката на Съда на ЕС е достъпна на следния интернет адрес:http://
www.curia.europa.eu.
Споразумение за държавните поръчки (СДП) на Световната
търговска организация (СТО).
ЕС заедно с участващите в него държави - членки са част от СДП на
СТО.
Целта на СДП е да установи многостранна рамка от балансирани права
и задължения по отношение на обществените поръчки с оглед постигане на
либерализация и разширяване на световната търговия. В този смисъл
Споразумението осигурява достъп до пазарите на обществени поръчки на ЕС
при наличие на подобен осигурен достъп до пазарите на третите страни за
държавите от ЕС по отношение на стоките, в обхвата на приложенията на
СДП.
Важно! Доколкото попадат в обхвата на приложения 1, 2, 4 и 5 и
общите забележки към допълнение I на ЕС към СДП, както и на другите
обвързващи Съюза международни споразумения, възложителите са
длъжни да осигурят достъп до националния си пазар на участници от
страни, подписали споразумението за строителството, доставките и
услугите, които попадат в обхвата на приложенията на СДП.
На интернет страницата за СДП на Световната търговска организация
е наличен инструмент, който позволява филтриране на информацията в
базата данни на Споразумението по определени характеристики (ключови
думи) относно участващите страни, обхват на възложителите и обхват на
строителството, доставките и услугите .
СДП се прилага за поръчки над определени прагове, установени в
Споразумението и изразени в специални права на тираж. Праговете,
установени в Директиви 2014/24/ЕС и Директива 2014/25/ЕС, съответстват
на равностойността в евро на праговете в СДП.
Важно! Възложителите имат задължение да не възпрепятстват
достъпа на участници от страни, подписали споразумението, ако
прогнозната стойност на обществената поръчка попада в праговете на
директивите.
При попълване на обявлението за възлагане на обществена поръчка,
публичните и секторни възложители следва да проверят дали предметът
на поръчката е включен в приложенията от споразумението, за да отразят
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вярната информация в поле IV.1.8 от обявленията, свързани с
предварителното оповестяване на планираните поръчки, тяхното
същинско възлагане и информацията за сключените договори.
Актуални тенденции в развитието на обществените поръчки след
приемане на новия законодателен пакет през 2014 г.
В отговор на променящата се политическа, социална и икономическа
среда, е разработена стратегията „Европа 2020“. В нея обществените
поръчки се разглеждат като един от пазарните инструменти, който трябва да
се използва за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж,
и едновременно с това - за гарантиране на най-ефективното използване на
публичните средства. Приемането на директивите е съобразено с
принципите, заложени в стратегията и ключовата роля на обществените
поръчки за създаването на условия за възможно най-силна конкуренция на
вътрешния пазар, съобразена с предизвикателствата на съвременния свят2.
Основната цел на законодателния пакет в областта на обществените
поръчки е да се повиши ефективността на публичните разходи. Това
включва търсенето на най-добрите възможни резултати от обществените
поръчки (икономически най-изгодното използване на средствата),
включително чрез рационализиране на процеса, както и чрез улесняване
достъпа на малките и средни предприятия до участие в процедури по
възлагане.
Сред целите на пакета е възможността възложителите да използват
обществените поръчки в подкрепа на общи обществени цели, които
включват опазване на околната среда, енергийна ефективност и ефективно
използване на ресурсите, борба с промените на климата, насърчаване на
иновациите и социално включване.
Също така е отчетена необходимостта от изясняване на основни
понятия и концепции, за да се гарантира правна сигурност, като се включат
определени аспекти от утвърдената практика на Съда на ЕС в тази област.
Друга от целите на законодателния пакет е опростяването на правилата
за възлагане и повишаване на прозрачността на процедурите, включително
чрез по-широкото навлизане на електронните обществени поръчки и
решения като:
- задължението за осигуряване на възможност за подаване на офертите
по електронен път;

2

Зелена книга относно модернизирането на политиката на обществените поръчки.Към поефективен европейски пазар на обществените поръчки, Брюксел, 27.1.2011COM(2011) 15
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- използването на унифициран стандартен образец на Единен
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), който заменя
съществуващите до момента в отделните държави форми за доказване на
съответствие на кандидатите и участниците в процедурите с изискванията на
възложителя относно критериите за допустимост и подбор;
- поддържане на актуално съдържание на информационната система еCertis, която служи за улеснение на всички заинтересовани лица при найчесто използваните документи и сертификати в хода на процедурите.
С новият пакет се предоставят и нови възможности за участие на МСП
чрез:
- насърчаване разделянето на поръчката на обособени позиции;
- ограничение на изискването за максималния обем на оборота за
стопанските субекти (по правило изискването за максимален оборот не може
да надвишава повече от двукратния размер на прогнозната стойност на
обществената поръчка);
- възможност за директни разплащания за подизпълнителите и др.
Намаляването на административната тежест и по-голямата гъвкавост
на процедурите се изразява в:
- ускоряване на процедурите чрез по-кратки срокове за подаване на
заявления и оферти;
- осигуряване на достъп до цялата документация на поръчката в
електронен вид;
- въвеждане на електронен образец на ЕЕДОП;
- използване на Информационната система на вътрешния пазар (IMI)
за обмен на информация и сътрудничество между държавите в областта на
обществените поръчки;
- правила за улесняване на сътрудничеството между публични органи;
- по-лек режим за секторните възложители;
- опростени правила за социалните и други специфични услуги.
Осигуряването на равнопоставеност на всички участници на всички
етапи от процедурата се реализира чрез:
- дефиниране на понятието „конфликт на интереси“;
- ясни правила за участието на лица в предварителните пазарни
проучвания;
- правила за случаите на изменение на договорите за обществени
поръчки;
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Насърчаването на включването на екологични, социални и иновативни
решения при възлагането на обществени поръчки се гарантира чрез:
- дефиниране на самостоятелен критерий за оптимално съотношение
качество-цена и насърчаване прилагането на подхода за цялостния жизнен
цикъл;
- прилагане на еко-маркировки и насърчаване на еко-иновациите;
- създаване на задължение за спазване на трудовото и социално
законодателство при възлагането на обществени поръчки и др.3
2. Национално законодателство
Действащата правна уредба в областта на обществените поръчки
включва:
- Закон за обществените поръчки (ЗОП), обн. ДВ, бр. 13 от 16.02.2016
г., в сила от 15.04.2016 г.;
- Правилник за прилагане на ЗОП (ППЗОП), приет с Постановление №
73 на МС от 5 април 2016 г.; обн. ДВ, бр. 28 от 8 април 2016 г., в сила от
15.04.2016 г.;
- Тарифа за таксите, които се събират за производствата по глава
двадесет и седма от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК)
и пред Върховния административен съд (ВАС), приет с Постановление № 73
на МС от 5 април 2016 г.; обн. ДВ, бр. 28 от 8 април 2016 г., в сила от
15.04.2016 г.;
- Наредба № Н-18 от 8 август 2016 г. за определяне на методиката за
изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните
превозни средства, обн. ДВ, бр. 66 от 23 август 2016 г., в сила от в сила от
23.08.2016 г.;
- Наредба за критериите и реда за определяне наличието на основни
интереси в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 13, букви "а", "е" и "ж" и чл. 149, ал.
1, т. 2 от ЗОП, които трябва да бъдат защитени при сключване на договор за
обществена поръчка или при провеждане на конкурс за проект, обн. ДВ.
бр.83 от 21 Октомври 2016г., в сила от 25.10.2016 г.;
- Постановление № 191 от 29 юли 2016 г. за одобряване на списък на
стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените
поръчки. Това са стоки, които се търгуват на стокова борса, и за които е
допустимо да се проведе процедура на договаряне без публикуване на
обявление.;

3

EU
Public
Procurement
reform:
Less
bureaucracy,
GROWhttp://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16412/attachments/1/translations/

higher

efficiencyDG

14

- Решение № 591 от 18 юли 2016 г. за определяне на Списък на стоките
и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, т.е. стоките и услугите, предназначени
за възлагане на специализираните предприятия или кооперации на хора с
увреждания, или на стопански субекти, чиято основна цел е социалното и
професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в
неравностойно положение.
Съгласно § 28 от ПЗР на ЗОП, в срок до 1 юли 2017 г. трябва да бъде
издадена наредба, която да регламентира условията и реда за използването
на единната национална електронна уеб-базирана платформа.
3. Национална система от органи в областта на обществените
поръчки.
Секторът „обществени поръчки” обхваща както правната рамка,
разгледана по-горе, така и институционалната рамка за възлагане на
обществени поръчки и осъществяване на политиките в областта, а така също
и отношенията между всички лица и органи, свързани с провеждането на
процедури, обжалването и контрола върху дейността на възложителите,
както и изпълнението на сключените договори.
Институционалната рамка на обществените поръчки обхваща няколко
органа, с правомощия в сектора, а именно: министърът на финансите,
Агенцията за обществени поръчки (АОП), Комисията за защита на
конкуренцията, Сметната палата на Република България, Агенцията за
държавна финансова инспекция и Върховния административен съд.
3.1. Министър на финансите
Съгласно чл. 227 от ЗОП министърът на финансите осъществява
държавната политика в областта на обществените поръчки чрез АОП.
3.2. Агенция по обществени поръчки (АОП)
Агенцията подпомага министъра на финансите при осъществяване на
държавната политика в областта на обществените поръчки. Статутът на АОП
и правомощията на нейният изпълнителен директор са реглементирани в чл.
228 и чл. 229 от ЗОП. В тази връзка дейността на АОП е в следните основни
направления:
3.2.1. АОП е органът, който е отговорен за подготовката на нормативна
уредба по обществени поръчки, съответстваща на европейскитге правила и
норми в тази област, както и за осигуряване на предпоставки за нейното
правилно разбиране и еднакво прилагане от органите и субектите на закона
(възложители, кандидати, участници и изпълнители). За целта АОП:
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- разработва проекти на нормативни актове в областта на
обществените поръчки;
- оказва методическа подкрепа на възложителите чрез издаване на
наръчници, общи методически указания по прилагането на
законодателството, предоставяне на становища по конкретни запитвания на
възложители, преки консултации и др.;
- издава месечен бюлетин с показатели, които характеризират
основните елементи на пазара на обществените поръчки;
- извършва мониторинг на обществените поръчки, въз основа на
информацията, публикувана в Регистъра на обществените поръчки (РОП) и
чрез събиране и обобщаване на практиката по прилагането на закона.
Функциите на АОП по оказване на методическа помощ за
законосъобразност при възлагането на обществени поръчки се реализират и
чрез предвидените в закона контролни правомощия на Агенцията, като на
контрол, във връзка с правилното прилагане на ЗОП, подлежат:
- процедури за възлагане на обществени поръчки, избрани чрез
случаен избор;
- процедури на договаряне без предварително обявление и без
предварителна покана за участие;
- договори, възлагани на основание изключения от приложното поле
на закона;
- изменения на договори за обществени поръчки, когато поради
непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на
допълнителни доставки, услуги или строителство, които не са включени в
първоначалната обществена поръчка, при спазване на определени законови
условия.
Осъществяването на четирите вида контрол от АОП е разгледано
подробно в част ІV, раздел ІІ от наръчника.
3.2.2. АОП осигурява провеждането на процедурите за възлагане на
обществени поръчки в условията на публичност и прозрачност, като за
целта:
- води РОП и поддържа портал за обществените поръчки;
- поддържа списъци на възложители;
- съставя, поддържа и актуализира списъка на външни експерти за
участие в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на
обществени поръчки;
- поддържа списък на лицата, за които с влязло в сила съдебно решение
е установено виновно неизпълнение на договор за обществена поръчка;
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3.2.3. АОП е отговорна за утвърждаването на стандартизирани
изисквания и документи, както и за подпомагане на процеса на електронно
възлагане на обществените поръчки, като за целта:
- организира и управлява процеса по подготовка, изготвяне и
публикуване в РОП на такива стандартизирани изисквания и образци на
документи;
- поддържа и управлява единна централизирана платформа за
възлагане на електронни обществени поръчки, а така също и разработва
правила за използването на тази платформа.
3.2.4. АОП има функции свързани с:
- сътрудничество в областта на обществените поръчки с други органи,
както и с браншови организации;
- изпращане на надлежна информация до ЕК при условията и по реда,
предвидени в ЗОП;
- поддържане и актуализиране на информацията, която се събира и
съхранява в електронната база данни на Европейската комисия (e-Certis),
както и при поискване - предоставяне на други държави членки на
разяснения по информацията в e-Certis.
3.3 Комисия за защита на конкуренцията (КЗК)
КЗК е независим орган, пред който се обжалват решения, действия и
бездействия на възложителите в процедурите за обществени поръчки като
първа инстанция.
Редът за откриване, протичане и приключване на производството по
обжалване пред КЗК е разгледан подробно в част ІІ, раздел ІІІ от наръчника.
3.4. Върховен административен съд (ВАС)
ВАС е втора инстанция, пред която се обжалват решенията, респ.
определенията на КЗК, постановени по жалби срещу решения, действия или
бездействия на възложители при възлагането на обществени поръчки, по
реда на ЗОП.
ВАС разглежда делата по реда на Административнопроцесуалния
кодекс (АПК) като касационна инстанция. При това производство
обжалваното решение на КЗК може да бъде атакувано за неправилност,
нарушение на материалния закон, нарушаване на съдопроизводствените
правила при постановяването му или за необоснованост.
Решението на ВАС е окончателно. Редът за обжалване пред ВАС е
разгледан подробно в част ІІ, раздел ІІІ от наръчника.
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3.5. Сметна палата на Република България
Сметната палата е независим орган за външен одит на бюджета и други
публични средства и дейности, който осъществява последващ контрол върху
дейността на възложителите, разходващи публични средства.
Контролът обхваща проверка на законосъобразността на вече
приключили процедури по ЗОП или други действия по възлагане (напр. чрез
събиране на оферти с покана). Контролните правомощия на Сметната палата
по ЗОП обхващат и изпълнението на сключените договори, респ. рамкови
споразумения за обществени поръчки.
Контролът се осъществява по реда на Закона за Сметната палата.
Начинът за осъществянане на контрол, както и редът за това, са
разгледани подробно в част ІV, раздел ІV от настоящия наръчник.
3.6. Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)
АДФИ е орган на изпълнителната власт, част от администрацията на
министъра на финансите. АДФИ осъществява последващ контрол върху
дейността на възложителите.
АДФИ осъществява контролните си функции по реда на Закона за
държавната финансова инспекция (ЗДФИ), Правилника за прилагане на
ЗДФИ и Устройствения правилник на агенцията.
Начинът за осъществянане на контрол, както и редът за това, са
разгледани подробно в част ІV, раздел ІV от настоящия наръчник.
4. Oсновни принципи при възлагане на обществени поръчки
Обществените поръчки се възлагат в съответствие с принципите на
ДФЕС и по-специално с принципите за свободно движение на стоки, свобода
на установяване и свобода на предоставяне на услуги и взаимно признаване,
както и с произтичащите от тях принципи на:
- равнопоставеност и недопускане на дискриминация;
- свободна конкуренция;
- пропорционалност;
- публичност и прозрачност.
Принципът за равнопоставеност и недопускане на дискриминация се
проявява в изискването на кандидатите и участниците, вкл. чуждестранните
да се предоставят еднакви условия за достъп до обществените поръчки и
равно третиране. Това означава за всички кандидати и участници да се
прилагат едни и същи, предварително обявени критерии и правила както при

18

подбора, така и при оценката на офертите им, вкл. като се осигури на всички
заинтересовани лица достатъчно информация за критериите и правилата,
които ще се прилагат.
Принципът на свободна конкуренция се реализира чрез изискването
процедурата за обществена поръчка да се провежда по начин, който да
позволява възможно най-широко участие на заинтересовани лица. То
гарантира по-високи стандарти за възложителите, по-добро съотношение
цена/качество и следователно по-ефективно разходване на публичните
средства, което същевременно означава и предоставяне на по-добри услуги
на обществото. При възлагането на обществени поръчки възложителите
нямат право да ограничават конкуренцията чрез включване на условия или
изисквания, които дават необосновано предимство или необосновано
ограничават участието на стопански субекти в обществените поръчки.
Принципът за пропорционалност се проявява както в общото правило
за съобразяване на всички условия или изисквания в процедурата с предмета,
стойността, сложността, количеството или обема на обществената поръчка,
така и в конкретни разпоредби (напр. ограничението в размера на общия
оборот и др.)
Спазването на принципа за публичност и прозрачност се обезпечава
чрез осигуряване на възможност за проследяване действията на
възложителите с цел упражняване на обществен контрол върху разходване
на средствата по чл. 1, ал. 1 от ЗОП, а на заинтересованите лица – чрез
осигуряване на достъп до пълната информация, необходима с оглед
евентуалното им участие при възлагане на поръчките. Принципът намира
своето проявление преди всичко във въвеждането на конкретни задължения
за публично оповестяване на документи и информация, които се публикуват
при спазване на приложимите правила.
Проявлението на този принцип е рагледано по-долу в т. 5.
5. Осигуряване на публичност и прозрачност
Основните средства за осигуряване на публичност при възлагане на
обществени поръчки са публикациите на надлежната информация в:
- „Официален вестник“ на ЕС;
- националния Регистър на обществените поръчки (РОП);
- профила на купувача на съответния възложител.
5.1. Публикуване в "Официален вестник" на Европейския съюз
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В "Официален вестник" на ЕС се публикува информация, свързана с
възлагането и изпълнението на поръчки на стойност по чл.20, ал. 1 ЗОП,
както следва:
- предварителните обявления (по чл. 23, ал. 1 ЗОП), включително
когато те се използват за оповестяване откриването на процедура;
- обявленията за обществени поръчки;
- обявленията за изменение или допълнителна информация;
- обявленията за възлагане на поръчки;
- обявленията при конкурс за проект;
- обявленията за изменение на договори за обществени поръчки и
рамкови споразумения;
- обявленията за доброволна прозрачност;
- обявленията за квалификационни системи.
Минималното съдържание на обявленията е регламентирано в
приложения към закона, в зависимост от вида на възложителя, вида и етапа
на процедурата, а когато е приложимо - и предмета на поръчката
(приложения № 4 - 7 от ЗОП). Обявленията се изготвят по образци,
утвърдени с акт на ЕК.
Обявленията се изпращат до Службата за публикации на ЕС чрез АОП,
като се използва безплатна електронна услуга „Електронен подател“ (eSender).
При ползване на услугата e-Sender, възложителите спазват общите
условия за нейното предоставяне, утвърдени със заповед на изпълнителния
директор на АОП. Общите условия и заповедта са публикувани на Портала
за обществени поръчки в раздел „Електронни услуги“4.
Обявлението за изменение или допълнителна информация в областите
отбрана и сигурност (по чл.156, ал. 1, т. 3 ЗОП) се изготвя по образец,
утвърден от изпълнителния директор на АОП.
Информацията за прекратяване на процедура за възлагане на поръчка
в областите отбрана и сигурност се изпраща до АОП с обявление за
възлагане на поръчка. Тази информация се препраща служебно до Службата
за публикации на ЕС като се използва обявлението за изменение или
допълнителна информация.
Важно! За всяко от обявленията до „Официален вестник“,
възложителят трябва да докаже на кои дати са били изпратени чрез

4

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,522253&_dad=portal&_schema=PORTAL
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потвърждение за получаване на обявленията, получено от Службата за
публикации на ЕС.
"Официален вестник" на ЕС предоставя възможност за публикация
на обявления за обществени поръчки, за които не се прилага изискването за
публикуване, при условие че тези обявления са изпратени на Службата за
публикации на Европейския съюз с утвърдените образци на обявления.
5.2. Регистър на обществените поръчки (РОП)
РОП представлява единна електронна база данни с информация за
всички процедури за възлагане на обществени поръчкив страната, достъпът
до която е безплатен.
Съгласно чл. 36, ал.1 ЗОП и чл. 13 ППЗОП, документите и
информацията, които подлежат на публикуване в РОП са:
- решенията по чл. 22, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП;
- обявленията по чл. 35, ал. 1 ЗОП;
- обявленията, свързани с провеждане на процедурите по чл. 18, ал. 1,
т. 12 и 13 ЗОП - за оповестяване на откриването, промените, възлагането на
поръчките и изменението на договорите;
- обявленията за приключване на договорите за обществени поръчки;
- всички промени в обстоятелствата във връзка с документите,
посочени по-горе в това изброяване.;
- информацията по чл. 230, ал. 1, т. 7 ЗОП за всички разходвани
средства за обществени поръчки, възложени директно, чрез събиране на
оферти с обява или покана до определени лица;
- мотивите по чл. 232, ал. 7 ЗОП на възложителите, в случаите когато
не са спазили препоръките в становището от първия етап на осъществявания
от АОП предварителен контрол чрез случаен избор.
- информация при производство по обжалване (чл.15 ППЗОП).
Решенията по чл.22, ал.1 ЗОП и обявленията по чл.35, ал.1 ЗОП и
съдържащата се в тях информация не се публикуват в РОП преди
публикуването на съответните обявления в "Официален вестник" на ЕС. Те
могат да се публикуват в РОП след изтичане на 48 часа от потвърждаването
на получаването на обявленията от Службата за публикации на ЕС,
независимо дали е получено уведомление за публикуването им в
"Официален вестник" на ЕС. Обявленията могат да се публикуват преди този
срок, ако е получено уведомление за публикуването им в "Официален
вестник" на ЕС.

21

Обявленията, публикувани в РОП и в "Официален вестник" на ЕС
следва да съдържат еднаква информация. В обявленията, публикувани на
национално ниво, задължително се посочва датата, на която същите са
изпратени до Службата за публикации на ЕС.
Изпращане на информацията, подлежаща на вписване в РОП
Документите, които подлежат на вписване в регистъра, се изпращат
чрез директно въвеждане от упълномощен потребител с използване на
електронен подпис.
Упълномощен потребител е лице, което е регистрирано като такъв въз
основа на заявление по образец, подадено до АОП от възложителя или лице,
определено от него да организира и възлага поръчките.
Заявлението се подава по електронен път чрез портала, а когато
възложителят (лицето, което организира и възлага поръчките) определи
друго лице за упълномощен потребител, заявлението се изпраща
допълнително на електронна поща с електронен подпис или на хартиен
носител.
При подновяване или издаване на нов електронен подпис на лицето,
регистрирано като упълномощен потребител, се подава ново заявление.
Отказ от вписване на информация в РОП
Вписване на обстоятелства в регистъра се отказва, съгласно чл. 18, ал.1
ППЗОП, когато:
- информацията не е предоставена съгласно утвърдения образец,
включително за съответния вид възложител;
- информацията не е предоставена чрез директно въвеждане от
упълномощен потребител;
- има несъответствие в информацията, посочена в документите, за една
и съща поръчка.
Отказът се съобщава на възложителя в срок 3 работни дни, считано от
получаването на информацията в АОП.
Администриране на информацията в РОП
Регистърът се води и поддържа по начин, който гарантира защита на
информацията, включително чрез нейното периодично и оперативно
архивиране.
За всеки възложител в регистъра се открива партида, по която се
вписват наименование, код по БУЛСТАТ, съответно единен
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идентификационен код (ЕИК) на юридическото лице, което възложителят
представлява. По партидата се извършват всички последващи вписвания
(чл.12 ППЗОП).
В случаите на съвместно възлагане от двама и повече възложители по
чл. 8, ал. 1 ЗОП са възможни два варианта:
- документите, свързани с поръчката да се вписват по партидата на
някой от възложителите;
- да се създаде нова партида.
Възложителите уведомяват АОП по електронна поща с електронен
подпис за взетото от тях решение относно начина на вписване на
документите в регистъра.
Лица, които са избрани за изпълнители на поръчки в областите отбрана
и сигурност и, въпреки че не са възложители по смисъла на ЗОП, имат
задължение да изберат подизпълнителите си при спазване на определените
в закона изисквания, получават уникален номер. Под този уникален номер
се вписват наименование, код по БУЛСТАТ, съответно единен
идентификационен код (ЕИК), както и обявленията за избор на
подизпълнител.
Съгласно чл. 14 ППЗОП всяка обществена поръчка се вписва в
регистъра под уникален номер, който се състои от три части, както следва:
1. първа част - партидата на възложителя;
2. втора част - година на решението за откриване на процедура за
възлагане на обществената поръчка;
3. трета част - 4-цифрено число, което представлява служебен номер
на поредното вписване на процедура за възлагане на обществената поръчка
на съответния възложител за годината и се получава автоматично от
електронната база от данни.
Всички документи за конкретна поръчка, подлежащи на публикуване
в РОП съгласно закона, се вписват по нейния уникален номер.
Освен това, за всяка поръчка в регистъра се предоставя актуална
информация относно крайния срок за подаване на заявления за участие или
оферти. Такава информация не се оповестява за процедурите по чл. 18, ал. 1,
т. 8 - 10 и 13 ЗОП или когато процедурата за възлагане на обществена
поръчка е спряна.
Важно! За договорите за обществени поръчки, сключени след
вътрешен конкурентен избор въз основа на рамково споразумение на
централен орган за обществени поръчки, обявленията за възлагане на
поръчка и за приключване на договора се вписват по партидата на
централния орган за обществени поръчки (чл.14, ал.3 ППЗОП).
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Информацията, подлежаща на вписване в РОП се изпраща по образци,
чрез специализиран софтуер (т.нар. „Редактор на форми“), предоставен от
АОП.
Поправка в документи
Съгласно чл. 16 ППЗОП извън случаите по чл. 100 и 179 ЗОП, се
допуска поправка в следните документи, публикувани в РОП:
- обявление за възлагане на поръчка;
- обявление за резултати от конкурс за проект;
- обявление за изменение на договор за обществена поръчка;
- обявление за приключване на договорите за обществени поръчки.
За отразяване на промени в информацията, която се съдържа в
посочените документи, възложителите изпращат за вписване в регистъра
обявление за изменение или допълнителна информация.
Архивиране на информацията
В регистъра се съдържа информация за процедурите за възлагане на
обществени поръчки, открити през последните 10 години. След изтичането
на този срок информацията се архивира.
Информацията за създадена квалификационна система се архивира
след изтичане на 10 години от датата на прекратяването й или след изтичане
на срока на нейното действие.
Информацията, свързана с рамково споразумение или с динамична
система за покупки, се архивира след изтичане на 10 години, считано от
крайния срок на действие на рамковото споразумение или на динамичната
система за покупки, или от тяхното прекратяване.
5.3. Портал за обществените поръчки (ПОП)
Порталът е централизирана информационна система, създадена и
поддържана от АОП, която дава достъп до данни относно всички аспекти на
обществените поръчки, систематизирани в отделни тематични области и
ориентирани към специфичните интереси на основните групи потребители.
Системата се обновява ежедневно.
В ПОП е представена организацията и дейността на АОП,
нормативната уредба и практиката в областта, както и полезни препратки
към други интернет източници на информация. Порталът предоставя
актуална информация, съобразена с промените в българската и европейска
нормативни уредби и утвърдените добри практики.
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Важно! Порталът е публичен и достъпът до информацията в него е
безплатен.
Чрез портала се осигурява достъп до:
- Единната национална електронна уеббазирана платформа по чл. 40
ЗОП;
- методическите указания по чл. 229, ал. 1, т. 2, буква „а“ ЗОП;
- образците на документи, които възложителите използват при
възлагане на обществени поръчки;
- списъците на възложителите;
- списъка на външните експерти по чл. 229, ал. 1, т. 17 ЗОП;
- списъка на лицата по чл. 57, ал. 4 ЗОП;
- резултати от осъществявания мониторинг на обществените поръчки;
- месечния бюлетин за пазара на обществените поръчки;
- друга информация, свързана с обществените поръчки.

5.4. Профил на купувача
Възложителите са длъжни да поддържат профил на купувача. Той
представлява обособена част от техните електронни страници или от друг
интернет адрес, за който е осигурена публичност.
Уредбата на профила на купувача е в чл. 42 от ЗОП и чл. 24 от ППЗОП.
Важно! Възложителят осигурява неограничен пълен, безплатен и
пряк достъп до всички документи, публикувани на профила на купувача (чл.
23 ППЗОП )
В профила на купувача се публикуват под формата на електронни
документи:
- всички решения, обявления и покани, свързани с откриването,
възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки;
- документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите,
при които поради технически причини или такива, свързани със защита на
информацията, не е възможно осигуряване на неограничен, пълен и пряк
достъп чрез електронни средства;
Важно! В случаите на горното изключение чрез профила на купувача
се оповестяват начинът, мястото и редът за получаване на документите,
които не са достъпни чрез електронни средства (чл. 42, ал. 2 ЗОП).

25

- разясненията, предоставени от възложителите във връзка с
обществените поръчки;
- протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане
на процедурите;
- договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения,
включително приложенията към тях;
- допълнителните споразумения за изменения на договорите за
обществени поръчки и рамковите споразумения;
- обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица;
- становищата на АОП, във връзка с осъществявания от нея
предварителен контрол.
За всяка обществена поръчка, горните документи се обособяват в
електронна преписка.
При публикуване на документите се заличава информацията, по
отношение на която участниците правомерно са се позовали на
конфиденциалност, във връзка с наличието на търговска тайна, както и
информация, която е защитена със закон. На мястото на заличената
информация се посочва основанието за заличаване.
Важно! С публикуването на документите на профила на купувача се
приема, че заинтересованите лица, кандидатите и/или участниците са
уведомени относно отразените в тях обстоятелства, освен ако друго не е
предвидено в този закон (чл. 42, ал. 7 ЗОП).
Срокове за публикуване на документите на профила на купувача
Съгласно чл. 24, ал.1 ППЗОП сроковете за публикуване в профила на
купувача на горе - изброените документи са следните:
- всички решения и обявления, когато подлежат на публикуване - в
деня на публикуването им в регистъра;
- решенията по чл. 22, ал. 1, т. 3 - 10 ЗОП- в деня на изпращането им
на лицата, заявили интерес, на кандидатите или на участниците, а когато не
подлежат на изпращане- в деня на издаването им;
- поканите по чл. 34, ал. 1 ЗОП - в деня на изпращането им на избраните
кандидати;
- поканите по чл. 34, ал. 2 ЗОП- в деня на изпращането им до лицата,
които са заявили интерес за участие;
- протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане
на процедурите - в деня на изпращането на съответното решение по чл. 22,
ал. 1, т. 4 - 10 ЗОП, в зависимост от вида и етапа на процедурата;
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- договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения,
включително приложенията към тях - в деня на публикуване на обявлението
за възлагане на поръчка в регистъра;
- допълнителните споразумения за изменения на договорите за
обществени поръчки и рамковите споразумения:
а) когато са сключени на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3 ЗОП - в деня
на публикуване на обявлението за изменение на договор за обществена
поръчка или на рамково споразумение в регистъра;
б) когато са сключени на основание чл. 116, ал. 1, т. 1, 4 - 6 ЗОП - до 7
дни от сключване на допълнителното споразумение;
- становищата на АОП във връзка с осъществявания от нея
предварителен контрол - в 10-дневен срок от получаването им от
възложителя или от публикуването им в регистъра;
- информацията по чл. 44, ал. 3, т. 1 ЗОП - в 5-дневен срок след
извършване на съответното действие;
- съобщението по чл. 193 ЗОП- в деня на прекратяването.
- съобщението по чл. 43, ал. 4 ЗОП - в деня, в който възложителят е
узнал, че решението не е получено от кандидата или от участника.
Важно! Документите, които се отнасят до определена обществена
поръчка, рамково споразумение или квалификационна система, се
обособяват в електронна преписка в профила на купувача със собствен
номер и дата на създаването.
Срок за поддържане на профила на купувача
Преписката се поддържа в профила на купувача до изтичането на 3
години от:
- прекратяването на процедурата, съответно публикуването на
съобщението по чл. 193 ЗОП - когато не е сключен договор;
- изпълнението на всички задължения по договора, съответно на
всички задължения по договорите в рамковото споразумение,
квалификационната система и динамичната система за покупки.
Важно! Възложителите поддържат профила на купувача по начин,
от който може да се удостовери датата на публикуване на документите
в него.
В профила на купувача се публикува и информация, във връзка с
действията на комисията при разглеждане на оферти и заявления за участие,
подадени на хартиен носител, както следва:
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- уведомлението при промяна в датата, часа или мястото за отваряне
на заявленията за участие или на офертите по чл. 53 ППЗОП;
- информацията за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите
предложения по чл. 57, ал. 2 ППЗОП;
- информацията във връзка с провеждането на конкурс за проект, като
част от процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 79,
ал. 1, т. 9 ЗОП.
Публикуване на информация за обществени поръчки на ниска
стойност.
При възлагане на обществени поръчки на ниска стойност по реда на
Главадвадесет и шеста от ЗОП, възложителят публикува в профила на
купувача обява за събиране на оферти (чл.187, ал.1 ЗОП). Заедно с обявата
възложителите публикуват и техническите спецификации и всяка друга
информация, свързана с изпълнението на поръчката.
Важно! Няма законово задължение за публикуване в профила на
купувача на протокола от работата на комисията за разглеждане и оценка
на офертите и за класиране на участниците.
ЗОП въвежда задължение за уреждане на ред за поддържане на
профила на купувача във вътрешни правила за управление на цикъла на
обществените поръчки на възложителите, когато се разпореждат с годишен
бюджет, включително със средствата, предоставени по линия на различни
европейски фондове и програми, равен или по-голям от 5 млн. лв. (чл. 244
ЗОП).
ІІ. СУБЕКТИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1. Видове възложители
Възложителите от една страна са лицата, които отговарят да
подготовката и провеждането на процедурите за възлагане на обществени
поръчки, а от друга те са и страните по договорите за обществени поръчки.
В новия ЗОП е променен подходът за определяне на кръга
възложители на обществени поръчки, доколкото възложителите са
изчерпателно изброени по групи в чл. 5 ЗОП. Те са разделени на публични и
секторни възложители. Публичните възложители са в обхвата на Директива
2014/24/ЕС, а секторните – в обхвата на Директива 2014/25/ЕС.
Приложимите правила за всяка от двете групи са обособени в отделни части
на закона.
На следващо място новият ЗОП променя начина на дефиниране на
възложителите. Като такива са определени физическите лица,
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представляващи
институция.

съответното

юридическо

лице/

държавен

орган/

1.1. Публични възложители
Публичните възложители са посочени в чл. 5, ал. 1-3 ЗОП. Те са:
1. президентът на Република България;
2. председателят на Народното събрание;
3. министър-председателят;
4. министрите;
5. омбудсманът на Република България;
6. управителят на Българската народна банка;
7. председателят на Конституционния съд на Република България,
административните ръководители на органите на съдебна власт, които
управляват самостоятелни бюджети, както и административните
ръководители на прокуратурите в страната;
8. областните управители;
9. кметовете на общини, на райони, на кметства, както и кметските
наместници, когато са разпоредители с бюджет;
10. председателите на държавните агенции;
11. председателите на държавните комисии;
12. изпълнителните директори на изпълнителните агенции;
13. ръководителите на държавни институции, създадени със закон или
с постановление на Министерския съвет, включително обособени структури
на органите на изпълнителната власт, когато са юридически лица и
разпоредители с бюджет;
14. представляващите публичноправните организации;
15. ръководителите на дипломатическите и консулските
представителства на Република България в чужбина, както и на постоянните
представителства на Република България към международни организации;
16. представляващите лечебните заведения - търговски дружества по
чл. 36 - 37 от Закона за лечебните заведения, собственост на държавата и/или
общините, на които повече от 50 на сто от приходите са от държавния и/или
общинския бюджет, и от бюджета на Националната здравноосигурителна
каса;
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17. ръководителите на централни органи за покупки, създадени за
задоволяване на потребностите на публични възложители.
Публични възложители са и обединенията на възложители по т. 1 – 16,
посочени по-горе.
Публичноправни организации
Определението за „публичноправна организация“ по смисъла на чл.5,
ал.1, т.14 ЗОП е регламентирано в § 2, т. 43 от ДР на ЗОП, като то съдържа
основните характеристики на легалната дефиниция за „публичноправна
организация“ по § 1, т. 21 от ДР на ЗОП /отм/, но в новия ЗОП, определението
е прецизирано в съответствие с чл. 2, параграф 1, т. 4, б. „в” от Директива
2014/24/ЕС.
Според дефиницията в новия ЗОП "Публичноправна организация" е
юридическо лице, за което са изпълнени следните условия:
а) създадено е с конкретната цел да задоволява нужди от общ интерес,
които нямат промишлен или търговски характер;
б) финансирано е с повече от 50 на сто от държавни, териториални или
местни органи или от други публичноправни организации, или е обект на
управленски контрол от страна на тези органи; или има управителен или
надзорен орган, повечето от половината от членовете на който са назначени
от публичен възложител по чл. 5, ал. 2, т. 1 - 14.
Пояснено е, че нуждите от общ интерес имат промишлен или
търговски характер, когато лицето действа в нормални пазарни условия,
стреми се да реализира печалба, като самостоятелно понася загубите от
извършване на дейността си.
Важно! Разликата между новата и отменената дефиниция в закона
е, че в съгласно новата дефиниция изискването за отсъствие на търговски
или производствен характер се отнася до нуждите от общ интерес, които
се цели да бъдат задоволени със създаването на публичноправната
организация, а не до самото лице – “независимо от неговия търговски или
производствен характер”, каквото е изискването по ЗОП/ отм./.
Съгласно практиката на Съда на ЕС, във всеки конкретен случай
следва да се преценява дали едно лице е създадено, за да извършва дейност,
която служи за задоволяване на нужди от обществен интерес, които нямат
търговски или промишлен характер.
Важно! Обстоятелството, че в директивата, респ. новия закон,
изискването за наличие на обществен интерес е отнесено към целта, а не
към дейността, би могло да има практическо значение в случаите, когато
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целта, за която дружеството е създадено бъде постигната и интересът
задоволен. Това означава, че за един субект, в зависимост от дейността му,
качеството на възложител е динамично и след определен момент би могло
да отпадне. Следва да се има предвид и възможността качеството
възложител да възникне при наличие на хипотезите в ЗОП (напр. при
промяна на дейността на юридическото лице, начина на финансиране и др.)
По отношение наличието на обществен интерес могат да се ползват
аргументите на контролните органи (АОП, Сметна палата, АДФИ),
изразени в Протокол № 20 от 01.12.2009г., доколкото се основават на
практиката на Съда на ЕС.5
Съществена промяна в новия ЗОП има и по отношение на лечебните
заведения - търговски дружества (по чл. 36-37 от Закона за лечебните
заведения. В § 2, т. 43 от ДР на ЗОП изрично е посочено, че горните
дружества:
- чийто капитал е поне две трети частна собственост, финансирано с
повече от 50 на сто от държавни, регионални или местни органи или от други
публичноправни организации;
- или е обект на управленски контрол от страна на тези органи;
- или има административен, управителен или надзорен орган, повечето
от половината от членовете на който са назначени от държавните,
регионалните или местните органи или от други публичноправни
организации,
- и което има промишлен или търговски характер,
макар да задоволява нужди от общ интерес, не е "публичноправна
организация" по смисъла и за целите на Закона за обществените поръчки.
Обединения на възложители
Обединения на възложители са неперсонифицираните обединения,
сходни с гражданските дружества.
Важно! Обединяването на публичен възложител с лице, което няма
такова качество, включително и секторен възложител, не изключва
задължението за публичния възложител да прилага съответните правила
на закона.

5

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/sporazumenia/protocol_20_public_interes_za_publiku

vane.pdf
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1.2. Секторни възложители
Секторните възложители са възложители, които извършват дейности,
свързани с: природен газ и топлинна енергия, електроенергия,
водоснабдяване, транспортни и пощенските услуги и експлоатация на
географска област (чл. 123-129 ЗОП).
В съображение (2) от преамбюла на Директива 2014/25/ЕС е посочено,
че приложимите правила за възложителите от тези сектори следва да
осигурят рамка за добри търговски практики и да позволят гъвкавост във
възможно най-голяма степен, като при това се съблюдава прилагането на
принципи по ДФЕС.
Поради това, правилата за възлагане на обществени поръчки,
прилагани от секторните възложители са по-либерални от приложимите
правила за публичните възложители.
Секторните възложители са посочени в чл. 5, ал. 4 ЗОП и обхващат
следния кръг от лица:
- представляващите публичните предприятия и техни обединения,
когато извършват една или няколко секторни дейности;
ЗОП съдържа определение за „публично предприятие“ ( §2, т. 42 от ДР
на ЗОП) Това е всяко предприятие, върху което публични възложители по
чл. 5, ал. 2, т. 1 - 14 ЗОП могат да упражняват доминиращо влияние.
Доминиращо влияние от страна на публичен възложител по чл. 5, ал. 2, т. 1
- 14 ЗОП се предполага във всеки от следните случаи, в които възложителят
пряко или непряко:
а) притежава
предприятието;

мажоритарния

дял

от

записания

б) контролира мнозинството от гласовете,
акциите/дяловете, емитирани от предприятието;

капитал

на

свързани

с

в) може да назначи повече от половината от членовете на
управителния или надзорния орган на предприятието.
2. представляващите търговците или други лица, които не са публични
предприятия, когато въз основа на специални или изключителни права
извършват една или няколко секторни дейности.
„Специални или изключителни права“ са права, предоставени от
компетентен орган по силата на законов, подзаконов или административен
акт, по силата на който се запазва упражняването на секторни дейности за
един или повече субекти, поради което съществено се засяга възможността
на други субекти да извършват такава дейност.
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Не са "специални или изключителни права" права, които са били
предоставени чрез процедура, при която е била осигурена достатъчна
публичност, и които са били:
а) предоставени по реда на този закон или на Закона за концесиите,
или
б) процедури по други правни актове на ЕС по приложение № 12,
които осигуряват достатъчна предварителна прозрачност за предоставяне на
разрешения въз основа на обективни критерии.(§ 2, т. 42 от ДР на ЗОП ).6
3. ръководителите на централни органи за покупки, създадени за
задоволяване потребности на секторни възложители.
ЗОП дава възможност за прилагане на по-облекчен ред от публичен
възложител, който извършва секторна дейност, когато възлага поръчки за
целите на секторната дейност, да прилага правилата, приложими за
секторните възложители (чл. 5, ал. 6 ЗОП).

1.3. Възложител за конкретен случай (ad hoc възложител)
Възложител за конкретен случай е ново понятие в закона. Това са лица,
които не са публични възложители, но възлагат дейност, която се финансира
пряко с публични средства. Следователно, тези лица придобиват качеството
възложител само за конкретен случай, при който поради финансирането на
определена дейност пряко с публични средства, са длъжни да прилагат
правилата на ЗОП.
За да придобие качеството възложител за конкретен случай, лицето
следва с публични средства се финансира пряко с повече от 50 на сто някоя
от следните дейности:
- строителство с прогнозна стойност, по-голяма или равна на 5 000 000
лв.;
- услуги, свързани със строителство по т. 1, когато прогнозната им
стойност е по-голяма или равна на 408 762 лв.
Важно! В случаите на публично финансиране с повече от 50 на сто,
лицето, което възлага поръчката, независимо дали е финансиращият орган
или финансираното лице, действа като възложител за конкретния случай
(чл. 6, ал. 2 ЗОП).
С оглед повишаването на професионализма в сектора и постигането на
по-добра ефективност при разходването на публични средства, ЗОП съдържа
Виж и Обяснителната записка на Комисията относно „специални и изключителни
права“http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15477/attachments/1/translations/
6
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разпоредби относно задълженията на възложителите, във връзка с цялостния
цикъл на управление на обществените поръчки.
Важно! Възложителите носят отговорност за правилното
прогнозиране, планиране, провеждане, приключване и отчитане за
резултатите от обществените поръчки (чл. 5, ал. 1 ЗОП).
1.4. Делегиране на правомощия
Възложителят може да определи длъжностно лице, което да
организира и/или да възлага обществени поръчки вместо него.
Важно! Това делегиране не е свързано с обективната невъзможност
на възложителя да осъществява правомощията си, поради негово
отсъствие, а е свързано с волята му възлагането на дадена обществена
поръчка, поради определени негови съображения, да бъде извършено от
определено длъжностно лице, на което е делегирал изрично прамомощията
си.
Възможността за делегиране на правомощия не може да се използва за
разделяне на обществените поръчки с цел заобикаляне на закона.
При отстъствие на възложителя и обективна невъзможност той да
осъществява правомощията си, възлагането се извършва от друго лице, което
го замества по силата на нормативен, административен или друг акт,
определящ представителството на възложителя.
2. Централизирано и съвместно възлагане на обществени поръчки
2.1. Централизирано възлагане
Новият ЗОП съдържа самостоятелен раздел за централизираното
възлагане на обществени поръчки (раздел V) в съответствие с подхода на
приложимите директиви на ЕС в областта за насърчаване на окрупняването
на търсенето от страна на купувачите и постигане на икономии от мащаба,
включително по-ниски цени и разходи при сделките и по-добро и попрофесионално управление на обществените поръчки.
Тези цели могат да се постигнат чрез концентрация на покупките по
броя на участващите възложители или по обем и стойност във времето.7
За осъществяване на централизирани покупки в ЗОП е предвидено
създаването на централен орган за покупки (ЦОП).

Съображение(19) от Директива 2014/24/EС

7
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"Централен орган за покупки" е възложител, осъществяващ
централизирани дейности по закупуване и евентуално подпомагащи
дейности по закупуване (§2, т. 63 от ДР на ЗОП).
Легалното определение за "централизирани дейности по закупуване" в
§2, т. 64 от ДР на ЗОП се отнася за дейности, които се осъществяват
постоянно в една от следните форми:
а) придобиване на доставки и/или услуги, предназначени за
възложители /ЦОП като продавач на едро/;
б) възлагане на обществени поръчки или сключване на рамкови
споразумения за строителство, доставки или услуги, предназначени за
възложители /ЦОП като посредник/.
Съгласно чл. 95, ал. 1 ЗОП, националният възложител може да се
възползва от предоставените централизирани услуги на ЦОП като продавач
на едро, както и от ЦОП, който функционира като посредник (чл. 95, ал. 2
ЗОП).
Когато централният орган за покупки провежда процедурите за
възлагане на обществена поръчка, той носи цялата отговорност за тяхната
законосъобразност.
Важно! В случаите почл. 95, ал. 1 и 2 ЗОП се приема, че
възложителите са спазили разпоредбите на закона.
В случаите по ал. чл. 95, ал. 2, т. 1 и 2 възложителите отговарят за
законосъобразността на извършваните от тях действия, свързани с избор
на изпълнител и възлагане на конкретните договори за обществени поръчки
при използване на ДСП, управлявана от централния орган за покупки, или на
сключеното от него рамково споразумение.
Подпомагащи дейности по закупуване
"Подпомагащи дейности по закупуване" съгласно §2, т. 35 от ДР на
ЗОП са дейности, подпомагащи закупуването, по-специално следните
форми:
а) техническа инфраструктура, даваща възможност на възложителите
да възлагат обществени поръчки или да сключват рамкови споразумения за
строителство, доставки или услуги;
б) консултации по провеждането или разработването на процедурите
за възлагане на обществена поръчка;
в) подготовка и ръководство на процедурите за възлагане на
обществена поръчка от името и за сметка на въпросния възложител(§ 2, т. 35
от ДР на ЗОП).
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Важно! Възложителите не прилагат процедурите за обществени
поръчки, когато възлагат на централен орган за покупки обществена
поръчка с предмет услуга за изпълнение на централизирани дейности по
закупуване, която може да включва и предоставянето на подпомагащи
дейности по закупуване.
Важно! ЦОП работят по два различни начина. Те могат да действат
като:
- продавачи на едро, които купуват, съхраняват и препродават или
като
- посредници, които възлагат поръчки, управляват динамични
системи за покупки или сключват рамкови споразумения, които да се
използват от възложителите.
ЦОП в областта на отбраната и/или сигурността
Възложителите могат да получават доставки или услуги от или чрез
ЦОП, включително, когато той е европейски публичен орган, който не е
възложители осъществява централизирани дейности по закупуване.
Когато възложителите получават по горния ред доставки или услуги,
се счита, че са спазили закона, ако:
- ЦОП е спазил разпоредбите на ЗОП, а когато е европейски публичен
орган, който не е възложител- правила, еквивалентни на посочените в
закона;
- е осигурена възможност за обжалване.
ЦОП и възложителят
процедурата, която провеждат.

отговарят

за

законосъобразността

на

Ограничение за използване на ЦОП, създаден за изпълнение на
секторни дейности
Доставки, услуги или строителство, възложени от ЦОП по чл. 5, ал. 4,
т. 3, могат да бъдат използвани единствено за изпълнението на секторни
дейности (чл. 95, ал. 7 ЗОП).
Създаване на централни органи за покупки
Група от възложители може да вземе решение за създаване на ЦОП
(чл. 96, ал. 1 ЗОП).
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Централни органи за покупки за нуждите на администрациите на
изпълнителната власт, както и за нуждите на определени сектори се създават
с акт на Министерския съвет.
Важно! Към момента съществуват два ЦОП, създадени с акт на
Министерския съвет:
- ЦОП за нуждите на органите на изпълнителната власт, създаден с
ПМС № 385 от 30.12.2015 г. за дейността на ЦОП за нуждите на органите
на изпълнителната власт; и
- ЦОП в сектор „Здравеопазване”, създаден с ПМС № 146 от
09.06.2015 г. за създаване на ЦОП в сектор „Здравеопазване”.
Правомощията на ЦОП за нуждите на органите на изпълнителната
власт се изпълняват от министъра на финансите, подпомаган от Дирекция
„Централно звено за финансиране и договаряне” в Министерство на
финансите, а правомощията на ЦОП в сектор „Здравеопазване” - от
министъра на здравеопазването, подпомаган от Дирекция „Нормативно
регулиране и обществени поръчки в здравеопазването” към Министерство
на здравеопазването.
ЦОП за нуждите на общините се създават с решение на съответните
общински съвети по предложение на кметовете на общини. Националното
сдружение на общините в Република България може да изпълнява
функциите на ЦОП за възлагане на поръчки за нуждите на общините с
решение на общото събрание.
Общинският съвет, по предложение на кмета, може да вземе решение
за придобиване на доставки и/или услуги от ЦОП по чл. 96, ал. 3 ЗОП, по
споразумение с този орган.
Електронизиране на централизираното възлагане
В съответствие с изискванията по чл. 39 ЗОП, считано от 01.01.2017 г.,
ЦОП следва да провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки
чрез използване на електронни средства за комуникация.
Използване на ЦОП, установен в друга държава членка
Възложителите имат право да се ползват от ДСП, рамковите
споразумения и договорите, сключени от централен орган за покупки,
установен в друга държава членка, в случай че конкретният възложител е
посочен в тях.
При възлагането на поръчки чрез ДСП, както и при определяне на
изпълнител въз основа на рамково споразумение, се прилага
законодателството на държавата членка, в която е установен централният
орган за покупки.
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Важно! Възложителите не могат да използват ЦОП, установен в
друга държава членка, с цел заобикаляне на закона.

2.2. Съвместно възлагане на обществени поръчки
2.2.1. Съвместно възлагане от двама възложители от Република
България
Съгласно чл. 8 ЗОП двама или повече възложители могат да сключат
споразумение за общо възлагане на обществена поръчка, което трябва да
урежда всички организационни, технически и финансови въпроси, свързани
с провеждането на процедурата, сключването на договорите,
разпределението на строителството или доставките или услугите, които са
предмет на поръчката и други.
Възможно е процедурата по възлагане да се провежда съвместно от
името и за сметка на всички възложители, възможно е и един от
възложителите да изпълнява техническите дейности по провеждането на
процедурата, като представлява едновременно себе си и другите
възложители. При всички случаи обаче всеки от възложителите отговаря за
изпълнението на задълженията си по закона.
Когато части от процедурата за възлагане на обществена поръчка не се
провеждат съвместно от името и за сметка на всички възложители, всеки от
тях отговаря за онези части, които се провеждат съвместно.
Всеки възложител носи отговорност за спазване на закона по
отношение на процедури или етапи от процедури, които провежда от свое
име и за своя сметка.
Възложителите уведомяват писмено АОП за партидата в регистъра, по
която се вписват документите, свързани с поръчката, или отправят искане за
създаванена нова партида.
2.1.2. Съвместно възлагане на обществени поръчки с възложители
от други държави членки (чл. 9 ЗОП )
Уредбата на съвместното възлагане на поръчки с възложители от
други държави членки на Съюза е новост в ЗОП.
Възложителите имат право да възлагат обществени поръчки, да
сключват рамкови споразумения или да управляват динамична система за
покупки съвместно с възложители от други държави членки. В случаите на
съвместни рамкови споразумения и динамични системи за покупки
възложителите могат самостоятелно да възлагат договори за обществени
поръчки по тях.
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Когато въпросите, свързани със съвместното възлагане, не са уредени
от споразумение, сключено между Република България и друга държава
членка, съответните възложители сключват споразумение, с което се
определят:
1. задълженията на страните и приложимите национални разпоредби,
които се посочват в документацията за обществената поръчка;
2. организационни, технически и финансови въпроси, свързани с
провеждането на процедурата, сключването на договорите, разпределението
на строителството, доставките или услугите, които са предмет на поръчката,
и други.
Когато договор за обществена поръчка е сключен от името и за сметка
на един от участващите в съвместното възлагане възложители и друг от
участващите възложители придобива строителство, доставки или услуги от
него, се приема, че последният е изпълнил задълженията си по закона.
Когато възложител учредява обединение с възложител/и от други
държави членки, включително европейски групи за териториално
сътрудничество по смисъла на Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския
парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейската група за
териториално сътрудничество (ЕГТС) или други обединения, създадени
съгласно правото на Европейския съюз, приложимите правила за възлагане
на обществени поръчки се определят с акт на компетентния орган на
съвместното обединение. Тези правила могат да са националните разпоредби
на държавата членка, в която се намира седалището на обединението или в
която обединението осъществява своята дейност.
С акта на компетентният орган се определят:
1. срокът за прилагане на правилата, освен когато в учредителния акт
на обединението е определен неограничен срок;
2. видовете или конкретните поръчки, за които се прилагат правилата.
Важно! Възложителите не могат да използват съвместно възлагане
с възложители от други държави членки с цел заобикаляне на закона.

3. Други участници във възлагателния процес
Новият ЗОП въвежда легална дефиниция за "стопански субект" в §2, т.
50 от ДР на ЗОП. Стопански субект е всяко физическо или юридическо лице
или образувание, или обединение от такива лица и/или образувания, които
предлагат на пазара изпълнение на строителство и/или строеж, доставка на
стоки или предоставяне на услуги.
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Стопанските субекти, които участват в процеса на възлагане и/или
изпълнение на договори за обществени поръчки са кандидатите,
участниците и изпълнителите.
„Кандидат“ е стопански субект, който е подал заявление за участие в
двуетапни или триетапни процедури, а именно: ограничена процедура,
състезателна процедура с договаряне, договаряне с предварителна покана за
участие, договаряне с публикуване на обявление, състезателен диалог,
партньорство за иновации или участва в ограничен конкурс за проект (§2, т.
19 от ДР на ЗОП ).
"Участник" е стопански субект, който е представил оферта или проект
или е поканен да участва в преговори (§2, т. 59 от ДР на ЗОП ).
Изпълнител е лице, на което е възложено изпълнението на обществена
поръчка чрез сключен договор за това с възложителя.
Кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена
поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или
юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание,
което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно
законодателството на държавата, в която то е установено8.
Възложителите нямат право да изискват обединенията да имат
определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчка, но
могат да поставят условие за създаване на юридическо лице, когато
участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или
юридически лица, ако това е необходимо за изпълнение на поръчката.
Необходимостта от създаване на юридическо лице се обосновава
изрично в решението за откриване на процедурата.
Възложителят може да поставя условия, които се отнасят до
обединения и се различават от условията за индивидуалните участници или
кандидати, само когато са обективно обосновани с оглед на обстоятелството,
че:
-кандидатът или участникът е обединение, което не е юридическо
лице, и
- не го поставят в неравностойно положение спрямо индивидуалните
кандидати или участници.
Условията не могат да се отнасят до:

Виж определението за „законодателството на държавата, в която то е установено“ в § 2, т. 15 от
ДР на ЗОП
8
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1. начина на разпределяне на работата между членовете на
обединението;
2. националност, териториална обособеност или принадлежност на
част или на всички членове на обединението;
3. начина на доказване на финансови и/или икономически
възможности, както и на технически и професионални способности от
отделни членове на обединението с изключение на изисквания, които
произтичат от нормативен или административен акт, в зависимост от
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,
предвидено в договора за създаване на обединението.
Условията могат да се отнасят до:
1. определяне на партньор, който да представлява обединението за
целите на обществената поръчка;
2. уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена
съгласно приложимото законодателство (чл. 37, ал. 1-3 ППЗОП).
Възложителят може да изиска от кандидат или от участник обединение, което не е юридическо лице, да представи копие от документ,
от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както
и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
1. правата и задълженията на участниците в обединението;
2. разпределението
обединението;

на

отговорността

между

членовете

на

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Важно! Кандидат или участник не може да бъде отстранен от
процедура за възлагане на обществена поръчка на основание на неговия
статут или на правната му форма, когато той или участниците в
обединението имат право да предоставят съответната услуга, доставка
или строителство в държавата членка, в която са установени (чл. 10, ал. 3
ЗОП).
Участие на клон на чуждестранно лице в процедура за възлагане
на обществена поръчка
Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат или
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може
самостоятелно да подава заявления за участие или оферти и да сключва
договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен (чл.
36, ал. 1 ППЗОП).
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В случаите на горната разпоредба, ако за доказване на съответствие с
изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и
професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца,
клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на
разположение тези ресурси.

ІІІ. ОБЕКТИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1. Понятие за обществена поръчка
Съгласно чл. 1, ал. 2 ЗОП „обществена поръчка“ е придобиването от
един или няколко възложители посредством договор за обществена поръчка
на строителство, доставки или услуги от избрани от тях изпълнители,
предназначени за обществени цели или за нуждите на публични
възложители, а при секторни възложители - за изпълнение на секторни
дейности.
От тази дефиниция може да се изведат основните елементи на
понятието обществена поръчка. Те са:
- субектите – страните по договора за обществена поръчка:
възложители (един или повече) и изпълнители (един или повече
икономически оператори), избрани по съответните правила за възлагане;
- обекта – определя се от предмета на договора – за строителство,
доставки или услуги, според най-общата възможна класификация;
- стойността – доколкото „придобиването“ сочи двустранен и
възмезден характер на договора, при който двете страни имат произтичащи
едно от друго насрещни права и задължения за предоставяне на дължима
престация, едната от които е заплащане на цена, като стойност на получено
насреща изпълнение на строителство, доставки или услуги.
Понятието за обществена поръчка се извежда и от легалната
дефиниция на договора за обществена поръчка, доколкото наличието на
договорни отношения е същностен елемент, извън който не може да
съществува обществена поръчка. В § 2, т. 4 от ДР на ЗОП договорът за
обществена поръчка е определен като възмезден писмен договор, сключен
по реда на закона между един или повече възложители и един или повече
изпълнители, с предмет строителство, доставки на стоки или предоставяне
на услуги.
2. Видове обекти на обществени поръчки
2.1. Строителство
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Съгласно закона строителството обхваща:
а) изпълнение или проектиране и изпълнение на строителство,
свързано с една от дейностите по приложение № 1;
б) изпълнение или проектиране и изпълнение на строеж.
Съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗОП като „изпълнение или проектиране и
изпълнение на строеж“ следва да се приема и изпълнение на строеж, за който
възложителят има решаващо влияние върху вида и проектирането му, без
значение от формата на сътрудничество и произхода на използваните
ресурси.
За целите на ЗОП, съгласно § 2, т. 51 от ДР на ЗОП, под „строеж“
следва да се разбира „резултатът от строителни работи или дейности в
областта на строителството, който е достатъчен сам по себе си да изпълнява
икономическа или техническа функция“.
2.2. Доставки на стоки
Те могат да бъдат осъществявани чрез покупка, лизинг, наем или
финансов лизинг, със или без право на закупуване, както и всички
необходими предварителни дейности по употребата на стоката, като
инсталационни или монтажни работи, тестване на машини и съоръжения и
други;
Изброяването на различните видове договорни отношения очертава
разбирането за „придобиване“ в неговия широк смисъл – като получаване на
ползите, без да е необходимо непременно прехвърляне на собствеността. В
този аспект „доставката“ по смисъла на ЗОП, като обект на обществена
поръчка, има по-широко съдържание от разбирането за доставка в
търговското или данъчното законодателство като една или множество
покупко-продажби. Доставка, като обект на обществена поръчка, може да се
реализира и чрез договор за наем (предоставяне на временно ползване срещу
заплащане на цена), лизинг (със или без право на изкупуване), и пр.
2.3. Предоставяне на услуги
Във връзка с възлагането на поръчки за услуги е отчетено
съществуването на услуги, притежаващи специфични социални и други
аспекти, които им придават определен местен характер, обуславящ интерес
от възлагане на поръчката главно за местни стопански субекти. Тези услуги
са обхванати в Приложение № 2 към чл. 11, ал. 3 от ЗОП.

Важно! За определяне на номенклатурите при възлагане на
обществени поръчки се използват кодовете, възприети в Общия
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терминологичен речник, приет с Регламент (ЕО) № 2195/2002 на
Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно Общия
терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV). Ако се
налага използване на други номенклатури, те задължително трябва да са
придружени от посочване на съответствието им с Общия терминологичен
речник.

ІV. ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРИЛОЖНОТО ПОЛЕ НА ЗАКОНА ЗА
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
Изключенията от приложното поле на закона са регламентирани в
глава трета от ЗОП. За яснота те са систематизирани по групи, като в чл. 13
са изброени общите, а в чл. 14 и чл. 15 – приложимите според вида на
възложителите - публични или секторни. Изключенията в ЗОП въвеждат
изцяло тези, предвидени в директивите, като при законодателния подход за
въвеждането им е търсено максимално съответствие и придържане към
съдържанието на съответните текстове от директивите.
В чл. 13 са изброени общите основания, приложими за всички
възложители, като в отделни точки в ал. 1 са описани хипотезите, при които
може да се изключи прилагането на закона - трудови договори, наемане на
земя, процедурите, провеждани по специални правила на международни
организации, някои правни и финансови услуги, договори, свързани с
аспекти, касаещи отбранителните способности на страната или нейната
сигурност, за които публичността не е възможна, и др. Характерно за новия
ЗОП е подробната регламентация на т.нар. вътрешно или "in house" (ин хаус)
възлагане (чл. 14, ал. 1, т. 5-8 от ЗОП), при което възложителят е освободен
от задължението да прилага закона, ако договорът ще се изпълнява от
напълно контролиран от него изпълнител, който доказано работи предимно
за него. За да се избегне свободното ценообразуване при този вид договори
е предвидено то да се регулира от специална методика, която е приложение
към правилника за прилагане на закона.
1. Общоприложими изключения
Разгледаните
възложители.

по-долу

изключения

са

приложими

за

всички

1.1. Законът не се прилага за обществени поръчки и конкурси за
проект, които трябва да се възлагат по правила, установени в
международно споразумение, сключено при спазване разпоредбите на
ДФЕС, между Република България и една или повече трети страни или
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техни автономни области за доставки, услуги или строителство на
обекти, предназначени за съвместна реализация или експлоатация от
подписалите го страни.
Чл. 13, ал. 1, т. 1 от ЗОП
Това основание за изключване от приложното поле на ЗОП изисква
кумулативното изпълнение на няколко условия:
- налице е влязло в сила международно споразумение между
Република България и една или повече държави или автономни области;
- споразумението е сключено при спазване на ДФЕС;
- в споразумението са установени правила за възлагане, които са
различни от тези в европейските директиви и националното законодателство
по обществени поръчки;
- предмет на възлагане са доставки, услуги или строителство на обекти,
които са предназначени за съвместна реализация или експлоатация от
страните по споразумението, и които не включват аспекти от областта на
отбраната и сигурността.
1.2. Законът не се прилага за обществени поръчки и конкурси за
проект, които се възлагат по правилата на международна организация
или международна финансираща институция, когато те са изцяло
финансирани от съответната организация или институция; при
обществени поръчки и конкурси за проект, съфинансирани с повече от
50 на сто от международна организация или международна
финансираща институция, страните договарят приложимите процедури
за възлагане на поръчките.
Чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗОП
За прилагането на това изключение е необходимо едновременно
наличие на следните условия:
- субектът, който предоставя финансирането е международна
организация или международна финансова институция, като това качество
подлежи на установяване и доказване;
- финансирането от тази международна организация
международна финансова институция е повече от 50 на сто.

или

В зависимост от размера на финансирането са възможни две хипотези,
както следва:
поръчката или конкурсът се финансира изцяло от международната
организация или международната финансова институция. В този случай
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възлагането се подчинява на нейните правила, в които следва да се съдържат
конкретни изисквания и процедури за възлагане.
поръчката или конкурсът се финансира частично от международна
организация или международна финансираща институция. В този случай
приложимите правила за възлагане се договарят между страните.
При прилагане на изключението следва да се има предвид, че както в
ЗОП, така и в европейското законодателство по обществени поръчки липсва
дефиниция на понятието “международна организация”. В правната доктрина
обаче са изведени негови съществени белези и характеристики. Като
“международна организация” се определя обединение на субекти на
международното право, главно държави. Обединението следва да притежава
собствена международна правосубектност, която включва дееспособност да
се създават договорни отношения с трети държави, както и възможност да
участва в създаването на международноправни норми. Тази правосубектност
има производен характер, доколкото възниква по силата на международен
договор. Организацията трябва да функционира постоянно чрез система от
органи.
Възлагането следва да се урежда от процедурни правила, които са
различни от тези по приложимите директиви и националното
законодателство по обществени поръчки. Те трябва да се основават на
разпоредби от учредителния договор на организацията или такива, отнасящи
се до изпълнението му. Процедурните правила не трябва да са разработени
за конкретната поръчка или конкурс.
1.3. Законът не се прилага за обществени поръчки и конкурси за
проект, които се възлагат в съответствие с процедури за възлагане на
обществена поръчка, установени от международна организация в нейни
правила.
Чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Относно предпоставките за прилагане на това изключение, от страна
на Европейската комисия е изразявано становище, че е необходимо
наличието на следните условия:
- Институцията, чиито правила за възлагане се спазват има качеството
“международна организация”;
- Възложителят е задължен да приложи процедурните правила за
възлагане на обществени поръчки на международната организация. Подобно
задължение може да произтича например от членство в тази организация.

46

1.4. Законът не се прилага при придобиване или наемане,
независимо с какви финансови средства, на земя, съществуващи сгради
или други недвижими имоти, или права върху тях.
Чл. 13, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Както е възприето и в предходната уредба, и в новия ЗОП са
изключени договорите, чийто предмет включва вещни права върху
недвижими имоти, доколкото те са подчинени на друга императивна уредба.
Поради това е без значение и с какви финансови средства ще се реализира.
Доколкото в основата на изключването е наличието на специална
императивна уредба, то е приложимо единствено към сделките с недвижими
имоти, но не и към други, свързани с тях други услуги – финансови,
консултантски, правни, и др.
1.5. Законът не се прилага при поръчки за закупуване на
програмно време или осигуряване на предавания, които се възлагат на
доставчици на медийни услуги.
Чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗОП
Разпоредбата въвежда чл. 21, буква „и“ от Директива 2014/25/ЕС и
частично чл. 10, буква „б“ от Директива 2014/24/ЕС, от чийто пълен текст
могат да бъдат изведени две групи услуги:
Първата включва дейности по придобиване, разработка, продуциране
или съвместно продуциране на материал за предавания, предназначен за
аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги. За тези услуги е
определен кръгът от възложители, които могат да се позоват на
изключението - доставчиците на радиоуслуги или аудио-визуални медийни
услуги.
Във втората група са поръчки за програмно време или осигуряване на
предавания. Тук доставчиците на радиоуслуги или аудио-визуални медийни
услуги са посочени като изпълнители на поръчките, като липсва
конкретизиране на възложителите, които могат да се ползват от
изключението. Освен това от приложното поле на т.нар. секторна директива
са изключени само дейностите от втората група.
В тази връзка и в съответствие с възприетия в ЗОП подход, към
общоприложимите изключения са отнесени поръчките за закупуване на
програмно време или осигуряване на предавания.
Указание за смисъла, в който следва да се разбират определящите
понятия от фактическия състав на изключението, се съдържа в посочените
директивни разпоредби, чрез препращане към легалните дефиниции в член
1, параграф 1 от Директива 2010/13/ЕС. Тези дефиниции са въведени и в
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националното законодателство - в Закона за радиото и телевизията (ЗРТ),
към който препраща и § 2, т. 6 от ЗОП.
1.6. Законът не се прилага при арбитражни и помирителни услуги.
Чл. 13, ал. 1, т. 6 от ЗОП
По отношение на арбитражните услуги това основание е приложимо
спрямо избора на арбитражен съд.
Що се отнася до т. нар. „помирителни услуги“, в съответствие с
българското законодателство изключението следва да обхваща избора на
медиатор, правно регламентиран като част от доброволна, поверителна
процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове (медиация), при която
трето лице – медиатор, подпомага спорещи страни да постигнат
споразумение, в съответствие с правила, уредени в специален закон (в
българското законодателство - Закона за медиацията).
Общият обединяващ признак, определящ изключването на тези услуги
е, че става дума за дейност по разрешаване на спорове, като правно
допустима и регламентирана алтернатива на процедури пред съд или друг
орган, съществено условие за която е наличие на съгласие и договореност
между две страни относно прилагането на алтернативата, както и избора на
лицето, на което страните ще предоставят решаването на спора
(арбитражния съд или медиатора). Характерът на отношенията, които са
отношения на доверие, както и наличието на специална правна уредба,
регламентираща
избора
и
съответните
процедури,
обуславят
неприложимост на правилата за обществените поръчки спрямо този вид
услуги и изключването им от приложното поле на ЗОП.
1.7. Законът не се прилага за правни услуги, свързани със:
а) представителство на клиент от адвокатско дружество или от
адвокат в арбитражна или помирителна процедура в държава членка,
трета страна или пред международна арбитражна или помирителна
инстанция, или в производство пред съд, юрисдикция или публичен
орган на държава членка, или трета страна, или пред международен съд,
юрисдикция или институция;
б) предоставяне на правни съвети от адвокатско дружество или от
адвокат при подготовката на производство по буква "а", както и
предоставяне на правни съвети по въпроси, които могат да станат
предмет на производствата по буква "а";
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в) удостоверяване и заверяване
задължително се извършват от нотариус;

на

документи,

които

г) предоставянето им от лица, определени от съд или компетентен
орган, или по силата на закон, като изпълнението на услугите е под
надзора на съда или на компетентния орган;
д) упражняването на функции на държавна власт, включително
услуги по съдебното изпълнение, предоставяни от съдия-изпълнител.
Чл. 13, ал. 1, т. 7 от ЗОП
Както е видно от разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 7 от ЗОП, въведеното
в нея изключение обхваща няколко групи правни услуги.
А. Услугите, посочени в буква „а“ и буква „б“ имат систематична
обособеност с оглед връзката си с осъществяване на процесуално
представителство от страна на адвокат или адвокатско дружество. За
точното прилагане на това изключение е необходимо да се изясни
съдържанието на елементите от фактическия състав на различните хипотези.
На първо място са налице нормативно установени ограничения
относно субекта, предоставящ услугите, а именно – адвокат или адвокатско
дружество. За целите на ЗОП, понятието за „адвокат“ е дефинирано в § 2, т.
1 от ДР на закона като „лице по смисъла на чл. 3, ал. 2 или чл. 11 от Закона
за адвокатурата, както и лице, придобило адвокатска правоспособност в
трета страна, когато има право да упражнява процесуално представителство
в арбитражна или помирителна процедура или в производство по чл. 13, ал.
1, т. 7, буква "а" от ЗОП“.
На следващо място, като изискуемо условие за прилагането на
изключението са характеристики на производството, а именно:
- арбитражна или помирителна процедура в държава членка, трета
страна или пред международна арбитражна или помирителна инстанция,
- производство пред съд, юрисдикция или публичен орган на държава
членка, или трета страна, или пред международен съд, юрисдикция или
институция.
Като задължителен елемент от фактическия състав за прилагане на
основанието се явява и връзката с процесуалното представителство в
описаните по-горе производства. Тази връзка следва да бъде в някоя от
описаните в букви „а“ и „б“ форми:
- осъществяване на самото процесуално представителство в
производство от изброените;
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- предоставяне на правни съвети във връзка с евентуално образуване
на такова производство;
- предоставяне на правни съвети по въпроси, които могат да станат
предмет на производство от изброените.
Доколкото осъществяването на процесуално представителство
предполага отношения на доверие „с оглед на личността“, този им характер
е в основата на установената неприложимост на правилата за обществените
поръчки.
Във връзка с предоставянето на правни съвети в хипотезата на
подготовка, или по въпроси, които могат да станат предмет на производство
от описаните, следва да се има предвид, че доколкото става дума за
изключение, те следва да се разбират ограничително, с оглед на което
перспектива от образуване на подобно производство трябва да е налице
непосредствена и реална.
Б. В букви „в“, „г“ и „д“ са обхванати услуги, общото между които е,
че са част от изпълнение на определени държавни функции, свързани с
упражняването на официална власт, и които се изпълняват от органи или
физически лица, определяни или избирани по начин, който не може да се
обхване от правилата на обществените поръчки. В буква „в“ изрично са
конкретизирани услугите по удостоверяване и заверяване, които съгласно
установения правен ред се извършват задължително от нотариуси, чиято
дейност е изцяло регламентирана от специална правна уредба. Аналогично,
в буква „д“ са посочени конкретно услуги, осъществявани от съдияизпълнители, като упражняване на държавни функции, и изцяло
регламентирани в специална нормативна уредба.
Общият критерий за изключване на услугите по буква „г“ е
предоставянето им от лица, чието определяне е в правомощията на съд или
друг компетентен орган, по силата на закон, като самото изпълнение на
услугите се осъществява под надзора на съда или компетентния орган.
Неизчерпателното посочване, с извеждане на изискуемите характеристики и
условия, позволява да се обхванат възможните хипотези, които изцяло
отговарят на критерия в буква „г“. (напр. - в българското законодателство –
функциите на синдик в производство по несъстоятелност).
1.8. Законът не се прилага при финансови услуги във връзка с
емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето на ценни
книжа или други финансови инструменти, включително услугите,
предоставяни във връзка с поемането и управлението на държавния
дълг, услугите, предоставяни във връзка с управлението на системата
на единна сметка и фискалния резерв, услугите, предоставяни от
Българската народна банка, операции, извършвани с Европейския
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инструмент за финансова стабилност и Европейския механизъм за
стабилност.
Чл. 13, ал. 1, т. 8 от ЗОП
За прилагането на това изключение е необходимо да се изясни
съдържанието на специфичните финансови услуги включени в обхвата на
разпоредбата:
- финансови услуги във връзка с емитирането, продажбата,
закупуването или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови
инструменти, включително услугите, предоставяни във връзка с
поемането и управлението на държавния дълг. Например, дейността по
реализирането на ДЦК от името и за сметка на държавата, се осъществява
въз основа на договори за агентство, сключвани от министъра на финансите
в съответствие със специалната нормативна уредба (наредби, издавани от
Българската народна банка). Тези отношения, и договорите, които ги
уреждат, се обхващат от изключението по чл. 13, ал. 1, т. 8 от ЗОП, като
финансови услуги във връзка с емитирането и прехвърлянето на ценни
книжа и други финансови инструменти. Предвид обуславящата връзка със
специална уредба в различни нормативни актове, понятието "Финансови
инструменти" е дефинирано за целите на законодателството по обществени
поръчки в § 1, т. 24 от ДР на ЗОП, посредством препращане към чл. 3 от
Закона за пазарите на финансови инструменти.
Видно от чл. 3. от ЗПФИ, предмет на този закон са следните финансови
инструменти:
1. ценни книжа;
2. инструменти, различни от ценни книжа:
а) инструменти на паричния пазар;
б) дялове на предприятия за колективно инвестиране;
в) опции, фючърси, суапове, форуърдни договори с фиксиран лихвен
процент и други деривативни договори върху ценни книжа, валута, лихвени
проценти, доходи или други деривативни инструменти, индекси или
финансови показатели, задълженията по които могат да бъдат изпълнени
чрез доставка или чрез парично плащане;
г) опции, фючърси, суапове, форуърдни договори с фиксиран лихвен
процент и други деривативни договори върху стоки, задълженията по които
трябва да бъдат изпълнени чрез парично плащане или задълженията по които
могат да бъдат изпълнени чрез парично плащане по искане на една от
страните (извън случаите на неизпълнение или друго основание за
прекратяване на договора);
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д) опции, фючърси, суапове и други деривативни договори върху
стоки, задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез доставка,
когато те се търгуват на регулиран пазар и/или на многостранна система за
търговия;
е) опции, фючърси, суапове, форуърдни договори и други деривативни
договори върху стоки, извън посочените по буква "д", задълженията по
които могат да бъдат изпълнени чрез доставка, които не са търговски ценни
книжа и които съгласно чл. 38, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1287/2006
на Комисията от 10 август 2006 година за прилагане на Директива
2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
задълженията за водене на регистри за инвестиционните посредници,
отчитането на сделките, прозрачността на пазара, допускането на финансови
инструменти за търгуване, както и за определените понятия за целите на
посочената директива, наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1287/2006"
имат характеристиките на други деривативни финансови инструменти в
зависимост от това дали подлежат на клиринг и сетълмент, включително
чрез признати клирингови къщи, или се използват като обезпечение при
маржин покупки или къси продажби;
ж) деривативни финансови инструменти за прехвърляне на кредитен
риск;
з) договори за разлики;
и) опции, фючърси, суапове, форуърдни договори с фиксиран лихвен
процент, както и всякакви други деривативни договори във връзка с
изменения на климата, товарни тарифи, цени на квоти за търговия с емисии,
проценти на инфлация и други официални икономически статистически
показатели, задълженията по които трябва да бъдат изпълнени чрез парично
плащане или задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез парично
плащане по искане на една от страните (извън случаите на неизпълнение или
друго основание за прекратяване на договора), както и всякакви други
деривативни договори, свързани с активи, права, задължения, индекси и
показатели извън посочените по този член, които имат характеристиките на
другите деривативни финансови инструменти в зависимост от това дали се
търгуват на регулиран пазар, подлежат на клиринг и сетълмент,
включително чрез признати клирингови къщи, или се използват като
обезпечение при маржин покупки или къси продажби, както и
деривативните договори съгласно чл. 38, параграф 3 от Регламент (ЕО) №
1287/2006.
По отношение услугите във връзка с управление на държавния дълг, в
закона липсва конкретизация във формулировката, но въпросните услуги
трябва да бъдат разбирани в тесен смисъл, тъй като става въпрос за
изключение от правилата на ЕС за възлагане на обществени поръчки.
Доколкото условието за прилагане на изключението е тези услуги да са
52

свързани с управлението на държавния дълг, тази връзка следва да се
преценява във всеки отделен случай, като тя може да произтича напр. от
определени нормативни изисквания или задължителни съпътстващи
практики. Независимо от вида и съдържанието й, услугата трябва да е в
пряка връзка с реализацията на дейностите по управление на дълга, като
задължителна част от цялостния процес, без която не би било възможно
осъществяването на дейността.
- услугите, предоставяни във връзка с управлението на системата
на единна сметка и фискалния резерв;
За целите на ЗОП, в § 1, т. 56 от ДР на ЗОП се съдържа легална
дефиниция за управление на системата на единна сметка и фискалния резерв,
изведена въз основа на разпоредби от специалната нормативна уредба, която
урежда очертания кръг обществени отношения:
а) централизация на средства, постъпления и плащания чрез транзитни
сметки и СЕБРА и свързаните с това услуги, дейности, програмно и ресурсно
осигуряване съгласно Закона за публичните финанси;
б) управление на ликвидността на системата на единна сметка и
инвестирането на временно свободни средства във финансови инструменти
съгласно Закона за публичните финанси;
в) управление на активите на Държавния фонд за гарантиране
устойчивост на държавната пенсионна система съгласно Закона за
Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна
система;
г) управление на останалите сметки и активи, включени във фискалния
резерв
И тук е необходимо да се отчита, че доколкото става дума за
изключване от приложното поле, прилагането може да бъде строго
ограничително. Наличието на каквато и да е връзка с изброените дейности
само по себе си не е достатъчно да обоснове законосъобразност на
изключването.
- услугите, предоставяни от Българската народна банка – с оглед
качеството й на централна банка;
- операции, извършвани с Европейския инструмент за финансова
стабилност и Европейския механизъм за стабилност;
В съображение 26 от Преамбюла на Директива 2014/24/ЕС, съответно
съобр. 34 от Директива 2014/25/ЕС, е посочено, че „с оглед на
неотдавнашното създаване на Европейския инструмент за финансова
стабилност и Европейския механизъм за стабилност следва да се посочи, че
операциите по линия на този инструмент и този механизъм следва да бъдат

53

изключени от обхвата на настоящата директива“. В тази връзка в член 10,
буква „д“ от Директива 2014/24/ЕС и в чл. 21, буква „г“ от Директива
2014/25/ЕС е предвидено да не се прилагат правилата за обществени поръчки
по отношение на сключваните в тази връзка договори. Посочените
разпоредби от директивите са въведени в чл. 13, ал. 1, т. 8, предл. последно
от ЗОП.
1.9. Законът не се прилага за заеми, независимо от това, дали са
свързани с емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето
на ценни книжа или други финансови инструменти.
Чл. 13, ал. 1, т. 9 от ЗОП
Във връзка с транспонирането на новите европейски директиви в
областта на обществените поръчки, договорите за заем са изключени от
приложното поле на закона, с което е внесена промяна в сравнение с
предходната уредба, при която спрямо тях бяха приложими правилата за
обществените поръчки. Във връзка с изключването им съгласно действащата
уредба, е уместно да се отбележи, че в случаи, когато предоставянето на
кредит е начин за финансиране на определена дейности или проект,
прилагането на изключението ще се отнася единствено до договора за заем
(кредит), но не и към договори за услуги, доставки или строителство, в
изпълнение на проекта, финансиран чрез заема. Тези договори ще трябва да
се възлагат чрез процедури по реда на ЗОП, освен ако не са изключени от
приложното му поле на друго основание.
1.10. Законът не се прилага при трудови правоотношения по
смисъла на § 1, т. 26 от допълнителните разпоредби на Закона за
данъците върху доходите на физическите лица.
Чл. 13, ал. 1, т. 10 от ЗОП
Законодателният подход, избран за определяне приложното поле на
това изключение, е чрез препращане към легална дефиниция - § 1, т. 26 от
ЗДДФЛ от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в която
към категорията на трудови правоотношения по смисъла на Кодекса на
труда, са приравнени и други, изчерпателно изброени правоотношения,
възникващи на различни основания и регламентирани от различна правна
уредба. Общият, обединяващ признак е, че тези правоотношения имат за
предмет предоставянето на работна сила, и именно това обуславя
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неприложимост на правилата за обществените поръчки, както и наличието
на специална правна уредба, която ги регламентира.
Въз основа на определението в §1, т. 26 от ДР на ЗДДФЛ, за целите на
законодателството по обществените поръчки, изключението по чл. 13, ал. 1,
т. 10 от ЗОП е приложимо спрямо следните категории :
а) правоотношенията с работници и служители по Кодекса на труда;
б) правоотношенията с държавни служители и правоотношенията
между министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи или
упълномощени от тях длъжностни лица - от една страна, и служещите в
съответните министерства - от друга, както и служебните правоотношения
между началника на Националната служба за охрана, от една страна, и
офицерите и сержантите - от друга;
в) правоотношенията с членовете на Висшия съдебен съвет, главния
инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет,
съдиите, прокурорите, следователите, административните ръководители и
техните заместници в органите на съдебната власт, държавните съдебни
изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители по Закона за
съдебната власт, включително с кандидатите за младши съдии и младши
прокурори във връзка с получаването на възнаграждение за периода на
обучението им, както и правоотношенията по Закона за Конституционен съд;
г) правоотношенията между Българската православна църква или
друго регистрирано вероизповедание по Закона за вероизповеданията - от
една страна, и нейните (неговите) служители с духовно звание - от друга
страна;
д) правоотношения с лица, получаващи доходи от изборни длъжности;
е) правоотношенията, свързани с наемане на работна сила от
чуждестранно лице, когато трудът се полага на територията на страната,
както и правоотношенията по наемане на работна сила на местно физическо
лице от чуждестранно лице, когато трудът се полага извън територията на
страната;
ж) правоотношенията между работодател по т. 27 и българско или
чуждестранно физическо лице, когато тези правоотношения се установяват
по договор за предоставяне на персонал между работодателя и трето лице;
з) правоотношенията по договори за управление и контрол,
включително с членовете на управителни и контролни органи на
предприятия, извън случаите по чл. 37, ал. 1, т. 9;
и) правоотношенията, независимо от основанието за възникването им,
със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи
повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на
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личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, членкооператори или акционери;
к) правоотношенията със специализантите, които получават
възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от
номенклатурата на специалностите, определени по реда на чл. 181, ал. 1 от
Закона за здравето.
1.11. Законът не се прилага при услуги, свързани с гражданска
отбрана, гражданска защита и предотвратяване на опасности, които се
предоставят от юридически лица с нестопанска цел и които попадат в
обхвата на кодове от Общия терминологичен речник 75250000-3,
75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8;
98113100-9 и 85143000-3 с изключение на услугите на линейки за превоз
на пациенти.
Чл. 13, ал. 1, т. 11 от ЗОП
Изключването на изброените услуги от приложното поле на
директивите, съответно – ЗОП, до голяма степен е мотивирано от
специфичния характер на лицата, които могат да ги предоставят, и с оглед
на който не е обосновано избирането им за изпълнител по правилата на
обществените поръчки. Изключението е приложимо в хипотези, когато
описаните услуги се извършват от юридически лица с нестопанска цел (т.е.
притежаващи правосубектност, независимо от конкретната си форма).
Специфичният обхват на изключението е ограничен и по отношение
на предмета на поръчката - услуги, свързани със ситуации от спешен
характер (услуги по пожарна и аварийна безопасност; услуги по пожарна
безопасност; услуги по гасене на пожари; услуги, свързани с
предотвратяване на пожари; услуги, свързани с борба срещу горски пожари;
услуги по аварийна безопасност; услуги в областта на гражданската защита,
услуги, свързани с ядрената безопасност; някои медицински услуги).
Законодателният подход за определяне на услугите, попадащи в
обхвата на това основание, е посредством точно изброяване на кодовете от
Общия терминологичен речник. От общата група на услугите от клас 8514,
която включва и услуги на линейки по транспортиране на пациенти (с общи
и специализирани услуги, осигурявани в линейката), са извадени услугите
на линейки за превоз на пациенти. Това означава, че когато при превозването
не се извършват специализирани услуги, а единствено се транспортират
пациенти, тогава услугата се възлага по реда на закона.
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1.12. Законът не се прилага при обществени услуги за пътнически
превоз с железопътен транспорт или с метро, когато се възлагат в
съответствие с Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент
и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за
пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна
на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (OB, L
315/1 от 3 декември 2007 г.)
Чл. 13, ал. 1, т. 12 от ЗОП
Изключението обхваща възлагането на специфични по вид
обществени услуги за пътнически превоз, а именно: за превоз с железопътен
транспорт или с метро. Възлагането на тези дейности, извън приложното
поле на ЗОП е допустимо, в случаите когато изборът на изпълнител се
извършва по правилата на Регламент (ЕО) № 1370/2007.
1.13. От приложното поле на закона са изключени обществени
поръчки и конкурси за проект, които не попадат в обхвата на чл. 148,
ал. 1 от ЗОП, т.е. за тях не се прилагат разпоредбите на част четвърта, но
са пряко свързани с дейности в областите отбрана и сигурност.
Поради тяхната специфика законодателят е преценил, че за тези
поръчки следва да се предвидят отделни изключения. Важно е да се има
предвид, че част от тези изключения са аналогични на разгледаните по чл.
13, ал. 1 от ЗОП, а други - на тези, уредени в чл. 149, ал. 1 от ЗОП.
Чл. 13, ал. 1, т. 13 от ЗОП
1.13.1. Законът не се прилага за обществени поръчки, възлагането
на които е свързано с предоставяне на информация, чието разкриване
противоречи на основните интереси на сигурността на страната,
съгласно чл. 346, параграф 1, буква "а" от ДФЕС.
Разпоредбата на чл. 346, пар. 1, б. „а” от ДФЕС позволява позоваване
на изключението, когато прилагането на правилата за възлагане на
обществени поръчки би довело до предоставянето на информация, чието
разкриване противоречи на основните интереси на сигурността на страната.
В този смисъл, изключението е допустимо единствено за поръчки, които са
особено важни за националната сигурност.
1.13.2. Законът не се прилага за обществени поръчки, които
възложителят е задължен да възложи и/или организира по специфични
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процедурни правила съгласно международни споразумения или
договори, сключени при спазване разпоредбите на ДФЕС, между
Република България, от една страна, и една или повече трети страни,
или техни автономни области - от друга, за доставки, услуги или
строителство, предназначени за съвместна реализация или
експлоатация от подписалите ги страни.
Условията за прилагане на изключението са същите, като тези,
кометирани в т. 1.1, поради което тук няма да бъдат разглеждани.
Единствената разлика тук е спецификата на предмета на поръчката.
1.13.3. Законът не се прилага за обществени поръчки, възлагани
на предприятия на държава членка или на трета страна в изпълнение
на международно споразумение или договор, свързан с разполагане на
войски.
Условията за прилагане на изключението са разгледани в т. 4.9. като
разликата между двете основания е предметът на поръчката. Това
изключение се прилага при поръчки, са свързани с дейности в областите
отбрана и сигурност, без обаче да попадат в обхвата на чл. 148, ал. 1 ЗОП.
1.13.4. Законът не се прилага за обществени поръчки, които
възложителят е задължен да възлага или организира в съответствие с
правила, установени от международна организация.
Условията за прилагане на изключението са същите, като разгледаните
в т. 1.3., при съобразяване на специфичния предмет на поръчките, обхванати
от това основание.
1.13.5. Законът не се прилага за обществени поръчки, възлагани
по правилата на международна организация или международна
финансираща институция, когато те са изцяло финансирани от
съответната организация или институция; при обществени поръчки и
конкурси за проект, съфинансирани с повече от 50 на сто от
международна организация или международна финансираща
институция, страните договарят приложимите процедури за възлагане
на поръчките.
Условията за прилагане на изключението са същиите, като тези,
разгледани в т. 1.2. Отново разликата е предметът на поръчката.
1.13.6. Законът не се прилага за обществени поръчки, когато
защитата на основни интереси, свързани със сигурността на страната,
не може да бъде гарантирана чрез поставяне на изисквания, насочени
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към защита на информацията, която възложителят трябва да
предостави при процедура по възлагане на обществена поръчка
съгласно този закон или чрез други мерки с по-малка степен на намеса.
Прилагането на изключението е допустимо при защита на основни
интереси, свързани със сигурността на страната. Защитата на тези интереси
не може да се гарантира при процедура за възлагане на обществена поръчка,
въпреки че възложителят може да постави изисквания напр. за защита на
информация с конфиденциален характер.
1.13.7. Законът не се прилага за обществени поръчки,
изпълнението на които е придружено със специални мерки за сигурност
в съответствие с действащото законодателство с оглед защита на
основни интереси на сигурността на страната.
Прилагането на това изключение също произтича от необходимостта
от защита на основни интереси на сигурността на страната. В тази връзка
изпълнението на поръчката следва да е придружено със специални мерки за
сигурност, регламентирани в действащото законодателство, които са
несъвместими с правилата за възлагане на обществени поръчки.
Доколкото единствената цел, оправдаваща прилагането на част от
изключенията (т. 1.13.1, 1.13.6. и 1.13.7) е защитата на основни интересни,
законодателят е предвидил критериите и редът за определянето на тези
интереси да се уредят в наредба на Министерския съвет ( чл. 13, ал. 2 от
ЗОП).
С ПМС № 264 от 2016 г. е приета Наредба за критериите и реда за
определяне наличието на основни интереси в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 13,
букви „а“, „е“ и „ж“ и чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки,
които трябва да бъдат защитени при сключване на договор за обществена
поръчка или при провеждане на конкурс за проект (обн. ДВ, бр. 83 от 2016
г.).
1.14. Законът не се прилага при обществени поръчки за услуги,
възлагани от възложител на публичен възложител или на обединение от
такива възложители, които имат изключителни права за предоставяне
на съответните услуги по силата на съвместим с разпоредбите на ДФЕС
закон, подзаконов нормативен акт или публикуван административен
акт.
Чл. 13, ал. 1, т. 14 от ЗОП
Това основание е приложимо в случаи, при които единствен възможен
изпълнител на дадена услуга е субект, който има качество на публичен
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възложител (или обединение от такива възложители) като носител на
изключително право да изпълнява тези услуги, предоставено от законов,
подзаконов или административен акт. Този акт не трябва да противоречи на
ДФЕС. В тези хипотези, при сключване на договори на това основание,
възложителят, притежаващ изключително право за извършване на
съответната дейност, се явява страна - изпълнител по договора.
1.15. Законът не се прилага за поръчки за услуги за
научноизследователска и развойна дейност, когато не е изпълнено някое
от следните условия:
а) ползите възникват изцяло за възложителя, за да ги използва при
извършване на дейността си;
б) предоставената услуга се заплаща изцяло от възложителя.
Чл. 13, ал. 1, т. 15 от ЗОП
Това основание е ориентирано към насърчаване съфинансирането на
програми за научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) чрез
привличане на финансови средства от промишлени източници.
В този аспект, както се отбелязва в съобр. 35 от Преамбюла на
Директива 2014/24/ЕС, прилагането на директивите следва да обхваща
поръчки, при които липсва съфинансиране и възлагащият орган изцяло
получава резултатите от НИРД. Именно този специфичен подход, залегнал
в директивите, е възприет и при въвеждането на това основание и в
националния закон – чл. 13, ал. 1, т. 15 от ЗОП.
Разглежданото изключение обхваща три аспекта - предмет на
поръчката, начин на използване на резултата от изпълнението и наличието
или липсата на съфинансиране на поръчката.
Във всички случаи предмет на поръчката е научноизследователска и
развойна дейност (НИРД). В § 2, т. 24 от ДР на ЗОП се съдържа легална
дефиниция, съгласно която НИРД са всички дейности, които обхващат
фундаментални научни изследвания, приложни научни изследвания и
експериментална развойна дейност, като последната може да включва
създаване на прототипи, например устройства за демонстриране
постиженията на нова концепция или нова технология в съответна или
представителна среда.
В Общия терминологичен речник (CPV) тези услуги са включени в
общия код 73000000-2. Доколкото разглежданото изключение се отнася към
т.нар. граждански поръчки, към него следва да се отнесат кодове от
73000000-2 до 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 и 73430000 от CPV.
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Важно е да се отбележи също, че консултантските услуги, предоствяни във
връзка с определена научноизследователска и развойна дейност се възлагат
при спазване на правилата за обществени поръчки.
Прилагането на изключението във всеки конкретен случай обаче
зависи от начина, по който са изпълнени условията, посочени в букви „а“ и
„б“. Възможни са следните варианти:



и двете условия са изпълнени – поръчката следва да се възложи по
реда на закона
което и да е условие не е изпълнено – възлагането на поръчката
може да бъде изключено от приложното поле на закона.

По отношение на посочените условия е необходимо да се подчертае
също, че не следва да се прибягва до фиктивно споделяне на резултатите от
НИРД или използване на символично съучастие в плащания към
изпълнителя с цел неприлагане на правилата за обществените поръчки. Това
би представлявало заобикаляне на закона.
Когато ползите от НИРД остават изцяло за възложителя, но основание
за прилагане на изключението е наличие на съфинансиране, възложителят
ще трябва да може да обоснове, че привличането на финансови ресурси е от
съществено значение за реализацията на поръчката. Възможен общ
принципен критерий за преценка във всеки отделен случай може да бъде
анализът доколко поръчката би могла да се реализира без участието на
външното финансиране.
Що се отнася до ползите е важно да се има предвид, че за целите на
тълкуване на разглежданата разпоредба, те трябва да са едни и същи както
за възложителя, така и за останалите лица, които имат интерес да ползват
резултата, постигнат с направеното изследване или разработка.
1.16. Законът не се прилага за услугите по задължително социално
осигуряване.
Чл. 13, ал. 1, т. 16 от ЗОП
Съображенията за изключването на тези услуги са изложени в
Преамбюла на Директива 2014/24/ЕС (съобр. 6), като се указва, че
директивата не следва да засяга законодателството на държавите членки в
областта на социалната сигурност.
В българското законодателство уредбата, която задава обхвата на това
изключение, се съдържа в Кодекса на социалното осигуряване (КСО), в
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който са уредени задължителните осигурителни права и осигурителни
рискове, както и възможните форми на осигуряване. С оглед на това,
изключението е приложимо спрямо договори, чиито предмет включва
осигуряването на определени рискове, съгласно КСО.
1.17. Законът не се прилага за договори за застраховка, покриващи
отговорност за ядрена вреда, в изпълнение на Виенската конвенция за
гражданска отговорност за ядрена вреда, съставена във Виена на 21
септември 1988 г. (ратифицирана със закон - ДВ, бр. 64 от 1994) (обн.,
ДВ, бр. 76 от 1994 г.; попр., бр. 91 от 1994 г.), и на Закона за безопасно
използване на ядрената енергия.
Чл. 13, ал. 1, т. 17 от ЗОП
Изключението е свързано с изпълнение на ангажимент по прилагане
на международен договор и има ограничено приложение - само по
отношение специфичен кръг договори за застраховка, а именно - за
гражданска отговорност за ядрена вреда.
1.18. Законът не се прилага при договори за услуги, доставки или
строителство, сключвани от възложител по чл. 5, ал. 2, т. 1 - 13 и ал. 4, т.
1, свързани с изграждане на инженерни съоръжения от възпрепятстващ
тип с цел опазване на държавната граница.
Чл. 13, ал. 1, т. 18 от ЗОП
Това основание възпроизвежда национално законодателно решение, за
което липсва директен аналог в изричните текстове на Директива 2014/24/ЕС
и Директива 2014/25/ЕС, дефиниращи изключенията. Приложението му е
строго специализирано и тясно, както по отношение предмета на поръчката,
така и кръга възложители. Може да бъде прилагано от определен кръг
публични възложители - по чл. по чл. 5, ал. 1, т. 1 – 13 от ЗОП, и от секторни
възложители - публични предприятия по чл. 5, ал. 4, т. 1 от ЗОП.
Предметът на договорите може да бъде за доставки, услуги или
строителство, като ограничителният критерий, очертаващ условията за
допустимост е връзката със специалното предназначение – съоръжение от
възпрепятстващ тип, и специалната цел – защита на държавна граница. Тази
връзка трябва да е пряка и непосредствена, при строго ограничително
тълкуване, доколкото е условие за прилагане на норма, с която се дерогира
прилагането на закон.
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2. Изключения, приложими за публични възложители
Разгледаните по-долу изключения са приложими само за публични
възложители.
2.1. Публичен възложител, който извършва дейности, свързани с
пощенски услуги, не прилага закона, когато възлага поръчки или
провежда конкурс за проект във връзка с изпълнение на някоя от
следните дейности:
а) услуги, възлагани с цел реализиране на печалба, свързани с
електронни средства и предоставени изцяло чрез такива средства
(включително защитено предаване на кодирани документи с
електронни средства, адресни разпределителни услуги и предаване на
регистрирана електронна поща);
б) пощенски парични преводи и операции по прехвърляне,
извършвани във връзка с финансовите услуги, обхванати от кодове от
66100000-1 до 66720000-3 по Общия терминологичен речник, и с
услугите по чл. 13, ал. 1, т. 8;
в) филателни услуги;
г) логистични услуги, които съвместяват физическа доставка
и/или складиране с други непощенски дейности.
Чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗОП
Изключението е специфично предвид ограничения кръг от
възложители, които извършват такива дейности. Изисква се дейността на
възложителя да е свързана с предоставяне на пощенски услуги по смисъла
на § 2, т. 38 от ДР на ЗОП. Това са услуги, които се състоят в събиране,
сортиране, пренасяне или доставка на пощенски пратки, независимо дали
попадат в обхвата на универсалната пощенска услуга по смисъла на Закона
за пощенските услуги, или извън нейния обхват. Освен това, за да се
приложи изключението, предметът на поръчките трябва да е свързан с някоя
от дейностите, посочени в букви „а“ – „г“.
2.2. Законът не се прилага от публичен възложител за поръчки и
конкурси за проект, които подпомагат извършвани от него дейности,
свързани с:
а) предоставяне или експлоатиране на обществени електронни
съобщителни мрежи по смисъла на § 1, т. 39 от допълнителните
разпоредби на Закона за електронните съобщения, или
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б) предоставяне на една или повече обществени електронни
съобщителни услуги по смисъла на § 1, т. 40 от допълнителните
разпоредби на Закона за електронните съобщения.
Чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП
Обществена електронна съобщителна мрежа е електронна
съобщителна мрежа, използвана изцяло или основно за предоставяне на
обществени електронни съобщителни услуги, които позволяват пренос на
информация между крайни точки на мрежата.
Обществени електронни съобщителни услуги
съобщителни услуги, достъпни за цялото общество.

са

електронни

2.3. Законът не се прилага при придобиване, разработка,
продуциране или съвместно продуциране на материал за предавания,
предназначен за аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги,
които се възлагат от доставчици на радиоуслуги или аудио-визуални
медийни услуги.
Чл. 14, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Към това изключение са отнесени дейностите от първата група на чл.
10, буква „б“ от Директива 2014/24/ЕС, а именно - придобиване, разработка,
продуциране или съвместно продуциране на материал за предавания,
предназначен за аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги. Липсата
на аналогична разпоредба в т.нар. секторна директива е обусловено от
качеството на субектите, които възлагат тези поръчки - доставчици на
радиоуслуги или аудио-визуални медийни услуги.
Тези особености определят и систематичното място на разпоредбата в
директивите, респ. в ЗОП, а именно при изключенията, приложими само за
публични възложители – чл. 14 ЗОП.
Подходът за разбиране на изключението е зададен в текста на
съображение 23 от преамбюла на Директива 2014/24/ЕС. В него се посочва,
че прилагането на правилата за обществените поръчки не е подходящо за
услуги, възлагани от самите доставчици на медийни услуги за закупуване,
разработване, продуциране или съвместно продуциране на стандартни
предавания и други подготвителни услуги, като например свързаните със
сценарии или художествени дейности, необходими за продуцирането на
предаването. Визираните дейности са пряко свързани с функциите на
доставчиците на медийни услуги (радио- и телевизионни оператори). В
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решение по дело C-337/06 Съдът на Европейския съюз посочва, че
директивата не се прилага за обществени поръчки с предмет услугите,
свързани с присъщата на радио- и телевизионните оператори функции, а
именно със създаването и реализирането на програми, поради
съображенията от културно и социално естество, които правят неподходящо
едно такова прилагане.
Указание за смисъла, в който следва да се разбират определящите
понятия от фактическия състав на изключението, се съдържа в чл. 10, буква
„б“ от Директива 2014/24/ЕС, чрез препращане към легалните дефиниции в
член 1, параграф 1 от Директива 2010/13/ЕС. Тези дефиниции са въведени и
в националното законодателство - в Закона за радиото и телевизията (ЗРТ),
към който препраща и § 2, т. 6 от ЗОП.
2.4. Законът не се прилага за услуги, попадащи в обхвата на кодове
79341400-0, 92111230-3 и 92111240-6 по Общия терминологичен речник
и свързани с политически кампании, когато се възлагат от политическа
партия в рамките на предизборна кампания.
Чл. 14, ал. 1, т. 4 от ЗОП
В обхвата на това изключение са услуги като производство на
пропагандни кино- и видеофилми във връзка и в рамките на конкретна
избирателна кампания. Неприложимостта на правилата за възлагане на
обществени поръчки произтича от неразривната връзка на доставчика на
услуги с негови политически виждания, и по същество е изразяване на
позиция в кампанията.
2.5. Законът не се прилага при обществени поръчки, които се
възлагат от публичен възложител, включително когато извършва
секторна дейност, на юридическо лице, ако са изпълнени едновременно
следните условия:
а) възложителят да упражнява върху юридическото лице контрол,
подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни
звена;
б) повече от 80 на сто от дейността на юридическото лице да е
формирана от изпълнението на дейности, възложени от възложителя
или негови обособени структури или от други юридически лица,
контролирани от възложителя;
в) в юридическото лице - изпълнител, да няма пряко частно
капиталово участие, с изключение на такова, което не е свързано с
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контролни или блокиращи правомощия и не оказва решаващо влияние
върху дейността на юридическото лице.
Чл. 14, ал. 1, т. 5 от ЗОП
Необходимо условие за прилагане на изключението е наличие на
правосубектност, т.е. изпълнителят трябва да е юридическо лице. Това
означава, че изключението не е приложимо например, при възлагане на
поръчки на общинско предприятие от кмета на съответната община, когато
то се явява звено в рамките на структурата на общината.
За изпълнение на условието по б. „а“ възложителят трябва да
упражнява върху юридическото лице контрол, подобен на този, който
упражнява върху собствените си структурни звена. Това е контрол, при
който възложителят има решаващо влияние върху стратегическите цели и
значимите решения на това юридическо лице. Такъв контрол може да бъде
упражняван и от друго юридическо лице, което е контролирано по същия
начин от възложителя.
За изпълнение на условието по б. „б“ е необходимо поне 80 на сто от
дейността на контролираното юридическо лице да е формирана от
изпълнение на дейности за възложителя, за негови обособени структури или
за други юридически лица, контролирани от този възложител, които
съставляват икономическа група.
При изчисляване процентното съотношение в случаите по чл. 14, ал. 1,
т. 5 ЗОП като базов показател може да се вземе средният общ оборот,
изчислен като средноаритметична величина от сумата на годишните
обороти, реализирани през последните три приключили финансови години,
преди годината на възлагането (чл. 14, ал. 4 ЗОП). Съгласно дефиницията за
годишен общ оборот, която се съдържа в т. 66 от ДР на ЗОП, това е сумата
от нетните приходи от продажби (без ДДС, акцизи и др. данъци).
Когато като показател за определяне на процента се използва средният
общ оборот, се съпоставя оборотът, реализиран от изпълнение на дейности
за възложителя, негови обособени структури или за други юридически лица,
контролирани от възложителя, с общия оборот от всички дейности,
извършвани от юридическото лице за същия период (чл. 8, ал. 1 ППЗОП)
При липса на данни за реализираните от контролираното юридическо
лице обороти през тригодишния период, предхождащ годината на възлагане,
се прилагат следните правила, съобразно обстоятелствата:


Когато юридическото лице е новоучредено или не е реализирало
дейност през последните три приключили финансови години, се
взема под внимание неговата бизнес програма. (чл. 8, ал. 3 ППЗОП)
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Когато юридическото лице е учредено или е извършвало дейност за
период, по-кратък от три години, процентното съотношение се
определя от реализираните обороти за приключилите финансови
години и от предвидените годишни обороти в неговата бизнес
програма, за останалата част от този период. (чл. 8, ал. 3 ППЗОП)

Освен реализираният оборот може да се използва и всеки друг
подходящ показател, свързан с изпълнението на дейността. Такъв например
може да е общият размер на извършените разходи от съответното
юридическо лице или възложител, във връзка с предоставените услуги,
доставки и строителство през трите приключили финансови години,
предшестващи възлагането на поръчката (чл. 12, пар. 5, Директива
2014/24/ЕС)
Третото необходимо условие за прилагане на изключението (по б. „в“)
е в капитала на контролираното юридическо лице да няма пряко частно
участие, свързано с контролни или блокиращи правомощия и оказващо
решаващо влияние върху дейността му. Целта на условието е, чрез възлагане
без състезателна процедура, да не се допусне неоправдано предимство на
частен субект в нарушение на конкуренцията.
Цената на договор, който се сключва при условията на чл. 14, ал. 1, т.
5 ЗОП, се определя съгласно методика в Приложение № 1 към чл. 8, ал. 4 от
ППЗОП. Нейното прилагане е аргументирано с основната дейност на
предприятието-изпълнител по такъв договор, която е предоставянето на
услуги и доставки в рамките на групата, а не реализирането им на пазара.
За да се гарантира прозрачност и обективност на ценовата калкулация,
като се цели недопускане формирането на нереални обороти, както и
превъзлагане на дейности на трети лица, в методиката са заложени следните
правила за определяне на цената по тези договори :
- Цената се базира на приложимите счетоводни, технологични и
специфични за съответната дейност стандарти;
- Цената трябва да включва само необходимите за изпълнението
разходи (себестойността); фиксиран процент печалба от 10 на сто върху тези
разходи; други допустими разходи (невъзстановим ДДС; дължими суми за
акцизи, такси, митнически сборове и други, съгласно нормативен акт);
- При определяне на необходимите за изпълнението разходи
(себестойността), изрично са посочени кои разходи могат да бъдат
включвани и кои не в цената;
- Въвежда ограничения в размера на някои разходи, с цел да не се
допусне превъзлагане на част от дейностите (разходи по доставката - не
повече от седем на сто от стойността на вложените материали; максимално
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допустим размер на разходите за външни услуги– двадесет на сто от общия
размер на себестойността).;
- Въвежда правила за действията на възложителя и изпълнителя при
определяне на цената по тези договори, с цел гарантиране на обективни нива
на разходите, включени в ценовата калкулация.
Важно! Когато някое от разгледаните условия отпадне,
възложителят трябва да открие възлагането на нова поръчка със същия
предмет в едномесечен срок от отпадане на условието. Договорът,
подписан при условията на изключението, се прекратява със сключването
по реда на закона на новия договор.
Относно приложимостта на разпоредби от ЗОП в сила от 15.04.2016 г.
спрямо договори за възлагане „in-house“, сключени при условията на ЗОП в
сила до 15.04.2016 г. е публикувано методическо указание на Портала за
обществени поръчки 9.
2.6. В случай че са изпълнени условията по т. 2.5. законът не се
прилага и когато контролирано юридическо лице възлага поръчки на
възложителя, който го контролира, или на друго юридическо лице,
контролирано от същия възложител.
Чл. 14, ал. 1, т. 6 от ЗОП
2.7. Законът не се прилага при обществени поръчки, които се
възлагат от публичен възложител, включително когато извършва
секторна дейност, на юридическо лице, ако са изпълнени едновременно
следните условия:
а) възложителят да упражнява съвместно с други възложители
върху юридическото лице контрол, подобен на този, който упражнява
върху собствените си структурни звена;
б) повече от 80 на сто от дейността на юридическото лице да е
формирана от изпълнението на дейности, възложени от възложителите,
които го контролират, или от други юридически лица, контролирани от
същите възложители;
в) в юридическото лице да няма пряко частно капиталово участие,
с изключение на такова, което не е свързано с контролни или
9

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU_1.pdf
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блокиращи правомощия и не оказва решаващо влияние върху
дейността на юридическото лице.
Чл. 14, ал. 1, т. 7 от ЗОП
Условията за прилагане на изключението са същите, като тези
коментирани в т. 2.5, поради което тук няма да бъдат разглеждани.
Специфичното, в случая, е упражняването на съвместен контрол от страна
на възложителите върху юридическото лице. Съгласно чл. 14, ал. 3 от ЗОП
такъв контрол е налице, когато са изпълнени едновременно следните
условия:
1. управителните и контролните органи на юридическото лице се
състоят от представители на всички участващи в контрола възложители, като
отделните представители могат да представляват няколко или всички
участващи възложители;
2. тези възложители могат съвместно да упражняват решаващо
влияние върху стратегическите цели и значимите решения на юридическото
лице;
3. юридическото лице няма интереси, които са в противоречие с
интересите на контролиращите възложители.
2.8. Законът не се прилага при договори, сключени между двама
или повече публични възложители, включително когато извършват
секторна дейност, когато са изпълнени едновременно следните условия:
а) установява се или се осъществява сътрудничество между тях, за
да се гарантира, че задълженията им за предоставяне на обществени
услуги се изпълняват с оглед постигането на общи за тях цели;
б) осъществяването на сътрудничеството се ръководи единствено
от съображения, свързани с обществения интерес;
в) през последните три години участващите възложители са
извършвали на свободния пазар по-малко от 20 на сто от дейността,
свързана със сътрудничеството.
Чл. 14, ал. 1, т. 8 от ЗОП
Според съображение 27 от Преамбюла на Директива 2014/24/ЕС, респ.
съображение това сътрудничество може да обхваща всички видове
дейности, свързани с изпълнението на услуги и задължения, възложени на
участващите органи или поети от тях. В тази връзка, услугите, предоставяни
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от различните участващи органи, не трябва непременно да бъдат еднакви; те
могат и да се допълват взаимно.
Съгласно директивата сътрудничество следва да се ръководи
единствено от съображения, свързани с обществения интерес.
2.9. Законът не се прилага за договори, сключвани от
Националната здравноосигурителна каса с изпълнители на медицинска
помощ по смисъла на чл. 58 от Закона за здравното осигуряване.
Чл. 14, ал. 8 от ЗОП
Това изключение е приложимо единствено към договорите, които
НЗОК сключва с лечебни заведения или техни обединения по Закона за
лечебните заведения и национални центрове по проблемите на общественото
здраве по Закона за здравето.
Лечебните заведения са организационно обособени структури на
функционален принцип, в които лекари или лекари по дентална медицина
самостоятелно или с помощта на други медицински и немедицински
специалисти осъществяват дейности, регламентирани в чл. 2 от ЗЛЗ.
Националните центрове по проблемите на общественото здраве са
юридически лица на бюджетна издръжка с принципал министъра на
здравеопазването, осъществяващи дейности, регламентирани в чл. 23, ал. 1
от Закона за здравето.
2.10. Законът не се прилага при възлагането на дейности в горски
територии за създаване на гори, добив на дървесина и недървесни
горски продукти.
Чл. 17, ал. 2 от ЗОП
Изключването на очертаните дейности е национално законодателно
решение, обвързано и обосновано като основен аргумент със специфичния
характер на обхванатите дейности. В тези случаи възлагането се
осъществява по реда на Закона за горите.

3. Изключения, приложими за секторни възложители
Разгледаните по-долу изключения са приложими само за секторни
възложители.
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3.1. Секторен възложител не прилага ЗОП, когато възлага
поръчки за доставки с цел препродажба или лизинг на трети лица, при
положение че той не се ползва със специални или изключителни права
да продава или да отдава под наем или на лизинг предмета на такива
поръчки и други субекти могат свободно да извършват такава дейност
при същите условия.
Чл. 15, ал. 1, т. 1 от ЗОП
На това основание са изключени от приложното поле на правилата за
обществените поръчки договорите, които секторен възложител сключва с
цел да препродаде или да даде под наем закупена или наета от него стока.
Това са продажби или отдаване под наем, които не съставляват
извършваната от него секторна дейност, и могат да се извършват свободно
при същите условия и от други лица, в условията на свободна конкуренция.
3.2. Законът не се прилага при възлагане на поръчки или конкурси
за проект за цели, които не са свързани с извършването на секторни
дейности, или за извършване на някоя от тези дейности в трета страна,
при условие че не се използва мрежа или географски район в рамките
на Европейския съюз.
Чл. 15, ал. 1, т. 2 от ЗОП
В основата на това изключение е определянето на дадена дейност като
секторна, въз основа на което възниква качеството възложител и
задължението за прилагане на ЗОП. Хипотезите, при които ще бъде
обоснована неговата приложимост могат да се обособят в две направления,
които по същество са самостоятелни алтернативи:
-поръчката или конкурсът за проект са предназначени за цели,
различни от секторната дейност, обусловила качеството на секторен
възложител, или
-поръчката или конкурсът са свързани със секторна дейност в трета
страна, чието определяне като такава предпоставя използване на фиксирани
мрежи или експлоатация на географски район, но тези мрежи или географски
район са извън рамките на Европейския съюз.
В първата хипотеза, за да се приложи изключението, е необходимо
пълно разграничение на дейността, във връзка с която се възлага поръчката
или конкурса, и доказване липсата на връзка с извършваната секторна
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дейност от възложителя, т.е. това трябва да бъде друга, различна дейност,
която не се определя като секторна.
С оглед прилагането на втората хипотеза, за целите на закона
"фиксирани мрежи за обществени услуги", съгласно § 1, т. 60 от ДР на ЗОП,
са:
а) преносните и разпределителните мрежи по смисъла на Закона за
енергетиката - за дейностите по чл. 124 и 125 от ЗОП;
б) водоснабдителна система и канализационна система по смисъла на
§ 1, ал. 1, т. 32 и 33 от допълнителните разпоредби на Закона за водите - за
дейностите по чл. 126 от ЗОП.
3.3. Законът не се прилага при възлагане на поръчки за доставка
на вода, ако този възложител извършва дейности по чл. 126, ал. 1, т. 1 и
2 от ЗОП.
Чл. 15, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Изключени са доставките на вода от типа покупки на вода като
суровина, чрез която секторният възложител обезпечава секторната си
дейност.
3.4. Секторен възложител не прилага ЗОП при възлагане на
поръчки за доставка на енергия или на горива за производство на
енергия, ако този възложител извършва дейности по чл. 124, ал. 1, т. 1 и
2, чл. 125, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 128 от ЗОП.
Чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗОП
На това основание от приложното поле на закона са изключени
поръчки за снабдяване с енергия или горива за производство на енергия,
възлагани от секторни възложители от областта на енергетиката,
извършващи дейност по снабдяване с енергия или горива за енергия, както
следва:
- предоставяне или експлоатация на фиксирани мрежи за обществени
услуги във връзка с производството, преноса или разпределението на газ или
топлинна енергия, както и снабдяване на такива мрежи с газ и топлинна
енергия (чл. 124, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, в съответствие с чл. 8, пар. 1 от
Директива 2014/25/ЕС);
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- предоставяне или експлоатация на фиксирани мрежи за обществени
услуги във връзка с производството, преноса или разпределението на
електроенергия, както и снабдяване на такива мрежи с електроенергия (чл.
125, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, в съответствие с чл. 9, пар. 1 от Директива
2014/25/ЕС).
- добив на нефт или природен газ (чл. 128, т. 2 от ЗОП, в съответствие
с чл. 14, б. „а“ от Директива 2014/25/ЕС);
- проучвания за или добив на въглища или други твърди горива (чл.
128, т. 3 от ЗОП, в съответствие с чл. 14, б. „б“ от Директива 2014/25/ЕС).
Изключението е приложимо към поръчки от типа покупки (доставки)
на посочените по-горе суровини, за обезпечаване на дейността на секторния
възложител, която го определя като такъв.
3.5. Секторен възложител не прилага ЗОП при възлагане на
поръчки на свързано предприятие:
а) за услуги - при условие че най-малко 80 на сто от средния общ
оборот на свързаното предприятие за предходните 3 години е
реализиран от предоставяне на услуги на възложителя или на други
предприятия, с които то е свързано, като се отчетат всички идентични
или сходни услуги, предоставени от това предприятие;
б) за доставки - при условие че най-малко 80 на сто от средния общ
оборот на свързаното предприятие за предходните 3 години е
реализиран от предоставянето на доставки на възложителя или на други
предприятия, с които то е свързано, като се отчетат всички идентични
или сходни доставки, предоставени от това предприятие;
в) за строителство - при условие че най-малко 80 на сто от средния
общ оборот на свързаното предприятие за предходните 3 години е
реализиран от предоставянето на строителство на възложителя или на
други предприятия, с които то е свързано, като се отчете цялото
предоставено от това предприятие строителство.
Чл. 15, ал. 1, т. 5 от ЗОП
Първото условие за прилагане на разглежданото изключение е
наличието на свързаност по смисъла на § 1, т. 44 от ДР на ЗОП между
секторен възложител и друго предприятие. Съгласно легалната дефиниция в
§ 1, т. 44 от ДР на ЗОП "свързано предприятие" е предприятие, чиито
годишни отчети са консолидирани с тези на възложителя и в съответствие
със Закона за счетоводството, или всяко предприятие, което:
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може да е пряко или непряко под доминиращото влияние от страна
на възложителя, или
може да упражнява доминиращо влияние върху възложителя, или
заедно с възложителя попада под доминиращото влияние на друго
предприятие поради собственост, финансово участие или
правилата, които се прилагат към него.

Доминиращо влияние се предполага във всеки от следните случаи, в
които възложителят пряко или непряко:




притежава мажоритарния дял от записания капитал на
предприятието;
контролира
мнозинството
от
гласовете,
свързани
с
акциите/дяловете, емитирани от предприятието;
може да назначи повече от половината от членовете на
управителния или надзорния орган на предприятието.

Второто условие за прилагане на разглежданото изключение е наймалко 80 на сто от средния общ оборот на свързаното предприятие за
предходните три приключили финансови години да е реализиран от
предоставяне на услуги (съответно на доставки) на възложителя или на
други свързани предприятия, като се отчитат всички идентични или сходни
услуги, съответно идентични или сходни доставки, предоставени от това
предприятие. (чл. 15, ал. 1, т. 5, б. „а” и б. „б”от ЗОП)
В съответствие с чл. 9, ал. 1 от ППЗОП както при договори за доставки,
така и при договори за услуги, основните правила, които следва да се имат
предвид при изчисление на съотношението по чл. 15, ал. 1, т. 5, б. „а“ и „б“
са:
Съпоставят се определените в т. 1 и т. 2 средни обороти на свързаното
предприятие за посочения по-горе период.
1. Реализираният среден общ оборот* от предоставените на
възложителя или на други свързани предприятия доставки (съответно
услуги), идентични и сходни с предмета на поръчката.
*Забележка: Под общ оборот следва да се разбира реализираният само
от идентични и сходни доставки (съответно услуги), предоставени на
възложителя и другите свързани предприятия.
2. Реализираният среден съвкупен оборот** от всички идентични и
сходни доставки (съответно услуги), предоставени на всички клиенти на
това предприятие. (чл. 9, ал. 1, ППЗОП)
**Забележка: Под съвкупен оборот следва да се разбира реализирания
от идентични и сходни доставки (съответно услуги), предоставени на
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възложителя, на другите свързани предприятия и на всички други
несвързани лица.
Важно! Когато не едно, а две или повече предприятия, свързани с
възложителя, предоставят идентични или сходни доставки, услуги или
строителство, при изчисляване на размера на оборота по чл. 15, ал. 1, т. 5
от ЗОП се взема предвид общият оборот на тези предприятия от
предоставянето на съответните доставки, услуги или строителство (чл.
15, ал. 5 от ЗОП).
По отношение на реализирания оборот от предоставяне на
строителство по чл. 15, ал. 1, т. 5, б. „в” от ЗОП, не се изисква изследване на
неговия идентичен и сходен с предмета на поръчката характер. Средният
общ оборот за тригодишния период в съотношението се формира не от
строителството с идентичен и сходен характер, а от общия оборот от
предоставеното строителство на възложителя или на други свързани
предприятия. Този оборот се съпоставя със средния съвкупен оборот от
предоставеното строителство на всички клиенти на това предприятие, който
включва предоставеното строителство на възложителя, на другите свързани
предприятия и на всички други несвързани лица с това предприятие.
По правило при определяне на процентното съотношение се изисква
оборотите (елементи на калкулацията) да са представени за последните три
приключили финансови години, освен когато това е обективно невъзможно.
За тези случаи ЗОП предвижда изрични правила, съобразени със съответното
обстоятелство.
- Когато предприятието е новоучредено и/или не е реализирало
дейност, се вземат под внимание предвидените обороти в неговата бизнес
програма. (чл. 9, ал. 2 ППЗОП)
- Когато предприятието е учредено или е извършвало дейност за
период, по-кратък от изследвания тригодишен период, процентното
съотношението се определя като се вземат предвид реализираните обороти
за приключилите финансови години, а за останалата част от тригодишния
период –оборотите предвидени в неговата бизнес програма.
Важно! За договори, сключени на основание чл. 15, ал. 1, т. 5 от ЗОП,
възложителят оценява съотношенията ежегодно, в едномесечен срок от
датата на изготвяне на годишния финансов отчет на контролираното
юридическо лице, но не по-късно от един месец след изтичане на
законоустановения срок за неговото изготвяне.
Когато някое от разгледаните условия отпадне, възложителят трябва
да открие възлагането на нова поръчка със същия предмет в едномесечен
срок от отпадане на условието. Договорът, подписан при условията на
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изключението, се прекратява със сключването по реда на закона на новия
договор.
3.6. Секторен възложител не прилага закона, когато възлага
поръчки на съвместно предприятие, в което той участва, при условие че
съвместното предприятие е създадено за извършване на секторна
дейност за срок най-малко три години и че учредителният акт на
съвместното предприятие предвижда учредилите го възложители да
запазят участието си в него най-малко за същия срок.
Чл. 15, ал. 1, т. 6 от ЗОП
Изключението обхваща възлагането на поръчки на съвместно
предприятие. Съгласно дефиницията, посочена в § 2, т. 52 от ДР на ЗОП,
съвместно предприятие е договорно обединение на секторни възложители за
извършване на секторните дейности по чл. 123 от ЗОП. За да се приложи
изключението е необходимо предприятието да е създадено за извършване на
такава дейност най-малко за срок от 3 години, като в договора за
учредяването му следва да е предвидено възложителите да запазят участието
си в него най-малко за същия период.
3.7. Законът не се прилага при поръчки, възлагани от съвместно
предприятие по т. 3.6 на:
- предприятие, което е свързано с един от възложителите,
участващи в съвместното предприятие, и ако е изпълнено съответното
условие по т. 3.5., букви "а" - "в", или
- възложител, който участва в него.
Чл. 15, ал. 2 и 3 от ЗОП

4. Изключения, приложими при поръчки в областите отбрана и
сигурност
Изключенията по чл. 149, ал. 1 от ЗОП въвеждат разпоредбите на чл. 12
и 13 от Директива 2009/81/ЕО. В тази връзка при обосноваване на
приложимите случаи са разгледани и съображенията от Преамбюла на
посочената директива.
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4.1. Законът не се прилага за поръчки в областите отбрана и
сигурност, възлагани по специфични процедурни правила съгласно
международни споразумения или договори, сключени при спазване
разпоредбите на ДФЕС между Република България, от една страна, и
една или повече трети страни - от друга страна.
Чл. 149, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП
Изключението обхваща както международните договори, които
съгласно Конституцията подлежат на ретифициране от Народното събрание,
така и тези, които са утвърдени с решение на Министерския съвет.
Правилата за възлагане следва да са установени в международния
договор, като те се различават от тези, предвидени в европейските директиви
и националното законодателство по обществени поръчки.
С оглед спецификата на материята съгласно приложимата директива е
допустимо правилата да са установени и в конкретни договорености, в
рамките на сключеното международно споразумение или договор.
4.2. Законът не се прилага за поръчки в областите отбрана и
сигурност, възлагани по специфични процедурни правила на
международна организация, която извършва покупки за свои цели или
за поръчки, които трябва да се възложат в съответствие с тези правила.
Чл. 149, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП
Прилагането на това изключение също е свързано с наличето на
специфични процедурни правила. В тази връзка са уредени две възможни
хипотези. Първата, когато по реда на тези правила международна
организация от свое име или за собствени цели възлага обществени поръчки,
от които могат да се възползват възложители.
Съществените белези и характеристики на понятието “международна
организация” са разгледани във връзка с прилагане на изключението по чл.
13, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като в областта на отбраната типичен пример за
международна организация е НАТО.
Втората хипотеза, обхваната от изключението е поръчката да се
възлага по правилата на международната организация. Подобно задължение
може да произтича например от членство в тази организация или когато
поръчката се финансира от международна организация.
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4.3. Законът не се прилага при поръчки в областите отбрана и
сигурност, възлагането на които е свързано с предоставяне на
информация, чието разкриване противоречи на основните интереси на
сигурността на страната съгласно чл. 346 ДФЕС.
Чл. 149, ал. 1, т. 2 от ЗОП
Според съображение 16 от Преамбюла на Директива 2009/81/ЕО
позоваването на изключението е допустимо единствено за поръчки, които са
толкова поверителни или важни за националния суверенитет, че дори и
специалните разпоредби на директивата не са достатъчни за опазването на
основните интереси на държавите членки.
Разпоредбата на чл. 346 от ДФЕС позволява на държавите – членки да
приложат изключението, когато:




прилагането на правилата за възлагане на обществени поръчки биха
задължили страната-членка да предостави информация, чието
разкриване според нея противоречи на основните интереси на
сигурността й (чл. 346, параграф 1, б. “а” от ДФЕС);
необходимо е да се предприемат мерки с цел защита на основни
интереси на сигурността на държавата-членка, свързани с
производството или търговията с оръжие, муниции и военни
материали (чл. 346, параграф 1, б. “б”от ДФЕС).

Доколкото единствената цел, оправдаваща прилагането на
изключението е защитата на основни интересни, законодателят е предвидил
определянето на тези интереси да се извърши съгласно критериите и редът,
уредени в наредба на Министерския съвет (чл. 149, ал. 9 от ЗОП).
С ПМС № 264 от 2016 г. е приета Наредба за критериите и реда за
определяне наличието на основни интереси в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 13,
букви „а“, „е“ и „ж“ и чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки,
които трябва да бъдат защитени при сключване на договор за обществена
поръчка или при провеждане на конкурс за проект (обн. ДВ, бр. 83 от 2016
г.).
4.4. Законът не се прилага за поръчки в областите отбрана и
сигурност, възлагани за целите на разузнавателни дейности.
Чл. 149, ал. 1, т. 3 от ЗОП
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Разпоредбата въвежда чл. 13, б. „б“ от Директива 2009/81/ЕО. Според
съображение 27 от Преамбюла на посочената директива някои поръчки в
областта на отбраната и сигурността са толкова чувствителни, че
прилагането на директивата би било неподходящо, въпреки нейната
специфичност. Такива са поръчките за всякакви видове разузнавателни,
включително контраразузнавателни дейности, напр. за защита на границите
или борбата с тероризма или организираната престъпност и др., които
изискват изключително високо равнище на поверителност.
В ЗОП не се съдържа легална дефиниция на понятието
„разузнавателна дейност, вкл. контраразузнавателна дейност“. В тази връзка,
за определянето доколко конкретна дейност може да се разглежда като
разузнавателна, респ. контраразузнавателна, би следвало да се приложи
съответното специално законодателство.
Предвид това, че изключенията трябва да тълкуват стеснително,
неговото прилагане е допустимо само при наличие на пряка връзка между
предмета на поръчката и осъществяването на разузнавателна дейност, т.е.
възлаганият договор следва да е предназначен да обслужва разузнаването.
4.5. Законът не се прилага за поръчки в областите отбрана и
сигурност, възлагани в рамките на програма за сътрудничество въз
основа на научноизследователска и развойна дейност, извършвана
съвместно най-малко от две държави членки, за разработване на нов
продукт, и когато е приложимо - на по-късните етапи за целия или за
части от жизнения цикъл на този продукт.
Чл. 149, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Изключението въвежда чл. 13, б. “в” от Директива 2009/81/ЕО.
Възможността за неговото прилагане зависи от естеството на програмата и
нейните цели, а именно разработката на нов продукт. Следователно,
единствено програми за сътрудничество, основани на изследователска и
развойна дейност, както е дефинирано § 2, т. 24 от ДР на ЗОП, могат да
попаднат в неговия обхват. В този случай програмата за сътрудничество
трябва да бъде “провеждана съвместно от най-малко две държави членки”.
В чл. 149, ал. 2 от ЗОП е въведано допълнително задължение за
участника от българска страна, който следва да уведоми Европейската
комисия за дела на разходите за научноизследователска и развойна дейност
спрямо общите разходи на програмата за сътрудничество, за споразумението
за поделяне на разходите, както и за очаквания дял на покупките от
българска страна, ако има такива.
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В съображение 28 от Преамбюла на Директива 2009/81/ЕО изрично са
споменати програми на международни организации, като Организацията за
сътрудничество в областта на въоръженията (OCCAR) и НАТО
(посредством специални агенции), или от агенции на Европейския съюз, като
Европейската агенция за отбрана, които впоследствие възлагат поръчките от
името на държавите - членки.
Същото важи и за други такива програми за сътрудничество, когато
поръчките се възлагат от възложител на една държава-членка, който действа
от името на една или повече други държави-членки.
4.6. Законът не се прилага при поръчки в областите отбрана и
сигурност, възлагани в трета страна, когато оперативните нужди
налагат договорите да бъдат сключени с изпълнители, разположени в
района на операциите, включително за граждански поръчки,
извършвани при разполагане на сили извън територията на
Европейския съюз.
Чл. 149, ал. 1, т. 5 от ЗОП
Изключението се прилага в ситуации, при които въоръжени сили и/или
сили за сигурност на държавите-членки водят операции извън границите на
Европейския съюз – били те по своето естество цивилни, военни или
цивилно-военни. В тези случаи, възложителят, кой то е разположен на
мястото на операцията не спазва правилата на закона, при възлагане на
поръчки на изпълнители, които се намират в района на провеждане на
операциите. Изключението се прилага и при възлагане на граждански
покупки, които са пряко свързани с провеждането на тези операции.
Съгласно дефиницията под "граждански поръчки" следва да се разбират
всички поръчки, които не са посочени в чл. 147, ал. 1 от ЗОП, които обхващат
невоенни стоки и строителство, както и услуги с логистична цел, сключени
в съответствие с условията по чл. 151 от ЗОП.
4.7. Законът не се прилага при поръчки в областите отбрана и
сигурност, възлагани от Министерския съвет на друго правителство,
свързани със:
а) доставката на военно оборудване или чувствително оборудване,
или
б) строителство и услуги, пряко свързани с оборудването по буква
"а", или
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в) строителство и услуги за специфични военни цели или
чувствително строителство и чувствителни услуги.
Чл. 149, ал. 1, т. 6 от ЗОП
Съгласно съображение 30 от Преамбюла на Директива 2009/81/ЕО
предвид спецификата на сектора на отбраната и сигурността покупките на
оборудване, както и на строителство и услуги на едно правителство от друго
следва да бъдат изключени от приложното поле на директивата.
В тази връзка е предвидено изключението по чл. 149, ал. 1, т. 6 от ЗОП.
Следва да се отбележи, че то не се отнася до поръчки, възлагани от
правителство на стопански субект.
4.8. Законът не се прилага при поръчки за финансови услуги с
изключение на застрахователни услуги.
Чл. 149, ал. 1, т. 7 от ЗОП
Съображение 33 от Преамбюла на Директива 2009/81/ЕО финансовите
услуги са изключени от обхвата на директивата, тъй като се възлагат по
правила, които не са съвместими с тези в областите отбрана и сигурност.
4.9. Законът не се прилага при поръчки в областите отбрана и
сигурност, възлагани на предприятия на държава членка или на трета
страна в изпълнение на международно споразумение или договор,
свързан с разполагане на войски.
Чл. 149, ал. 1, т. 8 от ЗОП
Изключението въвежда изцяло чл. 12, б. „б” от Директива 2009/81/ЕО.
То се прилага при международно споразумение или договор за разполагане
на войски. Съгласно съображение 26 от Преамбюла на посочената директива
изключението касае възлагането на поръчки, свързани с разполагане на
военни части от една държава членка в друга държава членка или в трета
държава, както и разполагането на военни части от трета държава в държава
членка, независимо дали за ограничен или неограничен период от време.
4.10. Законът не се прилага при поръчки за арбитражни и
помирителни услуги.
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Чл. 149, ал. 1, т. 9 от ЗОП
Условията за прилагане на изключението са идентични с тези,
разгледани в чл. 13, ал. 1, т. 6 от ЗОП. Специфичното в случая е, че се касае
за възлагане на поръчки по чл. 148, ал. 1 от ЗОП.
4.11. Законът не се прилага при трудови правоотношения по
смисъла на § 1, т. 26 от допълнителните разпоредби на Закона за
данъците върху доходите на физическите лица.
Чл. 149, ал. 1, т. 10 от ЗОП
Условията за прилагане на изключението за идентични с тези,
разгледани в чл. 13, ал. 1, т. 10 от ЗОП. Специфичното в случая е, че се касае
за възлагане на поръчки по чл. 148, ал. 1 от ЗОП.
4.12. Законът не се прилага при поръчки за услуги за
научноизследователска и развойна дейност, когато възложителят
изцяло заплаща услугата, но ползите от нея не остават изключително за
възложителя при извършване на неговата дейност.
Чл. 149, ал. 1, т. 11 от ЗОП
При това изключение предмет на поръчката е научноизследователска
и развойна дейност (НИРД). В § 2, т. 24 от ДР на ЗОП се съдържа легална
дефиниция, съгласно която НИРД са всички дейности, които обхващат
фундаментални научни изследвания, приложни научни изследвания и
експериментална развойна дейност, като последната може да включва
създаване на прототипи, например устройства за демонстриране
постиженията на нова концепция или нова технология в съответна или
представителна среда.
В Общия терминологичен речник (CPV) тези услуги са включени в
общия код 73000000-2. Доколкото разглежданото изключение се отнася към
поръчките в областите отбрана и сигурност, към него следва да се отнесат
само определени кодове, като напр. 73410000-9 (Военни изследвания и
разработки) и 73431000-2 (Изпитване и оценка на оборудване за целите на
сигурността) от CPV и т.н.
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Важно е да се отбележи също, че консултантските услуги,
предоставяни във връзка с определена научноизследователска и развойна
дейност се възлагат при спазване на правилата за обществени поръчки.
В тази връзка, в съответствие със съображение 34 от Преамбюла на
Директива 2009/81/ЕО извън обхвата на закона са поръчките за услуги за
научноизследователска и развойна дейност, различни от тези, при които
ползите остават изключително за възложителя, при условие че той заплаща
изцяло услугата.
4.13. Законът не се прилагапри придобиването или наемането,
независимо с какви финансови средства, на земя, съществуващи сгради
или други недвижими имоти или права върху тях.
Чл. 149, ал. 1, т. 12 от ЗОП
Условията за прилагане на изключението са идентични с тези,
разгледани в чл. 13, ал. 1, т. 4 от ЗОП. Специфичното в случая е, че се касае
за възлагане на поръчки по чл. 148, ал. 1 от ЗОП.
4.14. Законът не се прилага за обществени поръчки в областите
отбрана и сигурност, възлагани от публичен възложител, включително
когато извършва секторна дейност, на юридическо лице, ако са
изпълнени едновременно следните условия:
а) възложителят упражнява върху юридическото лице контрол,
подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни
звена.
б) повече от 80 на сто от дейността на юридическото лице е
формирана от изпълнението на дейности, възложени от възложителя
или от негови обособени структури, или от други юридически лица,
контролирани от възложителя;
в) в юридическото лице - изпълнител, да няма пряко частно
капиталово участие, с изключение на такова, което не е свързано с
контролни или блокиращи правомощия и което не оказва решаващо
влияние върху дейността на юридическото лице.
Чл. 149, ал. 1, т. 13 от ЗОП
Условията за прилагане на изключението са идентични с тези,
разгледани в т. 2.5. Специфичното в случая е, че се касае за възлагане на
поръчки по чл. 148, ал. 1 от ЗОП.
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Методиката за определяне на цената на договорите, определена с
правилника за прилагане на закона, се прилага и към договорите, сключвани
при прилагане на това изключение.
Възложителите не могат да се позовават на изключенията, предвидени
в чл. 149, ал. 1 с цел заобикаляне на закона.

5. Забрана за злоупотреба при прилагане на изключенията.
Както и в предходната нормативна уредба, така и в действащата е
въведена изрична забрана за използване на изключенията с цел заобикаляне
на закона (чл. 16 от ЗОП). В съответствие с общите принципи на правото, в
случаите когато се прилагат норми, въвеждащи изключение, те следва да се
тълкуват ограничително и в тесен смисъл. Това се отнася и до разпоредбите
от законодателството по обществени поръчки, с които се въвеждат
изключения от от европейските и национални правила. Възложителите
нямат право да прилагат тези основания с цел заобикаляне прилагането на
закона. Във всички случаи, когато на някакво основание се дерогира
прилагането на ЗОП, възложителят следва да може да докаже наличието на
необходимите предпоставки.

ЧАСТ ІІ. ПРОЦЕС НА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ
ПОРЪЧКИ
І. ПРОГНОЗИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
1. Вътрешна организация от възложителя на процеса на възлагане
1.1. Нормативни изисквания за наличие на вътрешни правила за
управление на цикъла на обществените поръчки, както и за изграждане
на вътрешно специализирано звено в тази връзка.
Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените
поръчки, са важен инструмент за възложителя, който му дава възможност за
въвеждане на организация и контрол в процеса на възлагане. Съгласно
разпоредбата на чл. 5, ал. 1 ЗОП, възложителите отговарят за правилното
прогнозиране, планиране, провеждане, приключване и отчитане на
резултатите от обществените поръчки.
ЗОП задължава публичните възложители да приемат вътрешни
правила за управление на цикъла на обществени поръчки, когато се
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разпореждат с годишен бюджет, включително със средства, предоставени по
линия на различни европейски фондове и програми, равен или по-голям от 5
(пет) милиона лева (чл. 244, ал. 1 ЗОП).
1.2. Минимално съдържание на вътрешните правила
ППЗОП урежда минималното съдържание на вътрешните правила за
управление на цикъла на обществени поръчки, което включва (чл. 140, ал. 1
ППЗОП):
1. прогнозиране на потребностите от възлагане, включително за
установяване на датите, към които трябва да са налице действащи договори
за обществени поръчки;
2. планиране провеждането на процедурите, като се отчете времето за
подготовка, провеждане на процедурите и сключване на договорите;
3. определяне на служителите, отговорни за подготовката на
процедурите, и реда за осъществяване на контрол върху тяхната работа;
4. получаването и съхраняването на заявления за участие, оферти и
проекти и реда за определяне на състава и начина на работа на комисията за
извършване на подбор на кандидатите и участниците, за разглеждане и
оценка на офертите и за провеждане на преговори и диалог, както и на
журито;
5. сключване на договорите;
6. проследяване изпълнението на сключените договори и за приемане
на резултатите от тях;
7. действията при обжалване на процедурите;
8. провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение на лицата,
ангажирани с управлението на цикъла на обществените поръчки;
9. документиране на всеки етап от цикъла на обществените поръчки;
10. архивиране на документите, свързани с управлението на цикъла на
обществените поръчки;
11. поддържане на профила на купувача.
Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените
поръчки, следва да бъдат в писмена форма, да са утвърдени от възложителя
и да бъде посочена дата за влизането им в сила. След тяхното утвърждаване,
правилата следва да се доведат до знанието на служителите с цел да се
прилагат.
При възложители със сложна организационна структура, които
използват възможността за делегиране на функции в областта на
обществените поръчки на други длъжностни лица, вътрешните правила
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следва да регламентират и разпределението на отговорностите и
взаимовръзките с упълномощените лица. Когато упълномощените лица са
ръководители на относително самостоятелни функционални или структурни
звена (например териториални поделения на възложителя, които не са
юридически лица), няма пречка те също да създадат (например със заповед)
определена организация по възлагане. Тя обаче следва да бъде съобразена с
утвърдените от възложителя вътрешни правила и с обхвата на
предоставените на упълномощените лица правомощия.
При изготвянето на вътрешни правила за управление на цикъла на
обществени поръчки, възложителите следва да планират потребностите си
от възлагането на обществени поръчки. Планирането зависи от структурата
и организацията на всеки възложител. То следва да обхваща период от
минимум една година. Едногодишният период за планиране може да бъде
дефиниран по различен начин - като календарна година (от 01.01. до 31.12.)
или като 12 календарни месеца, считано от началната дата на периода на
планиране, която може да не съвпада с 1 януари.
Процесът по планиране на потребностите от обществени поръчки
задължително трябва да обхваща всички звена в организацията, както и да
не се свежда само до обществените поръчки, които ще се възлагат чрез
процедури по реда на ЗОП, а да включва и обществените поръчки, възлагани
чрез събиране на оферти с обява, покана до определени лица и директното
възлагане. По този начин се създават предпоставки за правилно планиране
на ресурсите (финансови, човешки и времеви) за подготовка на възлагането
и в значителна степен се снижава рискът от разделяне на обществените
поръчки.
Възложителите следва да са наясно, че когато са планирани за
възлагане обществени поръчки за доставки и/или услуги, чието изпълнение
не може да бъде преустановено (например храни, горива, застраховки и др.)
и за които възложителят има действащи договори от предходен период, при
определянето на датата на откриване на новата процедура възложителят,
може да се съобрази с предвидената в чл. 116 ЗОП възможност за изменение
на договорите. При всички случаи, трябва измененията да са в обхвата на
изключенията по чл. 116 ЗОП и да не са съществени. Това е основание в хода
на процеса по планиране да се проверят всички изтичащи договори, за които
ще се провежда нов избор на изпълнител, за да се заложи достатъчен срок за
откриване на процедура по ЗОП, който да позволи (ако се наложи)
удължаване на срока на стария договор до сключването на нов.
Възложителят е длъжен да планира вида на процедурата, особено ако
са налице основания за възлагане с процедура, различна от „открита” или
„ограничена”. Определянето на реда за възлагане, включително на вида на
процедурата по ЗОП, има важно значение за правилното разпределение на
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необходимото време за подготовка на обществената поръчка, нейното
обявяване и приключване.
При възложители с разгърната организационна структура и повече от
едно упълномощено лице следва да се посочи дали обществената поръчка
ще се възлага централизирано или от отделните упълномощени лица. Всяко
упълномощено лице ще бъде длъжно да спазва реда за възлагане на цялата
обществена поръчка, за да не се достигне до нейното разделяне и
заобикаляне на закона.
Възложителят следва да посочи структурните звена, които ще бъдат
отговорни за подготовка на условията на конкретна обществена поръчка.
Това задължително трябва да са звената, чиято дейност съответства на
предмета на дадена обществена поръчка (например строителство, софтуер
или др.). Безспорно ангажименти в подготовката на процедурите имат и
звената, които оказват юридическа помощ, както и тези, които са
специализирани за възлагане на обществени поръчки.
С цел да се персонализира в достатъчна степен отговорността за
навременното стартиране и приключване на подготовката на условията на
конкретна обществена поръчка, би било полезно да се посочат и имената на
конкретни длъжностни лица от съответните отговорни звена. По този начин,
лицата лично ще се чувстват ангажирани с дадена обществена поръчка, като
при неизпълнение на задълженията им възниква основание и за
дисциплинарното им наказване.
Друга задължителна част от съдържанието на вътрешните правила за
управлението на цикъла на обществените поръчки е регламентацията на
въпросите за организацията и провеждането на процедурите.
В тази част от вътрешните правила е подходящо да бъдат описани
основните стъпки в подготовката и провеждането на процедурите, като
например:
- ред за подготовка на документацията за участие - от работна група с
представители на отговорните звена или от всяко звено поотделно;
Когато в системата на даден възложител една обществена поръчка ще
се възлага от няколко упълномощени лица, то редът за подготовка на
условията на тази поръчка трябва да осигурява уеднаквяване на
изискванията към участниците, критериите за оценка на офертите и
техническите спецификации. В противен случай се получава така, че една и
съща обществена поръчка, възлагана от един възложител (чрез
упълномощените от него лица), се възлага при различни условия.
- подготовка и попълване на образците на обявление и решение и
изпращане за публикуване в Регистъра на обществените поръчки и
„Официален вестник” на ЕС, ако има основания за това;
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- спазване на сроковете, регламентирани в ЗОП и ППЗОП;
- сформиране на комисията за провеждане на процедурите - право на
предложения, численост, подготовка на проект на заповед за назначаване;
- изготвяне и предаване на протоколи/доклади от работата на
комисията - ред за предаване, както и ред и срок за приемане на работата на
комисията;
- подготовка на решението за класиране или за прекратяване на
процедурата - отговорни лица;
- уведомяване на участниците и предоставяне на достъп до протокола
- ред и отговорни лица;
- отговорности в случай на обжалване;
- събиране на документи преди сключване на договор за обществена
поръчка;
- отговорности по оформяне на окончателния договор и представяне за
подпис от възложителя;
- изпращане на информация за сключването на договора - срок и
отговорни звена и лица;
- съхранение и архивиране на досиетата на обществените поръчки;
Възложителят следва във вътрешните правила да уреди и въпросите,
свързани с контрола по изпълнението на вече сключените договори за
обществени поръчки. Тези въпроси нямат законова регламентация и затова
начинът на организация на подобен контрол зависи изцяло от преценката на
възложителя. Единственото условие е такъв контрол да е предвиден и да се
упражнява. Би било полезно за възложителя, в областта на контрола върху
изпълнението на договорите за обществени поръчки след сключването на
всеки отделен договор, с акт да бъдат определени длъжностни лица, чиято
функция по контрол да бъде възложена изрично. По правило, длъжностните
лица следва да са с квалификация и опит, съобразно предмета на съответния
договор (например инженери, техници или др.).
1.3. Възможност за делегиране на правомощия
В чл. 140, ал.2 ППЗОП е предвидено, че възложителите имат право да
възлагат отделни дейности от управлението на цикъла на обществените
поръчки на външни изпълнители. Възможните хипотези на прилагане на
тази разпоредба са разнообразни.
Пример за подобно възлагане на дейности на външни изпълнители е
делегирането на поддържането на профила на купувача, което по закон е
задължение на възложителя (чл. 42, ал.1 ЗОП). В този случай, доколкото
поддържането на профила на купувача изисква наличието на специални
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технически умения и познания, е целесъобразно възложителят да делегира
тези свои задължения на външни изпълнители- специалисти с необходимата
квалификация и опит за това, като това делегиране е възможно на основание
разпоредбата на чл. 140, ал. 2 ППЗОП.
Друг пример на делегиране на външни изпълнители на отделни
дейности, свързани с управлението на цикъла на обществените поръчки е
делегирането на задължението на възложителя за провеждане на въвеждащо
и поддържащо обучение на лицата, ангажирани с управлението на цикъла на
обществените поръчки. Доколкото става дума за задължение на възложителя
чрез обучение да повишава квалификацията и уменията на служителите си,
ангажирани с управлението на цикъла на обществените поръчки, е
целесъобразно да се делегират тези задължения на външни изпълнители с
квалификация и опит в прилагането на ЗОП, респективно европейското
законодателство, свързано с обществените поръчки.
2. Идентифициране на потребностите на възложителя и
дефиниране на обекта, предмета и обхвата на обществените поръчки,
подлежащи на възлагане.
Определянето на потребностите е първият етап от цялостния процес
по планирането на възлагането и изпълнението на обществените поръчки.
Потребностите на организацията се определят в различни
стратегическите планове, даващи насока за нейната бъдещата дейност, с
оглед постигане на опредеелни цели. Тези планове са основен източник на
информация за вида, размера и структурата на бъдещите разходи за
доставки, външни услуги и строителство, както и насоки за конкретните
действия, свързани с възлагане на обществени поръчки.
След определяне на потребностите се формулира предметът на всеки
„проект“, като в това понятие за конкретния случай се включва всяка
инициатива за удовлетворяване на определена потребност на организацията.
Формулирането на проекта следва да съдържа информация, свързана
с:






обекта - сграда, съоръжение, оборудване, материал или консуматив
и др.;
предмета и вида на дейностите - изграждане, реконструкция,
рехабилитация, модернизация, текущ ремонт, поддръжка, доставка,
монтаж, предоставяне за временно ползване (наем, лизинг) и др.;
начина на изпълнение на проекта - инженеринг, проектиране и
отделно строително-монтажните работи;
периода за реализация на проекта;
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необходими финансови средства – както общо за проекта, така и
като разпределение за отделните разчетни периоди в изготвяния
план (година, тримесечие, месец или др.).

Разгледаните действия по идентифициране на потребностите и
формулирането на проектите нямат самостоятелна правна уредба. При
отчитане значението и важността на планирането обаче, възложителите са
нормативно задължени (чл. 26 ППЗОП) да изготвят графици за възлагане на
поръчките, при което се взема предвид:
- определеният ред за възлагане на всяка обществена поръчка,
включително вида на избраната процедура, когато е приложимо;
- времето за подготовка, включително на документацията;
- времето за провеждане на възлагането, включително за получаване
на заявления за участие или на оферти, работа на комисията и сключване на
договора. Следва да се има предвид, че при определяне на времето за
реализация трябва да се отчита и влиянието на всички известни потенциални
външни фактори върху процеса на възлагане, като законоустановените
срокове в производствата по обжалване, извършване на контрол от АОП и
др. Трябва да бъдат съобразени също и началният момент и срокът за
изпълнение на договора.;
- моментът на започване на изпълнението на договори, които не са
предшествани от други такива. Това са договори, които по същността си не
са периодични, но резултатът от тях се очаква към определена дата. При
планирането трябва да се държи сметка кога именно трябва да бъде получен
дължимият резултат, за да се изчисли времето за провеждане на процедура.;
- моментът на започване на изпълнението на договори, които са
обвързани с други договори, въпреки, че предметът им е различен. Такива
ситуации са налице при поетапно изпълнение на сложни дейности, например
при доставки, следващи строителство или при услуги, следващи доставки.
Отговорите на горните въпроси позволяват да се състави така
нареченият календар на възложителя, включващ всички срокове и да се
подготви план - графикът на обществените поръчки.
Всеки проект следва да бъде и финансово обезпечен. Всички
планирани проекти се обсъждат в рамките на годишния план на
организацията за извършване на съответни дейности.
Когато необходимите средства за финансиране на проектите са
повече от възможностите на бюджета на възложителя за годината, планът
следва да се преразгледа, като са възможни различни варианти за корекция:


търсене на възможност за външно финансиране;
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търсене на алтернативни решения за удовлетворяване на
потребността (напр. текущ, вместо основен ремонт);
приоритизиране на проектите и отлагане на някои от тях;
поетапно изпълнение и др.

Годишният план и формулираните проекти могат да бъдат подложени
на неколкократно преразглеждане, в резултат на което да претърпят
съответните промени до окончателното им приемане.
3. Проучване на пазара Пазарни консултации
Важен етап от подготовката на възлагането е провеждане на проучване
относно това какво предлага пазарът на конкретната доставка, услуга или
строителство и как могат да бъдат удовлетворени потребностите на
възложителя.
Проучванията касаят както възможните алтернативни решения, така
също финансовия ресурс, който ще бъде необходим, за да се заплати
полученото.
Способите за извършване на такива проучвания са различни. Найчесто използваният метод на проучване е търсенето в интернет. То дава
първоначална информация за наличните решения, предлагани чрез този вид
комуникация.
Възложителите могат да провеждат и преки пазарни консултации с
независими експерти или органи, или с участници на пазара (чл.44, ал.1
ЗОП).
С използване на такива способи се очаква постигане на по-добър
резултат, тъй като се вземат предвид и детайли от конкретната потребност,
за удовлетворяване на която ще се възлага бъдещата поръчка. В същото
време се постига и още един ефект - информиране на част от потенциалните
участници за плановете на възложителя, вкл.за изисквания във връзка с
обществената поръчка. Принципно, подобно избирателно информиране
само на част от потенциалните участници е в нарушение на принципите за
равнопоставеност, недискриминация, свободна конкуренция, публичност и
прозрачност и е недопустимо съгласно разпоредбите на ЗОП.
В практиката на Съда на ЕС10 автоматичното изключване на
възможността лице, което по някакъв начин е участвало при подготовката на
процедура за възлагане на обществена поръчка, да подаде оферта за участие
в процедурата, се приема като прекомерно рестриктивна мярка. Според съда,
при съмнения за наличието на предпоставки за неравнопоставеност на
определено лице, възложителят следва да събере цялата релевантна
Решение на Съда по дело Fabricom, C-21/03 и C-34/03, Решение на Общия съд от 20 март 2013 г.
по дело дело T-415/10
10
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информация (вкл. като изиска необходимите данни от самото лице) и след
анализ на същата да вземе решение относно допустимостта на неговото
участие в процедурата.
Тази практика е намерила своето отражение в новото европейско
законодателство по обществени поръчки, респ. в новия ЗОП. При отчитане
на описаните ползи на възложителите е предоставена законовата
възможност при планирането и подготовката на процедурите за възлагане да
правят проучвания, да търсят съвети и помощ от участници на пазара,
например при изготвянето на документацията за поръчката и по-специално
на техническите спецификациите. От друга страна обаче, с оглед защита на
посочените принципи, възложителите са задължени да предприемат мерки,
така че консултациите да не водят до нарушаване на конкуренцията.
Възложителят следва да предприеме действия, които да гарантират, че
лицата, участвали в пазарните консултации и/или в подготовката на
процедурата, нямат предимство пред останалите кандидати или участници.
Съгласно закона (чл. 44, ал. 3 ЗОП) възложителят следва да предприеме наймалко следните мерки:
- да се даде публичност на действията по повод консултациите, като
цялата свързана с това информация, включително получения от възложителя
резултат, бъде публично оповестена за всички останали лица, които биха
имали интерес към поръчката. Информацията се публикува в срок до 5 дни
от извършване на съответното действие. Публикацията става на профила на
купувача, а ако това е невъзможно - чрез профила на купувача се посочва
мястото, от което тази информация може да бъде получена.;
- да се даде публичност на конкретните външни лица, участвали при
подготовката на документацията за обществената поръчка, като при
съобразяване с изискванията на Закона за защита на личните данни, за
юридическите лица се отбелязва наименование и код по БУЛСТАТ,
съответно код по ЕИК, а за физически лица - имена и месторабота, а при
необходимост - и друга информация. Външните лица от своя страна са
задължени до откриване на процедурата да пазят в тайна всички данни и
обстоятелства, които са им станали известни във връзка с работата им.;
- да се определи подходящ срок за получаването на оферти.
Недефинираното понятие „подходящ срок“ следва да се разглежда в
контекста на целения резултат, а именно лицата, които не са имали
информация за поръчката преди нейното фактическо откриване и
оповестяване, да могат да подготвят своето участие в процедурата и да
разполагат с достатъчно време за подготовка на офертите си. Ако е налице
законова възможност за съкращаване на сроковете, тя трябва добре да бъде
обмислена, като се прецени дали това няма да доведе до нарушаване на
принципа за равнопоставеност. В случай, че все пак е използвано
съкращаване на сроковете, ако в определения срок е получена само една
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оферта или заявление за участие, които са представени от лице, участвало в
пазарните консултации и/или в подготовката на документацията за участие,
възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на заявления за
участие или оферти най-малко до минималните срокове за съответния вид
процедура.
Независимо от извършените действия, ако не може да докаже, че
участието в процедурата на лице, което е консултирало по някакъв начин
възложителя при подготовката на процедурата, не води до нарушаване на
принципа на равнопоставеност, въпросното лице трябва да се отстрани от
процедурата.
4. Определяне на приложимия ред на възлагане на обществените
поръчки
4.1. Изчисляване на прогнозната стойност
Релевантен момент, към който се определя прогнозната стойност
Прогнозната стойност на обществената поръчка се определя към
датата на решението за откриване на процедурата за нейното възлагане (чл.
21, ал. 2 ЗОП).
Нормативно установени правила и методи за изчисляване на
прогнозната стойност на обществените поръчки в различните случаи
Самото понятие прогнозна стойност не е дефинирано в нормативната
уредба, но по своята същност може да бъде определено като очакванията на
възложителя за ориентировъчния размер на средствата, които ще заплати за
резултата от поръчката.
В закона са предвидени различни начини за определяне на прогнозната
стойност. Независимо от приложимия или избрания метод важи правилото
да се вземат предвид всички плащания към изпълнителя на обществената
поръчка за целия срок на договора. Ако се предвиждат опции и
подновявания на поръчката тяхната ориентировъчна стойност също трябва
да се отчете. Правилото се прилага, и когато възложителят предвижда
награди или плащания за кандидатите или участниците (чл. 21, ал.1 ЗОП).
Предвидените в закона методи са различни в зависимост от характера
и особеностите на предмета на поръчката, както и от начина на заплащане.
При обществена поръчка за строителство в прогнозната стойност се
включва и стойността на всички доставки и услуги, предоставени от
възложителя на изпълнителя, при условие че такива са необходими за
изпълнението на строителството. Не се допуска включването на доставки
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или услуги, които не са необходими за неговото изпълнение. (чл. 21, ал.7
ЗОП).
Обществените поръчки за доставки или услуги, които са регулярни
или подлежат на подновяване в рамките на определен период са този тип
поръчки, които обслужват текущата дейност на възложителя, съобразно
вменените му функции. Договорите за такива поръчки имат непрекъсваем
характер, като всеки от тях може да послужи като база за определяне на
ориентировъчната стойност на следващия. Законът предвижда съгласно чл.
21, ал.8, два алтернативни метода в тази връзка:




действителната обща стойност на поръчките от същия вид,
възложени през предходните 12 месеца, да се коригира с
евентуалните промени в количеството или стойността, които биха
могли да настъпят за период от 12 месеца след възлагането на
поръчката, или
да се вземе предвид общата прогнозна стойност на поръчките,
възложени през 12-те месеца след първата доставка или услуга.

При обществени поръчки за доставка чрез лизинг, наем, финансов
лизинг или покупка на изплащане, съгласно чл. 21, ал. 9 ЗОП, прогнозната
стойност на обществената поръчка се изчислява по няколко начина в
зависимост от срока на договора:




при обществени поръчки, в които срокът е определен и е до 12
месеца, се взима общата стойност на договора за срока на
действието му, а ако е над 12 месеца – стойността за срока на
действие на договора плюс остатъчната стойност на доставката.
Вторият случай касае предимно продължителни договори за
финансов лизинг, където се очаква стоката да се изкупи по
остатъчната й стойност и тя трябва да се има предвид при
определянето на стойността на обществената поръчка.;
при обществени поръчки, на които срокът не е определен или не
може да се определи, стойността се изчислява, като месечната
стойност се умножи по числото 48.

Начините за определяне на стойността при обществени поръчки за
услуги са обособени в две групи. При услугите от първата група основата за
изчисляване на прогнозната им стойност е следната:



при застрахователни услуги - платимата застрахователна премия и
други възнаграждения;
при банкови и други финансови услуги - таксите, дължимите
комисиони, лихвите и други плащания;
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при поръчки за проектиране - таксите, дължимите комисиони и
други плащания.

Втората група са обществени поръчки за услуги, в които не се посочва
обща цена. При тях определянето на стойността е, както следва:



при поръчки с определен срок, ако този срок е по-кратък или е равен
на 48 месеца - общата стойност за пълния срок;
при поръчки без определен срок или със срок, по-дълъг от 48 месеца
- месечната стойност, умножена по 48.

При рамкови споразумения и динамични системи за покупки се взема
предвид максималната прогнозна стойност без ДДС на всички договори за
обществени поръчки, предвидени за целия срок на действие на рамковото
споразумение или динамичната система за покупки (чл. 21, ал. 11 ЗОП).
При партньорство за иновации се взема предвид максималната
прогнозна стойност без ДДС на научноизследователските и развойните
дейности, които ще се извършват на всички етапи от предвиденото
партньорство, както и на доставките, услугите или строителството, които ще
се разработват и доставят в края на предвиденото партньорство (чл. 21, ал.
13).
В закона са предвидени и някои специфични правила и забрани с цел
ограничаване заобикалянето на закона. На първо място изборът на метод за
изчисляване на прогнозната стойност на обществената поръчка не трябва да
се използва с цел прилагане на ред за възлагане за по-ниски стойности (чл.
21, ал. 14).
Забрана за разделяне на обществени поръчки, с цел възлагане чрез
режим, приложим при по-ниски стойности
Съществен елемент от законосъобразното възлагане на обществени
поръчки е съблюдаването на забраната за разделяне с цел заобикаляне
прилагането на закона. Не се допуска разделяне на обществена поръчка на
части с цел прилагане на ред за възлагане за по-ниски стойности (чл. 21,
ал. 15).
Опасност от такова разделяне има при възложители с по-сложна
административна структура, която включва отделни звена, обособени на
териториален, функционален или друг принцип. Когато ръководителите на
тези звена не са самостоятелни възложители, прогнозната стойност на
конкретна обществена поръчка се определя на база потребностите на всички
обособени звена.

95

Съгласно чл. 21, ал. 16 ЗОП не се смята за разделяне възлагането в
рамките на 12 месеца на две или повече поръчки:
- с обект изпълнение на строеж или проектиране и изпълнение на
строеж;
- с идентичен или сходен предмет, които не са били известни на
възложителя към момента, в който са стартирали действия по възлагането на
предходна обществена поръчка с такъв предмет.
По смисъла на тези правила отделните поръчки с обект изпълнение на
строеж или проектиране и изпълнение на строеж не следва задължително да
се обединяват. Към регулярните поръчки се изхожда от правилото за
„началния момент“ - обединяване на всички поръчки с идентичен или сходен
предмет за период от 12 месеца, които са известни на възложителя към
момента, в който се стартират действия по възлагането на обществена
поръчка с такъв предмет, т.е. към датата на решението за откриване на
процедурата. Редът за възлагане на поръчката се определя спрямо сумата от
прогнозните стойности на обединените поръчки. Това правило се прилага
без значение дали подобните дейности са заложени в един или повече
проекти или се финансират със средства от бюджета на възложителя. Всички
възникнали впоследствие идентични или сходни потребности подлежат на
възлагане по тяхната самостоятелна стойност без да се натрупват
към стойността на предходната процедура или договор.
Към този момент обаче следва да бъдат отчетени всички сходни
потребности за следващия 12 месечен период. Възможно е периодът да
обхваща две отделни финансови години, както и да е налице известна
несигурност по отношение на финансирането. Този факт обаче сам по себе
си не е основание за разделяне на поръчката и възлагане на всяка част по
нейната самостоятелна стойност. Законосъобразните действия на
възложителя в подобни случаи могат да включват възлагане на частите
самостоятелно, но по реда, приложим за общата им стойност или възлагане
в обща поръчка, като се предвиди сключване на договор под условие, както
е уредено в чл. 114 от ЗОП.
Друга особеност на обществените поръчки, която следва да се взема
предвид при определяне на прогнозната стойност, са т.нар. обособени
позиции. По смисъла на дефиницията на понятието, съгласно § 2, т. 29 от ДР
на ЗОП това са ситематично свързани части от предмета на една обществена
поръчка, които могат да бъдат предмет на отделни договори с различни
изпълнители. Когато поръчката включва няколко позиции, нейната стойност
е равна на сбора от стойностите на всички позиции. Законът не изисква
всички позиции да бъдат възлагани в рамките на една процедура, но
задължава възложителя при самостоятелно възлагане на всяка позиция, да
спазва реда, приложим за общата стойност на цялата поръчка. С това
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изискване се предотвратява потенциалната възможност за разделяне на
такива поръчки.
Предвидено е едно изключение в чл. 21, ал. 6 ЗОП за обособени
позиции, чиято стойност е относително ниска (156 464 лв. за доставки и
услуги и 1 000 000 лв. за строителство), и които съставляват малка част (до
20 на сто) от общата стойност на поръчката. Всяка една обособена позиция,
която отговаря на посочените критерии може да бъде възложена по реда,
валиден за нейната индивидуална стойност, без това да се третира като
разделяне. Когато поръчката има повече от две позиции, условието свързано
с процентния дял от общата стойност на поръчката, се отнася за цялата група
позиции, които ще се възлагат самостоятелно. Що се отнася до останалата
част от поръчката (другите обособени позиции) тя се възлага по реда,
приложим към общата стойност на цялата поръчка, независимо от
остатъчната стойност.
Описаното изключение може да се илюстрира със следните примери:
Пример 1:
Обект на поръчката:
Доставка на стоки
Стойност на поръчката
обособена позиция
обособена позиция
обособена позиция
обособена позиция
обособена позиция
20% х 300 000 = 60 000

Възложител:
4.1.
Публичен
300 000
I
20 000
II 40 000
III 80 000
IV 10 000
V 150 000

Приложим ред за
възлагане
Открита процедура
директно възлагане
оферти с обява
оферти с обява
директно възлагане
публично състезание

Възможни варианти при спазване на описаните по-горе правила:
а) Позиции I и II - обща стойност 60 000 лв.
ред за възлагане:
- позиция I чрез директно възлагане;
- позиция II чрез събиране на оферти с обява.
б) Позиции I и IV - обща стойност 30 000 лв.
ред за възлагане:
- позиция I чрез директно възлагане;
- позиция IV чрез директно възлагане.
в) Позиции II и IV- обща стойност 50 000 лв.
ред за възлагане:
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- позиция II чрез директно възлагане;
- позиция IV чрез директно възлагане.
За останалите обособени позиции и в трите случая трябва да се
приложи открита процедура, независимо че в два от тях остатъчната
стойност (240 000 лв., съотв. 250 000 лв.) е по-ниска от прага, определен за
този вид процедура и възложител - 264 033 лв.
Примeр 2:
Обект на поръчката:
строителство
Стойност на поръчката
обособена позиция
обособена позиция
обособена позиция
обособена позиция
обособена позиция

Възложител:
4.1.
Публичен
6 000 000
I
40 000
II 260 000
III 800 000
IV 2 500 000
V 2 400 000

Приложим ред за
възлагане
Открита процедура
директно възлагане
оферти с обява
публично състезание
публично състезание
публично състезание

20% х 6 000 000 = 1 200 000
Възможни варианти на възлагане при спазване на описаните по-горе
правила:
- позиция I - чрез директно възлагане;
- позиция II чрез събиране на оферти с обява;
- позиция III чрез публично състезание;
- позиции IV и V чрез открита процедура.
В обобщение към дадените примери следва да се отбележи, че
възложителят може да приложи разгледания подход само към една от
обособените позиции, които покриват условието.

4.2. Прагови стойности и приложими режими на възлагане
Определените в ЗОП стойностни прагове разделят различните режими
на възлагане на обществени поръчки. Това означава, че в диапазона между
два стойностни прага важат едни и същи правила.
Основните признаци, спрямо които са обособени групи от правила за
възлагане са:
- вид на възложителя – публичен или секторен;
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- предмет на поръчката - тук са обособени поръчките в областите
отбрана и сигурност и
- стойност на поръчката – в зависимост от нейния обект.
Редът, по който трябва да се възложи всяка обществена поръчка, се
определя в зависимост от това в кой режим попада конкретната комбинация
от посочените характеристики.
По отношение на стойността на поръчката са възможни 4 вида
възлагане, а именно:
- провеждане на посочени в ЗОП процедури за обществени поръчки,
които произтичат от правото на ЕС –чл. 20, ал. 1 ЗОП;
- използване на въведени в закона национални процедури за възлагане
на обществени поръчки (публично състезание и пряко договаряне) – чл. 20,
ал. 2 ЗОП;
- прилагане на способи за възлагане на поръчки с ниска стойност без
провеждане на процедура (събиране на оферти с обява и изпращане на
покана до определени лица) – чл. 20, ал. 3 ЗОП;
- директно възлагане – чл. 20, ал. 4 ЗОП.
Изложеното по-горе е онагледено в следващите таблици, откъдето е
видно, че най-нисък праг е определен на публичните възложители, докато
секторните, както и за поръчките в областите отбрана и сигурност
приложимите прагове са по-високи.
Таблица 1: Ред за възлагане при поръчки, чиято стойност е по-ниска
от посочените в таблицата
Стойност
публични
възложите
ли

секторни
възложители

отбрана и
сигурност

Строителство

50 000

50 000

5 000 000

доставки и услуги
услуги по приложение 2

30 000
70 000

30 000
70 000

817 524

конкурс за проект

70 000

70 000

-------------------

Обект

ред за възлагане

Директно възлагане
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При директното възлагане възложителите не са задължени да спазват
определени правила. Изключение правят поръчките в областите отбрана и
сигурност, както и тези за строителство, при които възложителите са
длъжни да сключат писмен договор. В останалите случаи извършените
разходи могат да се доказват само с първични платежни документи.

Таблица 2: Ред за възлагане при поръчки, чиято стойност е равна или
по-висока от посочените долни граници и по-ниска спрямо горните граници
Обект

Стойност
секторни
възложители

публични
възложители

поръчки отбрана
и сигурност

50 000 -270 000 ---------------------30 000 - 70 000 ---------------------

Строителство

50 000 -270 000

доставки и услуги
ред за възлагане

30 000 - 70 000
Национален ред за възлагане

----------------------

Таблица 3: Ред за възлагане при поръчки, чиято стойност е равна или
по-висока от посочените в таблицата долни граници и по-ниска спрямо
горните граници
Обект
Строителство
доставки и
услуги
услуги по
приложение 2
ред за възлагане

публични
възложители

стойност
секторни
възложители

270 000 - 5 000 000 270 000 - 5 000 000
70 000 - 264 033

70 000 - 817 524

70 000 - 500 000

70 000 - 1 000 000

Национални процедури

поръчки отбрана
и сигурност
--------------------------------------------------------------------------

Таблица 4: Ред за възлагане при поръчки, чиято стойност е равна или
по-висока от посочените в таблицата
Обект

Стойност
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Строителство
доставки и
услуги
услуги по
приложение 2
конкурс за
проект
ред за възлагане

публични
възложители

секторни
възложители

поръчки отбрана
и сигурност

5 000 000

5 000 000

5 000 000

264 033

817 524

500 000

1 000 000

70 000

70 000

817 524

--------------------

Процедури, съответстващи на директивите

За ръководителите на дипломатически консулски представителства на
Република България в чужбина, както и на постоянните представителства на
Република България към международните организации (по чл. 5, ал. 2, т. 15
ЗОП) са предвидени по-високи прагове, което е обосновано от ценовите
характеристики на пазарите, в условията на които тези възложители
удовлетворяват своите потребности.
Таблица 5: Ред за възлагане при поръчки, приложим за възложители
по чл. 5, ал. 2, т. 15 от ЗОП
Обект
Строителство
доставки и
услуги
услуги по
приложение 2

Процедури,
Национален ред за
съответстващи на
възлагане
директивите
≥ 5 000 000

270 000 - 5 000 000

≥ 264 000

70 000 - 264 033

≥ 500 000

70 000 - 500 000

Директно
възлагане
< 270 000
< 70 000

При доставки и услуги възложителите могат да докажат разхода само
с първични платежни документи, без да е необходимо сключването на
писмен договор.
Важно! Възложителите имат право да възложат конкретна
обществена поръчка по ред, приложим за по-високи стойности, като в
този случай са длъжни да прилагат всички правила, валидни за избрания от
тях ред.
4.3. Приложими процедури
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От таблиците по-горе е видно делението на процедурите на
„европейски“ и „национални“. Националните процедури са две:



публично състезание и
пряко договаряне.

Те са еднакви за всички възложители.
Процедурите, които произтичат от директивите са въведени в закона
със съответстващите им наименования, независимо че по същество става
въпрос за едни и същи по характер процедури.
В зависимост от вида на възложителя и предмета на поръчката те са,
както следва:
4.3.1. Процедури за обществени поръчки, прилагани от публични
възложители
Публичните възложители прилагат следните процедури:








открита процедура;
ограничена процедура;
състезателна процедура с договаряне;
състезателен диалог;
партньорство за иновации;
договаряне без предварително обявление;
конкурс за проект.

4.3.2. Процедури за обществени поръчки, прилагани от секторни
възложители
Секторните възложители избират изпълнител на възлаганите от тях
обществени поръчки като прилагат следните процедури:








открита процедура;
ограничена процедура;
договаряне с предварителна покана за участие;
състезателен диалог;
партньорство за иновации;
договаряне без предварителна покана за участие;
конкурс за проект.
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4.3.3. Процедури за обществени поръчки в областите отбрана и
сигурност
Когато възлагат обществени поръчки в областите отбрана и сигурност
публичните и секторни възложители прилагат следните процедури:





ограничена процедура;
договаряне с публикуване на обявление за поръчка;
състезателен диалог;
договаряне без публикуване на обявление за поръчка.

Прави впечатление липсата в списъка на открита процедура.
Обяснението за приложимост само на двуетапни процедури е специалният
характер на предмета на тези поръчки и наличието на класифицирана
информация по отношение на техническите спецификации и други данни,
които се предоставят на заинтересованите лица. Целта е при предварителния
подбор да се изберат само кандидати, които имат право да достъпват и да
обработват такъв тип информация.
Характеристики на процедурите и условия за тяхното провеждане
В зависимост от броя на етапите при провеждането им, изброените
процедури могат да се разделят на едноетапни, двуетапни и триетапни.
Едноетапни процедури:







открита процедура;
публично състезание;
договаряне без предварително обявление, договаряне без
предварителна покана за участие и договаряне без публикуване на
обявление за поръчка;
пряко договаряне;
открит конкурс за проект.

Открита процедура и публично състезание са процедури, при които
всички заинтересовани лица могат да подадат оферта, с което придобиват
качеството участник. Към офертата си участниците представят документи,
свързани с личното и финансово им състояние, технически възможности и
квалификация.
При процедурите на договаряне без предварително обявление,
договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без
публикуване на обявление за поръчка и пряко договаряне, възложителят
провежда преговори за определяне на клаузите на договора с едно или
повече точно определени лица.

103

Конкурс за проект е процедура, при която възложителят придобива
основно в областите на градското и селищното устройство, архитектурата,
инженеринговата дейност или на обработката на данни план или проект,
избран от независимо жури въз основа на проведен конкурс със или без
присъждане на награди. При открит конкурс за проект всички
заинтересовани лица могат да представят проект, към който представят
документи, свързани с личното и финансово им състояние, технически
възможности и квалификация.
Двуетапни:





ограничена процедура;
състезателна процедура с договаряне, договаряне с предварителна
покана за участие и договаряне с публикуване на обявление за
поръчка;
ограничен конкурс за проект.

При първия етап на тези процедури също могат да участват всички
заинтересовани лица, като първоначално се представят само данни за
личното състояние, икономическото и финансово състояние, опит и
технически възможности. На този етап не се представят оферти, а лицата се
наричат кандидати. На база на представените документи се извършва
предварителен подбор на кандидатите. Само на избраните кандидати се
изпращат покани за участие на втория етап на процедурите, като при
ограничена процедура се представят оферти, а при процедурите на
договаряне – първоначални оферти, които служат като основа за провеждане
на преговори, а при конкурс за проект се представят проекти. Оценяват се
или се договарят единствено условията и начина на изпълнение на
поръчката, респ. се класират проектите при конкурса за проект.
Партньорство за иновации е процедура, при която възложителят
провежда преговори с допуснатите кандидати след предварителен подбор с
цел да установи партньорство с един или повече партньори, които да
извършват определена научноизследователска и развойна дейност.
Повече от два етапа:


състезателен диалог.

Състезателен диалог е процедура, при която възложителят провежда
диалог с допуснатите след предварителен подбор кандидати с цел да
определи едно или повече предложени решения, отговарящи на неговите
изисквания, след което да покани предложилите ги кандидати да подадат
окончателни оферти. Тази процедура може да се определи като съчетание
между ограничена процедура и процедура на договаряне. Първият и третият
етап са съответно предварителен подбор по документи и оценяване на
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представените оферти за изпълнение на поръчката. Между тези два етапа
има един допълнителен – провеждане на диалог, при който се провеждат
разговори с кандидатите, допуснати след предварителния подбор. Този етап
има за цел обсъждане на въпроси, които по обективни причини не могат да
се решат при откриване на процедурата. След обсъждане и изясняване на
произтичащите от тези въпроси параметри на поръчката участниците
представят оферти.
Избор на процедура
Друга особеност на изброените процедури са условията за тяхното
прилагане.
публични
възложители
открита процедура
свободен избор
ограничена
процедура
свободен избор
състезателна
процедура с
договаряне
при обстоятелства по
чл. 73, ал. 2 ЗОП

ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА
секторни
поръчки отбрана и
възложители
сигурност
открита процедура
-------------------свободен избор
ограничена
ограничена
процедура
процедура
свободен избор
договаряне с
предварителна
покана за участие
свободен избор

състезателен диалог състезателен
при обстоятелства по диалог
чл. 73, ал. 2 ЗОП
свободен избор
партньорство за
иновации
зависи от предмета
на поръчката

партньорство за
иновации

договаряне без
предварително
обявление
при обстоятелства по
чл. 79, ал. 1 ЗОП

договаряне без
предварителна
покана за участие
при обстоятелства по
чл. 138, ал. 1 ЗОП

зависи от предмета
на поръчката

свободен избор
договаряне с
публикуване на
обявление за
поръчка
свободен избор
състезателен диалог
при особено сложни
поръчки по чл. 163
ЗОП
-----------------------договаряне без
публикуване на
обявление за
поръчка
при обстоятелства по
чл. 164, ал. 1 ЗОП
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конкурс за проект
зависи от предмета
на поръчката

конкурс за проект
зависи от предмета
на поръчката

-------------------------

Откритата и ограничената процедура се избират свободно от всички
възложители и при всички обекти на обществени поръчки. Това е така,
защото тези две процедури осигуряват напълно провеждането на
принципите на законодателството. От тази гледна точка те са равностойни.
Ограничената процедура е подходяща за случаите, в които предметът на
поръчката предполага голям брой заинтересовани лица, което от своя страна
означава значителен брой на подадените оферти. Целта е чрез предварително
определяне на това ограничаване за подаване на оферти да бъдат поканени
само кандидатите, които имат необходимите технически и финансови
възможности да изпълнят поръчката.
Процедурите договаряне с обявление и състезателен диалог са
свободно избираеми за секторните възложители. Публичните обаче, могат
да ги използват само в някой от изброените в закона случаи. Еднаквите
основания за избор на всяка от посочените процедури поставят въпроса в кои
случаи едната може да бъде предпочетена пред другата.
Според съображенията в директивите възложителите трябва да
разполагат с допълнителна гъвкавост за случаите, при които липсата на
възможност за водене на преговори по всяка вероятност би довела до
незадоволителни резултати от възлагането на обществената поръчка. За
подобни случаи е предвидена процедурата състезателен диалог като „една
гъвкава процедура, която да запази както конкуренцията между участниците
в икономическия процес, така и необходимостта възложителят на
обществената поръчка да може да разговаря с всеки кандидат по всичките
аспекти на договора”.
Състезателният диалог се оказва полезен в случаите, при които
възложителите не са в състояние да определят средствата за удовлетворяване
на потребностите си или за оценка на възможностите, които пазарът
предлага като технически, финансови или юридически решения. Такава
ситуация може да възникне по-специално при новаторски проекти, при
изпълнение на мащабни проекти за интегрирана транспортна
инфраструктура, големи компютърни мрежи или проекти, включващи
сложно и структурирано финансиране. Чрез провеждането на диалог с
кандидатите възложителят избира най-доброто решение, след което
определя съответните спецификации, необходими за подготовка на
офертите.
Процедурата партьорство за иновации също не е свободно избираема.
Изборът й се определя от необходимостта възложителят да получи
новаторска стока, услуга или строителство, както и невъзможността тази
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потребност да бъде удовлетворена чрез наличните на пазара предложения.
Според дефиницията в закона иновация е прилагането на нов или значително
подобрен продукт, услуга или процес, включително, но не само,
производствени или строителни процеси, на нов маркетингов подход или на
нов метод на организация на стопанските дейности, работното място или
външните отношения. Тези характеристики на предмета обуславят и някои
особености в условията на поръчката. Такова е изискването в
документацията да се определят правилата, приложими към правата върху
интелектуалната собственост, както и необходимостта възложителят да
прецени техническите и професионалните способности на кандидатите в
областта на НИРД и разработването и внедряването на новаторски решения.
Процедурите на договаряне без обявление в голяма степен игнорират
принципите на закона, затова прилагането им е допустимо само като
изключение и е зависимо от наличието на изчерпателно посочени в закона
основания. Законосъобразното прилагане на процедурата на договаряне без
обявление налага на възложителите не само да посочат съответното правно
основание, но и да представят изчерпателни мотиви и кореспондиращи с тях
доказателства, които го подкрепят. Неизпълнението на тези изисквания е
основание такава процедура да се смята за незаконосъобразна.
Възможността за избор на процедура конкурс за проект е зависима от
вида и особеностите на предмета на поръчката.
Двете национални процедури представляват аналози съответно на
откритата процедура и на договаряне без обявление. При тях се прилагат
същите принципни правила:
- публично състезание - свободен избор;
- пряко договаряне – при наличие на някое от посочените в чл. 182, ал.
1 от ЗОП основания.
4.4. Специфични техники и инструменти за възлагане на поръчки
Освен изброените по-горе процедури, законът дава възможност за
използване и на други средства за възлагане на обществени поръчки, при
които се търси по-гъвкаво и по-дългосрочно решение. Такива са рамковото
споразумение, динамичната система за покупки, а при секторните
възложители и квалификационната система, при които на база
предварително определени условия се сключват множество конкретни
договори за изпълнение. Такива специфични техники са и електронният търг
и електронните каталози.
Рамково споразумение
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По дефиниция рамково споразумение е споразумение, сключено
между един или повече възложители и един или повече изпълнители с цел
да се определят условията на поръчките, които ще се възложат през
определен период, включително относно цените, а при възможност - и
предвидените количества (чл. 81, ал. 2 ЗОП).
Рамковото споразумение е затворена система. След сключване и в
срока на неговото действие не се допуска включване на нови изпълнители.
Подобно затваряне на пазара за продължителен период не е в полза на
конкуренцията, затова е въведено ограничение относно продължителността
на рамковите споразумения. За публични възложители максималният срок е
4 години, а за секторни – 8 години. При изключителни случаи и по причини,
свързани с предмета на рамковото споразумение, срокът може да е по-дълъг,
което трябва да се мотивира в обявлението.
В случаите на рамково споразумение, сключвано за нуждите на
няколко възложители или от централен орган за покупки, в обявлението за
обществена поръчка и в рамковото споразумение следва да се посочи кръгът
от лица, които могат да се ползват от него.
Възложителите нямат право да използват рамковите споразумения по
начин, който предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.
Рамковите споразумения за поръчки в областите отбрана и сигурност
се сключват за срок не по-дълъг от 7 години (чл. 169, ал. 2 ЗОП). По дълъг
срок може да се определи по изключение, когато предвид очаквания
експлоатационен живот на доставените стоки, съоръжения или системи
промяната на изпълнителя може да предизвика технически затруднения.
Възложителят посочва мотивите за това в обявлението. Сключването на
рамкови споразумения за поръчки в областите отбрана и сигурност има и
една особеност. Когато възложителят сключва рамково споразумение с
няколко лица, техният брой не може да бъде по-малък от трима, при условие
че е налице достатъчен брой потенциални изпълнители, които отговарят на
критериите за подбор, и/или достатъчен брой оферти, които отговарят на
предварително обявените условия на възложителя (чл. 169, ал. 1 ЗОП).
Динамична система за покупки
Динамичната система за покупки (ДСП) се прилага при често
осъществявани поръчки, чиито типови характеристики отговарят на
изискванията на възложителите (чл. 83, ал. 1 ЗОП).
ДСП е изцяло електронен процес. Обменът на информация при
възлагането чрез ДСП се осъществява единствено с електронни средства
като се прилагат условията към този вид комуникация, определени в чл. 39
ЗОП.
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Динамичната система за покупки може да бъде обособена по отделни
категории, въз основа на обективно определени характеристики, свързани с
предмета на поръчката, като напримет максимално допустимия размер на
очакваните конкретни поръчки, конкретен географски район, в който те ще
се изпълняват и др. В тези случаи възложителят определя характеристиките
на всяка категория и приложимите към нея критерии за подбор.
За разлика от рамковото споразумение, динамичната система за
покупки е отворена през целия си срок на действие. Достъпът и участието в
нея са свободни и безплатни за всички заинтересовани лица, като
възложителите нямат право да ограничават броя на кандидатите в нея.
Всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор, се включват в
ДСП.
Важно! Динамичната система за покупки не може да бъде
използвана като средство за възлагане на поръчки в областите отбрана и
сигурност.
Електронен търг
Електронният търг е повтарящ се електронен процес, който започва
след първоначална цялостна оценка на офертите и позволява те да бъдат
класирани чрез методи за автоматично оценяване на представените в
офертите нови, по-ниски цени и/или нови стойности, засягащи определени
елементи от офертите (чл. 89, ал. 1 ЗОП).
Видно от дефиницията, електронният търг е способ за оценка на
офертите. Особеното при него е възможността офертите да бъдат променяни
в хода на процедурата.
Доколкото основното изискване е оценката да може да се извърши
автоматизирано с електронни средства, то обществени поръчки за услуги и
строителство, които имат за предмет интелектуална дейност, в т.ч. и
дейности по проектиране на строителни обекти, не могат да бъдат обект на
електронен търг.
Електронен търг може да се използва при възлагането на поръчки чрез
открита процедура, ограничена процедура, състезателна процедура с
договаряне или процедура на договаряне с предварителна покана за участие.
Възложителите могат да изберат изпълнител на обществена поръчка
чрез електронен търг в случаите на вътрешен конкурентен избор, провеждан
за възлагане на поръчка по рамково споразумение, както и при възлагане на
обществена поръчка в рамките на ДСП. В тези случаи техническите
спецификации на обществената поръчка трябва да могат да се определят
точно.
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Електронният търг не може да се прилага, ако предотвратява,
ограничава или нарушава конкуренцията.
Електронни каталози
Електронните каталози са форма на представяне на офертите, когато
се възлагат обществени поръчки чрез използване на електронни средства (чл.
92, ал. 1 ЗОП).
В обявлението или в поканата за потвърждаване на интерес
възложителите могат да попоискат офертите да бъдат представени под
формата на електронен каталог или да включват електронен каталог. В тези
случаи необходимата информация относно формата, използваното
електронно оборудване, организацията и техническите изисквания за
осъществяване на връзка с оборудването се посочва в документацията за
обществената поръчка.
4.5. Квалификационна система
Квалификационната система е алтернативен начин за осъществяване
на подбора на кандидати в двуетапни процедури за възлагане на обществени
поръчки (ограничени процедури и процедури на договаряне с обявление) от
секторните възложители. Квалификационните системи имат известно
сходство с динамичните системи за покупки. Една от разликите се изразява
в използваните средства, чрез които се възлагат поръчките, като при
квалификационната система няма изискване те да са изцяло електронни.
Квалификационните системи също са отворени, като по всяко време
заинтересовано лице може да подаде заявление за включване в системата.
Специфична особеност на тези системи е възможността един секторен
възложител да ползва квалификационна система, създадена от друго лице,
когато счита, че тя отговаря на неговите изисквания. Възложителят
съобщава по подходящ начин на заинтересованите лица, че ще се ползва от
тази квалификационна система (чл. 141, ал. 9 ЗОП).
Конкретните поръчки за строителството, доставките или услугите,
попадащи в обхвата на квалификационната система, се възлагат чрез
ограничена процедура или процедура на договаряне с предварителна покана
за участие, а изпълнителят на договора се избира сред лицата, вписани в
квалификационната система (чл. 142, ал. 1 ЗОП).
4.6. Способи за възлагане на обществени поръчки на ниска
стойност
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В ЗОП режимите за възлагане са съобразени с принципа за плавно
намаляване на административната и организационна тежест. Приложен е и
общият принцип на пропорционалност - колкото по-малка е една поръчка,
толкова по - бързо и лесно трябва да може да се възложи, без това да засяга
възможностите за информираност и участие на заинтересованите лица.
За по-голяма гъвкавост, при всеки от режимите законът предоставя
една или повече конкурентни процедури и поне една възможност за
договаряне при наличие на определени обстоятелства.
Така например, когато става дума за възлагане на поръчки по
националния ред, при праговете по чл. 20, ал. 2 ЗОП, са налице две
възможности за възложителите, а именно, да приложат:



публично състезание, по реда на чл. 178 и следващите от ЗОП или
пряко договаряне, когато е приложимо при условията на чл. 182, ал.
1 ЗОП.

По същия начин, когато става дума за възлагане на поръчки без
законовият за това ред да се счита за процедура, при праговете по чл. 20, ал.
3 ЗОП, отново са налице две възможности:



събиране на оферти с обява, по реда на чл. 187 и следващите от ЗОП
или
покана до определени лица, когато е приложимо при условият на
чл. 191 ЗОП.

4.7. Смесени поръчки
„Смесени“ се наричат поръчки, които обединяват дейности с различен
обект или дейности, всяка от които се подчинява на различни правила за
възлагане.
Законът разглежда няколко възможни хипотези на смесени
обществени поръчки. Те са зависими от обекта на поръчката (в някои случаи
и от предмета), от типа на възложителя, както и от наличието на определени
особености на предмета, с които възлагането трябва да бъде съобразено.
Първият случай е на поръчки, които включват дейности с повече от
един обект по чл. 3 ЗОП. В тези случаи трябва да се определи кой от обектите
характеризира основния предмет на поръчката (чл. 11, ал. 1 ЗОП).
Когато обществената поръчка включва едновременно доставка на
стоки и предоставянето на услуги (например при обществена поръчка за
доставка на оборудване, съчетана с изграждането на автоматизирана система
за управление на деловодството на възложителя) основният предмет се
определя в зависимост от услугата или доставката, чиято прогнозна стойност
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е най-висока (чл. 11, ал. 2 ЗОП). Следователно, когато стойността на
услугите е по-голяма от стойността на доставките, обществената поръчка ще
се квалифицира като такава за предоставяне на услуги, и обратно, когато
стойността на доставките е по-голяма от тази на услугите, обектът на
обществената поръчка следва да се квалифицира като доставка на стоки.
Същият принцип се прилага и при смесени поръчки, които включват
едновременно предоставяне на услуги, част от които попадат в Приложение
№ 2 към ЗОП и други, които са извън обхвата на приложението. В случая от
гледна точка на обекта не може да се говори за смесена поръчка, но
различният ред за възлагане на двата вида услуги изисква да се определи
кой от двата режима следва да се приложи. Принципът отново е, че
обществената поръчка се възлага по реда за услугата с най-висока прогнозна
стойност. Услугите в областите отбрана и сигурност са обособени в
приложения № 14 и 15. Обществена поръчка, която включва едновременно
услуги по приложение № 14 и приложение № 15, се възлага по реда,
предвиден за услугите, чиято прогнозна стойност е по-висока.
Друга възможна хипотеза на смесване на поръчки е свързана с вида
дейности - когато в предмета на обществената поръчка се съдържат няколко
дейности, за част от които се прилагат правилата за публични възложители,
а за други - правилата за секторни възложители, или някои от дейностите
попадат извън обхвата на закона. В този случай при смесено възлагане в
обща поръчка се прилагат правилата, приложими за публични възложители
(чл. 11, ал. 4 ЗОП). В този случай възложителят може да възложи и отделни
поръчки за отделните дейности, като тогава ще се прилагат правилата,
приложими към съответната дейност.
Смесено възлагане е налице и в случаите, когато предметът на
обществената поръчка съдържа „обективно неделими части“. Съгласно
законовата дефиниция, регламентирана в § 2, т. 28 ДР на ЗОП, това са части
от предмета на обществената поръчка, които поради своето естество не
могат да бъдат възложени на повече един изпълнител. В този случай,
съгласно чл. 11, ал. 6 ЗОП, смесената поръчка ще се възложи по реда,
приложим за частта, която определя основния предмет на поръчката.
Има случаи, които включват едновременно обект на обществена
поръчка и концесия (чл.11, ал.7 ЗОП). В този случай договорът се възлага:
- по правилата на ЗОП, когато възложителят вземе решение да възложи
обща поръчка;
- по правилата на ЗОП, когато предметът е обективно неделим;
- по правилата, приложими за всяка от дейностите – във всички
останали случаи.
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В чл. 11, ал. 8 ЗОП е уредена и хипотеза на смесена поръчка, която
включва дейности, за които са приложими правилата за секторни
възложители, и дейности, за които не са приложими правилата на закона и
които не са обект на концесия. Ако е обективно невъзможно да се определи
коя от дейностите е основен предмет на поръчката или възложителят реши
да възложи обща поръчка, тя се възлага по правилата за секторни
възложители.
Когато в предмета на обществената поръчка се съдържат няколко
дейности, за част от които се прилагат разпоредбите на Част четвърта от ЗОП
(възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност), а за
други - правилата за публични възложители или правилата за секторни
възложители, поръчката се възлага, както следва:



ако по обективни причини е обосновано възлагането на обща
поръчка се прилагат правилата на част четвърта от ЗОП;
когато възложителят реши да възложи отделни поръчки за
отделните дейности, се спазват правилата, приложими към
съответната дейност.

Важно! При вземане на всяко конкретно решение възложителят
трябва да подхожда внимателно, за да не допусне обединяване на дейности
в обща поръчка, с цел прилагане на по-облекчен ред или изключване на
поръчката от приложното поле на закона.
4.8. Запазени поръчки
Така наречените „запазени поръчки” са част от политиките, които ЕК
провежда чрез системата на обществените поръчки. Целта е да се
подпомогнат хората в неравностойно положение като им се осигури
възможност да получат достъп до обществения ресурс. В България
политиката в тази област се води от Министерски съвет, който се подпомага
от ресорния министър в тази област – министъра на труда и социалната
политика. Съгласно предвидения на национално ниво ред, само определeни
стоки и услуги могат да бъдат запазвани задължително за специализирани
предприятия или кооперации на хора с увреждания, или за стопански
субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на
хора с увреждания или на хора в неравностойно положение. Тези стоки и
услуги се включват в списък, койтo се одобрява от Министерски съвет
(чл.12, ал.1 ЗОП). Стоките и услугите, които се включват в списъка се
определят по предложение на министъра на труда и социалната политика,
при което се вземат предвид провежданите национални политики,
изпълняваните стратегии и програми.
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За да се провежда успешно тази политика обаче, е важно
възложителите да могат да удовлетворяват ефективно своите потребности,
каквато всъщност е целта на всяка провеждана обществена поръчка. Затова
е от значение при изготвяне на списъка, да бъде взето предвид и дали
капацитетните възможности на тези стопански субекти отговорят на
очакванията на възложителите. В тази връзка е важно да се следят
настъпващите промени и при необходимост списъците да бъдат
актуализирани.
Съгласно чл. 79, ал. 2 ППЗОП Министърът на труда и социалната
политика внася в Министерския съвет мотивирано предложение за приемане
или за промяна на списъка, в което се посочват:
- провежданите национални политики, стратегии или програми,
включително конкретни цели, дейности и механизми, за чието изпълнение е
необходимо поръчките да се запазят;
- капацитетните възможности на лицата, за които поръчките ще се
запазват;
- отражението върху конкуренцията от запазването на поръчките за
съответните стоки или услуги.
Стоките и услугите в списъка се обозначават чрез код и
съответстващото му наименование по Общия терминологичен речник.
Важно е също да се вземат мерки против опорочаване и изкривяване
на целите на водената политика, като се осигурят гаранции, че
действителните получатели на резултатите са лицата, които попадат в
нейния обхват.
В съответствие с посочените съображения в закона са въведени
условията за участие в запазени поръчки. Съгласно чл. 12, ал. 5 и ал. 6 ЗОП,
такова право имат лица:
- които са регистрирани като специализирани предприятия или
кооперации на хора с увреждания най-малко три години преди датата на
откриване на конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка и
- при които най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с
увреждания или такива в неравностойно положение;
- които могат да изпълнят най-малко 80 на сто от предмета на
поръчката със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За
изпълнение на условието те могат да ползват подизпълнители или да се
позовават на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите
лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
Централните органи за покупки са освободени от задължението да
запазват поръчки (чл.12, ал.4 ЗОП).
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Първоначалният списък е одобрен Решение № 591 от 2016 г. на
Министерския съвет, обн. ДВ, бр. 67 от 2016 г.
5. Планиране
обявления

на

обществените

поръчки.

Предварителни

Планирането на обществените поръчки в организацията на
възложителя е сложен процес от взаимосвързани дейности. Важно е те да
протичат в правилната последователност. Успешното управление на всеки
един етап е добра основа за реализация на следващия. Правилното
управление на този процес, вкл. изпъленнието на всички негови отделни
стъпки в правилната последователност, е особено важно за успешното
реализиране на всеки проект.
Основен предмет на ЗОП и ППЗОП е фазата на възлагане. Правилата
покриват действията от откриването на процедура с решение на
възложителя, до влизане в сила на решението за определяне на изпълнител
или за прекратяване.
От фазата на изпълнение законът обхваща някои въпроси, свързани
със сключването на договора и възможностите за неговото изменение. От
момента на сключване на договора обаче, до момента на приключване на
неговото изпълнение и удовлетворяване на потребността на възложителя,
минава период от време, в който последният следва да извърши поредица от
действия.
Нормативната уредба на обществените поръчки съдържа множество
срокове, които възложителите трябва да спазват. Срокът за сключване на
договор е инструктивен.
В тази връзка за изготвяне на реалистични графици на поръчките е
необходимо да се отчитат конкретните особености на предмета,
необходимото време за изпълнение, влиянието на други договори и др.
В основата на успешната реализация на всяка поръчка е оптималният
момент, в който започва нейната подготовка. За да се определи правилно
този момент следва да се вземат предвид:
- моментът, в който трябва да се получи крайният резултат;
- очакваната продължителност на изпълнението;
- необходимото време за подготовка на процедурата;
- необходимото време за изготвяне на оферти;
- необходимото време за провеждане на процедурата, вкл.
евентуалното й обжалване;
- необходимото време за сключване и изпълнение на договора.

115

Начинът на планиране се определя и в зависимост от вида договори за
обществени поръчки, които следва да бъдат възложени. Условно могат да се
разграничат три вида договори, както следва:
- еднократно възлагани договори с определен срок на изпълнение Примери за такива договори са доставката на определено оборудване,
извършването на ремонтни дейности в училище, услуги по превоз на
ученици и др. Дори и в тази привидно еднородна група обаче, определени
специфики на предмета, водят до различия в подхода на възлагане на
поръчките. В качеството си на възложител, директорът на училището, в
което е планиран ремонт, трябва да осигури неговото приключване до
началото на учебната година, което предполага при определяне на момента,
в който трябва най-късно да стартира процедурата за сключване на договор
да се вземе предвид и ориентировъчният срок за изпълнение на ремонтните
дейности. В случая с поръчката за превоз обаче, изпълнението на договора
ще се извършва по време на учебната година, така че към 15 септември
възложителят трябва да има сключен договор.;
- договори с периодично или продължително изпълнение - Това са
договорите за доставка на лекарства, медицински изделия и консумативи, на
хранителни продукти за детски градини, договорите за сметосъбиране и др.
Предметът им е пряко свързан с нормативно установени функции на
възложителя, които се осъществяват в обществен интерес. Тази особеност
изисква във всеки един момент възложителят да има действащ договор за
съответните доставки, услуги или строителство. Това от своя страна
означава прецизно планиране, при което трябва да се следи кога изтичат вече
възложените договори за периодични доставки и услуги, за да се изчисли
правилно възлагането на следващите договори. Важно е да не се допусне
период, в който възложителят ще остане без доставчик на необходими за
дейността му доставки или услуги, а също да не се стигне до положение, при
което ще се окаже обвързан с повече от един изпълнител по повод на един и
същ предмет. В този процес от особена полза са графиците на поръчките,
които възложителите са задължени да изготвят и поддържат.;
- взаимосвързани договори с различен предмет - Обикновено това са
случаите на изпълнение на сложни дейности. Например договор за
строителство не може да стартира, без да е избран изпълнител на услугата
строителен надзор, поради което е препоръчително процедурите за
възлагане на тези две дейности да текат паралелно. Има обаче случаи, при
които резултатите от изпълнението на един договор (напр. различни
социологически проучвания и анализи) се ползват като задание за друг
договор (разработване на концепция, стратегия и др.) Тогава възлагането ще
е с последователни процедури, което изисква много повече време и следва
да бъде отчетено при планирането.
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Предварителни обявления
Към предварителната фаза на процеса на възлагане на обществени
поръчки следва да се отнесе възможността за публикуване на предварителни
обявления. Тяхната правната уредба се съдържа в чл.23 ЗОП.
Понятието обобщава еднакви по характер и предназначение, но
различни като наименование обявления, а именно:




обявление за предварителна информация - за публични
възложители;
периодично индикативно обявление - за секторни възложители;
предварително информативно обявление - за поръчки в областите
отбрана и сигурност.

Независимо от терминологичните различия, самите наименования
показват сходство в характера и предназначението на тези предварителни
обявления.
Тяхната основна роля е да информират потенциалните участници за
плановете и намеренията на възложителя да възложи определени поръчки
или да сключи рамкови споразумения. Предварителното оповестяване на
намеренията на възложителя обхваща период от 12 месеца, като за услугите
по приложение № 2, този срок може да бъде до 18 месеца.
Важно! Публикуването на предварително обявление не обвързва
възложителя да проведе анонсираните процедури.
Друга функция на предварителните обявления е възможността да се
съкращават сроковете за получаване на оферти в бъдещите процедури. Тази
възможност се основава на осигурената вече предварителна информация за
поръчките. В тези случаи обаче, трябва да се спазват някои допълнителни
условия, свързани със съдържанието на предварителното обявление и
периода на неговата валидност (времето, през което могат да се съкращават
срокове с позоваване на публикувано предварително обявление).
Третата функция на предварителните обявления е свързана с
възможността чрез тях да се оповестява откриването на определени
процедури. За публичните възложители това са ограничени процедури и
процедури на договаряне с обявление при условията на чл. 23, ал. 3 ЗОП, а
за секторните възложители – ограничени процедури и процедури на
договаряне с предварителна покана за участие (чл. 23, ал. 4 ЗОП).
Друг въпрос, който е свързан с предварителните обявления, е тяхната
валидност – срок, в който те могат да изпълняват функциите си по
предназначение. За да може възложителят да се възползва от възможността

117

за съкращаване на сроковете, предварителното обявление трябва да е
публикувано между 35 дни и 12 месеца преди датата на изпращане на
поканата за потвърждаване на интерес. За услугите по приложение № 2,
периодът е между 35 дни и 18 месеца.
Конкретното предназначение, за което се използва предварителното
обявление е определящо и за изискванията към неговото минимално
съдържание. Когато целта е на потенциалните участници само да се
оповестят бъдещите намерения на възложителя, не е необходимо да се
предоставя подробна информация за условията в конкретните поръчки.
Когато се цели съкращаване на сроковете, обаче заинтересованите лица
трябва да разполагат предварително с по-подробна информация, така че да
имат възможност да подготвят бъдещото си евентуално участие и да се
справят с подаването на изискуемите документи в съкратените срокове.
Минималното съдържание на всяко предварително обявление, в
зависимост от вида на възложителя, предмета на поръчката и функцията,
която ще изпълнява, е регламентирано съответно:
а) За публични възложители:



в част А от приложение № 4;
в част Б от приложение № 6 - за поръчки по приложение № 2;

б) За секторни възложители:



в част А от приложение № 5;
в част Б от приложение № 7 - за поръчки по приложение № 2.

Предварителните обявления се попълват и публикуват по образци,
утвърдени с регламент на ЕК. Когато процедурата се обявява чрез
предварително обявление, възложителят посочва срок, в който
заинтересованите лица да заявят своя интерес към поръчката. Минималният
срок е 30 дни от изпращане на обявлението за публикуване. В тези случаи не
се публикува обявление за обществена поръчка.
Когато процедурата е открита с обявление за предварителна
информация или периодично индикативно обявление, възложителят
изпраща едновременно покана за потвърждаване на интерес до лицата, които
вече са заявили интерес за участие. Поканата трябва да съдържа най-малко
информацията по:
1. раздел II от приложение № 8 - за публични възложители;
2. раздел II от приложение № 9 - за секторни възложители.
Важно! Едно и също предварително обявление не може да се използва
едновременно за оповестяване откриването на процедура и за съкращаване
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на срока за получаване на оферти в ограничена процедура (вж. чл. 75, ал. 5
ЗОП). При открити процедури възложителите могат да използват
предварителното обявление само за съкращаване на сроковете за
получаване на оферти.
6. Подготовка на процедура за възлагане на обществена поръчка
Определянето на конкретни изисквания относно участието в дадена
процедура за възлагане на обществена поръчка, както и относно
изпълнението на самата поръчка, е в рамките на оперативната
самостоятелност на възложителя. Последният, съобразно своите
потребности, но при спазване на основните принципи и императивните
разпоредби на ЗОП, следва да формулира съответните условия, както и да
посочи същите в обявлението и документацията за обществена поръчка.
Тъй като подготовката на процедурата е съществен етап от процеса на
възлагане на поръчката, удачно е във вътрешните правила, приети от
възложителя на основание чл. 244, ал. 1 ЗОП, да се съдържа обща уредба на
въпросите, касаещи организирането и осъществяването на конкретните
дейности, в т.ч. начина на разпределение на задачите, координацията на
процеса по разработване на съответните документи, звената и/или
служителите, участващи в този процес, а също така реда и приложимите
срокове за изпълнение на отделните дейности и задачи.
При изпълнение на подготвителните дейности следва, да бъде
включено лице с юридическа правоспособност, което добре познава
нормативната уредба в областта на обществените поръчки, както и едно или
повече лица с познания в областта, с която е свързан предметът на поръчката.
С цел създаване на условия за законосъобразност на процедурата и
предотвратяване на възможността документацията да бъде изработена по
начин, облагодетелстващ определено лице, важно е също така да се вземат
мерки за осигуряване на конфиденциалност и ненамеса в работата на лицата,
определени от възложителя за изработване на съответните документи и
тяхното окомплектоване, както и да се предвиди ред за избягване на
потенциален конфликт на интереси. Макар законът да не съдържа изрични
изисквания в тази насока, когато става въпрос за вътрешни експерти (т.е.
служители на възложителя), би трябвало и в този случай да се предвидят
подходящи мерки, за да се избегне:
- възможността за участие в работата по документацията на
заинтересовано от възлагане на поръчката лице;
- нерегламентирана намеса в подготовката на документацията от
страна на външни за възложителя лица.
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Това може да се постигне например, чрез включване на изискване във
вътрешните правила на възложителя за попълване на декларации от страна
на съответните служители.
Когато се налага в разработването на документите, свързани с
обществената поръчка, да бъдат включени външни лица и експерти, към тях
също могат да се поставят подобни изисквания, като в този случай е
задължително да бъдат спазени и предвидените в чл. 44 ЗОП правила
относно външното участие в подготовката на документацията.
Самото разработване на документите, свързани с обществената
поръчка се състои във формулиране на конкретните изисквания за участие в
процедурата за възлагане на обществената поръчка и на условията към
нейното изпълнение (вкл. чрез посочване на приложими стандарти и/или
нормативни изисквания).
За да се гарантира, че предвидените изисквания и условия относно
изпълнението на поръчката максимално отговарят на потребностите на
възложителя, от съществено значение е и активното участие на всички звена
и/или служители, които имат отношение към нейното възлагане. В случай,
че те не участват пряко в изработването на отделните документи,
съставляващи документацията за обществена поръчка, следва да им се
предостави възможност предварително да заявят своите нужди и очаквания
във връзка с планираната за възлагане поръчка, както и възможност да се
запознаят с изготвените проекти на документи и да направят своите
коментари или предложения за промени в тях преди документацията да бъде
одобрена от възложителя.
6.1. Изисквания към кандидатите и участниците в процедурите
Законодателят е обособил две групи изисквания към кандидатите и
участниците в процедурите. В първата група са изброени изискванията към
личното състояние на кандидатите, а във втората са посочени критериите за
подбор.
6.1.1. Определяне на изисквания относно личното състояние на
кандидатите/ участниците
Посочените в ЗОП основания, въз основа на които възложителят
отстранява кандидати/участници от процедура за възлагане на обществена
поръчка, се различават от основанията, съдържащи се в отменения закон от
2004 г. Промените произтичат от необходимостта да бъде хармонизирано
вътрешното ни законодателство със съответните изисквания на Директива
2014/24/ЕС и Директива 2014/25/ЕС.
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Независимо от това, непроменено остава наличието на две основни
групи основания за отстраняване – задължителни (т.е. основания, при
наличието на които възложителят е длъжен да отстрани съответния
кандидат/участник) и факултативни (т.е. основания, които възложителят има
право по собствена преценка да приложи към конкретна процедура, но ако
избере да ги включи, е длъжен да отстрани всеки кандидат/участник, за
когото е налице съответното обстоятелство).
Следва да се отбележи, че задължителният или факултативният
характер на основанията за отстраняване в определени случаи зависи от вида
на възложителя. Освен това, основанията за отстраняване при обществени
поръчки в областите отбрана и сигурност се различават от тези, които са
приложими в общия случай. Поради тези съображения по-долу
последователно са представени основанията за отстраняване, които са
длъжни или могат да прилагат публичните възложители, основанията за
отстраняване, приложими от секторни възложители, както и основанията за
отстраняване, които се използват при възлагане на обществени поръчки в
областите отбрана и сигурност.
Важно е да се има предвид също така, че част от обстоятелствата,
наличието на които би довело до отстраняване от участие в процедурата за
възлагане, засягат самия кандидат/участник, докато други се отнасят до
лицата, които го представляват, членовете на управителните и/или
надзорните му органи, както и други лица, които имат правомощия да
упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
Основания за задължително отстраняване при възлагане на
обществени поръчки от публични възложители
Основанията за задължително отстраняване на кандидати/участници
са изброени в чл. 54 ЗОП и обхващат следните обстоятелства:
1. лице, което представлява кандидата/участника, член на управителен
или надзорен орган на кандидата/участника или друго лице, което има
правомощия да упражнява контрол при вземането на решения от такъв
орган, е осъдено с влязла в сила присъда (освен ако е реабилитирано) за
престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл.
219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а или чл. 352 - 353е от
Наказателния кодекс (НК), и от влизането в сила на присъдата не е изтекъл
период от пет години (респ. посоченият в присъдата срок, когато има такъв);
Посоченото основание има по-широк обхват от основанието, което се
съдържаше в чл. 47, ал. 1, т. 1 от отменения ЗОП от 2004 г.
Освен това, следва да се има предвид, че влязла в сила присъда за
престъпление по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 или чл. 254а - 260
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НК има характер на национално основание за изключване, доколкото на
визираните като основания за изключване престъпления по член 57,
параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съответстват следните състави от НК:
• участие в престъпна организация (чл. 321 и 321а НК);
• корупция (чл. 301 – 307 НК);
• измама (чл. 209 – 213 НК);
• терористични престъпления или престъпления, които са свързани с
терористични дейности (чл. 108а НК, с изключение на тези, свързани с
финансиране на тероризъм);
• изпиране на пари или финансиране на тероризъм (чл. 253, 253а или
253б НК и чл. 108а НК - престъпление, свързано с финансиране на
тероризъм);
• детски труд и други форми на трафик на хора (чл. 192а и чл. 159а –
159г НК).
2. лице, което представлява кандидата/участника, член на
управителен или надзорен орган на кандидата/участника или друго лице,
което има правомощия да упражнява контрол при вземането на решения от
такъв орган, е осъдено с влязла в сила присъда (освен ако е реабилитирано)
за престъпление, аналогично на някое от горепосочените, в друга държава
членка или трета страна, и от влизането в сила на присъдата не е изтекъл
период от пет години (респ. посоченият в присъдата срок, когато има такъв);
3. кандидатът/участникът има задължения за данъци и задължителни
осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към
общината по седалището на възложителя и на кандидата/участника, или
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът/участникът е
установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение
на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
Важно! Следва да се има предвид, че кандидатът/участникът не се
отстранява на това основание, когато:
• се налага да се защитят особено важни държавни или обществени
интереси;
• размерът
на
неплатените
дължими
данъци
или
социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на
годишния общ оборот за последната приключена финансова година.
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4. кандидатът/участникът се намира в привилегировано положение
спрямо останалите кандидати/участници, тъй като е участвал в пазарните
консултации и/или в подготовката за възлагане на поръчката.
Основанието се прилага, в случай че, независимо от предприетите от
възложителя действия, съгласно чл. 44, ал. 3 и 4 ЗОП, кандидатът/участникът
има предимство пред останалите кандидати/участници. Тези действия
следва да включват най-малко:
- публикуване на профила на купувача на цялата информация,
разменена по повод подготовката за възлагане на обществена поръчка,
включително получения от възложителя резултат, а ако това е невъзможно посочване чрез профила на купувача на мястото, от което тази информация
може да бъде получена;
- определяне на подходящ срок за получаването на оферти,
включително като се прецени дали съкращаването на срокове не води до
нарушаване на принципа за равнопоставеност;
- удължаване на срока за получаване на заявления за участие или
оферти най-малко до минималните срокове за съответния вид процедура, в
случай че е използвано съкращаване на сроковете и в определения срок е
получена само една оферта или заявление за участие, които са представени
от лице, участвало в пазарните консултации и/или в подготовката на
документацията за участие.
Участвалият в пазарните консултации и/или в подготовката за
възлагане на поръчката кандидат/участник, не се отстранява от процедурата,
ако докаже, че неговото участие не води до нарушаване на принципа на
равнопоставеност.
5. установено е, че кандидатът/участникът:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с
удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на
критериите за подбор, и не са изтекли три години от датата на настъпване на
това обстоятелство, или
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с
удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на
критериите за подбор;
Важно! Възложителите са длъжни да уведомяват АОП за
стопанските субекти, по отношение на които е налице основанието по б.
„а“, както и да представят съответните доказателства, с цел включване
на тези стопански субекти в списък, предвиден в чл. 57, ал. 4 ЗОП. Списъкът
има информативен характер и е публичен, като достъпът до него се
осъществява чрез Портала за обществени поръчки.
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6. с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение е
установено, че при изпълнение на договор за обществена поръчка
кандидатът/участникът е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245, чл. 301, чл. 302,
чл. 303, чл. 304 или чл. 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения,
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която кандидатът/участникът е установен, и не са изтекли три
години от датата на настъпване на това обстоятелство (освен ако в акта, с
който е установено обстоятелството, е посочен друг срок);
7. спрямо лице, което представлява кандидата/участника, член на
управителен или надзорен орган на кандидата/участника или друго лице,
което има правомощия да упражнява контрол при вземането на решения от
такъв орган, е налице конфликт на интереси, който не може да бъде
отстранен.
Следва да се има предвид, че чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС) също съдържа
основание за отстраняване от участие в процедури за възлагане на
обществени поръчки. Според цитираната разпоредба дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици, нямат право да участват в
процедури за възлагане на обществени поръчки включително и чрез
гражданско дружество/консорциум, в което участва дружеството,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Случаите,
при които тази забрана не се прилага, са изчерпателно изброени в чл. 4
ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.
Важно! Съгласно разпоредбата на чл. 5, ал. 1, т. 3
ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, в случай че по отношение на кандидат/участник
в процедура за обществена поръчка е приложено някое от посочените в чл.
4 изключения от забраната по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС въз
основа на неверни данни, същият трябва да бъде отстранен от участие,
ако процедурата не е приключила. Ако обстоятелството бъде установено
след като процедурата е приключила и въпросният кандидат/участник е
определен за изпълнител, с него не се сключва договор за обществена
поръчка, респ. сключеният договор се прекратява без предизвестие. При
прекратяване на договора в тази хипотеза, не се дължи нито връщане на
депозита, нито заплащане на извършените работи, а получените плащания
подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва.
Законът предвижда също така възстановяване на всички получени суми
ведно със законната лихва, ако обществената поръчка е изпълнена, като
възложителят на обществената поръчка не дължи компенсации и
обезщетения.
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Публичните възложители, включително тези, които извършват
секторни дейности, са длъжни да прилагат изброените основания. Това
означава, че при наличието на което и да е от посочените по-горе
обстоятелства, те са длъжни да отстранят съответния кандидат/участник от
участие в процедурата.
Основания за незадължително отстраняване при възлагане на
обществени поръчки от публични възложители
В чл. 55 ЗОП са посочени незадължителните основания за
отстраняване, т.е. тези които ще проявят своето действие само ако
възложителят предварително ги е посочил като основания за отстраняване
на кандидатите/участниците в конкретната процедура.
Според цитираната разпоредба възложителят може да отстрани от
участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат/участник,
за когото е налице някое от следните обстоятелства:
1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по
несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил
извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от
Търговския закон, или е преустановил дейността си, а ако е чуждестранно
лице - намира се в подобно положение, произтичащо от сходна процедура,
съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
Когато възложителят е поставил изискване за липса на тези
обстоятелства той има право да не отстрани от процедурата кандидат или
участник на посоченото основание, ако се докаже, че същият не е
преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно
приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност
в държавата, в която е установен. Тази възможност трябва да бъде посочена
в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, или в
поканата за потвърждаване на интерес, а при процедурите на договоряне,
при които не се публикува предварително обявление или предварителна
покана за участие - в поканата за участие в преговори.
2. лишен е от правото да упражнява определена професия или
дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено
деянието, и не са изтекли три години от датата на настъпване на това
обстоятелство (освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е
посочен друг срок);
3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на
конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орга
и не са изтекли три години от датата на настъпване на това обстоятелство
(освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг
срок);
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4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена
поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, което е
довело до предсрочното прекратяване на договора, изплащане на
обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато
неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на
договора и не са изтекли три години от датата на настъпване на това
обстоятелство;
5. лице, което представлява кандидата/участника, член на
управителен или надзорен орган на кандидата/участника или друго лице,
което има правомощия да упражнява контрол при вземането на решения от
такъв орган е опитало да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя,
свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез
предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно
предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
Отстраняване на кандидат/участник на това основание е възможно до
три години от датата на настъпване на това обстоятелство, освен ако в акта,
установяващ обстоятелството, е предвиден друг срок.
Важно! Възложителите са длъжни да уведомяват АОП за
стопанските субекти, по отношение на които е налице основание за
отстраняване по т. 4 или т. 5, както и да представят съответните
доказателства, с цел включване на тези стопански субекти в списък,
предвиден в чл. 57, ал. 4 ЗОП. Списъкът има информативен характер и е
публичен, като достъпът до него се осъществява чрез Портала за
обществени поръчки.
Важно! Възложителят има право на преценка дали да включи (част
от) незадължителните основания, когато възлага обществена поръчка.
При поставяне на изискванията за липса на едно или повече от изброените
по-горе обстоятелства той взема предвид предмета и обема на
обществената поръчка. Освен това, ако реши да прилага някое от
изброените основания за незадължително отстраняване, публичният
възложител е длъжен да посочи съответното обстоятелство в
обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, или в
поканата за потвърждаване на интерес, а при процедурите на договаряне,
при които не се публикува предварително обявление или предварителна
покана за участие - в поканата за участие в преговори.
Когато отстранява участник/кандидат на някое от основанията за
задължително отстраняване, респ. на включено по негова преценка
основание за незадължително отстраняване, възложителят трябва да осигури
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доказателства за наличие на съответното обстоятелство. При определени
условия кандидат/участник може да не бъде отстранен от участие в
процедура за възлагане, независимо че за него е налице някое от основанията
за отстраняване, посочени от възложителя.
За целта, въпросният кандидат/участник следва да докаже, че е
предприел подходящи мерки, гарантиращи неговата надеждност (чл. 56 от
ЗОП). Това решение е ново както за вътрешното ни законодателство, така и
за правото на ЕС в областта на обществените поръчки – то е въведено с
директивите от 2014 г., касаещи възлагането на обществени поръчки от
класически и секторни възложители.
Възможните мерки за доказване на надеждност са посочени в чл. 56,
ал. 1 от ЗОП. Те включват:
1. погасяване на задълженията на кандидата/участника по чл. 54, ал. 1,
т. 3 ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или тяхното
разсрочване, отсрочване или обезпечаване;
2. плащане или започнал процес на изплащане на дължимото
обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него
престъпление или нарушение;
3. изчерпателно изясняване от страна на кандидата/участника на
фактите и обстоятелствата, чрез активно съдействие на компетентните
органи и изпълнение на конкретни предписания, технически,
организационни и кадрови мерки, насочени към предотвратяване на нови
престъпления или нарушения.
Възложителят преценява предприетите от кандидата/участника мерки,
като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с
престъплението или нарушението. В случай, че предприетите от
кандидата/участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата
надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. Мотивите за
приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените
доказателства се посочват в решението за предварителен подбор, съответно
в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост от
вида и етапа, на който се намира процедурата.
Важно! Следва да се има предвид, че ако с влязла в сила присъда или
друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е
произнесена присъдата или е издаден актът, кандидат/участник е лишен
от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии,
през определеното с присъдата или акта време той няма право да използва
възможността по чл. 56, ал. 1 от ЗОП и да доказва своята надеждност, в
случай че е налице основание за отстраняването му от процедурата.
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В съответствие с чл. 45, ал. 1 ППЗОП кандидатите/участниците
описват в ЕЕДОП мерките за надеждност, когато са предприели такива
преди подаването на заявлението или офертата. Съгласно ал. 2, като
доказателства за тяхната надеждност се представят следните документи:
1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП документ за извършено плащане или споразумение или друг документ, от
който да е видно, че задълженията са обезпечени или, че страните са
договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план
и/или с посочени дани за окончателно плащане на дължимите задължения
или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;
2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните
обстоятелства.
Основания за отстраняване на кандидати/участници от секторни
възложители
Секторните възложители могат да установяват обективни правила и
критерии за отстраняване на кандидати/участници, предоставяйки същите на
заинтересованите лица. Тези правила и критерии могат да включват
посочените в чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 ЗОП основания (т.е. приложимите за
публичните възложители основания за задължително и за незадължително
отстраняване) при спазване на установените в закона условия относно
тяхното поставяне, деклариране и доказване (чл. 144, ал. 1 и 2 ЗОП).
Изключение от посоченото е основанието за отстраняване по чл. 3, т.
8 ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, което задължително се прилага и от секторни
възложители.
Задължителни основания за отстраняване при възлагане на
обществени поръчки в областите отбрана и сигурност
Съгласно чл. 157, ал. 1 ЗОП възложителят трябва да отстрани от
участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка всеки
кандидат/участник, за когото е налице някое от изброените по-долу
обстоятелства:
1. лице, което представлява кандидата/участника, член на управителен
или надзорен орган на кандидата/участника или друго лице, което има
правомощия да упражнява контрол при вземането на решения от такъв
орган, е осъдено с влязла в сила присъда (освен ако е реабилитирано), за
престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321 или чл. 321а НК; или
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2. лице, което представлява кандидата/участника, член на управителен
или надзорен орган на кандидата/участника или друго лице, което има
правомощия да упражнява контрол при вземането на решения от такъв
орган, е осъдено с влязла в сила присъда (освен ако е реабилитирано), за
престъпление, аналогично на някое от тези по т. 1, в друга държава членка
или трета страна; или
3. налице е конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен, за
лице, което представлява кандидата/участника, член на управителен или
надзорен орган на кандидата/участника или друго лице, което има
правомощия да упражнява контрол при вземането на решения от такъв
орган.
При възлагане на поръчки в областите отбрана и сигурност се прилага
и основанието по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, като при наличие на
съответните обстоятелства, кандидатът/участникът следва да бъде
отстранен.
Незадължителни основания за отстраняване при възлагане на
обществени поръчки в областите отбрана и сигурност
Основанията, които възложителите могат по своя преценка (но не са
длъжни) да прилагат, когато възлагат обществени поръчки в областите
отбрана и сигурност, са изброени в ал. 2 на чл. 157 ЗОП. Те се свеждат до
следните обстоятелства:
1. кандидатът/участникът е обявен в несъстоятелност или е в
производство по несъстоятелност или в процедура по ликвидация, или е
сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740
от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че
кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно
положение, произтичащо от сходна процедура съгласно законодателството
на държавата, в която е установен;
2. кандидатът/участникът има задължения за данъци и задължителни
осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към
общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е
установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение
на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
3. кандидатът/участникът е лишен от правото да упражнява
определена професия или дейност съгласно законодателството на
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държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения,
свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;
4. с влязло в сила съдебно решение е установено, че
кандидатът/участникът е виновен за неизпълнение на задължения по договор
за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на
информацията и сигурността на доставките;
5. установено е, че лице, което представлява кандидата/участника,
член на управителен или надзорен орган на кандидата/участника или друго
лице, което има правомощия да упражнява контрол при вземането на
решения от такъв орган, е представило документ с невярно съдържание във
връзка с удостоверяване на липсата на основания за отстраняване или на
изпълнението на критериите за подбор;
6. установено е от службите за сигурност по смисъла на Закона за
защита на класифицираната информация, въз основа на каквито и да е
доказателства,
включително
разузнавателни
средства,
че
кандидатът/участникът не притежава необходимата надеждност, поради
което е налице риск от заплаха за националната сигурност.
При условие, че възложителят реши да прилага част или всички от
изброените незадължителни основания за отстраняване, той е длъжен да
посочи съответните обстоятелства в обявлението за обществена поръчка, а
при процедури на договаряне без публикуване на обявление за поръчка - в
поканата за участие в преговори.
Важно! Следва да се има предвид, че мерките за доказване на
надеждност не се прилагат при процедурите за обществени поръчки в
областите отбрана и сигурност, както изрично е посочено в чл. 157, ал. 8
ЗОП.
6.1.2. Критерии за подбор. Документи
съответствие с поставените изисквания

за

доказване

на

Когато възлага договор за обществена поръчка, възложителят има
право да извърши проверка на годността и потенциала на
кандидатите/участниците да изпълнят поръчката, използвайки за целта
подходящи критерии за подбор. Чрез тях възложителят по същество
определя
минимални
изисквания
за
допустимост
на
кандидатите/участниците във връзка с участието им в дадена процедура за
възлагане на обществена поръчка, с оглед осигуряване на разумна увереност
относно способността на всеки от тях да изпълни точно конкретната
поръчка, ако бъде избран за изпълнител. Преценката на възложителя е
ограничена от принципите и императивните норми на ЗОП, а когато е
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приложимо – и от специалното законодателство, засягащо дейностите,
предмет на възлагане.
В чл. 2, ал. 2 ЗОП изрично е предвидено, че възложителят няма право
да ограничава конкуренцията чрез включване на условия или изисквания,
които дават необосновано предимство или необосновано ограничават
участието на стопански субекти в обществените поръчки и които не са
съобразени с предмета, стойността, сложността, количеството или обема на
конкретната поръчка. Същевременно, в чл. 59 ЗОП са предвидени и някои
общи правила, касаещи прилагането на критерии за подбор при възлагане на
обществени поръчки, като целта е да се осигури максимално спазване на
принципите за свободна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на
дискриминация.
Възможните критерии за подбор, както и документите, чрез които се
доказва съответствие с тях, са посочени в закона. Възложителят има право
да прилага спрямо кандидатите/участниците само предвидени в закона
критерии за подбор, които същевременно са необходими за установяване на
възможността на кандидатите/участниците да изпълнят поръчката. В
съответствие с принципа за пропорционалност поставените критерии, както
поотделно, така и в тяхната съвкупност, следва да са съобразени с предмета,
стойността, обема и сложността на конкретната поръчка. Когато
обществената поръчка има обособени позиции, критериите за подбор за
всяка от обособените позиции трябва да съответстват на предмета,
стойността, обема и сложността на съответната позиция.
Необходимо е да се отбележи, че въпросът за допустимостта на дадено
изискване се изследва с оглед на специфичните обстоятелства във всеки
отделен случай, въз основа на анализ на потребностите, възможните начини
за тяхното удовлетворяване, кръга от потенциални изпълнители и др. При
това, приложимите за дадена процедура (респ. конкурс за проект)
изисквания следва да бъдат предварително оповестени чрез посочване в
обявлението, а когато е приложимо – в друг подходящ документ, свързан с
обявяването на поръчката. Възложителят следва предварително да посочи и
документите, чрез които се доказва тяхното изпълнение. Това се прави в
обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, или в
поканата за потвърждаване на интерес, а при договаряне без предварително
обявление, договаряне без предварителна покана за участие и договаряне без
публикуване на обявление за поръчка - в поканата за участие в преговори.
Възложителят няма право да изисква от кандидатите/участниците
други документи за доказване на съответствие с поставените критерии за
подбор, извън посочените в ЗОП. Същевременно той е длъжен да приеме
всеки друг представен от кандидат/участник документ, ако този документ е
подходящ, т.е. ако от него се установява по безспорен начин съответното
обстоятелство, подлежащо на доказване.
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Важно! След 01.07.2018 г., при определяне на документите за
доказване на съответствие с критериите за подбор възложителите следва
да изискват предимно такива, които са обхванати от електронната база
данни за удостоверителни документи на Европейската комисия "е-Сertis".
Следва да се има предвид също така, че когато в условията на
обществената поръчка се налага да бъдат включени такива, които се отнасят
до обединения и се различават от условията за индивидуалните кандидати/
участници, те трябва:




да са обективно обосновани с оглед на обстоятелството, че
кандидатът/участникът е обединение, което не е юридическо лице;
да са пропорционални;
да не водят до неравнопоставеност спрямо индивидуалните
кандидати/ участници.

Тези условия могат да са свързани с определяне на партньор, който да
представлява обединението за целите на обществената поръчка, и/или
уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно
приложимото законодателство. Освен това, в съответствие с чл. 37, ал. 4
ППЗОП възложителят има право да изиска от кандидат/участник обединение, което не е юридическо лице, да представи копие от документ,
от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както
и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:




правата и задълженията на участниците в обединението;
разпределението на отговорността между членовете
обединението;
дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

на

Въпросните условия не могат да се отнасят до:




начина на разпределяне на работата между членовете на
обединението;
националност, териториална обособеност или принадлежност на
част или на всички членове на обединението;
начина на доказване на финансови и/или икономически
възможности, както и на технически и професионални способности
от отделни членове на обединението с изключение на изисквания,
които произтичат от нормативен или административен акт, в
зависимост от разпределението на участието на лицата при
изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на
обединението.
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Важно! При участие на обединения, които не са юридически лица,
съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението
участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на
съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие,
необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на
нормативен или административен акт и съобразно разпределението на
участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора
за създаване на обединението. Във връзка с последното, ако за
установяване на съответствие със заложен критерий за подбор, е важно
да се установи кой член на обединението ще изпълнява определена дейност
от предмета на поръчката, възложителят следва да е поставил изискване
неперсонифицираните обединения да предоставят информация относно
разпределението на дейностите между техните членове.
Важно! Когато клон на чуждестранно лице е самостоятелен
кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, за
доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово
състояние и/или технически и професионални способности той може да се
позовава на ресурсите на търговеца, ако представи доказателства, че при
изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси (арг. от чл.
36 ППЗОП).
Съгласно чл. 59, ал. 1 ЗОП критериите за подбор, които възложителят
има право да прилага при възлагане на обществени поръчки, могат да се
отнасят до:
Годност (правоспособност) за упражняване на професионална
дейност
Когато това е приложимо, възложителите имат право да изискват от
кандидатите или участниците да са вписани в търговския регистър и/или в
съответен професионален регистър , а за чуждестранни лица - в аналогични
регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са
установени.
При процедурите за възлагане на обществени поръчки за услуги,
когато за изпълнението на съответната услуга, съгласно законодателството
на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е необходимо
специално разрешение или членство в определена организация,
възложителят може да изиска от него да докаже наличието на такова
разрешение или членство.
Икономическо и финансово състояние
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По отношение на икономическото и финансовото състояние на
кандидатите или участниците възложителите могат да поставят едно или
повече от следните изисквания:
1. да са реализирали минимален общ оборот, включително
минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на
база годишните обороти;
Изискваният от възложителите минимален общ оборот трябва да е
съобразен със стойността, обема и срока за изпълнение на обществената
поръчка и не може да надхвърля двукратния размер на нейната прогнозна
стойност, освен ако това не е обосновано от естеството на строителството,
услугите или доставките. В случай, чу възложителят изиска да е налице
реализиран минимален общ оборот, надхвърлящ двукратния размер на
прогнозната стойност, той следва да мотивира това в обявлението.
Важно! Ако обществената поръчка е разделена на обособени
позиции, изискването относно максимално допустимия размер на
изисквания от възложителя оборот се прилага по отношение на всяка
отделна позиция.
При провеждане на вътрешен конкурентен избор въз основа на
рамково споразумение, условието се прилага по отношение на прогнозната
стойност за съответното възлагане, а ако тя не може да се определи - по
отношение на прогнозната стойност на рамковото споразумение.
При динамични системи за покупки условието се прилага спрямо
очаквания максимален размер на конкретните поръчки, възлагани по тази
система.
Важно! Като критерии за подбор не могат да се включват условия
или изисквания, които са свързани с изпълнението само на обществени
поръчки, с изпълнението на конкретно посочени програми или проекти, с
конкретни източници на финансиране, или с определен брой изпълнени
договори с конкретен предмет.
2. да имат застраховка "Професионална отговорност" с покритие,
съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от
нормативен акт;
Като примери за случаи, в които има изискване за сключена
застраховка "Професионална отговорност" по отношение на определени
категории лица, могат да се посочат чл. 50 от Закона за адвокатурата (за
адвокатите), чл. 171 от Закона за устройство на територията (за
проектантите, лицата, упражняващи технически контрол по част
"Конструктивна", консултантите, строителите и лицата, упражняващи
строителен надзор), чл. 305 (за застрахователните брокери) и чл. 316 от
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Кодекса за застраховането (за застрахователните агенти), чл. 30 от Закона за
нотариусите и нотариалната дейност, чл. 7 от Наредба № 2 от 6 февруари
2006 г. за задължителното застраховане на частните съдебни изпълнители (за
частните съдебни изпълнители) и т.н.
3. да са постигнали положително съотношение между определени
активи и пасиви.
Когато прилага този критерий, възложителят следва да посочи в
документацията за обществената поръчка минимално допустимите
стойности на това съотношение, над които се приема, че
кандидатите/участниците отговарят на поставения критерий в съответствие
с методиката по Приложение № 2 към чл. 31, ал. 2 ППЗОП.
Документите, чрез които се доказва икономическото и финансовото
състояние на кандидатите/ участниците, са посочените в чл. 62, ал. 1 ЗОП.
Според цитираната разпоредба във връзка с поставените критерии за подбор
в конкретната процедура възложителят може да изисква от
кандидатите/участниците представяне на един или повече от следните
документи:
1. удостоверения от банки;
2. доказателства за наличие на застраховка "Професионална
отговорност";
3. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато
публикуването им се изисква;
4. справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в
обхвата на поръчката, като данните за оборота могат да обхващат най-много
последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на
която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.
Когато по основателна причина кандидат или участник не е в
състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да
докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки
друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
Технически и професионални способности
Видно от разпоредбата на чл. 63 ЗОП възложителят може да определя
критерии, въз основа на които да установи дали кандидатите/участниците
разполагат с необходимите човешки и технически ресурси, както и с опит за
изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество.
По-специално, възложителят може да изисква от кандидата/участника:
1. да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с
тези на поръчката, най-много за последните:
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а) 5 години от датата на подаване на заявлението или на офертата - за
строителство;
б) 3 години от датата на подаване на заявлението или на офертата - за
доставки и услуги;
Когато естеството на поръчката го налага, възложителите могат да
определят период, по-дълъг от посочения.
2. да разполага с необходимия брой технически лица и/или
организации, включени или не в структурата на кандидата или участника,
включително такива, които отговарят за контрола на качеството, а при
обществени поръчки за строителство - лицата, които ще изпълняват
строителството;
3. да разполага с необходимите технически средства и съоръжения за
осигуряване на качеството, включително за проучване и изследване, както и
да прилага определени мерки за осигуряване на качеството;
4. да разполага със система за управление и проследяване на
доставките, която ще прилага при изпълнение на поръчката;
5. да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена
професионална компетентност за изпълнението на поръчката, в случай че
изискването не се използва като показател за оценка на офертите;
6. да прилага определени мерки за опазване на околната среда при
изпълнението на поръчката;
7. да представи информация за средносписъчния годишен брой на
персонала и за броя на членовете на ръководния състав за последните три
години;
8. да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване,
необходими за изпълнение на поръчката;
9. стоките да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на
качеството, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации
или стандарти;
10. да прилага системи за управление на качеството, включително
такива за достъп на хора с увреждания;
11. да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда.
При процедурите за възлагане на обществени поръчки за доставки,
които изискват инсталационни или монтажни работи, за предоставяне на
услуги или за изпълнение на строителство, възложителите могат да поставят
изисквания към кандидатите или участниците за техните умения и опит да
предоставят услугата или да извършат монтажа или строителните работи. В
тези случаи в условията на процедурата възложителят може да предвиди и
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изискване дейности от особена важност да бъдат извършвани пряко от самия
участник, съответно от участник в обединението.
В случай, че предметът на обществена поръчка е сложен или е със
специално предназначение, възложителят има право да проверява
техническите способности на кандидата или участника и при необходимост
оборудването за изпитване и изследване и възможностите за осигуряване на
качеството. Възложителят може да поиска това и от компетентен орган на
държавата, в която е установен кандидатът/участникът, ако този орган е
съгласен да извърши проверка от името на възложителя.
Документите, чрез които се доказват техническите и професионалните
способности на кандидатите/ участниците, са посочените в чл. 64, ал. 1 от
ЗОП. Във връзка с включените критерии за подбор в конкретна процедура
възложителят може да изисква от кандидатите/ участниците представяне на
един или повече от следните документи и доказателства:
1. списък на строителството, идентично или сходно с предмета на
поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които
съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото,
вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните
изисквания;
2. списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни
с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и
получателите, заедно с доказателство за извършената доставка или услуга;
3. списък на технически лица и/или организации, включени или не в
структурата на кандидата или участника, включително тези, които отговарят
за контрола на качеството, а при обществени поръчки за строителство лицата, които ще изпълняват строителството;
4. списък на техническите средства и съоръжения за осигуряване на
качеството, включително за проучване и изследване, както и описание на
мерките, използвани от кандидата или участника за осигуряване на
качеството;
5. описание на системата за управление и проследяване на доставките;
6. списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на
членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в
който е посочена професионална компетентност на лицата;
7. описание на мерките за опазване на околната среда, а когато това е
приложимо - и посочване на стандартите или нормите, които се прилагат;
Важно! В случай че възложителят изисква представянето на
сертификати, които удостоверяват съответствието на кандидата или
участника с определени системи или стандарти за опазване на околната
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среда, той посочва екологичната и одиторската схема на Европейския съюз
(EMAS) или стандартите за опазване на околната среда чрез съответните
европейски или международни стандарти.
Възложителят има право да се позове и на други системи за
екологично управление, признати в съответствие с чл. 45 от Регламент (ЕО)
№ 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г.
относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за
управление по околна среда и одит (EMAS) и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на Комисията (OB, L
342/1 от 22 декември 2009 г.) или други стандарти за екологично управление,
основани на съответните европейски или международни стандарти на
акредитирани органи.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са
акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна
агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган
по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно
признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната
област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2
от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на
съответствието.
Възложителят е длъжен да приеме и еквивалентни сертификати,
издадени от органи, установени в други държави членки.
Важно! Той следва да приема и други доказателства за еквивалентни
мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда,
когато кандидат/ участник:
- не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност
да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини и
- може да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на
изискваните.
8. декларация за средносписъчния годишен брой на персонала и броя
на членовете на ръководния състав за последните три години;
9. декларация за инструментите, съоръженията и техническото
оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката;
10. сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на
качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните
спецификации или стандарти.
При условие, че възложителят изисква представяне на сертификати,
които удостоверяват съответствието на кандидата или участника със

138

стандарти за управление на качеството, включително такива за достъп на
хора с увреждания, възложителят посочва системите за управление на
качеството чрез съответната серия европейски стандарти (т.е. обозначението
да включва „EN“).
Важно! Възложителят може да не приеме представено
доказателство за технически и професионални способности, ако то
произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага, по
смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси.

Приложими критерии за подбор при обществени поръчки на
секторни възложители
Секторните възложители могат да включват критериите за подбор,
посочени в чл. 59, ал. 1 ЗОП, при спазване на съответните условия за тяхното
поставяне, деклариране и доказване, съгласно чл. 144, ал. 2, предл. 2 ЗОП.
Приложими критерии за подбор при обществени поръчки в
областите отбрана и сигурност
Общите изисквания относно критериите за подбор, предвидени в чл.
59 ЗОП, а също така разпоредбите на чл. 59–62 и чл. 65 ЗОП относно
определянето и доказването на критериите за подбор, свързани с годност
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност и
икономическо и финансово състояние се прилагат и при възлагане на
обществени поръчки в областите отбрана и сигурност.
За доказване на техническите и/или професионалните способности
освен изискванията по чл. 63 и доказателствата по чл. 64 от закона,
възложителят може да постави допълнителни условия и да изиска от
кандидатите или участниците да представят, съгласно чл. 158, ал. 1 и 2 ЗОП.:
1. описание на техническото оборудване и мерките за осигуряване на
качеството, на оборудването за изпитване и изследване, както и на
вътрешните правила на участника във връзка с интелектуалната собственост;
2. описание на техническото оборудване, материалите, средствата,
броя на работниците и служителите и ноу-хау и/или източниците на доставка
с указание на географското местоположение, когато то е извън територията
на Европейския съюз, с които разполага кандидатът за изпълнение на
поръчката, за да посрещне евентуалното увеличаване на нуждите на
възложителя вследствие на криза, или за осигуряване на поддръжката,
модернизацията или адаптиране на доставките, обхванати от поръчката;
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3. разрешение, удостоверение или потвърждение за достъп до
класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на
класифицираната информация (ЗЗКИ), включително за възможността за
обработка, съхранение и предаване на такава информация на равнището на
защита, изисквано от възложителя – в случай на поръчки, които съдържат
или изискват класифицирана информация.
Възложителят може да определи в обявлението допълнителен срок, в
който лицата, които не притежават разрешение, удостоверение или
потвърждение по т. 3, да представят съответния документ. В срока за
получаване на заявления за участие лицата подават до възложителя писмено
съгласие за извършване на процедура по проучване и прилагат
необходимите документи съгласно ЗЗКИ, които се изпращат от възложителя
до компетентната служба за сигурност (чл. 158, ал. 4 ЗОП). Когато
възложителят е определил допълнителен срок по чл. 158, ал. 4 от ЗОП, той
изчаква резултата от проучването за достъп до класифицирана информация,
като при необходимост е длъжен да удължи допълнителния срок до
приключване на проучването (чл. 104 ППЗОП).
В случаите по чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП (представяне на списък на
доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на
обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите,
заедно с доказателство за извършената доставка или услуга), списъкът
следва да обхваща последните 5 години от датата на подаване на заявлението
(чл. 158, ал. 3 ЗОП).
Възложителите признават разрешенията за достъп до класифицирана
информация, издадени в съответствие със законодателството на държавата
членка, в която кандидатът или участникът е установен, при наличието на
влязъл в сила международен договор или двустранно споразумение за
защита на класифицираната информация, по което Република България е
страна. При условията и по реда на ЗЗКИ възложителят може да поиска
извършване на допълнителни проучвания в съответната държава членка.
При условията на ЗЗКИ възложителят може да поиска националният орган
по сигурността в държавата, в която кандидатът е установен, да провери
съответствието на помещенията или инсталациите, които евентуално биха
били използвани, производствените и административните процедури, които
ще бъдат следвани, методите за управление на информацията и/или
състоянието на персонала, който може да бъде нает за изпълнението на
поръчката (чл. 158, ал. 5 и 6 ЗОП).
Изисквания при използване капацитета на трети лица и
подизпълнители
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Като част от условията на процедурата възложителят може да включи
изискване за солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от
кандидата или участника и третото лице, чийто капацитет се използва за
доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и
финансовото състояние.
При провеждане на процедурите в областите отбрана и сигурност в
обявлението за обществена поръчка възложителят може да посочи дял от
поръчката, който да се изпълнява от подизпълнители, като определя
минималния и максималния процент от стойността на поръчката, който не
може да е повече от 30 на сто (чл. 174, ал. 1 ЗОП).
При тези поръчки възложителят може да задължи участника,
определен за изпълнител, да избере подизпълнителите по реда на чл. 175, ал.
1-4 ЗОП за всички или за част от дейностите, предложени за подизпълнение,
ако те са на стойност по чл. 20, ал. 1, т. 4 ЗОП, като това изискване следва да
е посочено в обявлението.
Важно! Възложителят няма право да поставя ограничения,
основани на национална принадлежност на подизпълнителите.
6.2. Технически спецификации
Начини за определяне на техническите спецификации от възложителя
– основни принципи.
Възложителят трябва ясно и точно да посочи в документацията за
обществена поръчка изискванията, свързани с изпълнението. В съответствие
със своите потребности, той следва да определи необходимите
характеристики на предмета на поръчката и целения краен резултат от
нейното изпълнение. За целта той използва техническите спецификации,
които са задължителен елемент на документацията за обществена поръчка.
Според легалното определение на понятието „технически
спецификации” в § 2, т. 54, б.а) от ДР на ЗОП, при обществени поръчки за
строителство то включва всички технически предписания, съдържащи се,
по-специално, в документацията за обществената поръчка и определящи
изискваните характеристики на материалите, стоките или консумативите,
така че те да отговарят на предвидената от възложителя употреба. Тези
характеристики следва да обхващат:
- ниво на изпълнение спрямо изискванията за опазване на околната
среда и климата, проектиране, което да отговаря на всички изисквания
(включително достъп за хора с увреждания) и оценяване на съответствието;
- работни характеристики;
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- безопасност или размери, включително процедурите относно
осигуряването на качеството, терминология, символи, изпитване и методи
на изпитване, опаковане, маркиране и етикетиране, инструкции за употреба
и производствени процеси и методи на всеки етап от жизнения цикъл на
строителните работи;
- правила за проектиране и ценообразуване;
- условия за изпитване, инспекция и приемане на строителство и
методи или технологии на строителство, както и всички други технически
условия, които възложителят може да наложи съгласно общи или специални
нормативни актове по отношение на завършено строителство и материалите
или частите, включени в него (б. “а” на цитираната разпоредба).
В б. “б” на § 2, т. 54, от ДР на ЗОП техническите спецификации при
обществените поръчки за доставки или услуги са определении като
спецификация във вид на документ, в който се определят изискваните
характеристики на продукта или услугата, като:
- равнище на качество;
- ниво на изпълнение спрямо изискванията за опазване на околната
среда и климата, проектиране, което да отговаря на всички изисквания
(включително достъп за хора с увреждания) и оценяване на съответствието;
- работни характеристики;
- приложение на продукта;
- безопасност или размери, включително съотносими към продукта
изисквания по отношение на наименованието, под което се продава,
терминология, символи, изпитване и методи на изпитване, опаковане,
маркиране и етикетиране, инструкции за употреба, производствени процеси
и методи на всеки етап от жизнения цикъл на доставката или услугата и
процедури за оценяване на съответствието.
Както е видно от гореизложеното, техническите спецификации по
същество представляват съвкупност от определени технически и/или други
изисквания и характеристики, чиято основна функция е максимално пълно,
точно и ясно да опишат целения от възложителя резултат от изпълнение
надейностите, включени в предмета на обществената поръчка. Те трябва да
дават на кандидатите/участниците яснота по отношение на основните
параметри на стоките, услугите или строителството, които възложителят се
стреми да получи чрез възлагането на поръчката. Тъй като в голяма част от
случаите изготвянето на качествени спецификации изисква специални
знания, препоръчително е при тяхното разработване да участват не само
експерти по обществени поръчки, но и специалисти в сферата, свързана с
предмета на обществената поръчка. От съществено значение е да се знае и
какво се предлага на съответния пазар по отношение на конкретните

142

доставки на стоки, услуга или строителство, подлежащи на възлагане. За
целта следва предварително да се направят необходимите проучвания и
пазарни анализи, като фокусът при тях би следвало да е изключително върху
възможните решения, а не върху потенциалните изпълнители на поръчката.
За да се гарантира, че техническите спецификации съответстват в
пълна степен с потребностите на възложителя, те трябва да са максимално
прецизно формулирани. Те трябва да осигуряват възможно най-голяма
конкуренция и същевременно да изключат тези кандидати/участници, които
не биха били в състояние да отговорят на поставените изисквания относно
изпълнението на поръчката. Ако спецификациите не са ясни и точни, това би
имало за резултат получаване на неподходящи оферти.
Законовото изискване за включване на техническите спецификации в
документацията за обществена поръчка (чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗОП) цели да
осигури спазване на принципите за публичност и прозрачност,
равнопоставеност и недопускане на дискриминация, като тези принципи е
нужно да се съблюдават и при определяне на самите изисквания. В чл. 49,
ал. 1 от ЗОП изрично е посочено, че техническите спецификации трябва да
осигуряват равен достъп на кандидатите или участниците до процедурата за
възлагане на обществената поръчка и да не създават необосновани пречки
пред възлагането на обществената поръчка в условията на конкуренция.
Важно! Съгласно съображение 74 от Преамбюла на Директива
2014/24/ЕС, „техническите спецификации следва да се изготвят по такъв
начин, че да се избягва изкуствено ограничаване на конкуренцията с
изисквания, които облагодетелстват конкретен икономически оператор
чрез възпроизвеждане на основни характеристики на доставките, услугите
или строителството, обичайно предлагани от него“. Отбелязано е, че
изготвянето на техническите спецификации с оглед на функционалните
изисквания и изискванията за работните характеристики по принцип
„позволява тази цел да бъде постигната по възможно най-добрия начин“,
като същевременно функционалните изисквания и изискванията, свързани с
работните характеристики, са подходящо средство за насърчаване на
иновациите в сферата на обществените поръчки и следва да се прилагат
възможно най-широко.
Преценката относно законосъобразността на включените в
техническите спецификации изисквания (както поотделно, така и в тяхната
съвкупност ), се извършва с оглед специфичните особености на конкретната
поръчка.
Съществуват различни възможности за определяне на техническите
спецификации. В чл. 48, ал. 1 ЗОП е предвидено за целта да се използва
някой от следните начини:
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А. Посочване на работните характеристики или функционалните
изисквания (в т.ч. екологичните), които позволяват точно определяне на
параметрите на предмета на поръчката.
Например, при обществена поръчка с предмет доставка на фискални
устройства, към тези устройства биха могли да се поставят изисквания като:
• да имат енергонезависима фискална памет;
• да са предназначени за работа при денонощен режим;
• да имат часовник календар, запазващ работоспособност най-малко
1500 часа без външно захранване;
• да имат буквено-цифрово печатащо устройство с бонова и
контролна лента;
• да имат индикации за оператора и клиента с минимум 8 десетични
разряда;
• да осигуряват минимум 100 натрупващи регистри за запис на
артикули и т.н.
Б. Посочване в следния ред на:
а) български стандарти, които въвеждат европейски стандарти;
б) европейски технически оценки;
в) общи технически спецификации;
г) международни стандарти;
д) други стандартизационни документи, установени от европейски
органи по стандартизация, или когато няма такива - български стандарти,
български технически одобрения или български технически спецификации,
отнасящи се до проектирането, метода на изчисление и изпълнение на
строителството, както и до използването на стоките.
Особености при определяне на техническите спецификации при
възлагане на поръчки в областите отбрана и сигурност
При възлагане на поръчки в областите отбрана и сигурност следва да
се спазва различен ред за посочване, а именно:
1. български стандарти, които въвеждат европейски стандарти;
2. европейски технически оценки;
3. общи технически спецификации;
4. български стандарти, които въвеждат международни стандарти;
5. международни стандарти;
6. други технически еталони, установени от европейски органи по
стандартизация, или когато няма такива – национални стандарти,
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национални технически одобрения или национални технически
спецификации, отнасящи се до проектирането, метода на изчисление и
изпълнение на строителството, както и до използването на стоките;
7. технически спецификации, създадени и широко възприети от
индустрията;
8. национални стандарти в областта на отбраната и подобни на тях
спецификации за оборудване и доставки в областта на отбраната.
В ЗОП се съдържат легални определения и на понятията за стандарт,
стандарт в областта на отбраната, европейска техническа оценка, европейско
техническо одобрение и обща техническа оценка. По-специално:
"Стандарт" е техническа спецификация, приета от признат орган по
стандартизация, за многократно или непрекъснато приложение,
съответствието с която не е задължително, и който може да бъде:
а) "международен стандарт" - стандарт, приет от международна
организация по стандартизация и достъпен за широката общественост;
б) "европейски стандарт" - стандарт, приет от европейска организация
по стандартизация и достъпен за широката общественост;
в) "национален стандарт" - стандарт, приет от национална организация
по стандартизация и достъпен за широката общественост (§ 2, ал. 2, т. 48 от
ДР на ЗОП);
Видно от цитираното определение, условието за общодостъпност важи
и за трите вида стандарти, посочени по-горе.
"Стандарт в областта на отбраната" е техническа спецификация,
съответствието с която не е задължително и която е одобрена от организация
по стандартизация, специализирана в изработването на технически
спецификации за многократно или непрекъснато приложение в областта на
отбраната (§ 2, ал. 2, т. 49 от ДР на ЗОП).
"Обща техническа спецификация" е техническа спецификация в
областта на информационните и комуникационните технологии, изготвена в
съответствие с чл. 13 и 14 от Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския
парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската
стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на
Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО,
2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета и за отмяна на Решение № 87/95/ЕИО на Съвета и на
Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L
316/12 от 14 ноември 2012 г.) (§ 2, ал. 2, т. 31 от ДР на ЗОП).
"Европейска техническа оценка" е документираната оценка на
експлоатационните показатели на строителен продукт по отношение на
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неговите съществени характеристики съгласно съответния европейски
документ за оценяване, както е определен в член 2, точка 12 от Регламент
(ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за
определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на
строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (OB,
L 88/5 от 4 април 2011 г.) (§ 2, ал. 2, т. 8 от ДР на ЗОП).
"Европейско техническо одобрение" е положителна техническа оценка
за годността на продукт за дадено предназначение, която се основава на
изпълнението на съществените изисквания към строежите чрез присъщите
характеристики на продукта и определените условия за приложение и
употреба. Европейските технически одобрения се издават от органи,
определени от държавата членка за тази цел (§ 2, ал. 2, т. 9 от ДР на ЗОП).
Важно! Всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа
оценка, техническо одобрение или технически еталон следва да е допълнено
с думите "или еквивалентно/и".
В. Определяне на работни характеристики или на функционални
изисквания чрез посочване на общи технически спецификации (респ.
български технически спецификации) по б. Б, позоваването на които се
приема за постигане на съответствие с изискванията за работните
характеристики или функционални изисквания;
Г. Определяне на спецификации по б. Б (напр. български стандарти,
общи технически спецификации и др.) за част от характеристиките, а за
други - посочване на работните характеристики или функционалните
изисквания по б. А.
Възложителят може да постави допълнителни изисквания, които са
свързани с предмета на поръчката и са пропорционални на нейната стойност
и цели. Те могат да се отнасят до специфичен процес или метод за
производство или предоставяне на строителство, доставки или услуги, или
до специфичен процес на друг етап от жизнения им цикъл.
Когато това е необходимо, в техническите спецификации
възложителят включва и изискване за прехвърляне на правата върху
интелектуална собственост.
Ако резултатът от поръчката ще се използва от физически лица
(независимо дали става въпрос за масовия потребител или за служители на
възложителя),
техническите
спецификации,
които
определят
характеристиките на предмета на поръчката, трябва да бъдат съобразени с
критериите за достъпност за хора с увреждания или да осигурят възможност
и хора с увреждания да ползват този резултат. В случай че акт на
Европейския съюз определя задължителни изисквания, свързани с критерии
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за достъпност за хора с увреждания или условия за ползване от такива хора,
в техническите спецификации се включва препратка към тези изисквания.
Важно! В техническите спецификации не може да се съдържа
конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира
продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален
изпълнител, нито търговска марка, патент, тип или конкретен произход
или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминиране
на определени лица или някои продукти. Подобно посочване се допуска по
изключение, когато е невъзможно достатъчно точно и разбираемо
описание на предмета на поръчката чрез посочените по-горе начини. В тези
случаи е задължително се добавят думите "или еквивалентно/и".
Когато техническите спецификации са определени чрез посочване на
стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или
технически еталон съгласно чл. 48, ал. 1, т. 2 ЗОП, възложителят не може да
отстрани оферта на основание, че предложеното строителство, доставки или
услуги не съответства на посочения стандарт, спецификация, техническа
оценка или техническо одобрение, ако участникът докаже в своята оферта с
подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл. 52 ЗОП, че
предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията,
определени от техническите спецификации. Освен това, когато технически
спецификации са определени чрез посочване на работните характеристики
или функционалните изисквания, възложителят не може да отстрани оферта
за строителство, доставки или услуги, които съответстват на български
стандарт, въвеждащ европейски стандарт, европейска техническа оценка,
обща
техническа
спецификация,
международен
стандарт
или
стандартизационен документ, установен от европейски орган по
стандартизация, ако участникът докаже в своята оферта с подходящи
средства, включително чрез доказателствата по чл. 52 ЗОП, че тези
стандартизационни документи се отнасят до определените от възложителя
изисквания за работни характеристики и функционални изисквания.
Протоколи от изпитване, сертифициране и други доказателства
Съгласно чл. 52 ЗОП, като доказателство за съответствие с
изискванията или критериите, свързани с изпълнението на поръчката,
възложителите имат право да изискват представяне на протокол от
изпитване от орган за оценяване на съответствието или сертификат, издаден
от такъв орган. Когато възложителите изискват представянето на
сертификати, изготвени от конкретен орган за оценяване на съответствието,
те приемат и сертификати от еквивалентни органи. Те са длъжни освен това
да приемат други подходящи доказателства за съответствие с изискванията
или критериите, свързани с изпълнението на поръчката, ако участникът, по
независещи от него причини, няма възможност да осигури сертификатите
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или протоколите от изпитване, респ. няма възможност да ги получи в
съответните срокове и ако участникът докаже, че строителството,
доставките и услугите отговарят на изискванията или критериите, свързани
с изпълнението на поръчката.
Възложителите могат да изискват мостри, описание и/или снимки на
стоките, които ще се доставят и чието съответствие със стоката трябва да
бъде доказано при искане от възложителя (чл. 52, ал. 5 ЗОП). Когато поставят
такова изискване, в документацията за обществената поръчка следва да се
посочи за какво ще бъдат използвани въпросните мостри, описание и/или
снимки на стоките - предмет на доставката, кои показатели ще бъдат
изследвани, за да се установи съответствие с техническите спецификации,
както и дали в резултат на изследването на мострите ще бъде нарушена
тяхната цялост или търговски вид (чл. 32 от ППЗОП). Освен това, в чл. 76 от
ППЗОП е регламентирано и връщането на предоставените мостри.
Възложителите следва да връщат всички мостри, чиято цялост и търговски
вид не са нарушени, в срок до 10 дни от сключването на договора за
обществена поръчка или от прекратяването на процедурата. Възложителят
може да задържи мострите на участника, с който е сключен договорът за
обществена поръчка, до приключване на договора. Невърнатите мостри
подлежат на заплащане на представилите ги лица съгласно тяхната стойност.
В случаите, когато предметът на поръчката включва конкретни
екологични, социални или други характеристики, в техническите
спецификации, показателите за оценка или условията за изпълнение на
поръчката възложителите могат да изискват определени маркировки, които
доказват, че изпълнението ще съответства на изискваните характеристики
(чл. 51, ал. 1 ЗОП). В тези случаи маркировките трябва:
1. да се отнасят до предмета на поръчката и да са подходящи за
определяне на неговите характеристики;
2. да се основават на обективно проверими и недискриминационни
изисквания;
3. да са установени съгласно открита и прозрачна процедура, в която
са имали право да участват всички заинтересовани страни;
4. да са достъпни за ползване от всички потенциални кандидати и
участници;
5. да са определени от организация, която е независима от
потенциалните кандидати и участници в процедурата за обществената
поръчка.
Ако дадена маркировка включва освен изисквания, свързани с
предмета на поръчката, и такива, които не са, възложителят не може да
изисква тази маркировка, дори ако тя отговаря на останалите изброени
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условия. В тези случаи възложителят определя техническите спецификации,
посочвайки само тази част от показателите на маркировката, които са
свързани с предмета на поръчката и са подходящи за определяне на
характеристиките на нейния предмет.
Когато възложителят не изисква предметът на поръчката да отговаря
на всички изисквания за маркировки, той посочва кои са приложимите
изисквания за маркировки.
Възложителят е длъжен да приеме всяка еквивалентна маркировка,
която потвърждава съответствие на предлаганото строителство, доставка
или услуга с поставените изисквания за маркировка. Той приема и всякакви
други подходящи доказателства за съответствие, при условие че участникът
докаже, че предлаганото строителство, доставка или услуга отговаря на
изискванията на конкретната маркировка или на конкретните, посочени от
възложителя изисквания.
Важно е да се отбележи, че в ЗОП е предвидено специфично
задължение за секторните възложители, касаещо предоставянето на
техническите спецификации. По-специално, в чл. 145 от закона е допусната
възможност всяко заинтересовано лице да поиска от секторен възложител да
му бъдат предоставени технически спецификации, които традиционно се
използват в поръчките или се отнасят до поръчки, при които за оповестяване
на откриването на процедура се използва периодично индикативно
обявление, освен ако това е невъзможно. В тези случаи секторните
възложители са длъжни да предоставят техническите спецификации чрез
електронни средства с неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп. Когато
те са включени като част от вече предоставени документи, възложителят
посочва интернет адреса, на който са достъпни техническите спецификации.
Документите, които по обективни причини, включително свързани с
конфиденциалност на информацията, не са достъпни чрез интернет адрес, се
предоставят по друг подходящ начин.
Използване на варианти
Техническите спецификации „трябва да осигуряват възможност за
конкуренция при обществените поръчки, както и за постигане на целите за
устойчивост“ . Ето защо, когато това е необходимо с оглед спецификата на
конкретната поръчка, следва да е възможно да се допусне подаването на
оферти, които съдържат различни решения във връзка със стоките, услугите
или строителството, които възложителят се стреми да придобие чрез
нейното възлагане.
В чл. 53 ЗОП е предвидено, че възложителите могат да разрешат или
да изискат представяне на варианти в офертата. За целта те посочват тази
информация в обявлението, с което се оповестява откриването на
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процедурата, или в поканата за потвърждаване на интерес. В тези случаи
възложителите посочват в документацията за обществената поръчка
минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите, както и
всички конкретни изисквания за тяхното представяне.
Важно! Вариантите трябва да са свързани с предмета на
поръчката.
За разглеждане се приемат само варианти, които отговарят на
предвидените от възложителите минимални изисквания.
Избраният от възложителя критерий за възлагане и показателите за
оценка на офертите следва да могат да се приложат по един и същ начин
както към офертите, които съдържат варианти, отговарящи на минималните
изисквания, така и към офертите, които не съдържат варианти.
Важно! При процедура за възлагане на обществена поръчка за
доставки или услуги, ако възложителят е разрешил или изискал
представянето на варианти, не е допустимо да се отхвърля вариант само
на основание, че изборът му би довел до сключването на договор за услуга
вместо на договор за доставка или обратното – на договор за доставка
вместо на договор за услуга.
6.3. Критерии за възлагане
Видове критерии за възлагане
Новите директиви на ЕС в областта на обществените поръчки
(Директива 2014/24/ЕС и Директива 2014/25/ЕС) разглеждат правилата за
възлагане като гаранция за най-ефективно разходване на публичните
средства, наред с възможността обществените поръчки да се използват като
един от пазарните инструменти за постигане на интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж, в съответствие със стратегията „Европа 2020“.
Възприета е концепцията, че възложителите придобиват строителство,
доставки и услуги на основата на икономически най-изгодна оферта, защото
винаги трябва да се избере икономически най-изгодното решение измежду
представените оферти (дори и ако обектът е придобит на най-ниска цена).
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на един
от следните критерии:
1. Най-ниска цена;
2. Ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност,
включително разходите за целия жизнен цикъл;
3. Оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа
на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи
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качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на
обществената поръчка(чл. 70, ал. 2 ЗОП).
Важно! Критериите по чл. 70, ал 2 ЗОП са равностойни.
Възложителят има право да избере критерий, който счита за найподходящ за конкретна обществена поръчка, като отчита спецификата на
нейния предмет.
Нормативни изисквания при избора на критерий за възлагане
Изборът на критерий за възлагане е от съществено значение за начина,
по който се оценяват офертите на участниците. За да се осигури обективно
сравняване на офертите и да се определи коя оферта е икономически найизгодна, критериите за възлагане трябва да отговарят на следните условия,
изведени от Съда на ЕС :
• да са оповестени към момента на откриване на обществената
поръчка;
• да се прилагат обективно спрямо всички участници;
• да се прилагат в съответствие с процедурните правила и
фундаменталните принципи на общностното право;
• да осигуряват възможност за ефективна конкуренция;
• да бъдат придружени от изисквания, които позволяват ефективна
проверка на точността на информацията, предоставена от участниците в
техните оферти.
За да се гарантира спазване на принципите за прозрачност,
недискриминация и равнопоставеност, е задължително възложителите да
посочат критерия, по който ще се извърши оценяването на офертите в:
• обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата или
в поканата за потвърждаване на интерес, и
• в документацията за обществена поръчка (чл. 70, ал. 3 ЗОП).
Когато критерият за възлагане включва повече от един показател,
възложителят определя в обявлението или поканата за потвърждаване на
интерес и в документацията за обществена поръчка относителната тежест на
всички показатели, а когато това е обективно невъзможно, ги подрежда по
важност в низходящ ред. Възложителят може да определи минимално и
максимално допустимите стойности на количествените показатели (чл. 70,
ал. 6 ЗОП).
Избраният критерий за възлагане и показателите за оценка на офертите
следва да могат да се приложат по един и същ начин както към офертите,
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които съдържат варианти, отговарящи на минималните изисквания, така и
към офертите, които не съдържат варианти (чл. 53, ал. 5 ЗОП).
Прилагане на критериите за възлагане
„Най-ниска цена”
Критерият по същество остава непроменен спрямо критерия „найниска цена“ по реда на ЗОП (отм). Оценката се осъществява само въз основа
на ценовите предложения на участниците, посочени в техните оферти.
При обобщаване на практиката, ЕК е стигнала до извода, че при
възлагане на обществените поръчки въз основа на този критерий не се
постига най-доброто качество при изпълнението на възложените поръчки. В
тази връзка следва да се насърчава използването и на други показатели при
оценяването на икономически най-изгодната оферта.
„Ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност,
включително разходите за целия жизнен цикъл”
Критерият „ниво на разходите” е изведен изрично като критерий за
оценка на офертите, в съответствие с директивите от 2014 г. В националното
законодателство „ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност,
включително разходите за целия жизнен цикъл” е сред посочените критерии
по чл. 70, ал. 2 ЗОП, въз основа на които се определя „икономически найизгодната оферта”.
Важно! Легалната дефиниция на понятието „жизнен цикъл“ в ЗОП
включва всички последователни и/или взаимосвързани стадии, включително
провеждането на научноизследователски и развойни дейности,
производство, търговска дейност и условия за извършването й, превоз,
употреба и поддръжка, през целия период на съществуване на продукта или
строежа или на предоставяне на услугата - от придобиването на
суровината или генерирането на ресурсите до обезвреждането,
разчистването и края на експлоатацията или употребата (§2, т.11 от ДР
на ЗОП).
Оценяването на разходите
регламентирано в чл. 71 ЗОП.

за

цялостния

жизнен

цикъл

е

Разходите за целия жизнен цикъл включват цена на придобиване и
един или повече от посочените по-долу разходи:
1. разходи, които се поемат от възложителя или други ползватели,
като:
а) разходи за използване, като потребление на енергия и други ресурси;
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б) разходи за поддръжка;
в) разходи в края на експлоатационния период, като разходи за
събиране и рециклиране;
2. разходи, свързани с екологични фактори по отношение на продукта,
услугата или строителството по време на целия им жизнен цикъл, при
условие че стойността им може да бъде определена и проверена; тези
разходи могат да бъдат свързани с емисии на парникови газове и други
вредни емисии или със смекчаване на последиците от изменението на
климата.
Видно от посочената разпоредба, оценката на разходите за цялостния
жизнен цикъл обхваща необходимите разходи (за изследвания, разработка,
производство, транспорт, експлоатация, поддръжка и обезвреждане в края
на жизнения цикъл), но може да включва и разходи, дължащи се на външни
екологични фактори, като замърсяване, причинено от добиването на
използваните в продукта суровини или от самия продукт, или от неговото
производство, при условие че тези разходи могат да се остойностят и
проследят.
Начинът за оценяване на разходите, свързани с екологични фактори,
трябва да бъде предварително определен и да отговаря на следните законови
изисквания:
• да се основава на недискриминационни критерии и да дава
възможност за обективна проверка; когато начинът е разработен за
конкретната поръчка, чрез него не следва да се дава необосновано
предимство на едни лица и да се поставят други в неравностойно положение;
•

да е достъпен за всички заинтересовани лица;

• изискваните от възложителя данни да могат да бъдат предоставени
от страна на участниците при полагане на разумни усилия, включително
когато те са от трети страни, които са страна по СДП към Световната
търговска организация или са страна по други международни споразумения,
с които е обвързан Европейският съюз (чл. 71, ал. 3 ЗОП).
Важно! Когато възложителите предвиждат оценка на разходите за
целия жизнен цикъл, те посочват в документацията за обществената
поръчка данните, които трябва да бъдат представени от участниците, и
начина за определяне на оценката (чл. 72, ал.2 ЗОП).
Методи за оценка на разходите, свързани с външни екологични
фактори, могат да бъдат установени на национално, регионално или местно
равнище , при условие че отговарят на изискванията по чл. 71, ал. 3 ЗОП.
Когато даден метод за изчисляване на определени разходи за целия
жизнен цикъл е задължителен съгласно законодателен акт на ЕС,
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възложителите са длъжни да използват този метод. На ниво ЕС са въведени
задължителни изисквания за постигане на определени цели в секторите на
пътните превозни средства и офис оборудването.
Важно! При възлагане на обществена поръчка за доставка на пътни
превозни средства по приложение № 11 към чл. 71, ал. 5 от ЗОП за
изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл възложителите
прилагат методиката, определена с Наредба № Н-18 от 8 август 2016 г. за
определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия
жизнен цикъл на пътните превозни средства, обн. ДВ, бр. 66 от 23 август
2016 г..

„Оптимално съотношение качество/цена”
Този критерий за оценка включва цена или ниво на разходите, както и
показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти,
свързани с предмета на обществената поръчка.
Критерият „оптимално съотношение качество/цена“ е нова редакция
на предишния критерий „икономически най-изгодна оферта“, уреден в чл.
37, ал. 1, т. 2 на ЗОП/отм./.
При оценяването на най-доброто съотношение качество/цена
възложителите следва да определят икономически и качествени показатели,
свързани с предмета на поръчката, които ще използват за тази цел. Тези
критерии следва да позволяват извършване на сравнителна оценка на нивото
на изпълнение, предложено във всяка оферта, предвид предмета на
поръчката, както е определен в техническите спецификации.
ЗОП съдържа неизчерпателен списък на показатели, които могат да
бъдат включени в критерия по чл. 70, ал. 2, т. 3 ЗОП, като:
- измерител на качество, включително технически параметри,
естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение
за всички потребители, социални, екологични и иновативни характеристики
и иновативни търговски техники и условия;
- организация и професионална компетентност на персонала (§ 2, т. 41
от ДР на ЗОП), на който е възложено изпълнението на поръчката, когато
качеството на ангажирания с изпълнението на поръчката персонал може да
окаже съществено влияние върху изпълнението на поръчката,
- обслужване и поддръжка, техническа помощ и условия, като: дата на
изпълнение, начин и срок на изпълнение или срок на завършване.
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Важно! За определянето на икономически най-изгодната оферта,
възложителят винаги следва да включва заедно с показателите за качество
и икономически показатели, свързани с цената/ нивото на разходите.
В зависимост от съответната услуга или продукт качествените
показатели могат да включват условията за доставяне, аспекти на
обслужването след продажбата (например поемане на ангажимент за
гаранционно обслужване) или екологични или социални аспекти
(осигуряване на по-добра защита на околната среда или подобряване на
положението на хора в неравностойно положение след изпълнение на
конкретната поръчка).
В документацията възложителят посочва методиката за комплексна
оценка и начина за определяне на оценката по всеки показател. Начинът
трябва:
1. да дава възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено
във всяка оферта, в съответствие с предмета на обществената поръчка и
техническите спецификации;
2. да дава възможност да бъдат сравнени и оценени обективно
техническите предложения в офертите;
3. да осигурява на кандидатите и участниците достатъчно информация
за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката по всеки
показател, като за:
а) количествено определимите показатели се определят стойностите в
цифри или в проценти и се посочва начинът за тяхното изчисляване;
б) качествените показатели, които са количествено неопределими, се
посочва начинът за тяхното оценяване от комисията с конкретна стойност
чрез експертна оценка (чл. 70, ал. 7 ЗОП).
Остава забраната, която е въведена през 2014 г. в отменения закон, да
се включват показатели за оценка, които отчитат времето за извършване на
плащанията (отложено или разсрочено плащане), като се добавя и забрана
да се оценява размерът или отказът от авансово плащане, когато се
предвижда предоставянето на аванс.
По изключение, в обосновани случаи платимата цена или разходите
могат да бъдат фиксирани (чл. 70, ал. 8 ЗОП). В тези случаи оценката се
обосновава единствено на показатели, свързани с измерване на качеството.
Важно! Възложителите нямат право да включват критерии за
подбор като показатели за оценка на офертите (чл. 70, ал. 12 ЗОП).
Важно! За пръв път в чл. 70, ал. 4, т. 2 ЗОП се допуска, когато
качеството на наетия персонал може да окаже съществено влияние за
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нивото на изпълнение на поръчката, да се въвежда показател за оценкаорганизация и професионална компетентност на персонала, на който е
възложено изпълнението на поръчката. Ако се възползва от тази
възможност обаче, възложителят няма право да въвежда като критерий
за подбор изискване за наличие на персонал с определена професионална
компетентност, съгласно чл. 63, ал. 1, т. 5 ЗОП.
Професионалната компетентност би имала определящо значение за
качественото изпълнение на поръчката например при поръчки за
интелектуални услуги като консултантски или архитектурни услуги.
Възложителите, които използват тази възможност, следва да гарантират чрез
договорни клаузи, че персоналът, на когото е възложено изпълнението на
поръчката, в действителност отговаря на посочените стандарти за качество,
и че този персонал може да бъде заменен единствено със съгласието на
възложителя, който проверява дали заместващия персонал осигурява
равностойно равнище на качество (чл. 35 ППЗОП).
В чл. 33, ал.1 ППЗОП се посочва, че възложителите могат да изискват
представяне на планове, графици и други документи, свързани с
организацията на изпълнение на дейностите, доколкото представят
изпълнението в съответствие с офертата на участника и изискванията на
възложителя. Същевременно, пълнотата и начинът на представяне на
информацията в документите не може да се използва като показател за
оценка на офертите.
Важно! При обществена поръчка с обект проектиране и изпълнение
на строителство показателите за оценка трябва да включват
характеристики, относими към всяка от двете дейности ( чл. 70, ал.9 ЗОП).
Когато се провежда конкурс за проект в областта на инвестиционното
проектиране, проектната стойност на строежа задължително се включва
като показател за оценка на конкурсните проекти (чл. 33, ал. 2 ППЗОП).

6.4 Други изисквания относно изпълнението на поръчката
Условията за изпълнение на поръчката имат за цел да определят
конкретните изисквания, свързани с изпълнението на обществената поръчка.
За разлика от критериите за възлагане, които са основа за сравнителна
оценка на качеството на офертите, условията за изпълнение на поръчката
представляват фиксирани обективни изисквания, които не оказват влияние
върху оценката на офертите.
Важно! Изискванията спрямо условията за изпълнение на поръчката
следва да са свързани с нейния предмет, който обхваща всички фактори,
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касаещи специфичния процес на производство, предоставяне или търговска
реализация и да не водят до пряка или непряка дискриминация.
Изискванията относно изпълнението на поръчката могат да бъдат
свързани например с:
- екологични съображения като това изпълнението да включва
доставката, пакетирането и обезвреждането на продуктите, а по отношение
на поръчки за строителство и услуги — изпълнението да включва
свеждането до минимум на отпадъците или ефективното използване на
ресурсите.;
- социални съображения – например, защита на здравето на персонала,
участващ в производствения процес; насърчаване на социалната интеграция
на хора в неравностойно положение или членове на уязвими групи сред
ангажираните с изпълнението на поръчката лица; обучение за придобиване
на уменията, необходими за изпълнението на конкретната поръчка,
включително наемането на дългосрочно безработни или обучението на
безработни или младежи в хода на изпълнението на поръчката, която ще
бъде възложена.
Изисквания при изпълнението на договорите
При изпълнението на договорите за обществени поръчки
изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички
приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда,
социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или
разпоредби на международното екологично, социално и трудово право
съгласно приложение № 10 (чл. 115 ЗОП ).
Изисквания, свързани със защитата на класифицираната
информация и/или сигурността на доставките при обществени поръчки
в областите отбрана и сигурност
В случаите на възлагане на поръчки в областите на отбраната и
сигурността, възложителите могат да предвидят специални изисквания за
изпълнението на обществената поръчка, свързани с възлагането на
подизпълнители, или такива, с които се цели гарантиране на защитата на
класифицираната информация и/или сигурността на доставките.
В тази връзка, възложителят може да включи в проекта на договор
клаузи, които задължават изпълнителя да изпълни законовите условия по чл.
172, ал. 2, т. 3 ЗОП, като представи:
- разрешение, удостоверение или потвърждение за достъп до
класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на
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класифицираната информация и за подизпълнителите, избрани по време на
изпълнението на поръчката;
- да опазва класифицираната информация, станала му известна в хода
на процедурата, по време и след приключване изпълнението на поръчката;
- в договорите с подизпълнители, избрани преди и по време на
изпълнението на поръчката, да включи клаузи за опазване на
класифицираната информация.
При сключването на договора за обществена поръчка възложителят
може да постави изисквания за защита на информация с конфиденциален
характер или на класифицирана информация. Възложителят може да поиска
от кандидатите или участниците да гарантират спазването на тези
изисквания и от техните подизпълнители.
Важно! Кандидатите или участниците, включително техните
подизпълнители, нямат право да разкриват информацията с
конфиденциален характер или класифицираната информация (чл. 172, ал. 4
ЗОП ).

7. Външно участие в подготовката за възлагане.
Изисквания за спазване на принципите на недискриминация,
прозрачност и свободна конкуренция в случаите, когато външни лица
участват в подготовката на процедурата за възлагане
В ЗОП се съдържат конкретни разпоредби, които целят да осигурят
спазването на основните принципи за недискриминация, прозрачност и
свободна конкуренция, в случаите на външно участие при подготовката за
възлагане на обществената поръчка.
При провеждането на пазарни консултации и/или в подготовката на
процедурата, когато възложителят търси съвети от независими експерти или
органи, или от участници на пазара, той е длъжен съгласно разпоредбата на
чл. 44, ал.3 ЗОП, да предприеме конкретни действия, които включват наймалко следните стъпки:
- публикуване на профила на купувача на цялата информация,
разменена по повод подготовката за възлагане на обществена поръчка,
включително получения от възложителя резултат, а ако това е невъзможно посочване чрез профила на купувача на мястото, от което тази информация
може да бъде получена;
- определяне на подходящ срок за получаването на оферти,
включително като се прецени дали съкращаването на срокове не води до
нарушаване на принципа за равнопоставеност.
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Като допълнителна предпазна мярка за гарантиране на равни
конкурентни условия е задължението по чл. 44, ал. 4 ЗОП, възложителят да
удължи срока за получаване на заявления за участие или оферти най-малко
до минималните срокове за съответния вид процедура, в случай че е:
- използвано съкращаване на сроковете и
- в определения срок е получена само една оферта или заявление за
участие, които са представени от лице, участвало в пазарните консултации
и/или в подготовката на документацията за участие.
Важно! В случай че не може да се осигури спазване на принципа за
равнопоставеност, независимо от съблюдаването на изискванията на
закона, кандидатът или участникът, участвал в пазарните консултации
и/или в подготовката за възлагане на поръчката, се отстранява от
процедурата, ако не може да докаже, че участието му не води до
нарушаване на този принцип (чл. 54, ал.1 т. 5 ЗОП). Преценката за
необходимостта от отстраняване от участие е на възложителя, но
тежестта на доказване спазването на принципите на ЗОП, е на
кандидатите и участниците в обществената поръчка.

ІІ. ОТКРИВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
1. Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.
1.1. Решение за откриване
Във връзка с провеждането на всяка процедура за възлагане на
обществени поръчки, възложителят издава решение за нейното
откриване. С този акт се поставя началото на процедурите по закона.
Решението за откриване на процедурата е индивидуален
административен акт. Както всеки административен акт, то трябва да
съдържа определени реквизити. За разлика от отменения ЗОП11, в
действащия, в улеснение на възложителите, тези реквизити са изрично
регламентирани.

11

Съгласно отменения ред определянето на минималното съдържание на решението ставаше на

основание разпоредбите на АПК и по-специално чл. 59, ал. 2 от него.
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Съгласно чл. 22, ал. 5 ЗОП решението за откриване на процедурите
съдържа:
1. наименование на възложителя;
2. номер, дата и правно основание за издаване на акта;
3. посочване на вида на процедурата и предмета на поръчката;
4. прогнозната стойност на поръчката - когато е приложимо;
5. мотиви - в случаите, когато се изискват;
6. разпоредителна част, която включва одобряване на съответните
документи, свързани с провеждане на процедурата;
7. пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва;
8. трите имена и подпис на лицето, издало акта, с означаване на
длъжността му.
Случаите, в които се изискват мотиви в решението за откриване на
процедурата, са посочени в отделни разпоредби на ЗОП.
Съгласно чл. 46, ал. 1, изр. 2 ЗОП възложителят посочва причините,
поради които преценява, че не е целесъобразно разделяне на поръчката на
обособени позиции. Мотиви се изискват и когато възложителят провежда
договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна
покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка или
пряко договаряне. В тези случаи той следва да обоснове приложимостта на
съответното основание за провеждане на конкретната процедура. Друг
пример е посочването на мотиви и в случаите, когато възложителят
възнамерява да сключи договор за обществена поръчка за срок по-дълъг от
5 години. Това може да се налага, поради естеството на предмета на
поръчката, необходимостта от възвращаемост на инвестицията или поради
техническа причина. Също така, в решението за откриване на процедурите
по чл. 18, ал. 1, т. 8, 9 и 13 ЗОП, възложителят трябва да посочи, че допуска
до участие в процедурата участник или кандидат, за когото са налице
обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от закона, в случаите по чл. 55, ал. 4, изр.
второ от ЗОП.
Решението за откриване на процедурите се изготвя по образец, като
съгласно чл. 229, ал. 2 от ЗОП той се утвърждава от изпълнителния директор
на АОП. За улеснение на възложителите образецът е включен в
специализирания софтуер "Редактор на форми", поддържан от АОП.
Съгласно чл. 22, ал. 2 от ЗОП с решението се одобрява обявлението, с
което се оповестява откриването на процедурата, а при процедурите по чл.
18, ал. 1, т. 8-10 и 13 от ЗОП (договаряне без предварително обявление,
договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без
публикуване на обявление за поръчка и пряко договаряне) – поканата за
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участие. Също така с решението се одобрява и документацията, която е към
обявлението или поканата, когато е приложимо.
Възложителите са длъжни да изпращат решенията за откриване за
публикуване в Регистъра на обществените поръчки. Те се изпращат заедно
със съответното обявление (когато е приложимо). Възложителите нямат
задължение да изпращат решенията до Службата за публикации на
Европейския съюз, тъй като тези актове не подлежат на публикуване в
“Официален вестник” на Европейския съюз.

1.2. Обявление, с което се оповестява откриването на процедура
А) Обявление за поръчка
С обявлението за поръчка възложителят оповестява откриването на
някои процедури. Обявление не се издава припровеждане на процедура на
договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна
покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка и
пряко договаряне.
По своята същност обявлението е едностранно изявление на
възложителя, с публикуването на което той информира потенциалните
кандидати или участници за откриване на конкретната процедура. В този
смисъл, то би могло да се разглежда като своеобразна покана, отправена до
неограничен кръг лица, за заявяване на интерес за участие в избора на
изпълнител. С публикуването му се цели да се привлекат максимален брой
лица за участие в поръчката.
В действащия ЗОП е възприет подход, при които минималното
съдържание на обявленията е посочено в приложенията към закона. То е
различно, тъй като в зависимост от вида на възложителя (публичен или
секторен) и/или вида на процедурата (т.е. стойността на поръчката), а в
приложимите случаи – и от предмета на поръчката, се спазват различни
правила за провеждане на процедурите. От тези различия произтичат и
разликите в образците на обявления, които възложителите използват при
провеждане на процедурите.
За възлагане на поръчки с прогнозна стойност, равна или по-висока от
тази за съответния обект по чл. 20, ал. 1 ЗОП, възложителят провежда
процедурите, съответстващи на регламентираните процедури в
приложимите европейски директиви в областта на обществените поръчки
(Директива 2014/24/ЕС, Директива 2014/25/ЕС и Директива 2009/81/ЕО).
Тези процедури са посочени в чл. 18, ал. 1, т. 1-11 от ЗОП.
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Важно! Праговете за обществени поръчки, за които се изпраща
информация до “Официален вестник” на Европейския съюз, се променят на
всеки две години. Те се актуализират с Регламент на ЕК.
За оповестяване откриването на процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 1-7 и
11 ЗОП се използва обявление, което се публикува освен в Република
България и в “Официален вестник” на ЕС. За целта възложителят избира
образец на обявление съгласно приложенията към Регламент 2015/1986 на
ЕК. Тези образци се използват, и когато прогнозната стойност на поръчка е
под праговете на чл. 20, ал. 1 ЗОП, но възложителят реши да проведе една от
процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 1-7 и 11 ЗОП, поради което той трябва да
уведоми европейския пазар за нейното откриване.
Образецът на обявление зависи и от вида на възложителя. В тази
връзка, всеки възложител трябва да прецени дали е публичен или секторен
възложител. От своя страна, видът на възложителя определя и изборът на
съответните процедури.
При откриване на процедура за обществена поръчка по чл. 18, ал. 1,
т.1-3, 6 и 7 ЗОП публичните възложители използват Обявление за поръчка,
като минималната информация, която трябва да се съдържа е посочена в част
Б от Приложение № 4 към чл. 23, ал. 5, т. 2, б. “а” ЗОП.
При откриване на процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 1, 2 и 4, 6 и 7 от ЗОП
секторните възложители използват Обявление за поръчка – Комунални
услуги, като минималната информация, която трябва да се съдържа е
посочена в част Б от Приложение 5 към чл. 23, ал. 5, т. 2, б. “в” ЗОП.
Изключение е налице при откриване на конкурс за проект. В този
случай се използва един и същ образец (Обявление за конкурс за проект),
независимо от вида на възложителя.
Изборът на правилния образец е свързан и с предмета на обществена
поръчка. При възлагане на поръчки за социални услуги и други специфични
услуги (Приложение № 2 към чл. 11, ал. 3 ЗОП) възложителите следва да
използват образци на обявления, които са приложими само за тези поръчки.
Те са различни в зависимост от вида на възложителя. Така например, за
откриване на процедури за възлагане на такива услуги публичните
възложители използват обявление “Социални и други специфични услуги –
Обществени поръчки”. Минималната информацията, която следва да се
попълни в него е посочена в част Б от Приложение № 6 към чл. 23, сл. 7, т.
2, б. “а”. За разлика от тях, секторните възложители използват образец на
обявление “Социални и други специфични услуги – комунални услуги”, като
включват информацията по част А на Приложение № 7 към чл. 23, ал. 7, т. 2,
б. “б” ЗОП.
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При възлагане на поръчки в областите отбрана и сигурност
възложителите също използват образец на обявление, което се отличава от
останалите. В образеца е отразена спецификата при възлагане на тези
поръчки, като то се използва и от двата вида възложители. В тези случай
възложителите трябва да попълнят образецът “Обявление за поръчки –
Отбрана и сигурност” от регламента.
Б) Предварителни обявления – откриване на процедури
В чл. 23, ал. 3, 4 и 6 ЗОП е допусната възможността чрез публикуване
на предварително обявление възложителите да откриват ограничени
процедури или процедури на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 3 и 4 ЗОП.
Тази възможност е приложима за някои от публични възложители (по чл. 5,
ал. 2, т. 8, 9, 14 и 16 ЗОП), както и за секторните възложители. За целта
публичният възложител попълва образец на обявление, което се нарича
Обявление за предварителна информация, а секторният възложител –
Периодично индикативно обявление. В съответния образец се попълва
повече информация от тази, която е необходима, в случаите когато
обявлението се използва само за съкращаване на сроковете при провеждане
на процедурите. Минималното съдържание на обявлението е посочено в част
А от приложение № 4 към чл. 23, ал. 5, т. 2, б. “а” ЗОП, а за секторни
възложители - част А от приложение № 5 към чл. 23, ал. 5, т. 2, б. “в” ЗОП.
В обявлението възложителят следва да посочи накратко критериите за
подбор и за възлагане, график на дейностите, прогнозната стойност на
поръчката и т.н. В обявлението също така се посочва и срок за заявяване на
интерес от страна на заинтересованите участници, като този срок не може да
бъде по-кратък от 30 дни от публикуване на обявлението. С тази възможност
възложителят си спестява публикуване на обявление за поръчка, като за
възлагането на конкретни договори следва да се поканят само лицата, които
първоначално са заявили интерес. В този случай съответното предварително
обявление трябва да е публикувано между 35 дни и 12 месеца преди датата
на изпращане на поканата за потвърждаване на интерес.
Посочената възможност е допустима и при възлагане на поръчки за
социални услуги и други специфични услуги ( изброени в Приложение № 2
към чл. 11, ал. 3 ЗОП). Възложителят следва да публикува съответното
предварително обявление между 35 дни и 18 месеца преди датата на
изпращане на поканата за потвърждаване на интерес.
В) Обявление за откриване на национални процедури
Когато обществената поръчка е на стойност по чл. 20, ал. 2 ЗОП (т.е. е
под праговете на чл. 20, ал. 1 ЗОП), възложителят следва да проведе
публично състезание на нейното възлагане, освен ако не са налице
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основанията за провеждане на пряко договаряне. При публично състезание
приложимият образец на обявление е утвърден от изпълнителния директор
на АОП, като минималната информация, която трябва да се посочи в него е
съгласно Приложение № 19 към чл. 178, ал. 1 ЗОП.
Попълване на обявленията
Възложителят има задължение да попълва обявленията в съответствие
с изискванията на ЗОП и приложимите европейски директиви. Той трябва
внимателно да прецени какви изисквания и условия ще постави в
процедурата, като информацията в обявленията следва да е точна, ясна и
коректна, така че да предизвика интерес към изпълнението на обществената
поръчка.
По отношение на обявленията, които се изпращат за публикуване в
„Официален вестник” на ЕС са въведени ограничения за обема на текста в
тях. Те са наложени от Службата за публикации на ЕС. В тази връзка, в
обявленията не трябва да се посочва друга информация, освен тази пряко
свързана с конкретния раздел или поле. Предвид ограниченията, наложени
от Службата за публикации, изискванията и условията за възлагане на
поръчката трябва да са описани накратко в обявлението, а където е възможно
при първото срещане да се изпише съкращението на думата, което после ще
се използва в обявлението. При попълване на обявленията е допустимо и
използването на общоупотребими съкращения на думите, като напр. ЮЛ
(юридически лица).
Важно! Попълнените от възложителя обявления няма да се
публикуват в „Официален вестник” на ЕС, ако дължината на текста в тях
надвишава символите, които са максимално допустими от Службата за
публикации на ЕС.
Публикуване на обявленията, с които се оповествява откриването
на процедурата
В зависимост от стойността на обществената поръчка обявленията се
изпращат за публикуване, както следва:




До Регистъра на обществените поръчки – когато стойността на
обществената поръчка е равна или по-висока от праговете на чл. 20,
ал. 2 от ЗОП, но до праговете на чл. 20, ал. 1 ЗОП;
До Регистъра на обществените поръчки и до “Официален вестник”
на Европейския съюз – когато стойността на обществената поръчка
е равна или по-висока от праговете по чл. 20, ал. 1 ЗОП.
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Образците на обявления, които възложителят трябва да попълва са
включени в специализирания софтуер „Редактор на форми“, предоставен
безплатно от АОП. В него се съдържат както обявленията, с които се
оповестява откриването на процедурите на европейско ниво, така и тези за
откриване на националните процедури.
Съгласно чл. 17, ал. 1 ППЗОП обявления се изпращат за публикуване
само по елелктронен път чрез директно въвеждане от упълномощен
потребител с използване на електронен подпис. За да се регистрира като
упълномощен потребител възложителят или упълномощеното от него лице
подават до АОП заявление, което е по образец, утвърден от изпълнителния
директор на агенцията. Заявлението се подава чрез Портала за обществени
поръчки съгласно правилата на чл. 17, ал. 2-5 ППЗОП.
За улеснение на възложителите на Портала за обществени поръчки, в
раздел “Технически указания” са публикувани подробни указания, свързани
със създаването и използването на упълномощен потребител - http://rop3app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,472253&_dad=portal&_schema=PO
RTAL
Изпращането на обявленията за публикуване в “Официален вестник”
на ЕС се извършва чрез услугата “Електронен подател”, която се предлага
безплатно от АОП. Тя се осъществява при спазване на общита условия за
предоставянето й, утвърдени със заповед на изпълнителния директор на
агенцията. Условията са публикувани на Портала за обществени поръчки, в
раздел “Електронни услуги”, подраздел “Електронен подател” - http://rop3app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,522253&_dad=portal&_schema=PO
RTAL.
Важно! АОП препраща обявлението до “Официален вестник” на ЕС,
само ако в конкретното обявление възложителят е потвърдил приемането
на общите условия, чрез маркиране на полето “Съгласен съм с Общите
условия на АОП за използване на услугата Електронен подател”. В случай
че не е отбелязано това поле АОП ще публикува обявлението само в РОП.
В ЗОП са уредени някои ограничения относно публикуване на
обявленията и тяхното съдържание, когато подлежат на оповестяване на
ниво ЕС.
Съгласно чл. 36, ал. 2 ЗОП решенията и обявленията не се публикуват
в Регистъра на обществените поръчки преди публикуване на съответното
обявление в “Официален вестник” на ЕС. Решенията и обявленията могат да
се публикуват в РОП след изтичане на 48 часа от потвърждаването на
получаването на обявлението от Службата за публикации, независимо че не
е получено уведомление за публикуването му в „Официален вестник” на ЕС.
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Обявленията могат да се публикуват и преди този срок, ако е получено
уведомление за публикуването им в „Официален вестник” на ЕС.
Публикуваните в РОП обявления не могат да съдържат информация
различа от тази, която е изпратена за публикуване в “Официален вестник” на
ЕС.
Срокове за изпращане на обявленията за публикуване
В ЗОП не е предвиден конкретен срок за изпращане на обявлението,
но то е обвързано с крайния срок за получаване на оферти или заявления за
участие. Този срок е различен в зависимост от вида на процедурата и
наличието на конкретни обстоятелства за неговото намаляване (напр.
публикуване на предварително обявление, наличието на необходимост от
спешно възлагане на поръчката и т.н.). Следва да се отбележи, че за всеки
конкретен случай възложителят следва да следи внимателно за срока за
получаване на заявления за участие или оферти.
Възложителите са длъжни да публикуват решението и обявлението и
в профила на купувaча, като срокът за това е в деня на публикуване на
документите в РОП.
1.3. Документация за участие
Документацията включва информацията, необходима на участниците
за подготовка на офертите им в съответствие с избрания критерий за
възлагане и общото описание на предмета на поръчка.
Минималното съдържание на документацията е уредено в чл. 31, ал. 1
и 2 ЗОП.
Съгласно чл. 31, ал. 1 ЗОП в документацията се включват
техническите спецификации. В зависимост от предмета на поръчката в
документацията се включват и инвестиционните и други проекти, когато се
изискват за подготовката на офертите на участниците. Част от
документацията е и методиката за определяне на комплексната оценка на
офертата, когато възложителят е предвидил да има такава. В документацията
се включват и образците на документи, които кандидатите или участниците
трябва да попълнят, както и указание за тяхното подготвяне. Напр. образец
на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), на
ценово предложение и т.н.
В документацията задължително се включва и проекта на договор.
Чрез него кандидатите или участниците се информират за условията, при
които ще се изпълнява поръчката. Освен в случаите на чл. 112, ал. 4, изр.
второ ЗОП, промени в проекта на договор са недопустими, т.е. той може да
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бъде допълнен само с предложенията от офертата на участника, избран за
изпълнител на поръчката.
Предвид спецификата на конкурса за проект в отделна разпоредба на
ЗОП е уредено съдържанието на документацията при този вид процедура.
Съгласно чл. 31, ал. 2 ЗОП документацията включва: проектната задача и
указания за изпълнението й; всички технически данни, необходими за
изпълнението на проекта; критериите за оценка на проекта, тяхната
относителна тежест и начина за определяне на комплексната оценка на
проекта.
Освен изрично посочените документи, законодателят е предвидил по
преценка на възложителя в документацията да се включат и други
документи, които се предоставят от него, или на които той се позовава, за да
определи характеристиките на поръчката или проекта и реда за провеждане
на процедурата, или такива, които са необходими за подготовката на
заявленията за участие, офертите или проектите.
Достъп до документацията за участие
Възложителите имат задължение да предоставят неограничен, пълен,
безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за
обществената поръчка. Достъпът се осигурява чрез публикуване на
документацията в профила на купувача. За тази цел в обявлението или в
поканата за потвърждаване на интерес се посочва връзка към електронната
преписка в профила на купувача, където възложителят ще публикува
документацията.
Моментът, от който започва да тече срокът за публикуване на
документацията е различен, като зависи от вида на обявлението, с което се
оповестява откриването на процедурата и от това дали то подлежи на
публикуване в „Официален вестник“ на ЕС. Съгласно чл. 32, ал. 1 ЗОП
възложителите осигуряват достъп до документацията от датата на
публикуване на обявлението в „Официален вестник“ на ЕС, а когато
процедурата е по националните правила - от датата на публикуване на
обявлението в РОП. Когато откриването на процедурата се оповестява с
предварително обявление, документацията се предоставя най-късно от
датата на изпращане на поканата за потвърждаване на интерес.
В чл. 39, ал. 2 ЗОП са уредени случаите, при които възложителят не
може да осигури неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез
електронни средства до документацията. Така например, когато поради
специализирания характер на обществената поръчка, се изискват специални
формати на файловете, които не са общодостъпни, или когато се изисква
специално офис оборудване. В тази връзка в обявлението или в поканата за
потвърждаване на интерес възложителят има задължението да посочи
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условията и начина за получаване на документацията, като тя може да бъде
изпратена по пощата, по куриер и т.н. В тези случаи срокът за подаване на
оферти се удължава с 5 дни (чл. 32, ал. 3 ЗОП).
Съгласно чл. 32, ал. 3 от ЗОП възложителят е длъжен да удължи с 5
дни срокът за получаване на оферти и когато е необходимо защита на
конфиденциалния характер на информация. За тази цел в обявлението или в
поканата за потвърждаване на интерес се посочва какви мерки е необходимо
да се предприемат и как може да се получи достъп до съответната
документация.

1.3. Промяна в обявените условия
Документи, в които могат да се правят промени
В новия ЗОП (чл. 100 ЗОП) се запазва възможността възложителят по
собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, еднократно да
направи промени в обявлението, с което се оповестява откриването на
процедурата, в поканата за потвърждаване на интерес, в документацията за
обществената поръчка и в описателния документ.
С тази възможност законодателят е предвидил определен период, в
който възложителят да прегледа отново обявените условия и получените
предложения, ако има такива, за да се установи необходимостта от промени
в обявената процедура.
Инициатива и срок за извършване на промени
Заинтересованите лица могат да правят предложения за промени в тези
документи в 10-дневен срок от публикуването на обявлението, с което се
оповестява откриването на процедурата в РОП и/или от получаване на
поканата за потвърждаване на интерес (чл. 100, ал. 2 ЗОП). Срокът за
предложения е 3-дневен, при процедури, в които сроковете за получаване на
оферти са съкратени на основание чл. 74, ал. 2 или чл. 133, ал. 2 ЗОП, или
когато сроковете за заявления за участие и/или оферти са съкратени, поради
необходимост от спешно възлагане.
Следва да се има предвид, че преценката дали да се възприемат
предложения на заинтересованите лица и да се извърши исканата промяна, е
в рамките на оперативната самостоятелност на възложителя. Възложителят
няма задължението да уведомява лицето, направило предложението за
резултата от него.
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Промените се оповестяват с публикуване на обявление за изменение
или допълнителна информация. Образецът на обявление е включен в
специализирания софтуер "Редактор на форми" на АОП.
Възложителят изпраща за публикуване в РОП обявлението за
изменение или допълнителна информация и решението, с което то се
одобрява, в 14-дневен срок от публикуването в РОП на обявлението за
оповестяване откриването на процедурата, съотв. в 5-дневен, когато
сроковете за заявления за участие и/или оферти са съкратени по чл. 74, ал. 2
ЗОП или чл. 133, ал.2 ЗОП.
В случаите, когато обявлението подлежи на публикуване в
„Официален вестник“ на ЕС, то се препраща от АОП чрез услугата
„Електронен подател“ по начин, аналогичен на разгледания при изпращане
на обявленията за оповестяване откриването на процедурите.
Възложителите могат да правят промени и в поканата за
потвърждаване на интерес. Съгласно чл. 100, ал. 4 и 5 ЗОП обявлението за
изменение или допълнителна информация и решението, с което то се
одобрява, се изпращат на заинтересованите лица в 14-дневен срок от
получаване на поканата за потвърждаване на интерес, съотв. в 5-дневен,
когато сроковете за заявления за участие и/или оферти са съкратени.
1.4. Разяснения по документите, свързани с процедурата
Срокове за искане и предоставяне на разяснения. Начин на
предоставяне
Всяко лице може да поиска писмено от възложителя разяснения по
решението, обявлението, поканата за потвърждаване на интерес,
документацията за участие или описателния документ, съгласно чл. 33 ЗОП.
Чрез тях възложителят трябва да даде конкретен и ясен отговор, като разясни
или изтълкува определена информация, т.е. с разясненията се отстранява
неяснота по документацията, която затруднява участниците при подготовка
на заявленията или офертите им. В този смисъл, с разясненията
възложителят не следва да прави промени в условията на процедурата, дори
и те да са незначителни.
Запитването може да се направи до 10 дни преди изтичане на срока за
получаване на оферти или заявления за участие. Когато срокът за получаване
на оферти е съкратен по чл. 74, ал. 2 или чл. 133, ал. 2 ЗОП или при спешно
възлагане, срокът за искане на разяснение е до 7 дни. Възложителят определя
конкретната дата, до която лицата имат правото да поискат разяснение,
съгласно чл. 28, ал. 2 ППЗОП. В тази връзка той трябва да осигури 10
календарни дни, респ. 7 календарни дни между крайния срок за искане на
разяснение и крайния срок за получаването на заявленията или офертите.
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Когато искането е получено в законоустановения срок, възложителят
следва да изготви отговор в рамките на 4 дни от получаването му. В
разяснението не се посочва лицето, което е направило запитването.
Възложителят има задължението да предостави разясненията не покъсно от 6 дни преди срока за получаване на заявления за участие и/или
оферти, а когато срокът е съкратен по чл. 74, ал. 2 или чл. 133, ал. 2 ЗОП или
поради необходимост от спешно възлагане - до 4 дни преди този срок. При
неспазване на тези срокове той следва да удължи срока за получаване на
заявления за участие или оферти.
Съгласно чл. 33, ал. 4 от ЗОП разясненията се публикуват на профила
на купувача, т.е. възложителят няма задължението да ги изпраща на лицата,
които са изпратили искането. Възложителят следва да ги публикува в
електронната преписка на обществената поръчка, в която са включени и
другите документи по процедурата.
Важно! С публикуване на разясненията на профила на купувача
лицата се считат уведомени за тях.
Последици от неспазването на сроковете
Разпоредбата на чл. 33, ал. 2 ЗОП предвижда изрично, че възложителят
няма задължението да предостави разяснения, ако искането е получено след
законоустановените срокове. По преценка на възложителя няма пречка той
може да отговори на запитванията, въпреки че са направени след изтичане
на сроковете по чл. 33, ал. 1 ЗОП. В този случай не се изисква удължаване на
обявените срокове (чл. 100, ал. 9 от ЗОП).
1.5. Удължаване на срока за получаване на оферти
След изтичане на срока за еднократни промени в документите по чл.
100, ал. 1 ЗОП, възложителят има възможност само да удължава обявените
срокове в процедурата. Промените на сроковете могат да се правят
многократно, като за целта възложителят изпраща за публикува в РОП
обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с
което то се одобрява.
Случаите, в които е допустимо удължаването на сроковете в
процедурите могат да се разделят на две групи. Първата – включва хипотези,
в които възложителят задължително удължава сроковете, а втората –
обхваща промени в сроковете, който са по преценка на възложителя.
Задължение за възложителя за удължи сроковете
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Възложителят задължително удължава сроковете за получаване на
оферти, когато с извършените промени са внесени съществени изменения в
условията по обявената поръчка, които налагат промяна в офертите на
участниците (чл. 100, ал. 7, т. 1 ЗОП). Така напр. ако възложителят промени
изисквания в техническата спецификация, в този случай новият срок се
определя по преценка на възложителя, като той трябва е съобразен с времето,
необходимо на лицата да се запознаят и да отразят промените при изготвяне
на офертите (чл. 100, ал. 8 ЗОП).
Съгласно чл. 100, ал. 10 ЗОП промените, направени от възложителя не
трябва въвеждат условия, които биха променили кръга на заинтересованите
лица. Според съображенията от Директива 2014/24/ЕС и Директива
2014/25/ЕС тези изменения не трябва да са съществени в степен, която да
позволява допускането на лица, различни от тези, които първоначално биха
участвали, или привличането на допълнителни лица в процедурата, като
напр. промяна в предмета на поръчка.
Важно! При изменения, които променят кръга на заинтересованите
лица, възложителят има задължението да прекрати процедурата на
основание чл. 110, ал. 1, т. 9 ЗОП.
Възложителят задължително удължава срока за получаване на оферти,
и когато са поискани своевременно разяснения по условията на процедурата
и те не могат да бъдат представени в законоустановения срок по чл. 33, ал.
2 ЗОП (чл. 100, ал. 7, т. 2 ЗОП). Новият срок също се определя по преценка
на възложителя, като заинтересованите лица трябва да имат достатъчно
време за подготовка на офертите си съобразно направените разяснения.
Непредставянето на разясненията в срока по чл. 33, ал. 2 ЗОП, въпреки
че са поискани своевременно, макар да не е изрично упоменато в ЗОП, би
следвало да води и до удължаване на срока за получаване на заявления за
участие, доколкото целта е заинтересованите лица да разполагат с
достатъчно време, за да преценят дали да участват в процедурата.
Възложителят задължително удължава обявените срокове, когато това
се налага във връзка с производство по обжалване.
Възможност за възложителя да удължи сроковете
Възложителят може по своя преценка да удължи обявените срокове в
процедурата, без да е длъжен да го направи, когато в първоначално
определения срок няма постъпили заявления или оферти или е получено
само едно заявление или оферта (чл. 100, ал.12 ЗОП). Когато възлага поръчка
в областите отбрана и сигурност възложителят може да удължи обявените
срокове, за да даде допълнителен срок на лицата, които не притежават
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разрешение, удостоверение или потвърждение съгласно чл. 158, ал. 2, т. 3
ЗОП да представят съответния документ.
Уведомяване на заинтересованите лица
Съгласно чл. 100, ал. 13 ЗОП с публикуване на обявлението за
изменение или допълнителна информация в РОП се приема, че
заинтересованите лица са уведомени за промените.
Изключение от правилото е налице, когато се изменя поканата за
потвърждаване на интерес, доколкото на основание чл. 100, ал.4 ЗОП
възложителят има задължение в този случай да изпрати на лицата, заявили
интерес обявлението за изменение или допълнителна информация и
решението, с което то се одобрява, и съответно тези лица се считат за
уведомени от момента на получаване на документите.
2. Подготовка и подаване на заявления за участие/оферти
В зависимост от вида и етапа на процедурата кандидатите подават
заявления за участие, а участниците - оферти.
Съгласно чл. 101, ал. 8 ЗОП едно лице може да подава само една
оферта. В допълнение, с чл. 101, ал. 9-11 ЗОП са въведени условия за
предотвратяване заобикалянето на посоченото ограничение:





Физическо или юридическо лице, което участва в обединение или е
дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или
участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие
или оферта.
В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо
или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или
участници в една и съща процедура.

Важно! Когато поръчката съдържа обособени позиции посочените
условия се прилагат самостоятелно за всяка обособена позиция.
Следователно едно лице може за една обособена позиция да подава
самостоятелна оферта, а за друга обособена позиция – да бъде
подизпълнител или да участва в обединение.
2.1. Съдържание на заявленията за участие и офертите

Минималното съдържание на заявление за участие и на офертата е
уредено съотв. в чл. 39, ал. 2 и 3 ППЗОП.
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Заявлението за участие включва единен европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата или участника, който трябва да
е попълнен в съответствие с изискванията на закона и условията на
възложителя. Също така, ЕЕДОП се подава за всеки от участниците в
обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за
всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на
поръчката. В заявлението се представят и документи за доказване на
предприетите мерки за надеждност, в случай че за кандидата е налице някое
от основанията за отстраняване (по чл. 54, ал. 1 ЗОП и посочените от
възложителя по чл. 55, ал. 1 ЗОП), но той е предприел съответни действия, в
резултат на които ще отпаднат и пречките за допускането му до процедурата.
Документите са различни, като са в зависимост от основанията за
отстраняване и мерките, които са предприети (чл. 45, ал. 2 от ППЗОП). Така
напр. при задължения към държавата или общината, лицето може да
представи документ за извършено плащане или за отсрочване или
разсрочване на задължения и т.н.
Заявлението за участие съдържа и документите по чл. 37, ал. 4 от
ППЗОП, ако са изискани от възложителя, в случай на участие на кандидат
или участник – обединение, което не е юридическо лице. Това са: копие от
документ, от който е видно правното основание за създаване на
обединението, а относно конкретната обществена поръчка - информация във
връзка с правата и задълженията на участниците в обединението,
разпределението на отговорността между членовете на обединението и
дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
Съгласно чл. 39, ал. 3 ППЗОП офертата се състои от техническо
предложение и ценово предложение.
Техническото предложение съдържа:
документ за упълномощаване, когато лицето, което подава
офертата, не е законният представител на участника;
 предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническите спецификации и изискванията на възложителя;
 декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на
договор;
 декларация за срока на валидност на офертата;
 декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд, когато е приложимо;
 мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят,
когато е приложимо;
 друга информация и/или документи, изискани от възложителя,
когато това се налага от предмета на поръчката.


173

Ценовото предложение включва предложението на участника относно
цената за придобиване и предложенията му по други показатели с парично
изражение.
В офертата си участникът има задължението да посочи конкретните
етапи и сроковете за изпълнение на всеки от тях, когато предметът на
обществената поръчка налага изпълнението й на етапи.
При открита процедура и публично състезание се представя една
непрозрачна опаковка, в която се намира както заявлението за участие по чл.
39, ал.2 ППЗОП, така и офертата по чл. 39, ал.3 ППЗОП, и по-конкретно
техническото предложение по чл. 39, ал.3, т.1 ППЗОП. В опаковката се
представя и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани
ценови параметри”, който съдържа, другата част на офертата, а именно:
ценовото предложение по чл. 39, ал.3, т.2 ППЗОП.
При подаване на заявления за участие в процедурите по чл. 18, ал. 1, т.
2-7 ЗОП запечатаната непрозрачна опаковка по чл. 47, ал. 2 ППЗОП включва
заявление по чл. 39, ал. 2 ППЗОП и опис на представените документи. На покъсен етап в тези процедури, само при изпълнение на определени условия се
подава оферта по чл. 39, ал. 3 ППЗОП.
2.2. Доказване на съответствие с изискванията на възложителя
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
Съгласно ЗОП за участие в процедура за възлагане на обществена
поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 1 – 7 и 12 и 13 от ЗОП кандидатите и участниците
подават ЕЕДОП. Според съображенията на Директива 2014/24/ЕС с
използването на ЕЕДОП се премахват сериозните пречки за участие на
кандидатите или участниците, произтичащи от необходимостта да
представят значителен брой сертификати или други документи, свързани с
основанията за изключване и критериите за подбор.
ЕЕДОП се изготвя по образец, утвърден с Регламент № 2016/7 на
Европейската комисия.
ЕЕДОП представлява единна декларация, която лицата подават, с
информация за липсата на основанията за отстраняване от процедурата
(информация за лично състояние) и съответствието им с критериите за
подбор, поставени от възложителя. В ЕЕДОП се посочват и публичните
регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или
компетентните органи, които съгласно законодателството на съответната
държава са длъжни да предоставят информация за тези обстоятелства
служебно на възложителя (чл. 43 ППЗОП). Когато за съответния кандидат
или участник са налице основания за отстраняване, В ЕЕДОП се описват и
мерките за надеждност по чл. 56 ЗОП, предприети преди подаване на
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заявлението за участие или офертата (чл.45 ППЗОП)12. В ЕЕДОП се попълва
и информация доколко лицата изпълняват поставените от възложителя
недискриминационни критерии или правила за намаляване на броя на
кандидатите.
Важно! Като правило, за декларираните в ЕЕДОП обстоятелства
кандидатът или участникът не представя в хода на процедурата
удостоверителни документи за тяхното доказване, освен ако
възложителят не ги изиска изрично на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП.
Подаване на ЕЕДОП
В ЗОП и ППЗОП са уредени редица правила относно подаването на
ЕЕДОП. Съгласно чл. 39, ал. 2, т. 1 ППЗОП при участник - обединение, което
не е юридическо лице, всяко от лицата, включени в обединението подават
отделен ЕЕДОП. Отделен ЕЕДОП подава и всеки подизпълнител, както и
всяко лице (трето лице), чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението
на поръчката (чл. 67, ал. 2 от ЗОП и 39, ал. 2, т. 1 ППЗОП).
Когато кандидатите и участниците подават документи за участие за
повече от една обособени позиции, те представят отделен ЕЕДОП за всяка
от позициите (чл. 47, ал. 4, във вр. с чл. 39, ал. 2, т. 1 ППЗОП). Допуска се
подаване на един ЕЕДОП за всички обособени позиции, когато критериите
за подбор по отделните позиции са еднакви и тази възможност е
предварително оповестена от възложителя (чл. 47, ал. 10 ППЗОП).
ЕЕДОП се представя попълнен на хартиен носител или в електронен
вид. В случай, че ЕЕДОП се подава в електронен вид, той следва да е
подписан с електронен подпис от съответните лица. Съгласно § 29, т. 5, б. „а”
от ПЗР на ЗОП, задължителното представяне на ЕЕДОП само в електронен
вид влиза в сила от 1 април 2018 г., като до тази дата възложителите нямат
право да изискват представянето му в електронен вид. Няма пречка обаче,
ако кандидатите или участниците решат, да го представят само в електронен
вид.
Съгласно чл. 41, ал.1 ППЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 1 и 2 ППЗОП,
ЕЕДОП се попълва и подписва от лицата, които представляват, управляват
и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на
12

Съгласно чл. 46, ал. 1 ППЗОП кандидатите или участниците са длъжни да уведомят писмено

възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 от ЗОП или
посочено от възложителя основание по чл. 55, ал. 1 от ЗОП.
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държавата, в която са установени. За кандидатите или участниците,
извършващи дейност по Търговския закон това са:
1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от
Търговския закон;
2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници
по чл. 105 от Търговския закон;
3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и
2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност
- лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и
чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с
чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец;
7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и
представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството
на държавата, в която клонът е регистриран;
8. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива.
Във всички останали случаи, извън изброените, както и за
чуждестранните лица, изискванията се отнасят за лицата, които
представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно
законодателството на държавата, в която е установен.
В случай, че дадено лице има повече от един прокурист, съответните
обстоятелства касаят само прокуриста, в чиято представителна власт е
включена територията на Република България, респ. територията на
държавата, в която се провежда процедурата, ако възложителят е
ръководител на дипломатическо/консулско представителство на Република
България в чужбина или на постоянно представителство на Република
България към международна организация.
Важно! ЕЕДОП подават и други лица със статут, който им
позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин,
еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на
управителните или надзорните органи.
Съгласно чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, когато изискванията по чл. 54, ал. 1,
т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП, се отнасят за повече от едно от посочените
по-горе лица, всички лица подписват един ЕЕДОП. Изключение е
допустимо, при необходимост от защита на личните данни или при различие
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в обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата. В тези случай
информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал.
1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от
лицата. Когато се представят повече от един ЕЕДОП обстоятелствата,
свързани с критериите за подбор, се съдържат само в един ЕЕДОП, подписан
от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански
субект.
Задължения на кандидатите или участниците във връзка с
ЕЕДОП
При поискване от страна на възложителя кандидатите или участниците
са длъжни да представят необходимата информация относно правноорганизационната форма, под която осъществяват дейността си, както и
списък на всички задължени лица, по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3
ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или
длъжностите, които заемат (чл. 44 ППЗОП).

Повторно използване
Кандидатите или участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече
е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при
условие, че потвърдят че съдържащата се в него информация все още е
актуална (чл. 67, ал. 3 от ЗОП). Тази възможност е приложима, въпреки че в
предходния ЕЕДОП е посочен друг възложител или друга поръчка. В тези
случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация,
с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на
подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е
осигурен пряк и неограничен достъп до документа по електронен път (напр.
когато документът е публикуван на интернет страницата на кандидата или
участника).
Съдържание на ЕЕДОП
Образецът на ЕЕДОП съдържа шест части.
Част І се попълва от възложителя. В нея се посочва номер на
обявлението в ОВ на ЕС, с което поръчката е обявена. Когато поръчката не
подлежи на обявяване в ОВ на ЕС, се посочва задължително уникалния
идентификационен номер, под който е публикувана в РОП. Също така в тази
част се попълват данните на възложителя, предметът на поръчката и
референтният номер на досието, определено от възложителя и т.н.
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В Част ІІ се попълва информация за кандидата или участника. Посочва
се пълното наименование кандидата или участника, ЕИК/БУЛСТАТ или
друг идентификационен номер, съгласно регистрацията в държавата, в която
е установен, лице/лица за контакт и т.н. В тази част се предоставя
информация дали кандидатъ или участникът ще ползва подизпълнители или
трети лица в изпълнението на поръчката, обособените позиции, за които
участва, наличието на регистрация в официалния списък на одобрените
икономически оператори или притежание на еквивалентен сертификат и т.н.
В Част ІІІ се посочва информация относно основанията за
отстраняване (задължителни и такива посочени от възложителя) –
основания, свързани с определени престъпления, с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски, обявяване в несъстоятелност, конфликти на
интереси или професионално нарушение и т.н.
В Част ІV се попълва информация относно поставените от
възложителя критерии за подбор - посочват се данните за общия, съотв. за
оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, за изпълненото
строителство, доставки или услуги, описват се точно инструментите,
съоръженията или техническото оборудване, които ще използва за
изпълнение на поръчката, вкл. и тези, които трети лица ще му предоставят
за изпълнение на поръчката и т.н.
Важно! Раздел  “Общо указание за всички критерии за подбор” в
част ІV се попълва, ако тази възможност е посочена от възложителя в
обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата или в
поканата за участие в преговори (чл. 42 от ППЗОП). В този случай
първоначално изискваната информация дали кандидатите или
участниците отговарят на критериите за подбор се ограничава до един
отговор “да” или “не”.
В Част V се попълва информация дали кандидатът отговаря на
недискриминационните критерии или правила, които възложителят е
поставил, за да намали броя на кандидатите.
Част VІ съдържа декларативен текст, с който кандидатът или
участникът декларира верността и точността на попълнената информация,
както и готовността си да представи или да осигури достъп до посочените от
него документи за доказване на декларираните данни. В тази част
кандидатите или участниците полагат подписите си.
Доказване на информацията, декларирана в ЕЕДОП
Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП документите, с които се доказват
декларираните в ЕЕДОП обстоятелства се представят само от лицето,
определено за изпълнител преди подписване на договора или на рамковото
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споразумение. Съответни документи се представят и за подизпълнителите и
третите лица, когато се използва техният капацитет. Изключение от
изложеното е допустимо, при възлагане на поръчка въз основа на рамково
споразумение, сключено с един участник, в което са определени всички
условия, тъй като в този случай участникът вече е представил документите
при сключване на споразумението.
Предвидено е ограничение в чл. 67, ал.8 ЗОП, съгласно което
възложителят няма право да изиска документи, които вече са му били
предоставени или са му служебно известни, или могат да бъдат осигурени
чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите
членки.
Официални списъци на одобрени стопански субекти и
сертифициране от органи. Обстоятелства, които могат да се доказват
чрез вписване в такъв списък.
Съгласно чл. 68, ал. 1 ЗОП, за доказване на личното състояние, на
съответствие с критериите за подбор или на съответствие с техническите
спецификации, кандидатът или участникът може да представи
удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански
субекти или сертификат, издаден от сертифициращ орган. В случай, че
лицето е вписано в такъв списък или има съответно удостоверение,
възложителят не може да го отстрани от процедурата или да откаже да
сключи договор с него на основание, че не е представил някой от
изискуемите документи, при условие че съответните обстоятелства се
доказват от представеното удостоверение или сертификат.
Независимо от изложеното, законодателят е допуснал за всяка
конкретна поръчка възложителят да иска допълнително удостоверение,
свързано с плащане на социалноосигурителни вноски или данъци, въпреки
че участникът или кандидатът е представил удостоверение за вписване в
официален списък или сертификат, освен ако такова удостоверение вече не
му е било предоставено или му е служебно известно или има пряк и
безплатен достъп до него.
Възможностите за създаване на официални списъци или
сертифициране от компетентни органи са уредени с цел улесняване както на
кандидатите или участниците, така и на възложителя в процеса на възлагане
на обществените поръчки. Кандидатите или участниците имат право да се
позоват на регистрация в официален списък или съответна сертификация,
така че в процедурите не представят документи, които вече са проверени във
връзка с регистрирането или сертифицирането им. От своя страна,
възложителят разглежда само един документ - удостоверение за регистрация
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или сертификат, вместо набор от документи за доказване на поставените от
него изисквания.
Съгласно чл. 68, ал. 3 ЗОП информацията, която може да се извлече от
регистрация в официални списъци или сертифициране, не може да се оспори
без наличието на основание, т.е. тя се приема за достоверна и актуална, освен
ако няма доказателства за противното.
Според приложимите европейски директиви в областта на
обществените поръчки създаването на официални списъци на одобрени
стопански субекти или допускане на сертифициране от сертифициращи
органи, е по преценка на държавите членки. В случай, че в държавата членка
съществуват такива списъци или органи, тя е длъжна да уведоми ЕК и
другите държави членки за това.
Що се отнася до България, съгласно чл. 69, ал. 1 ЗОП Министерският
съвет има правомощието да определи органи или лица за създаване и
поддържане на официални списъци или сертифициращи органи, като
условията за вписване в списъците следва да са съобразени с изискванията
на чл. 54-64 ЗОП.
Използване на капацитета на трети лица
Съгласно чл. 65, ал. 1 ЗОП кандидатите или участниците могат за
конкретна поръчка да използват на капацитета на трети лица, независимо от
правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с
икономическото и финансовото състояние, технически и професионални
способности.
Позоваването на капацитета на трети лица, като техника, сгради,
персонал и т.н., позволява на кандидатите или участниците да отговорят на
изискванията на възложителя. Тъй като кандидатът или участникът ще
разчита на възможностите на третите лица, възложителят следва да провери
дали те отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на
които ще се използва капацитета им, както и дали за тях не са налице
основанията за отстраняване от процедурата (чл. 65, ал. 4 ЗОП). За целта
всяко от третите лица има задължението да подаде отделен ЕЕДОП. В
случай, че трето лице не отговаря на тези условия, по искане на възложителя
кандидатът или участникът следва да го замени като представи ЕЕДОП за
новото трето лице. Съгласно чл. 54, ал. 10, изр. второ ППЗОП замяната е
допустима, само ако не води до промяна на техническото предложение на
участника.
В ЗОП съществува само едно ограничение по отношение на
критериите за подбор, за изпълнението на които могат да се ползват третите
лица, а именно: чрез капацитета на трети лица не може да се доказва
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годността за упражняване на професионална дейност по чл. 60 ЗОП. Това
ограничение произтича от изчерпателното изброяване в чл. 65, ал. 1 ЗОП на
критериите за подбор, за изпълнение на които кандидат или участник може
да се позовава на капацитета на трети лица. Сред тях не е изброен критерият,
предвиден в чл. 60 ЗОП.
Отделно от това, според чл. 65, ал. 3 ЗОП, за да е обосновано такова
позоваване кандидатът или участникът има задължението да докаже, че ще
разполага с ресурсите на третите лица. Последното означава, че въпросните
ресурси трябва да са от материално естество (финансов, технически или
човешки ресурс), както и да са прехвърлими по своята същност.
В закона са предвидени някои допълнителни изисквания по отношение
използването на капацитета на третите лица. Така напр. по отношение на
критериите, свързани с образованието и професионалната квалификация или
професионалния опит, кандидатите или участниците могат да се позоват на
капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование,
квалификация или опит се доказва съответствие с изискванията на
възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е
необходим този капацитет (чл. 65, ал. 2 ЗОП).
При процедури за възлагане на обществени поръчки за доставки,
които изискват инсталационни или монтажни работи, за предоставяне на
услуги или за изпълнение на строителство, възложителите могат да поставят
изисквания към кандидатите или участниците за техните умения и опит да
предоставят услугата или да извършват монтажа или строителните работи
(чл. 63, ал. 4 ЗОП). В тези случаи възложителят може да предвиди и
изискване дейности от особена важност да бъдат извършвани пряко от самия
участник.
Когато кандидат или участник в процедурата е обединение от
физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на
критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на
горепосочените условия.
Важно! Посочените правила относно използването от
кандидатите/участниците на капацитета на трети лица за доказване на
съответствие с критериите за подбор важат и при възлагане на
обществени поръчки в областите отбрана и сигурност.
2.3. Подизпълнители. Особени правила за избор на
подизпълнители при процедури за възлагане на обществени поръчки в
областите отбрана и сигурност
Съгласно чл. 66, ал. 1 ЗОП кандидатът или участникът може да ползва
подизпълнители при изпълнение на поръчката.
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В съответствие с изискванията на Директива 2014/24/ЕС и Директива
2014/25/ЕС кандидатът или участникът посочва в заявлението или офертата
подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложи. Съгласно § 2,
т. 34 от ДР на ЗОП подизпълнителят е лице, което е дало съгласие да изпълни
дял от поръчка. Съгласно чл. 66, ал. 2 ЗОП подизпълнителят трябва да
отговаря на критериите за подбор, съобразно вида и дела му на участие и за
него да не са налице основанията за отстраняване. Именно поради тази
причина, кандидатът или участникът има задължението да представи
доказателства за поетите от подизпълнителите задължения. За целта
подизпълнителят попълва и представя отделен ЕЕДОП. В случай, че
предложеният подизпълнител не отговаря на посочени условия
възложителят изисква неговата замяна, съответно кандидатът/участникът
представя ЕЕДОП за новия подизпълнител.
Важно! Независимо от възможността за използване на
подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена
поръчка е на изпълнителя (чл. 66, ал. 9 ЗОП).
С оглед своевременното заплащане на подизпълнителя за извършената
от него дейност, в ЗОП е предвидено задължение за възложителите да
разплащат директно на подизпълнителите сумите за такива части от
предмета на обществената поръчка, които могат да бъдат предадени като
отделен обект (чл. 66, ал. 4 ЗОП). Правилата включват искане от страна на
подизпълнителя, изпратено на главния изпълнител, като последният е
задължен да го представи на възложителя в 15-дневен срок. Към искането
изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва
плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да
откаже плащането, ако то е оспорено до момента на отстраняване на
причината за отказа.
Съгласно чл. 66, ал. 8 ЗОП правилата относно директните разплащания
с подизпълнители следва да се посочат в документацията за обществената
поръчка и в договора за възлагане на поръчката.
В ЗОП е уредена и възможността за замяна или включване на
подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка.
Това се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са
изпълнени едновременно следните условия:
1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в
процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е
отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела
и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно
изпълнените до момента дейности.
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Особени правила за избор на подизпълнители при процедури за
възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност
Когато възложителят е определил в обявлението минималния и
максималния процент от стойността на поръчката, който да се изпълнява от
подизпълнители, не съществува пречка, участниците да предложат в
офертите си дял над максималния, но не могат да предложат по-малък от
определения минимален процент. Участниците посочват видовете работи от
предмета на поръчката, които ще възложат на подизпълнители и
съответстващия на тези работи дял от поръчката, както и подизпълнителите,
които вече са определени.
В случаите, когато участник е определил с офертата си един или
повече от подизпълнителите, с които ще сключи договор за подизпълнение,
той:




посочва в офертата си предложените подизпълнители, вида на
работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие;
представя документи, с които доказва спазването на изискванията
за подбор на всеки от тях съобразно вида и дела на тяхното участие;
уведомява възложителя за всяка промяна на подизпълнителите,
настъпила по време на изпълнение на договора за обществена
поръчка.

Когато в обялвението възложителят е посочил възможността да
задължи участника, определен за изпълнител, да избере подизпълнителите
за всички или по част от дейностите, които е предложил за подизпълнение
при условията на чл. 175, ал. 1-4 ЗОП, тези дейности се посочват в решението
за избор на изпълнител.
Правилата за избор на подизпълнители са различни в зависимост от
това дали изпълнителят има качеството „възложител“ или не.
Съгласно чл. 175, ал. 1 ЗОП, ако избраният изпълнител се явява
възложител, той следва да избере подизпълнители чрез някоя от
процедурите, приложими за поръчки в областите отбрана и сигурност.
Когато той не е възложител, е достатъчно да спази принципите на
прозрачност и конкуренция при избора на подизпълнители (чл. 175, ал. 4
ЗОП). За целта е въведено задължение за публикуване в „Официален
вестник“ на ЕС и в РОП на обявление, съгласно съответния образец, което
съдържа най-малко информацията по приложение № 18 ЗОП. В този случай
всички решения, свързани с избора на подизпълнител не подлежат на
обжалване.
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Съгласно чл. 175, ал. 10 от ЗОП задължава избрания изпълнител да
прилага критериите за подбор, посочени от възложителя на обществената
поръчка. Участникът, определен за изпълнител, може да определи и други
критерии, които съответстват на посочените от възложителя. Във всички
случаи критериите за подбор на подизпълнители трябва да обективни и
недискриминационни, да съответстват на предмета и да са пропорционални
на обема на договора за подизпълнение.
Възложителят има право да отхвърли подизпълнители, избрани от
определения изпълнител участник, ако те не отговарят на посочените в
обявлението и документацията критерии за подбор, приложими към
участниците. Отхвърлянето на подизпълнител става с мотивирано решение,
което се изпраща на участника, определен за изпълнител. В този случай
участникът, избран за изпълнител е длъжен отново да приложи съответния
ред за избор на подизпълнител.
В чл. 175, ал. 6 ЗОП са уредени действията, които следва да
предприеме участникът, определен за изпълнител, когато няма избрани
подизпълнители. Тези действия са различни в зависимост от това дали той е
“възложител”, или не. В случай че участникът не е възложител, той може сам
да изпълни договора, ако докаже, че има такава възможност или да сключи
договор за подизпълнение без спазване на съответния ред, ако докаже, че
избраните лица отговарят на поставените от възложителя критерии за
подбор. Когато участникът, определен за изпълнител е възложител, той може
да проведе процедура на договаряне без публикуване на обявление за
поръчка, за да избере подизпълнители.
2.4. Подаване на заявления за участие и на оферти
Начин на оформяне и подаване на документите за участие
Кандидатите или участниците могат да подават документи за участие
в процедурите по два начина – на хартиен носител и по електронен път.
Начинът за подаване на документите за участие се обявява предварително от
възложителя, като се посочва в обявлението, с което се оповестява
откриването на процедурата или в обявата.
Получаване на документи за участие на хартиен носител
Съгласно чл. 47, ал. 1 ППЗОП документите за участие в процедурата,
се представят от кандидата или от участника, или от упълномощен от него
представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с
препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.
Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху
която се посочват:
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наименованието на кандидата или участника, включително
участниците в обединението, когато е приложимо;
адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и
електронен адрес;
наименованието на поръчката, а когато е приложимо - и
обособените позиции, за които се подават документите.

В ППЗОП са разписани подробно правилата за окомплектоване на
офертите и заявленията за участие. Те се различават съществено от
предишните, като целта е да се намалят изискванията и да се редуцира
възможността за отстраняване на кандидати и участници от процедурите на
формални основания.
Съгласно новия ред начинът на окомплектоване на документите е
различен, в зависимост от вида на процедурата и етапа на провеждането й.
При открита процедура и публично състезание опаковката включва
заявление за участие и оферта, съдържаща техническо предложение ( по чл.
39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП), опис на представените документи, както и
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови
параметри", който съдържа ценовото предложение. В случайте, когато е
обърнат реда за разглеждане на постъпилите предложения (чл. 104, ал. 2 и
чл. 181, ал. 2 ЗОП) участниците могат да не представят ценовите си
предложения в запечатан плик. Това е допустимо, тъй като цените се
оповестяват още на първото заседание на комисията .
При подаване на заявления за участие в процедурите по чл. 18, ал. 1, т.
2 - 7 ЗОП опаковката включва заявление за участие (по чл. 39, ал. 2 ППЗОП)
и опис на представените документи.
При провеждане на втория етап на ограничена процедура,
състезателен диалог и партньорство за иновации опаковката с офертата
съдържа техническо предложение (по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП), опис на
представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с
надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото
предложение по чл. 39, ал.2, т.2 ППЗОП).
Съгласно чл. 47, ал. 7 ППЗОП при подаване на първоначални оферти
в процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 3 – 5 ЗОП опаковката включва техническа
оферта и ценово предложение (по чл. 39, ал. 3 ППЗОП) и опис на
документите. В тези случай не се изисква ценовите предложения да са в
отделен плик, тъй като подлежат на преговори. Когато поръчката включва
обособени позиции, документите се представят отделно опаковани, ако е
поискано от възложителя.
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Особености при наличие на обособени позиции. Представяне на
мостри.
Съгласно ППЗОП, когато поръчката е разделена на обособени
позиции, за всяка от тях се представят отделно окомплектувани заявления за
участие заедно с описи на документите.
Изключение е допустимо, когато критериите за подбор по отделните
позиции са еднакви. В този случай участникът представя едно заявление за
участие, т.е. само един комплект документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, ако тази
възможност е предварително обявена от възложителя в обявлението за
оповестяване на процедурата, а при процедури по чл. 18, ал. 1, т. 8-10 и 13
ЗОП - в поканата за участие в преговори (чл. 47, ал. 10 ППЗОП).
Такава възможност не е предвидена за офертите, поради което за всяка
обособена позиция, за която се участва се представят поотделно
комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП и отделни
непрозрачни пликове с надпис “Предлагани ценови параметри”, с посочване
на съответната позиция (чл. 47, ал. 9 ЗОП).
Съгласно чл. 47, ал. 8 ППЗОП, когато участникът представя мостри, те
се опаковат отделно от документите за участие. В тази връзка участникът
има задължението да ги обозначи по начин, от който да е видно кой ги
представя, а когато е приложимо и за коя обособена позиция се отнасят.
Действия на възложителя при получаване на заявления за участие
или оферти
Съгласно чл. 48, ал. 1 ППЗОП получените заявления за участие или
оферти се вписват в регистър. В него се отбелязва подателят на офертата или
заявлението, както и номер, дата и час на получаване. Лицето, приемащо
офертите или заявленията, е длъжно да отбележи върху непрозрачната
опаковка поредният номер, датата и часът на получаването, за което на
приносителя се издава документ.
Остава забраната за неприемане на заявления за участие и оферти,
които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в
незапечатана опаковка, или в опаковка с нарушена цялост. В този случай в
регистъра, който се води при възложителя се отбелязват причините за
връщане на заявлението за участие или офертата.
Съгласно чл. 48, ал. 6 ППЗОП получените заявления за участие или
оферти се предават на председателя на комисията, за което се съставя
протокол. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя
на комисията.
Изцяло нов момент в ППЗОП са правилата, свързани с приемане на
заявления за участие или оферти, когато към момента на изтичане на
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крайния срок за получаването им пред мястото, определено за тяхното
подаване, все още има чакащи лица. В този случай, съгласно чл. 48, ал.4
ППЗОП, лицата се включват в списък, който се подписва от представител на
възложителя и от присъстващите лица. Не се допуска приемане на заявления
за участие или оферти от лица, които не са включени в списъка. Заявленията
за участие или офертите на лицата от списъка завеждат в регистъра на
възложителя. Те се приемат за редовно получени и с тях се процедира по
същия начин, както с другите регистрирани заявления или оферти.
Подаване и получаване на документи за участие по електронен
път
В действащия ППЗОП, както и в отменения правилник, е уредена
възможността за подаване и получаване на документи за участие по
електронен път. Предвид спецификата на материята за изготвянето и
приемането на документите, правилникът препраща към специалното
законодателство. Съгласно чл. 49, ал. 2 ППЗОП заявленията за участие или
офертите, изпратени по електронен път, се изготвят съгласно изискванията
на Закона за електронния документ и електронния подпис. Приемането на
тези документи се извършва при условията и по реда на раздел ІІІ от Закона
за електронното управление.
С оглед спазването на основните принципи за възлагане на обществени
поръчки, в чл. 50, ал. 1 ППЗОП е разписано, че инструментите и
устройствата за електронно подаване и получаване на оферти и заявления за
участие, трябва да позволяват да са видими само данните за участника или
кандидата, както и за коя поръчка участва, без да се разкрива съдържанието
на офертите и заявленията за участие, преди да настъпи съответният момент
за тяхното отваряне, разглеждане и оценка.
3. Разглеждане на заявленията за участие и офертите
3.1. Комисия за извършване на подбор на кандидатите и на
участниците, разглеждане и оценка на офертите и за провеждане на
преговори и диалог
Изисквания към състава на комисията
Съгласно чл. 103, ал. 1 ЗОП възложителят назначава комисия за
извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка
на офертите и провеждане на преговори и диалог. В тази връзка той издава
заповед, в която определя поименния състав и лицето, определено за
председател, сроковете за извършване на работата, както и мястото на място
на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка, до
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приключване работата на комисията. Заповедта се издава след изтичането на
срока за получаване на заявления за участие или на оферти.
За разлика от отменения ЗОП, в действащия ред липсват изисквания за
професионалната компетентност на членовете на комисия. Единствено е
посочено, че комисията се състои от нечетен брой лица. Също така е
посочено в чл. 51, ал. 2 ППЗОП, че членове на комисията могат да са и
външни лица, т.е. такива, които не са в служебни или трудови
правоотношения с възложителя, като няма изискване относно тяхната
професионална компетентност. Само, когато възложителят реши, че
външното лице следва да е външен експерт, съгласно списъка, поддържан от
АОП на основание чл. 229, ал. 1, т. 17 ЗОП, този външен експерт, участващ
в провеждането на процедурата по възлагане на обществена поръчка, следва
да притежава съответната професионална компетентност, съгласно
дефиницията на §2, т. 41 от ДР на ЗОП, която остава непроменена в
сравнение с отменения ред.
Възложителят няма задължение и за включване на юрист в състава на
комисията. В тази връзка, решението какви специалисти са необходими за
разглеждане и оценка на документите за участие, е оставено на възложителя,
който най-добре познава предмета и сложността на конкретната поръчка. По
същия начин възложителят преценява дали да включи в състава на
комисията юрист, като няма задължение за това.
Липсва регламентирана възможност в заповедта да се определят
резервни членове на състава на комисията. В същото време чл. 51, ал.9
ППЗОП посочва, че когато по обективни причини един член не може да
изпълнява задълженията си, той е длъжен да си направи самоотвод, а
възложителят е длъжен да определи със заповед нов член. Този нов ред на
попълване на състава на комисията при установена невъзможност на нейн
член да изпълнява задълженията си, е уреден и в чл.51, ал.4, т.4 ППЗОП,
където е посочено, че в тази хипотеза, председателят прави предложения за
замяна на съответния член на комисията.
Член на комисията е длъжен да си направи самоотвод и, когато е
възникнал конфликт на интереси с кандидатите или участниците. Липсата на
конфликт на интереси се декларира от всеки член на комисията след
получаване на списъка с кандидатите или участниците и на всеки етап от
процедурата, когато настъпи промяна в декларираните данни.
Членовете на комисията са длъжни и да пазят в тайна обстоятелствата,
които са узнали във връзка със своята работа (чл. 51, ал. 13 ППЗОП).
Задължения и отговорности на председателя и членовете
В чл. 51, ал. 4 и 5 ППЗОП детайлно са разписани правата и
задълженията на членовете на комисията и на председателя.
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Председателят на комисията свиква заседанията на комисията и
определя график за работата й. Също така той информира възложителя за
всички обстоятелства, които препятстват изпълнението на поставените
задачи в посочените срокове и прави предложения за замяна на членове на
комисията при установена невъзможност някой от тях да изпълнява
задълженията си. Негова е отговорността за правилното съхранение на
документите до предаването им за архивиране.
Задълженията на членовете на комисията са: да участват в заседанията
на комисията, да разглеждат лично документите, да участват при вземането
на решения, да поставят оценки на офертите, както и да подписват всички
протоколи и доклади от своята работа.
Съгласно чл. 52, ал. 1 ППЗОП комисията и всеки от членовете й са
независими при изразяване на становища и вземане на решения, като в
действията си се ръководят единствено от закона. В тази връзка, всеки член
на комисия е длъжен незабавно да докладва на възложителя случаите, при
които е поставен под натиск да вземе нерегламентирано решение в полза на
кандидат или участник.
Отвод и отстраняване на член на комисията – последици
Всеки член на комисията е длъжен да си направи самоотвод, когато по
обективни причини не може да изпълнява задълженията си или е възникнал
конфликт на интереси.
От своя страна възложителят следва да отстрани член на комисията, за
когото установи, че е налице конфликт на интереси с кандидат или с
участник.
В този случай, както и когато член на комисията по обективни причини
не може да изпълнява задълженията си, възложителят е длъжен да определи
със заповед нов член.
При установено наличие на конфликт на интереси на определен член
на комисията и последващо негово отстраняване от възложителя, по чл. 51,
ал. 10 ППЗОП, действията на отстранения член по разглеждане на
заявленията за участие и/или офертите и оценяване на предложенията на
участниците, след настъпване на установените обстоятелства не се вземат
предвид и се извършват от новия член, т.е новият член следва да повтори
всички действия, които първият е извършил след възникването на конфликта
на интереси (чл. 51, ал. 12 ППЗОП). В противен случай би се стигнало до
незаконосъобразност на решението за избор на изпълнител, тъй като то се
основава на взетите решения на помощния орган.
3.2. Действия на комисията при разглеждане на заявления за
участие и оферти, подадени на хартиен носител
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Съгласно чл. 54, ал. 1 ППЗОП комисията започва работа след
получаване на представените заявления за участие или оферти и протокола
за регистрация на заявленията или офертите.
В действащия ППЗОП, както и в отменения ред, е предвидено
получените заявления за участие или оферти да се отварят на публично
заседание. На него могат да присъстват кандидатите или участниците в
процедурата или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масово осведомяване (чл.54, ал2 ППЗОП).
Запечатаните непрозрачни опаковки, в които са поставени
документите за участие се отварят по реда на тяхното постъпване.
Комисията има задължението да оповестява тяхното съдържание, както и да
провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани
ценови параметри”, в случаите когато е приложимо. Също така, комисията
проверява дали плика с ценовото предложение е в ненарушена цялост.
Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото
предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри". Комисията
предлага по един от присъстващите представители на другите участници да
подпише техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови
параметри" (чл. 54, ал.4 ППЗОП).
Публичната част от заседанието на комисията приключва след
извършване на действията по отваряне, оповестяване и подписване на
документите за участие.
Работата на комисията продължава с разглеждане на ЕЕДОП,
документите за доказване на мерките за надеждност, ако са предприети
такива, а когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и с
разглеждане на документа по чл. 37, ал. 4 ППЗОП. Документите се
проверяват за съответствие с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от възложителя.
В резултат на своята работа комисията съставя протокол. В протокола
се посочват установените от комисията липси, непълноти или
несъответствия на информацията, включително нередовности или
фактически грешки, или несъответствия с изискванията към личното
състояние или критериите за подбор.
Протоколът на комисията се публикува на профила на купувача, а
когато в него има констатации за липси, несъответствия, непълноти и т.н., се
изпраща на всички кандидати или участници в деня на публикуването му в
профила на купувача. Кандидатите или участниците, по отношение на които
е констатирано несъответствие или липса на информация имат възможност
в срок до 5 работни дни от получаването на протокола да представят на
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комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена
и/или допълнена информация чл.54, ал.9 ППЗОП).
Допълнително представената информация може да обхваща и факти и
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на
оферти или заявления. Така напр. ако първоначално участникът е посочил,
че няма изисквания от възложителя сертификат, а впоследствие получи
такъв, то няма пречка да представи нов ЕЕДОП с отразената в него промяна,
дори тя да е настъпила след срока за получаване на оферти. В случая е важно,
новият ЕЕДОП и/или другите документи да са представени в рамките на
срока, определен от комисията и с тях участникът или кандидатът да докаже,
че отговаря на поставените от възложителя изисквания.
Описаната възможност се прилага и за подизпълнителите и третите
лица, посочени от кандидата или участника. Кандидатът или участникът
може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че
подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на
възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение
(чл.54, ал.10 ППЗОП).
Съгласно чл. 54, ал. 11 ППЗОП, когато промените се отнасят до
обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал.
1, т. 5 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които
могат самостоятелно да представляват кандидата или участника.
След изтичане на срока от 5 работни дни комисията пристъпва към
разглеждане на допълнително представените документи относно
съответствието на кандидатите/участниците с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор. Комисията предлага за отстраняване
кандидатите/участниците, които:





не отговарят на изискванията за лично състояние или на
поставените критерии за подбор;
не са изпълнили друго условие, посочено в обявлението за
обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в
покана за участие в преговори, или в документацията;
са свързани лица.

За целите на ЗОП, съгласно § 2, т. 45 от ДР на ЗОП, "свързани лица" са
тези, по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона
за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), т.е.:




лицата, едното от които контролира другото лице или негово
дъщерно дружество;
лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
лицата, които съвместно контролират трето лице;
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съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините
по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините
по сватовство до четвърта степен включително.

Съгласно § 1, т. 14 от ДР на ЗППЦК, счита се, че контрол е налице,
когато едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на
споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото
събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от
членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице;
или
в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху
вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице..
Когато предметът на обществената поръчка включва няколко
обособени позиции, въпросът за наличието или липсата на основания за
отстраняване по отношение на кандидатите/участниците се изследва
отделно за всяка обособена позиция.
Важно! Съгласно установената практика на КЗК и ВАС, свързани
лица, които са кандидати/участници по различни обособени позиции, не
подлежат на отстраняване, поради наличието на свързаност между тях,
тъй като правното им положение в този случай не се отличава от
положението, което биха имали при участието в две отделни процедури, а
няма нормативна забрана свързани лица да участват в отделни процедури.
Важно! На всеки етап от процедурата комисията има право при
необходимост да иска разяснения за данни, заявени от кандидатите и
участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез
изискване на информация от други органи и лица (чл. 54, ал. 13ППЗОП, във
връзка с чл. 67, ал.5 ЗОП).
Особености при открита процедура, когато оценяването на
офертите предшества разглеждане на документите за подбор
Съгласно чл. 104, ал. 2 ЗОП възложителят може при провеждане на
открита процедури да обърне реда за разглеждане на постъпилите
предложения, като най-напред се отворят ценовите и технически
предложения, за да се установи, коя е най-изгодната оферта, а след това
спрямо спечелилия участник се прилагат критериите за подбор.
Използването на тази възможност се допуска, когато всички предложения от
офертите на участниците се представят чрез числова стойност, която се
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оповестява в момента на отваряне на офертите, т.е на този етап всеки от
участниците ще знае предложенията на останалите.
Важно! Обръщането на реда за разглеждане на документите за
участие е възможно и при провеждане на публично състезание, при
възлагане на обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 2 ЗОП, като
тази възможност следва да е посочена от възложителя в обявлението,
съгласно чл. 181, ал. 2 ЗОП.
В чл. 61 ППЗОП са разписани последователността на действията,
които комисията следва да извърши при разглеждане и оценка на офертите.
Първо комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните
непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, включително
предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на
офертите. В случаите по чл. 104, ал. 1 и чл. 181, ал. 2 ЗОП ценовите
предложения могат да не се поставят в запечатан плик. Най-малко трима
членове на комисията подписват техническото и ценовото предложение на
всеки от участниците и се предлага по един от присъстващите представители
на другите участници да ги подпише, с което публичната част от заседанието
приключва.
Работата на комисията продължава с разглеждане на представените
оферти и с поставяне на оценка съгласно избраните критерии за възлагане.
След като извърши оценяването на офертите, комисията разглежда
документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор на
участниците, в низходящ ред спрямо получените оценки. Когато установи
липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към
личното състояние или критериите за подбор, комисията писмено уведомява
участника. В 5 - дневен срок от получаване на уведомлението участникът
може да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат
променена и/или допълнена информация.
Важно! Комисията разглежда документите на участниците до
установяване на съответствие с изискванията за лично състояние и
критериите за подбор на двама участници, които класира на първо и второ
място. Останалите участници, чиито оферти са оценени не се класират.
Особености при процедурите, които имат повече от един етап
При процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 2 - 7 ЗОП комисията има
задължението да представи протокол с резултатите от предварителния
подбор на възложителя (чл. 55 ППЗОП). В срок до 5 работни дни от датата
на приемане на протокола възложителят обявява с решение кандидатите,
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които ще бъдат поканени да представят оферти, съответно - да участват в
преговорите или в диалога. В решението се включват и кандидатите, които
не отговарят на обявените от възложителя изисквания, и мотивите за това.
В тези случаи поканата за представяне на оферти или за участие в
преговори или в диалог се изпраща само до кандидати, които са преминали
подбора. Поканата се изпраща в 3-дневен срок от:





изтичането на срока за обжалване - когато решението не е
обжалвано, а ако е обжалвано - не е направено искане за налагане
на временна мярка;
влизането в сила на определението, с което е отхвърлено искането
за временна мярка;
влизането в сила на решението, когато е наложена временна мярка.

Оценка на съответствието на офертите с изискванията на
възложителя
След извършване на подбора комисията продължава своята работа с
преценка на съответствие на техническите предложения на участниците с
предварително обявените условия.
Важно! Съгласно чл. 104, ал. 5 ЗОП при разглеждане на офертите,
когато е необходимо, се допуска извършване на проверки по заявените от
участниците данни, включително чрез изискване на информация от други
органи и лица. От участниците може да се изисква да представят
разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в
офертата. Проверката и разясненията не могат да водят до провени в
техническото и ценово предложение на участниците.
В тази връзка, в ППЗОП изрично се посочва, че не се разглеждат
техническите предложения на участниците, за които е установено, че не
отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.
Когато възложителят е допуснал представяне на варианти в офертата,
комисията не може да отхвърли вариант само на основание, че изборът на
този вариант би довел до сключване на договор за услуги вместо на договор
за доставки или обратно.
Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното
съответствие с предварително обявените условия, както и с правила и
изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото
право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на
международното екологично, социално и трудово право13. В тази връзка,
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Виж Приложение № 10 към чл. 115 ЗОП
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комисията предлага за отстраняване участник, чието
предложение не отговаря на някое от посочените изисквания.

техническо

3.3. Действия на комисията при разглеждане на заявления за
участие или оферти, подадени по електронен път
Условия, които трябва да бъдат осигурени от възложителя
Съгласно чл. 62 ППЗОП при разглеждане на заявления за участие или
на оферти, подадени по електронен път, възложителят осигурява
едновременен достъп на членовете на комисията до документите в
посочената дата и часа на отваряне, както и възможност за проследяване от
лицата по чл. 54, ал. 2 ППЗОП на действията на комисията при отваряне на
документите
Възложителят има задължението да осигури целостта на данните и
опазването им от неправомерна намеса след отваряне на документите.
Приложими правила за разглеждане на заявленията и офертите
Съгласно чл. 63, ал. 1 ППЗОП при разглеждане, оценка и класиране на
заявленията за участие и на офертите се прилагат разпоредбите на чл. 54, ал.
7 - 13 и чл. 55 – 60 от ППЗОП, а когато е приложимо - и на чл. 61 от ППЗОП.
Комисията има задължението да осигури документална проследимост на
всички свои действия.

4. Оценяване и класиране на офертите. Необичайно благоприятни
оферти
Особености при последователността на действията при оценяване
на офертите, когато освен цената има и други показатели за оценка
След разглеждане и проверка на техническите предложения,
комисията пристъпва към оценяване ценовите предложения. В случаите,
когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото
предложение, комисията първо оценява тези показатели и едва след това
отваря ценовото предложение (чл. 57, ал. 2 ППЗОП).
Важно! Ценовото предложение на участник, чието техническо
предложение не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.
4.1. Действия при отваряне на ценовите предложения
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Съгласно чл. 57, ал. 3 ППЗОП ценовите предложения се отварят
публично. В тази връзка, не по-късно от два работни дни преди датата на
отваряне на ценовите предложения комисията има задължението да обявяви
най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на
отварянето. На отварянето могат да присъстват кандидатите или
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както
и представители на средствата за масово осведомяване. Комисията обявява
резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря
ценовите предложения и ги оповестява.
Комисията продължава работата си в закрито заседание, на което
проверява за тяхното съответствие с изисквания на възложителя, както и с
правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и
трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на
международното екологично, социално и трудово право14. Комисията
предлага за отстраняване участник, чието ценово предложение не отговаря
на някое от посочените изисквания.
Необичайно благоприятни оферти
Разпоредбата на чл. 70 ЗОП задължава възложителите да изискат
подробна писмена обосновка в случаите, когато предложение в офертата на
участник, което подлежи на оценяване, е свързано с цена или разходи и е с
повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията
на останалите участници по същия показател за оценка.
Важно! Съгласно действащия ЗОП писмена обосновка може да се
иска само за цена или разходи, но не и за други, количествено изразими
показатели за оценка.
Писмена обосновка се иска, когато е налице повече от 20% поблагоприятно предложение от средната стойност на предложенията на
останалите участници по един и същи показател. Това означава, че следва да
може да се определи средна стойност, а това е математически възможно при
поне две предложения.
Средната стойност се определя чрез прилагането на следната формула:
С = (Б-А)/Бх100 (при показател, за който най-благоприятната стойност
е най-ниската стойност)
С = (А-Б)/Бх 100 (при показател, за който най-благоприятната
стойност е най-високата)

14

Виж Приложение № 10 към чл. 115 ЗОП
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А – стойност на конкретното предложение, което се проверява за
необичайна благоприятност
Б - средна стойност (средноаритметична) от предложенията на
останалите участници
С - отклонението на конкретното предложение (изчислено в %)
При отклонение в проценти, по–голямо от 20 на сто (С > 20%) става
въпрос за необичайно благоприятно предложение и възложителят е длъжен
да изисква писмена обосновка за начина на формиране на това предложение.
Искат се толкова писмени обосновки, при колкото от предложенията е
налице такова отклонение.
Писмената обосновка се отнася до начина на образуване на
предложението на участника и се представя в 5 – дневен срок от
получаването на искането (чл. 72, ал. 1 ЗОП). Участник, който не представи
обосновка в посочения срок се предлага от комисията за отстраняване.
Обосновката по чл. 72, ал. 1 може да се отнася до:
1. икономическите особености на производствения процес, на
предоставяните услуги или на строителния метод;
2. избраните технически решения или наличието на изключително
благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или
услугите или за изпълнението на строителството;
3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение
на строителството, доставките или услугите;
4. спазването на задълженията по чл. 115 ЗОП;
5. възможността участникът да получи държавна помощ.
Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и
обективност относно горепосочените обстоятелствата, на които се позовава
участникът.
Важно! За пръв път ЗОП допуска възможност за възложителя при
необходимост да изисква от участника уточняваща информация (чл. 72, ал.
3). Участникът може и по своя инициатива да приложи към писмената
обосновка
документи,
които
удостоверяват
наличието
на
обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 ЗОП. Освен това се въвежда изискване
към всички органи при поискване и в рамките на своята компетентност да
предоставят на възложителите, включително от други държави членки,
информация, свързана със законови и подзаконови разпоредби, приложими
колективни споразумения или национални технически стандарти,
отнасящи се до доказателствата и документите, представени във връзка
с данните по чл. 72, ал. 2 ЗОП.
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Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена
или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности
на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени
норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и
трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на
международното екологично, социално и трудово право, които са изброени
в приложение № 10 от закона (чл. 72, ал. 4 ЗОП).
Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена
или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност
на съответните предложения в останалите оферти, поради получена
държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок,
че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС
(чл. 72, ал. 5 ЗОП).15
В чл. 72, ал. 3 ЗОП е посочено, че обосновката може да не бъде приета
и участникът да бъде отстранен само, когато представените доказателства не
са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. Това
означава, че е необходимо обстойно мотивиране на отказа да се приеме
писмената обосновка, като това не изключва нуждата от мотивиране и на
приемането й.
Правила за класиране при равни резултати от оценяването по
отношение на две или повече оферти
Съгласно чл. 58, ал. 1 ППЗОП комисията класира участниците по
степента на съответствие на офертите с предварително обявените от
възложителя условия. В случай, че комплексните оценки на две или повече
оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат поизгодни предложения, преценени в следния ред:


по-ниска предложена цена;



по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в
низходящ ред съобразно тяхната тежест;



по-изгодно предложение по показатели извън цена и разходи,
сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител
между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да
бъдат класирани в съответствие с посочения по-горе начин или ако
15

Възложителите са длъжни да уведомяват ЕК за всички случаи по чл. 72, ал. 5 ЗОП.
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критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се предлага в две или
повече оферти.
Особени правила за оценяване и класиране на оферти при някои
процедури
В чл. 67 ППЗОП са разписани особени правила при провеждане на
преговорите в процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 8-10 ЗОП. В случаите, когато
са поканени няколко участници, поредността на провеждане на преговорите
се определя от комисията чрез жребий. На провеждането на жребия могат да
присъстват представители на поканените участници.
Комисията провежда преговори с всеки от участниците поотделно,
като се придържа точно към първоначално определените условия и
изисквания за изпълнение на поръчката. На участниците се предоставя
информация и се задават едни и същи въпроси, като преговорите с тях се
водят по един и същи начин. Комисията няма право да оповести
постигнатите договорености с участник пред останалите участници освен с
негово изрично съгласие.
Както и при останалите процедури, комисията изисква писмената
обосновка по чл. 72 от ЗОП, когато установи, че предложението на някой от
участниците, постигнато в резултат на преговорите, е с повече от 20 на сто
по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите
участници по същия показател за оценка. Представянето на обосновката,
нейното разглеждане и оценяване се извършва по реда на чл. 72 от ЗОП.
Резултатите от преговорите с всеки от участниците се отразяват в
протокол, който се подписва от комисията и от участника.
Протоколиране действията на комисията по оценяване на
офертите. Доклад на комисията.
Съгласно чл. 103, ал. 4 ЗОП решенията на комисията се вземат с
мнозинство от членовете й. Комисията има задължението да протоколира
всички свои действия. В ЗОП не е изрично уредено дали за всяко заседание
трябва да има отделен протокол или може в един протокол да се отрази
цялата работа на комисията по разглеждане, оценка и класиране на
документите на участниците. В случая е важно комисията да опише детайлно
всички свои действия, с оглед правилното вземане на решение от страна на
възложителя. Членовете на комисията нямат право да откажат подписване
на протокола, независимо от това в кой етап от работата на комисията са
взели участие. В тази връзка, когато член на комисията е против взетото
решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага
мотивите си.
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Резултатите от работата на комисията се обобщават в доклад, чието
минималното съдържание е уредено в чл. 60, ал. 1 ППЗОП. В доклада се
посочват:
1. състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на
нейната работа;
2. номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и
заповедите, с които се изменят сроковете, задачите и съставът й;
3. кратко описание на работния процес;
4. кандидатите и участниците в процедурата;
5. действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка
от офертите, заявленията за участие, и проведените преговори, ако има
такива;
6. класиране на участниците, когато е приложимо;
7. предложение за отстраняване на кандидати или участници, когато е
приложимо;
8. мотивите за допускане или отстраняване на всеки кандидат или
участник;
9. предложение за сключване на договор с класирания на първо място
участник или за прекратяване на процедурата със съответното правно
основание, когато е приложимо;
10. описание на представените мостри и/или снимки, когато е
приложимо.
Съгласно чл. 60, ал. 2 ППЗОП към доклада следва да се приложат
всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, като протоколи,
оценителни таблици, мотивите за особените мнения и др. Той се подписва от
всички членове на комисията и се предава на възложителя заедно с цялата
документация, включително представените мостри и/или снимки.
Доклад се изготвя и при процедури, съдържащи етап на преговори,
съгласно чл.67, ал.6 ППЗОП.
Приключване работата на комисията
Комисията представя доклада за работата си на възложителя за
утвърждаване, заедно с законово предвидените приложения към него (чл.106
ЗОП).
В 10-дневен срок от получаването на доклада възложителят го
утвърждава или го връща на комисията с писмени указания, когато
информацията в него не е достатъчна за вземането на решение за
приключване на процедурата, и/или констатира нарушение в работата на
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комисията, което може да бъде отстранено, без това да налага прекратяване
на процедурата.
Указанията не могат да насочват към конкретен изпълнител или към
определени заключения от страна на комисията, а само да указват каква
информация трябва да се включи, така че да са налице достатъчно мотиви,
обосноваващи предложението на комисията за приключване на процедурата.
Указанията могат да указват и нарушението, което трябва да се отстрани,
доколкото не се налага прекратяване на процедурата.
След преразглеждането на действията комисията представя на
възложителя нов доклад за работата си.

5. Приключване на процедурата
5.1. Избор на изпълнител
Решение за определяне на изпълнител – същност и задължителни
реквизити
Съгласно чл. 106, ал. 6 ЗОП възложителят издава решение за
определяне на изпълнител в 10-дневен срок от утвърждаване на доклада.
Решението се издава в писмена форма. То е индивидуален административен
акт, както и другите решения, които възложителят издава по процедурата.
Минималното съдържание на решението е определено в чл. 22, ал. 5
ЗОП. То съдържа:






наименчование на възложителя;
номер, дата и правно основание за издаване на акта;
посочване на вида на процедурата и предмета на поръчката;
прогнозната стойност на поръчката - когато е приложимо;
разпоредителна част, която включва:
- отстранените кандидати или участници и мотивите за тяхното
отстраняване, включително свързаните с неприемането на оферти
съгласно чл. 72 - когато е приложимо;
- наименованието на участника, избран за изпълнител, а когато е
приложимо - и наименованието на подизпълнителя и дела от
договора за поръчка или рамковото споразумение, който той ще
изпълнява;




пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва;
трите имена и подпис на лицето, издало акта, с означаване на
длъжността му
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Съгласно чл. 43, ал. 1 ЗОП възложителят изпраща решението на
класираните и отстранени участници в 3 –дневен срок от издаването му. В
решението се посочва връзка към профила на купувача, където са
публикувани протоколите и окончателният доклад на комисията.
Разпоредбата на чл. 43, ал. 4 ЗОП дава възможност на възложителя да
публикува съобщение до даден участник в профила на купувача, когато
решението не е получено от този участник по предварително обявения
начин. С публикуване на съобщението се счита, че участникът е уведомен.
Предвиждането на тази възможност изключва хипотезата на невъзможност
на възложителя да връчи решението си, тъй като участникът не е намерен на
посочения от него адрес, решението е изпратено на електронен адрес,
посочен в офертата, но няма потвърждение на получаването му и т.н. , а по
този начин се гарантира и, че няма да се стига до отлагане на момента, от
който започва да тече срока за обжалване, а оттам и до забавяне възлагането
на поръчката.
Въз основа на решението за определяне на изпълнител възложителят
сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран на първо
място. При отказ от негова страна, възложителят има право да сключи
договор с втория класиран участник.

5.2. Прекратяване на процедурата за обществена поръчка
В някои случаи процедурата за обществена поръчка не приключва със
сключване на договор, а с решение за прекратяване.
Основанията за прекратяване на процедурите могат да се разделят на
две групи. Първата – обхваща основанията, при които възложителят винаги
прекратява процедурата. Във втората група са включени хипотезите, при
които процедурата се прекратява по преценка на възложителя.
Задължителни основания за прекратяване на процедурата
Съгласно чл. 110, ал. 1 ЗОП възложителят прекратява процедурата,
когато:
1. не е подадена нито една оферта, заявление за участие или конкурсен
проект или не се е явил нито един участник за преговори;
Това са случаите, когато е обявена процедурата, но няма подадени
оферти или заявление за участие или конкурсен проект в посочените от
възложителя срокове. Също така, тази хипотеза обхваща и случаите, в които
при двуетапните процедури има подадени заявления за участие, като в
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резултат на предварителния подбор кандидатите са допуснати до понататъчно участие, но те не подават оферти или не се явяват на преговори.
2. всички оферти или заявления за участие не отговарят на условията
за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи;
Това са случаите, при които при провеждане на процедурата има
подадени оферти или заявления за участие, които са неподходящи. Съгласно
дефинициите по т. 25 и т.26 на § 2 от ДР на ЗОП „неподходяща оферта”,
съответно „неподходящо заявление за участие” е оферта или заявление за
участие, подадено от лице, което не отговаря на критериите за подбор или за
което е налице някое от основанията за отстраняване. Такава е и оферта,
която не отговаря на техническите спецификации и изискванията за
изпълнение на поръчка.
Към това основание попадат и случаите, при които заявленията за
участие или оферти са върнати, тъй като са в незапечатана опаковка (не
отговарят на изискването за форма) или в опаковка в нарушена цялост (не
отговарят за изискването за начин на подаване) или са подадени след
изтичане на определения от възложителя срок (не отговарят на изискването
за срок на получаване) и т.н.
3. всички конкурсни проекти не отговарят на предварително обявените
условия от възложителя;
Това е хипотезата, при която при разглеждане на подадени конкурсни
проекти е установено, че те не отговарят на обявените от възложителя
условия.
4. първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор;
Съгласно чл. 68, ал. 1 ППЗОП след влизане в сила на решението за
определяне на изпълнител страните уговарят датата и начина за сключване
на договора. Определеният за изпълнител може да откаже сключването на
договора, напр. като изпрати писмено уведомление За отказ се приема и
неявяването в срока, определен от възложителя, освен ако неявяването е по
обективни причини. При отказ възложителят може да измени влязлото в сила
решение за избор на изпълнител в частта за определяне на първия класиран
участник и с мотивирано решение да определи втория класиран за
изпълнител. Едва, когато и вторият класиран участник откаже да сключи
договор, възложителят е длъжен да прекрати процедурата.
5. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които
не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е
обявена процедурата;
Възложителят следва да прекрати процедурата на това основание,
когато нарушенията не могат да бъдат отстранени, без това да промени
условията, при които е обявена (напр. допуснатите технически грешки в
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обявлението, смесване на критерии за подбор с тези за оценка на офертите,
поставяне на дискриминационни изисквания, залагане на неприложими
формули за изчисление на оценки в методиката и др.). Ако е налице
процесуално нарушение в работата на комисията, но то може да бъде
отстранено чрез отмяна на решението за класиране и връщане на
процедурата на последното законосъобразно действие, възложителят е
длъжен да продължи законосъобразното провеждане на последната и няма
право да я прекратява.
6. поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 ЗОП
не се сключва договор за обществена поръчка;
Съгласно чл. 112, ал. 1 ЗОП възложителят няма право да сключи
договор, ако участникът, избран за изпълнител, не изпълни задължението си
да представи доказателства за декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, да
извърши съответна регистрация, да представи документ или не изпълни
друго изискване, свързано с поръчката. Също така договор не се сключва и
когато участникът, избран за изпълнител не представи гаранция за
изпълнение или да представи документ за създаване на обединение, в
случаите по чл. 10, ал. 2 ЗОП. Това условие важи както за класирания на
първо място, така и за този, класиран на второ място. За да се прекрати
процедурата на това основание е необходимо след като първият не е
изпълнил условието, възложителят да е изменил решението си за класиране
и да е определил за изпълнител вторият класиран участник, и съответно и
той да не са изпълнили някое от условията по чл. 112, ал. 1 ЗОП.
7. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от
възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да
осигури;
Нормата касае случаите, при които възложителят е определил и
посочил максималния размер на финансовите средства, които може да
осигури, и това е трябвало да бъде съобразено от участниците при
изготвянето на офертите им, но всички участници предоставят ценови
предложения, които надвишават този ресурс. Когато поръчката включва
обособени позиции, за да се позове на това основание, възложителят следва
да е уточнил изрично какъв е горният финансов праг по съответните
обособени позиции. Следва този праг да е посочен като пределна, а не
прогнозна стойност на поръчката, за да може при надвишаването й,
възложителят да прекрати процедурата на това основание.
При прекратяване на процедурата, поради надвишаване на финансовия
ресурс, възложителят има задължението да включи в решението най-ниската
предложена цена и не може да сключва договор със същия предмет за цена,
равна или по-голяма от посочената в решението, при провеждане на
следваща процедура в рамките на същата година.
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8. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от
възлагане на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата
или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на
поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;
Посоченото основание обхваща две хипотези.
Първата е хипотезата, при която е отпаднала необходимостта от
провежане на процедурата или от възлагане на договора и това отпадане е в
резултат на съществена промяна в обстоятелствата, която промяна е
настъпила по причини, които възложителят не е могъл да предвиди. Това
означава, че обстоятелствата са били едни при откриване на процедурата и
са станали други (и то промяната следва да е съществена) към момента на
приключване на процедурата. Целта на провежданата процедура е да се
сключи договор, който удовлетворява определена нужда на възложителя и
то по начин, който осигурява ефективност на разходваните средства. В тази
връзка, като съществени промени би следвало да се разглеждат такива
промени, които водят до отпадане на необходимостта от възлагане на
поръчката (принципно или само в рамките на първоначално обявения й
обхват). Тези съществени промени трябва да са възникнали по обективни за
възложителя обстоятелства. В този случай възложителят следва да прекрати
процедурата с оглед спазването на основната цел на закона.
Втората хипотеза е при невъзможност да се осигури финансиране за
изпълнението на поръчката, ако възложителят не е могъл да предвиди
настъпването на невъзможността. Следователно, отново невъзможността да
се осигури финансиране следва да се дължи на обстоятелства, които
възложителят не е могъл да предвиди. Такива обстоятелства например са
нормативните промени, настъпили след момента на откриване на поръчката.
Не са такива обстоятелства обаче, наличните текущи финансови затруднения
на възложителя, доколкото те са му били известни и към момента на
откриване на поръчката.
9. необходими са съществени промени в условията на обявената
поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.
Това е нова хипотеза на задължително прекратяване на процедурата,
въведена за пръв път с действащия ЗОП. В тези случаи е обявена
процедурата, но се налагат съществени промени в условия, които могат да
доведат до промяна на кръга на заинтересованите лица, т.е. промени, които
да позволят допускането на лица, различни от тези, които първоначално биха
участвали или привличането на допълнителни лица в процедурата. Според
съображенията на европейските директиви такива са случаите, които
променят естеството на поръчката в сравнение с предварително обявеното
от възложителя. Този пример обаче е само един от възможните примери на
съществена промяна в условията на обявената поръчка.
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Незадължителни основания за прекратяване на процедурата
Тези основания за прекратяване се прилагат по преценка на
възложителя.
Съгласно чл. 110, ал. 2, т. 1 ЗОП възложителят може да прекрати
процедурата с мотивирано решение, когато:




е подадена само една оферта, заявление за участие или конкурсен
проект;
има само едно подходящо заявление за участие или една подходяща
оферта;
има само един конкурсен проект, който отговаря на предварително
обявените условия от възложителя.

В тези случаи липсва конкуренция при възлагане на поръчката, поради
което възложителят има възможност да прекрати процедурата, ако прецени,
че само една оферта, заявление за участие или конкурсен проект, го лишава
от възможността да избира между няколко предложения.
Възложителят може да прекрати процедурата, и когато участникът,
класиран на първо място, откаже да сключи договор, не изпълни някое от
условията по чл. 112, ал. 1 ЗОП, или не докаже, че не са налице основания за
отстраняване от процедурата. В описаните случаи прекратяването е
възможно, ако възложителят реши да не сключва договор с участника,
класиран на второ място.
Решение за прекратяване
Съгласно ЗОП възложителят прекратява процедурата с мотивирано
решение. В тази връзка, в решението възложителят е длъжен подробно да
опише обстоятелствата, които са довели до прекратяване на процедурата,
както и да осигури доказателства при проверка от контролните органи.
Според чл. 110, ал. 4 ЗОП, когато първоначално обявената процедура
е прекратена, възложителят може да открие нова процедура за възлагане на
обществена поръчка със същия предмет само ако решението за прекратяване
е влязло в сила.
Възложителят може да отмени влязлото в сила решение за определяне
на изпълнител и да издаде решение за прекратяване на процедурата, когато
преди сключването на договора възникне обстоятелство по чл. 110, ал. 1, т.
4, 6 и 8 или ал. 2, т. 4 от ЗОП.
6. Специфични правила при провеждане на някои видове
процедури
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6.1. Процедура на договаряне без предварително обявление,
договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без
публикуване на обявление и пряко договаряне
6.1.1. Процедура на договаряне без предварително обявление
Договаряне без предварително обявление е процедура, която
публичните възложители могат да прилагат само при наличието на
определени обстоятелства и при спазване на изрично посочени в ЗОП
условия и предпоставки. Основанията за прилагането на този вид процедура
са регламентирани изчерпателно в чл. 79, ал. 1, т. 1-10 ЗОП и не могат да се
прилагат разширително.
За да е проведена законосъобразно процедурата на договаряне без
предварително обявление следва да е съобразена със следните принципи:
- изборът на процедурата винаги следва се аргументира с ясни и
конкретни мотиви. Те се посочват в решението за откриване (чл. 79, ал. 6
ЗОП) и следва обективно да отразяват конкретните факти и обстоятелства,
които налагат провеждането на този вид процедура;
- за всяко от обстоятелствата, посочени в мотивите, възложителят
следва да разполага с доказателства, относими към предмета на поръчката,
изчерпателни и по възможност с източник, независим от възложителя и
поканеното за изпълнител лице;
- при правно основание, което не изисква предметът да се реализира от
конкретно лице/а и е обективно възможно да се осигури конкуренция,
възложителят би могъл да покани повече от един участник и да възложи
договора въз основа на избор в състезателни условия;
- когато принципно е възможно провеждане на конкурентна процедура
по ЗОП, но по обективни причини е необходимо прилагане на договаряне
без предварително обявление, договорът следва да обхваща само
дейностите, които са абсолютно необходими и периода до избор на
изпълнител, избран при провеждане на някоя от другите процедури по ЗОП.
Основания за избор
предварително обявление

на

процедура

на

договаряне

без

6.1.1.1. Провеждане на процедура на договаряне без предварително
обявление по чл. 79, ал. 1, т. 1 ЗОП.
За да се проведе процедура на договаряне без предварително
обявление по този ред е необходимо да са налице едновременно следните
условия:
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-проведена открита или ограничена процедура, която е прекратена на
основание, че не са подадени оферти или заявления за участие или всички
подадени оферти или заявления за участие са неподходящи;
-първоначално обявените условия на поръчката не са съществено
променени.
Провеждането на договаряне без предварително обявление на
основание чл.79, ал. 1, т. 1 ЗОП е свързано с неуспешно проведена открита
или ограничена процедура, поради това, че не е подадена нито една оферта
или заявление за участие, или всички подадени оферти или заявления за
участие са неподходящи.
В Допълнителните разпоредби на ЗОП, § 2, т. 25 и т. 26 са дадени
легални дефиниции на понятията „неподходяща оферта“ и „неподходящо
заявление за участие“. По смисъла на закона „неподходяща оферта“ е
оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на изискванията
за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не отговаря
на поставените критерии за подбор, или за когото е налице някое от
посочените в процедурата основания за отстраняване. „Неподходящо
заявление за участие“ е заявление, подадено от кандидат, който не отговаря
на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от
посочените в процедурата основания за отстраняване.
Необходимо условие за провеждането на процедурата е предходната
процедура да е прекратена на конкретно правно основание, с влязло в сила
решение на възложителя.
В този случай договарянето е предшествано от процедура, чийто ред
за провеждане осигурява възможност за конкуренция между всички
заинтересовани лица, които са могли да подадат оферта, респ.заявление за
участие. Пазарът обаче, не е бил заинтересован от изпълнението на
възлагания предмет или проявилите интерес лица не са могли да отговорят
на поставените от ЗОП или възложителя изисквания. Поради това, на
възложителя се дава възможност да отправи покана към едно или повече
определени от него лица, които счита за потенциални изпълнители на
поръчката.
Второто изискване за законосъобразност на процедурата на
договаряне без предварително обявление е, предварително обявените
условия да не са съществено променени. Това означава, да се възлага същият
предмет при по същество същите условия, които вече са оповестени
публично чрез предходната процедура. Следователно, необходимо е никое
от тези условия да не е променено или промяната да е незначителна.
В тази връзка, от значение е правилната преценка по отношение на
това коя промяна в условията на прекратената процедура се явява
съществена. В общия случай за съществени се приемат промени, касаещи
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предмета, обема, срока, критериите за допустимост, изискванията за
изпълнение, критерия за оценка, тежестта на показателите за оценка и
методиката за определяне на икономически най-изгодната оферта. Обратно,
за несъществена се счита промяна, която не би повлияла на кръга от
потенциални оференти.
Важно! Правилото за недопускане на изменения в предварително
обявените условия следва да се съблюдава стриктно. За всяка промяна е
необходима аргументация, от която да е видно, че същата се налага,
поради избор на друг вид процедура, както и че посредством промяната не
се повлиява по никакъв начин възможният кръг от оференти.
В заключение, приключването на открита или ограничена процедура
без избор на изпълнител следва да мотивира възложителя да направи
цялостна преценка по отношение на дефинирания предмет, критериите за
допустимост и изискванията за изпълнение, доколкото в условията на
свободен пазар и информирани икономически оператори, обикновено
непредставянето на оферти, особено по отношение на общопотребими
услуги, доставки или строителство, е индикатор за прекомерност,
некоректност или неяснота на поставените условия.
6.1.1.2. Провеждане на процедура на договаряне без предварително
обявление по чл. 79, ал. 1, т. 2 ЗОП.
За да се проведе процедура на договаряне без предварително
обявление по този ред е необходимо да са налице едновременно следните
условия:
- проведена открита или ограничена процедура, която е прекратена на
конкретно правно основание, с влязло в сила решение на възложителя;
- за участие в процедурата на договаряне без предварително обявление
се канят само участниците, които са представили оферти в предходната
процедура и отговарят на изискванията на възложителя, но надвишават
неговия финансов ресурс.
Законосъобразното прилагане на чл.79, ал. 1, т. 2 ЗОП изисква да е
налице проведена предходна открита или ограничена процедура, завършила
неуспешно, тъй като всички оферти, които отговарят на предварително
обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който
той може да осигури. Процедурата следва да е прекратена на конкретно
правно основание, с влязло в сила решение на възложителя.
В този случай, чрез провеждане на договаряне без предварително
обявление, на възложителя се дава възможност да намери изпълнител на
възлагания договор. Изхожда се от идеята, че само високите цени са пречка
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откритата или ограничената процедура да приключат успешно. Затова се
дава шанс възложителят да покани на преговори лицата, които са
представили оферта и са доказали, че притежават изискваните възможности
за реализацията на договора и да се опита чрез преговори да постигне
намаление на техните финансови предложения.
Важно! И в този случай промяна на вече обявените условия е
несъвместима с провеждането на договарянето. Условието не е изрично
дефинирано в правната норма, но нарушаването му води до опорочаване на
процедурата. Прилагането на разглежданото правно основание е свързано
с факта, че направените в предходната процедура предложения
ангажират твърде висок финансов ресурс, с какъвто възложителят не
разполага. Предвид това, промяна е възможна само по отношение на този
параметър и то в посока, благоприятна за възложителя.
Всяка друга промяна в обявените условия би могла да се разглежда
като възможност за подаване на оферти, различни от получените в
прекратената процедура, с оглед на което се счита, че провежданото
договаряне е незаконосъобразно. Например, недопустимо е при договаряне
без предварително обявление да се извърши промяна в методиката за оценка,
която дава възможност цената да оказва по-голямо отражение на крайната
оценка и съответно на класирането.
Принципно, приключването на открита или ограничена процедура без
избор на изпълнител, поради офериране на твърде високи цени, следва да
мотивира възложителя да направи цялостна преценка по отношение на
дефинирания предмет, критериите за допустимост, изискванията за
изпълнение, използвания критерий за оценка, съдържанието и тежестта на
избраните показатели. При осигуряване на публичност и прозрачност и
липса на ограничителни условия, такава ситуация може да е индикатор за
необективна оценка на пазара, която се изразява в неправилно определена
прогнозна стойност на поръчката. В подобна хипотеза би могло да се стигне
и до неявяване на нито един от поканените участници в процедурата на
договаряне без предварително обявление, респ. до неуспешно възлагане на
поръчката и по реда на чл. 79, ал. 1, т. 2 ЗОП.
От съществено значение е и преценката дали поставените условия не
са прекомерни, което да е довело до предлагане на твърде високи цени. Ако
се стигне до заключение, че при други условия в проведената процедура
могат да се получат по-добри цени, то следва да се пристъпи към нова
открита или ограничена процедура, а не към договаряне без предварително
обявление.

210

6.1.1.3. Провеждане на процедура на договаряне без предварително
обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3 ЗОП.
За да се проведе процедура на договаряне без предварително
обявление по този ред е необходимо поръчката да може да бъде изпълнена
само от определен изпълнител, в следните три алтернативни хипотези,
изрично посочени в закона:
- когато целта на поръчката е да се създаде или да се придобие
уникално произведение на изкуството или творчески продукт;
- поради липса на конкуренция по технически причини;
- поради наличие на изключителни права, включително на права на
интелектуална собственост.
Правното основание на на чл. 79, ал. 1, т. 3 ЗОП е крайно
ограничително и може да се приложи единствено, когато възложителят може
да докаже по безспорен начин, че изпълнител на договора може да бъде само
конкретно физическо или юридическо лице.
Наличието на авторски или сродни права или изключителни права не
е достатъчно, за да се пристъпи към провеждане на процедура с това
основание. За целта е необходимо освен чрез съответния притежател на
защитеното право, обективно да няма алтернативен начин за изпълнение на
поръчката. Ако възложителят има избор между различни способи,
независимо дали те са обект на авторски или сродни права или изключителни
права, не може субективно да избере един от тях и да проведе договаряне
само с едно лице.
Допуска се провеждане на процедура въз основа на посоченото правно
основание, когато на преговори се поканят всички носители на
изключителни права, свързани с предмета на поръчката. Като примери за
липса на конкуренция по технически причини, могат да се посочат
използването на специфично ноу-хау, специфична съвместимост, различни
инструменти или съоръжения, които са на разположение единствено на
поканеното лице/лица и т.н.
Важно! В случаите, когато поръчката може да бъде изпълнена само
от определен изпълнител, поради липса на конкуренция в резултат на
технически причини или наличие на изключителни права, включително на
права на интелектуална собственост, възложителят може да приложи
този вид процедура само, когато не съществува достатъчно добра
алтернатива или заместител и отсъствието на конкуренция не се дължи
на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката (чл. 79, ал. 2 ЗОП).
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6.1.1.4. Провеждане на процедура на договаряне без предварително
обявление по чл. 79, ал. 1, т. 4 ЗОП.
За да се проведе процедура на договаряне без предварително
обявление по този ред е необходимо да са налице едновременно следните
условия:
- възникнала необходимост от неотложно възлагане на поръчка,
поради настъпване на изключителни обстоятелства, по смисъла на § 2, т. 17
от ДР на ЗОП;
- не е възможно да бъдат спазени сроковете за провеждане на открита
процедура, ограничена процедура или състезателна процедура с договаряне,
включително съкратените процедури;
- обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност,
не трябва да се дължат на възложителя.
Посредством чл. 79, ал. 1, т. 4 ЗОП законодателят е уредил
възможността за спешно възлагане на договор, когато вредите от забавата
при сключването му съществено биха надвишили ползите от спазване на
правилата за провеждане на открита процедура, ограничена процедура или
състезателна процедура с договаряне.
Прилагането му е обосновано при възникване на изключителни
обстоятелства, във връзка с които е необходимо незабавно получаване на
конкретен резултат. Според легалната дефиниция на § 2, т. 17 от ДР на ЗОП,
„изключителни обстоятелства“ са обстоятелства, предизвикани от
непредвидими за възложителя събития, като природно бедствие, авария или
катастрофа, както и други, които увреждат, непосредствено застрашават или
могат да доведат до последващо възникване на опасност за живота или
здравето на хората, за околната среда, за обществения ред, за националната
сигурност, за отбраната на страната или могат съществено да затруднят или
да нарушат нормалното изпълнение на нормативно установени дейности на
възложителя.
Визираните обстоятелства, с които се обосновава наличието на
неотложност, в никакъв случай не трябва да произтичат от действия или
бездействия на самия възложител. Те трябва да се проявят обективно и извън
неговата воля, т.е. той да е положил дължимата грижа, и въпреки това да не
е могъл да предвиди или осуети настъпването им. Следва да възникват
изненадващо и неповлияно от него и да са с негативни последици, за
отстраняването на които са необходими спешни мерки. В този смисъл,
процедурата на договаряне без предварително обявление е несъвместима със
случаите, при които критичното състояние на даден актив се дължи на
непредприемането на текуща поддръжка и ремонт. Посоченото не изключва
задължението възложителят да се погрижи за сигурността или опазването на
актива, когато е налице необходимост от неотложни действия, но в такива
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случаи провеждането на договаряне без предварително обявление безспорно
се свързва с нарушаване на закона, доколкото е по вина на възложителя.
Необосновано е и провеждането на договаряне без предварително
обявление с мотив обжалване на предходна процедура. Доколкото
обжалването е правно допустимо и ясно регламентирано в ЗОП, откриването
на процедури следва да се планира така, че да е съобразено с възможността
процедурата да бъде оспорена. Това означава, че трябва да се работи с
определен времеви резерв, съобразен със сроковете, в които органите по
обжалване биха се произнесли. Само забавата на тези органи, извън
нормативно утвърдените срокове, може да се разглежда като обективно
основание да се пристъпи към договаряне, така че да се обезпечи нормалната
дейност или да се удовлетвори спешната потребност на възложителя до
приключване на производството по обжалване.
Прилагането на чл. 79, ал. 1, т. 4 ЗОП има за основна цел спестяването
на време, тъй като е невъзможно провеждането на открита процедура,
ограничена процедура или състезателна процедура с договаряне,
включително и при съкращаване на сроковете чрез възможностите,
предвидени в закона.
Следователно, преминаването към договаряне без предварително
обявление предполага да са изчерпани възможностите и относно провеждане
при съкратени срокове на открита процедура, ограничена процедура или
състезателна процедура с договаряне при обстоятелства от изключителна
спешност (чл. 74, ал. 4, чл. 75, ал. 7 и чл. 76, ал. 6 ЗОП). Ето защо,
откриването на този вид процедура месеци или години след настъпването на
събитието не се приема за законосъобразно. Напр. необосновано е
прилагането на чл. 79, ал. 1, т. 4 ЗОП при възлагане на ремонт на
инфраструктура, разрушена в резултат на земетресение или наводнение,
настъпило две години преди стартиране на договарянето. В разглежданата
хипотеза между настъпването на събитието и откриването на процедурата е
изминал период, достатъчен, за да се проведе открита, ограничена или
състезателна процедура с договаряне. Често пъти като мотив за забавата се
изтъква изчакване на решението на комисии, които отпускат средства за
преодоляване на последиците от бедствия и аварии. Предоставянето на
средства обаче, не е довод за провеждане на процедура на договаряне без
предварително обявление. С разглеждания ред за избор на изпълнител се
цели предприемане на неотложни действия за постигането на съответен
резултат, което безспорно е свързано с незабавно провеждане на
процедурата или откриването й в много кратки срокове след настъпване на
изключителното обстоятелство. Практически, не е от значение кога са
предоставени средствата, а кога е настъпило изключителното обстоятелство,
чиито последици се преодоляват, т.е. ако дадена дейност е отложена, докато
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се осигурят средства от определен източник, то тя безспорно може да се
възложи с открита, ограничена или състезателна процедура с договаряне.
Важно! Възлаганите с такава процедура дейности трябва да се
ограничават само и единствено до изрично необходимото.
Чрез договаряне без предварително обявление не следва да се търси
цялостно решение, ако това не произтича от характера на предмета. Това
означава, че при сграда, пострадала от наводнение и заплашена от
разрушаване, чрез договаряне е уместно да се възложи само укрепването,
така че да се предотврати непосредствената опасност за човешкото здраве и
живот. Цялостният ремонт и привеждане на сградата в експлоатационна
годност е логично да се възложи по общия ред.
Възлагане на цялостно възстановяване на основание чл. 79, ал. 1, т. 4
ЗОП е обосновано само, ако може да се докаже, че не съществува
алтернативно решение или въпреки че съществува е крайно неудобно,
недостатъчно или неприемливо, напр. при срутването на мост, който е
единствена връзка, поради което липата на съоръжението би довела до
значителни щети или неудобства за населението. В тази връзка е много
важно правилно да се преценяват причините, които са породили дадените
последици, както и какво точно следва да се направи, за да се преодолеят те
законосъобразно.
Обемът на дейностите, които се възлагат с договаряне без
предварително обявление, следва внимателно да се преценява. Той трябва да
е сведен само до непосредствено необходимите и неотложни дейности.
Доколкото разпоредбата на чл. 79, ал. 1, т. 4 ЗОП не обвързва
възложителя с точно определен изпълнител, препоръчително е, когато е
удачно, да се търси възможност за поканване на повече от един участник в
процедурата, така че да се осигури конкуренция при избора на изпълнител.
Важно! Събитията следва да бъдат документирани. Единствено
позоваването на дадено обстоятелство не е достатъчно.
Заявяването, че е валяло и в резултат от това се е стигнало до свличане
на земни маси върху пътното платно, не е достатъчен аргумент, за да се
приеме за законосъобразно възлагане разчистването на пътното платно
възлагането чрез договаряне без предварително обявление. От значение е да
се докаже, че интензивността на валежите е необичайна за съответния
период от годината (чрез справка от съответна служба например), че е
полагана нужната грижа за обезопасяване на участъка (извършвани са
съответните инспекции, няма доклади, сигнализиращи за опасност), че
преди това на мястото не са констатирани проблеми или въпреки че са
констатирани са предприемани своевременно мерки за отстраняването им
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(данни за извършени ремонти, приети без забележки СМР и др. под).
Единствено в хипотеза на доказани с документи аргументи е обосновано
прилагането на чл.79, ал. 1, т. 4 ЗОП.
Като допълнение следва да се отбележи, че често се стига до
противоречие между нормите, свързани с управлението на бюджетния
процес и ЗОП. Така например, утвърдена практика е в края на годината да се
отпускат средства, чието усвояване следва да се осъществи в рамките на
време, недостатъчно за провеждане на процедура по ЗОП, като в противен
случай средствата ще бъдат изгубени, а част от нуждите на възложителите
ще останат неудовлетворени. В случая проблемът не произтича от ЗОП.
Основно правило при поръчките е, че особеностите на бюджетния процес не
могат да служат като основание за провеждане на непрозрачни процедури.
Решението на проблема трябва да се търси чрез адекватно бюджетиране.
Различен подход би влязъл в противоречие и с общите принципи за добро
финансово управление.
6.1.1.5. Провеждане на процедура на договаряне без предварително
обявление по чл. 79, ал. 1, т. 5 ЗОП.
За да се проведе процедура на договаряне без предварително
обявление по този ред е необходимо да са налице едновременно следните
условия:
-договарянето е за доставка на стоки;
-стоките, предмет на доставката, се произвеждат с цел изследване,
експериментиране, научна или развойна дейност;
-стоките, предмет на доставката, са в количества, които не позволяват
да се осигури достатъчна пазарна реализация или да се покрият разходите за
научноизследователска и развойна дейност.
Съгласно легалната дефиницияна §2, т. 24 от ДР на ЗОП
„научноизследователска и развойна дейност“ обхваща фундаментални
научни изследвания, приложни научни изследвания и експериментална
развойна дейност, като последната може да включва създаване на прототипи,
например устройства за демонстриране постиженията на нова концепция
или нова технология в съответна или представителна среда.
Важно! Разглежданото правно основание е приложимо, ако са
изпълнени кумулативно всички посочени условия и стоките, предмет на
договарянето, не се произвеждат масово или серийно, а с цел изследване,
експериментиране, научна или развойна дейност и ако същите са в
ограничено количество, което не позволява формиране на пазарна цена или
възстановяване на разходите за тази дейност.

215

Разпоредбата обхваща както доставката на готови продукти,
необходими за провеждане на такава дейност, като напр. измервателни
уреди, така също и продукти, които са разработени в резултат на тази
дейност.
Предвидената възможност не е приложима в случаите на закупуване
на оборудване (микроскопи, компютри и пр.), ако то няма уникален
характер.
6.1.1.6. Провеждане на процедура на договаряне без предварително
обявление по чл. 79, ал. 1, т. 6 ЗОП.
За да се проведе процедура на договаряне без предварително
обявление по този ред е необходимо да са налице едновременно следните
условия:
- наличие на предходен договор за обществена поръчка за доставка;
- необходимост от допълнителни доставки от същата стока;
- доставката на допълнителното количество е предназначена за
частична замяна или за допълване на наличните доставки или съоръжения;
- смяната на доставчика ще принуди възложителя да придобие стока с
различни технически характеристики, което ще доведе до несъвместимост
или до съществени технически затруднения при експлоатацията и
поддържането.
С разглежданата възможност се цели чрез договаряне без
предварително обявление да се осигури съвместимост между налични и
доставяни активи, така че да се постигне ефективно използване.
Прилагането й изисква да е налице предходен договор за доставка на
стоки, сключен между възложителя и поканеното в договарянето лице, като
е необходимо още неговият предмет да е изпълнен, но да е установена нужда
от допълнителни доставки, с които да се направи частична замяна или
допълване на доставените количества или съоръжения.
Задължително изискване е смяната на доставчика да води до
придобиване на стоки с различни технически характеристики, т.е. да е
свързана с несъвместимост или съществени технически затруднения при
експлоатацията и поддържането на придобитите стоки и съоръжения. Това
практически означава, че се касае за специфични стоки, поради което само
доставката на същите може да обезпечи нуждите на възложителя и само
поканеното лице е в състояние да осигури доставката им.
Законът предвижда, че не е алтернативен вариант наличието на други
съвместими стоки, чиято доставката обаче, би довела до съществени
технически затруднения при експлоатацията и поддържането (напр. да
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компрометира действаща гаранция, да води до необходимост от ползването
на няколко сервиза по отношение на един актив и др.).
Следователно, двата варианта – несъвместимост или съществени
технически затруднения, водят до загубване или нарушаване на
функционалността и ефективността на вече доставени стоки или
съоръжения. Поради това се счита за обосновано преодоляването на подобна
негативна последица чрез реализирането на доставка от същия изпълнител.
Важно! Доколкото изпълнителят на възлаганата с чл. 79, ал. 1, т. 6
ЗОП доставка е изпълнител на предходен договор, то следва той да е избран
законосъобразно и при спазване на изискванията на законодателството в
областта на обществените поръчки.
Основанието е неприложимо по отношение на стоки, които могат да
бъдат доставени от множество потенциални изпълнители в условията на
конкуренция и възложителят не може да обоснове възникването на
съществени технически затруднения.
Важно! В закона не е изрично посочено, но е необходимо
допълнителните нужди да са възникнали след сключването на
първоначалния договор и да е било невъзможно да бъдат включени в
предмета му. Знанието за очаквани последващи доставки предполага в
обявлението да се отбележи тази възможност и стойността на
доставките да бъде включена в прогнозната стойност на поръчката, в
съответствие с разпоредбата на чл. 21, ал. 1 ЗОП.
Важно! Продължителността на договора за допълнителната
поръчка не може да надвишава три години, включително при периодично
повтарящи се договори за такива поръчки (вж. чл. 79, ал. 3 ЗОП).
6.1.1.7. Провеждане на процедура на договаряне без предварително
обявление по чл. 79, ал. 1, т. 7 ЗОП.
За да се проведе процедура на договаряне без предварително
обявление по този ред е необходимо да са налице едновременно следните
условия:
- поръчката е за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса;
- стоките са включени в списък, одобрен с акт на Министерския съвет,
по предложение на министъра на финансите.
Действащият списък е приет с Постановление № 191 от 29.07.2016 г.
на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 61/05.08.2016 г.). Той е изчерпателен и
обхваща предимно метали, които се влагат в различни производства и
обичайно се търгуват на борсите. С оглед правилното дефиниране на
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стоките, които могат да се търгуват на борсите, описаните в списъка
суровини са обозначени с относимия към тях код по Общия терминологичен
речник, така че да се избегнат грешки в практиката.
Важно! Посоченото правно основание по същество препраща към
различен ред за възлагане, предвид спецификата на сделките. Видно от чл.
79, ал. 4 ЗОП при провеждане на процедура на договаряне без предварително
обявление на това основание не се спазва общият ред за провеждане на
процедурата, а договорите се сключват по правилата на съответната
борса.
6.1.1.8. Провеждане на процедура на договаряне без предварително
обявление по чл. 79, ал. 1, т. 8 ЗОП.
За да се проведе процедура на договаряне без предварително
обявление по този ред е необходимо:
- поръчката да е за доставка на стоки или предоставяне на услуги при
особено изгодни условия и да е налице някое от следните условия:
- изпълнител на поръчката може да бъде лице, което прекратява
стопанска си дейност, синдик или ликвидатор при производство по
несъстоятелност;
- налице е споразумение с кредитори или друга сходна процедура, в
която е лицето – изпълнител на поръчката съгласно националното си
законодателство.
Важно! Посоченото правно основание по същество препраща към
различен ред за възлагане, предвид спецификата на сделките. Тъй като
цените са определени на база търг за разпродажба на имуществото на
търговски дружества, обявени в ликвидация или в несъстоятелност не е
възможно провеждане на типично договаряне, а договорите се сключват
директно по реда на част трета от Търговския закон или съгласно
приложимото законодателство – при чуждестранни лица (чл. 65, ал. 3
ППЗОП).
6.1.1.9. Провеждане на процедура на договаряне без предварително
обявление по чл. 79, ал. 1, т. 9 ЗОП.
За да се проведе процедура на договаряне без предварително
обявление по този ред е необходимо да са налице едновременно следните
условия:
- налице е проведен конкурс за проект по реда на ЗОП;
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- покани за участие в преговорите се изпращат на класирания участник
или на всички класирани участници в съответствие с условията на конкурса.
Условие за провеждане на договаряне на основание чл. 79, ал. 1, т. 9
ЗОП е възлагането на услуга, свързана с наличието на предходен,
законосъобразно проведен и успешно приключен конкурс за проект.
Допустимостта на договарянето произтича от условията на този
конкурс, в които ясно следва да е посочено как ще се процедира по
отношение на последващите възлагания. Поради това е от значение още при
неговото провеждане да има яснота по отношение на последващите свързани
с конкурса услуги.
Задължително е и спазването на чл. 21, ал. 1 ЗОП, което означава, че
при определяне на реда за провеждане на конкурса за проект следва да е
взета предвид и стойността на наградите или плащанията за кандидатите или
участниците.
В хипотезата на вече проведен конкурс, при който е осигурена
публичност, конкуренция и равни възможности за достъп на всички
заинтересовани лица, и в който последващото договаряне е предвидено и
оповестено, законодателят е предоставил възможност за възлагане на
услугата чрез договаряне без предварително обявление.
В основата на тази възможност е особеният характер на процедурата,
която предхожда договарянето. Чрез нея не се възлага обществена поръчка,
а като резултат от нейното провеждане се придобиват идеи и/или концепции.
Поради това тази процедура не приключва с договор за изпълнение, а само с
присъждане на евентуално предвидените награди. Когато конкурсът се
провежда като част от обществена поръчка за услуга, придобитият от
възложителя продукт се използва като задание за сключване на договор за
услуга.
Важно! Конкурсите за проект обичайно се използват главно в
областта на териториалното и селищното устройство, архитектурата,
инженеринговата дейност или обработката на данни. При тези дейности
като първа част от цялостния процес на проектиране е идейната фаза, за
която, с оглед нейната специфика, е предвидено използването на конкурса,
като особен вид процедура. В тази връзка провеждането на договаряне на
разглежданото основание с едно или повече от лицата, участвали в
конкурса, се възприема като естествено продължение на вече започнал
процес, с приключването на който възложителят ще получи цялостната
услуга. Оттук произтича и изискването на чл.21, ал. 1 ЗОП да се сумират
стойностите на плащанията в конкурса и по договора за услуга.
Договарянето без предварително обявление на основание чл. 79, ал. 1,
т. 9 ЗОП се провежда при хипотезата на вече приключил конкурс за проект.
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По тази причина то се свързва с наличието на определени права върху
продукта, изработен в идейната фаза. В тази връзка, при възлагане на
технически и работни проекти някои възложители се позовават на чл. 79, ал.
1, т. 3 ЗОП. Следва да се има предвид обаче, че с оглед забраната за разделяне
и в тези случаи се следва същият подход по отношение придобиването на
правата. Това означава, че за да е законосъобразно прилагането на чл. 79, ал.
1, т. 3 ЗОП, за идейния проект трябва да е приложен редът, съответстващ на
общата стойност на услугата.
6.1.1.10. Провеждане на процедура на
предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 10 ЗОП.

договаряне

без

За да се проведе процедура на договаряне без предварително
обявление по този ред следва да е налице:
необходимост от повторение на строителство или услуги от същия
изпълнител, не по-късно от три години след сключване на първоначалния
договор и да са изпълнени едновременно следните условия:
- първоначалната поръчка е възложена от същия възложител с открита
процедура, ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне,
състезателен диалог или партньорство за иновации;
- в обявлението за първоначалната поръчка е посочена възможността
за повторно възлагане, както и обемът или количеството на възможното
допълнително строителство или услуги и условията, при които те ще се
възлагат;
- общата стойност на новата поръчка е включена и е посочена при
определяне стойността на първоначалната поръчка;
- новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на
който е възложена първоначалната поръчка.
Разпоредбата на чл.79, ал. 1, т. 10 ЗОП изисква да е налице успешно
проведена открита процедура, ограничена процедура, състезателна
процедура с договаряне, състезателен диалог или партньорство за иновации,
в резултат на която е сключен договор за изпълнение на строителство или
услуги. Още при нейното провеждане възложителят следва да е предвидил,
че не по-късно от три години след сключването на първоначалния договор,
може да се наложи ново възлагане на дейностите, предмет на поръчката.
Тази възможност трябва да е изрично посочена в обявлението за откриване
на първоначалната поръчка, а обемът или количеството на повторението да
са взети предвид при определяне на реда за избор на изпълнител. Новото
възлагане следва да се отнася до предмета на първата процедура.
Разглежданата хипотеза на договаряне без предварително обявление
се свързва с обстоятелството, че изпълнителят на възложения договор е
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избран в условията на публичност и конкуренция и при спазване
изискванията на законодателството в областта на обществените поръчки.
Възникналата нужда от повторение на строителството или услугата е
предварително публично оповестена и всички заинтересовани лица,
участвали в първоначалната поръчка, са били информирани относно
възможността за нейното възлагане. Поради това, провеждане на нова
конкурентна процедура по ЗОП не е задължително. Възлаганите дейности са
били известни и са взети под внимание при подаване на офертите или
заявленията по вече проведената процедура, поради което е достатъчно с
договаряне без предварително обявление да се уточнят конкретните
параметри.
Тъй като това е практически нова процедура за възлагане на
обществена поръчка, тя завършва с отделен от първоначалния договор,
основан изрично на резултатите от проведените преговори, и отчитащ
изискванията на закона.
По същество чл. 79, ал. 1, т. 10 ЗОП има за цел да облекчи
административно възложителите, ако се докаже, че са спазени принципите
за публичност и прозрачност на предходен етап.
Важно! Разпоредбата на чл.79, ал. 1, т. 10 ЗОП е приложима само
по отношение на поръчки с обект строителство или услуги, които се
възлагат не по-късно от три години след сключване на първоначалния
договор (чл. 79, ал. 5 ЗОП).
Прилагането на чл.79 ал.1, т. 10 ЗОП се свързва с далновидност и
правилно планиране. Чрез разглежданата възможност възложителят може
гъвкаво да управлява възлагателния процес, ако предварително добре
подготви провеждането на първоначалната поръчка. Необходимо е в
обявлението ясно да обозначи възможността за последващо договаряне по
чл.79, ал. 1, т. 10 ЗОП и да разграничи сигурните от очакваните дейности в
предмета на поръчката.
Важно! Редът за определяне на изпълнител следва да е съобразен със
стойността и на двата вида дейности.
6.1.2. Процедура на договаряне без предварителна покана за
участие
Договаряне без предварителна покана за участие е процедура за
възлагане на обществени поръчки от секторните възложители при наличието
на определени обстоятелства и при спазване на изрично посочени в ЗОП
условия и предпоставки. Важна особеност на този вид процедура е, че тя се
прилага само от секторни възложители. Основанията за избора й са
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регламентирани изчерпателно в чл. 138, ал. 1 ЗОП и те трябва да бъдат
надлежно мотивирани в решението за откриване на процедурата.
Основания за прилагане
Договаряне без предварителна покана за участие се прилага, когато са
налице основанията на процедура на договаряне без предварително
обявление, прилагани от публични възложители, по чл. 79, ал. 1, т.т. 1-4 и
т.т. 6-10 ЗОП. Тези основания са разгледани в текста по-горе (вж. 6.1.1.).
При провеждане на процедура на договаряне без предварителна
покана за участие на основание чл. 79, ал. 1, т. 6 ЗОП, не се прилага
ограничението по чл. 79, ал. 3 ЗОП – продължителността на договорите за
поръчка, включително при периодично повтарящи се договори за такива
поръчки, да не надвишава три години.
Разпоредбата на чл. 138, ал. 1 ЗОП урежда още два отделни случая, в
които се прилага процедура на договаряне без предварителна покана за
участие:
6.1.2.1. Провеждане на процедура на договаряне без предварителна
покана за участие на основание чл. 138, ал. 1 т. 1 ЗОП
За да се проведе процедура на договаряне без предварителна покана за
участие по този ред следва:
- поръчката да има за цел само научноизследователска дейност,
експеримент, проучване или развойна дейност.
Съгласно дефиницията по §2, т. 24 от ДР на ЗОП
„научноизследователска и развойна дейност“ обхваща фундаментални
научни изследвания, приложни научни изследвания и експериментална
развойна дейност, като последната може да включва създаване на прототипи,
например устройства за демонстриране постиженията на нова концепция
или нова технология в съответна или представителна среда.
Важно! Възлаганите поръчки по чл. 138, ал. 1, т. 1 ЗОП не следва да
обхващат производство в количества, които позволяват да се осигури
достатъчна пазарна реализация или да се покрият разходите за
научноизследователска и развойна дейност.
6.1.2.1. Провеждане на процедура на договаряне без предварителна
покана за участие на основание чл. 138, ал. 1 т. 2 ЗОП
За да се проведе процедура на договаряне без предварителна покана за
участие по този ред следва:
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- за много кратко време да възникне възможност да се получат
доставки при особено изгодни условия и тези доставки да са на цена,
значително по-ниска от обичайните пазарни цени.
При възлагане на поръчки по чл. 138, ал. 1, т. 2 ЗОП на преговори се
канят лицата, които предлагат стоки на цени, по-ниски от пазарните.
6.1.3. Процедура на договаряне без публикуване на обявление за
поръчка
Съгласно чл. 164, ал. 1 ЗОП възложителите могат да провеждат
процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка в
изчерпателно предвидени в закона случаи.
Основания за прилагане
6.1.3.1. Провеждане на процедура на договаряне без публикуване
на обявление за поръчка на основание чл. 164, ал. 1, т. 1 ЗОП
Процедура на договаряне без предварителна покана за участие се
провежда по този ред, когато:
- при ограничената процедура, състезателния диалог или процедурата
на договаряне с публикуване на обявление за поръчка не са подадени оферти
или заявления за участие, или подадените оферти или заявления за участие
са неподходящи и първоначално обявените условия на поръчката не са
съществено променени.
Законосъобразното прилагане на основанието е свързано с наличието
на предходна ограничена процедура, състезателeн диалог или процедура на
договаряне с публикуване на обявление за поръчка, която обаче е
прекратена, поради липса на подадени оферти или заявления за участие, или
когато подадените оферти или заявления за участие са неподходящи, по
смисъла на § 2, т. 25 и 26 от ДР на ЗОП.
По отношение приложението на чл. 164, ал. 1, т. 1 ЗОП важи
коментарът, направен по-горе в т. 6.1.1.1., по повод прилагането на чл. 79,
ал. 1, т. 1 ЗОП.
6.1.3.2. Провеждане на процедура на договаряне без публикуване
на обявление за поръчка на основание чл. 164, ал. 1, т. 2 ЗОП
Процедура на договаряне без предварителна покана за участие се
провежда по този ред:
- когато се поканят всички участници, чиито оферти в предходна
ограничена процедура, състезателен диалог или процедура на договаряне с
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публикуване на обявление за поръчка отговарят на изискванията на
възложителя, но надвишават неговия финансов ресурс и първоначално
обявените условия на поръчката не са съществено променени;
И в този случай изрично е посочено, че първоначално обявените
условия трябва да останат непроменени, тъй като тяхното изменение би
следвало да се разглежда като възможност за подаване на оферти, различни
от получените в предходната процедура.
По отношение приложението на чл.164, ал.1, т.2 ЗОП важи
коментарът, направен по-горе в т. 6.1.1.2., по повод прилагането на чл. 79,
ал.1, т.2 ЗОП.
6.1.3.3. Провеждане на процедура на договаряне без публикуване
на обявление за поръчка на основание чл. 164, ал. 1, т. 3 ЗОП
Процедура на договаряне без предварителна покана за участие се
провежда по този ред:
- когато е необходимо предприемане на неотложни действия при криза
и не могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на ограничена
процедура или на процедура на договаряне с публикуване на обявление за
поръчка, включително съкратените срокове, както и в случаите по чл. 173,
ал. 1, т. 2, буква "а" ЗОП.
Прилагането му е обосновано при възникване на криза, във връзка с
която е необходимо незабавно получаване на конкретен резултат. Съгласно
дефиницията в § 2, т. 22 от ДР на ЗОП криза е всяка ситуация в държава
членка или в трета страна, в която е настъпило вредоносно събитие, което по
своя мащаб явно превишава вредоносните събития от всекидневния живот,
и което значително застрашава живота и здравето на хора, има съществени
последици върху имуществото или изисква мерки за снабдяване на
населението със стоки от първа необходимост. Криза е налице и тогава,
когато настъпването на такова вредоносно събитие се смята за
непосредствено предстоящо. Кризи са и въоръжените конфликти и войните.
Според съображенията на Директива 2009/81/ЕО от въоръжените сили
на държавите членки може да се изиска да се намесят в кризисни ситуации в
други страни, напр. в мироопазващи операции. Предвид сигурността на
държавата членка или на нейните въоръжени сили може да се наложи
спешното възлагане на някои поръчки, чието бързо изпълнение е
несъвместимо с обичайните срокове за провеждане на другите процедури.
Също така, такива спешни случай биха могли да възникнат, напр. при
терористична атака.
Това основание е приложимо и в случаите чл. 173, ал. 1, т. 2, буква "а"
ЗОП, когато възложителят е изискал от изпълнителя да създаде и/или да
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поддържа определен производствен капацитет, с цел да посрещне
допълнителните нужди при възникване на такива по време на криза. В този
случай изпълнението на задължението би следвало да е уговорено в договора
по-общо, доколкото едва след възникване на кризата, възложителят ще е
наясно какви са неговите допълнителни нужди, а избраният изпълнител ще
може да прецени как да ги покрие. Практически, с преминаването към
договарянето страните ще уточнят конкретните параметри на доставката.
6.1.3.4. Провеждане на процедура на договаряне без публикуване
на обявление за поръчка на основание чл. 164, ал. 1, т. 4 ЗОП
Процедура на договаряне без предварителна покана за участие се
провежда по този ред:
- когато е необходимо неотложно възлагане на поръчката, поради
изключителни обстоятелства и не е възможно да бъдат спазени сроковете,
включително съкратените, за ограничена процедура или процедура на
договаряне с публикуване на обявление за поръчка; обстоятелствата, с които
се обосновава наличието на неотложност, не трябва да се дължат на
възложителя.
По отношение приложението на чл.164, ал.1, т.4 ЗОП важи
коментарът, направен по-горе в т. 6.1.1.4., по повод прилагането на чл. 79,
ал.1, т.4 ЗОП.
Важно! Възлаганите с такава процедура дейности трябва да се
ограничават само и единствено до изрично необходимото, т.е чрез
договарянето не следва да се търси цялостно решение, ако това не
произтича от характера на предмета.
6.1.3.5. Провеждане на процедура на договаряне без публикуване
на обявление за поръчка на основание чл. 164, ал. 1, т. 5 ЗОП
Процедура на договаряне без предварителна покана за участие се
провежда по този ред, когато:
- по технически причини или от съображения, свързани със защитата
на изключителни права, поръчката може да бъде възложена само на
определен изпълнител.
Изискването е поръчката да се възложи на определен изпълнител, тъй
като само той може да обезпечи нуждите на възложителя и е в състояние да
осигури поръчката. Основанията да се покани определен изпълнител са
технически причини или защита на изключителни права. Според
съображенията на Директива 2009/81/ЕО като примери за технически
причини се посочват използването на специфично ноу-хау, различни
инструменти или съоръжения, които са на разположение единствено на това
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лице и т.н. Също така, техническите причини може да произтичат от
специфична съвместимост или изисквания за сигурност.
Що се отнася до изключителни права, тяхното упражняване е запазено
само за лицето, което ги притежава, такива напр. са правата върху
интелектуалната собстветност.
6.1.3.6. Провеждане на процедура на договаряне без публикуване
на обявление за поръчка на основание чл. 164, ал. 1, т. 6 ЗОП
Процедура на договаряне без предварителна покана за участие се
провежда по този ред, когато:
- поръчката е с предмет услуги за научноизследователска или развойна
дейност, освен в случаите по чл. 149, ал. 1, т. 4 и 11 ЗОП.
Съгласно дефиницията по § 2, т. 24 от ДР на ЗОП
научноизследователска и развойна дейност обхваща фундаментални научни
изследвания, приложни научни изследвания и експериментална развойна
дейност, като последната може да включва създаване на прототипи,
например устройства за демонстриране постиженията на нова концепция
или нова технология в съответна или представителна среда.
Възлагането на такава процедура изключва поръчките по чл. 149, ал.
1, т. 4 и 11 ЗОП. Следователно, тя е приложима само за обществени поръчки,
които се заплащат изцяло от възложителя и ползите от тях остават
изключително за възложителя.
6.1.3.7. Провеждане на процедура на договаряне без публикуване
на обявление за поръчка на основание чл. 164, ал. 1, т. 7 ЗОП
Процедура на договаряне без предварителна покана за участие се
провежда по този ред, когато:
- стоките - предмет на доставка, се произвеждат с цел изследване,
експериментиране, научна или развойна дейност и са в количества, които не
позволяват да се осигури достатъчна пазарна реализация или да се покрият
разходите за научноизследователска и развойна дейност.
По отношение приложението на чл. 164, ал. 1, т. 7 ЗОП важи
коментарът, направен по-горе в т. 6.1.1.5., по повод прилагането на чл. 79,
ал.1, т.5 ЗОП.
6.1.3.8. Провеждане на процедура на договаряне без публикуване
на обявление за поръчка на основание чл. 164, ал. 1, т. 8 ЗОП
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Процедура на договаряне без предварителна покана за участие се
провежда по този ред:
- когато са необходими допълнителни доставки на стоки от същия
доставчик, предназначени за частична замяна или допълване на наличните
доставки или съоръжения, и смяната на доставчика води до несъвместимост
или до съществени технически затруднения при експлоатацията и
поддържането поради придобиване на стока с различни технически
характеристики.
По отношение приложението на чл.164, ал.1, т.8 ЗОП важи
коментарът, направен по-горе в т. 6.1.1.6., по повод прилагането на чл. 79,
ал.1, т.6 ЗОП.
6.1.3.9. Провеждане на процедура на договаряне без публикуване
на обявление за поръчка на основание чл. 164, ал. 1, т. 9 ЗОП
Процедура на договаряне без предварителна покана за участие се
провежда по този ред, когато:
- предмет на поръчката е доставката на стоки, търгувани на стокова
борса, съгласно списъка по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП.
По отношение приложението на чл.164, ал.1, т.9 ЗОП важи
коментарът, направен по-горе в т. 6.1.1.7., по повод прилагането на чл. 79,
ал.1, т.7 ЗОП.
Съгласно чл. 164, ал. 3 ЗОП в този случай договорът се сключва по
правилата на съответната борса.
6.1.3.10. Провеждане на процедура на договаряне без публикуване
на обявление за поръчка на основание чл. 164, ал. 1, т. 10 ЗОП
Процедура на договаряне без предварителна покана за участие се
провежда по този ред, когато
- за кратък период възникнат благоприятни условия за доставка на
стоки на цени, по-ниски от пазарните, включително при разпродажба на
имуществото на търговски дружества, обявени в ликвидация или в
несъстоятелност.
Основанието обхваща най-вече случаите при разпродажба на
имуществото на търговски дружества. В тази връзка в чл. 164, ал. 4 ЗОП и
чл. 65, ал. 3 ППЗОП е предвидено договорът да се сключва по реда на част
трета от Търговския закон или съгласно приложимото законодателство – при
чуждестранни лица.
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6.1.3.11. Провеждане на процедура на договаряне без публикуване
на обявление за поръчка на основание чл. 164, ал. 1, т. 11 ЗОП
Процедура на договаряне без предварителна покана за участие се
провежда по този ред, когато:
- поради непредвидени обстоятелства е необходимо възлагането на
допълнителна услуга или строителство на същия изпълнител при следните
условия:
а) допълнителната услуга или строителството не могат технически или
икономически да се разделят от предмета на основния договор без
значителни затруднения за възложителя, или въпреки че могат да се
разделят, са съществено необходими за изпълнението на поръчката;
б) общата стойност на поръчките, с които се възлагат допълнителни
услуги или строителство, не е повече от 50 на сто от стойността на основната
поръчка.
За да се приложи посоченото основание е необходимо да е налице
действащ договор между възложителя и поканеното в преговорите лице.
Възлагането на допълнителни услуги или строителство следва да произтича
от настъпване на непредвидени обстоятелства, по смисъла на § 2, т. 27 от ДР
на ЗОП, а именно обстоятелства, които са възникнали след сключването на
договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата
грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят
невъзможно изпълнението при договорените условия. Така напр.
непредвидени обстоятелства са различните метеорологични явления.
Допълнителните дейности следва да са свързани с предмета на
основния договор. Без тях неговото изпълнение трябва да е поставено под
въпрос. Практически, допълнителното възлагане следва да кореспондира с
основния договор така, че ако то не бъде реализирано, да е невъзможно или
много трудно осъществимо неговото изпълнение.
Предвид условието на б. “б” общата стойност на допълнителните
дейности не може да надвишава с повече от 50 на сто стойността на
основната поръчка. В противен случай допълнителните поръчки не следва
да се възлагат по разглеждания ред.
6.1.3.12. Провеждане на процедура на договаряне без публикуване
на обявление за поръчка на основание чл. 164, ал. 1, т. 12 ЗОП
Процедура на договаряне без предварителна покана за участие се
провежда по този ред:
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- когато е необходимо повторение на услуга или строителство от
същия изпълнител, не по-късно от пет години от възлагането на първата
поръчка, при наличие на следните условия:
а) първоначалната поръчка е възложена при ограничена процедура или
процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка, или
състезателен диалог и в обявлението за нея е посочена възможността за
такова възлагане;
б) общата стойност на новата поръчка е включена и е посочена при
определяне стойността на първоначалната поръчка;
в) новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на
който е възложена първоначалната поръчка.
Разпоредбата изисква да е налице успешно проведена ограничена
процедура или процедура на договаряне с публикуване на обявление за
поръчка или състезателен диалог, в резултат на която е сключен договор за
изпълнение на услуги или строителство. Още при нейното провеждане
възложителят следва да е предвидил, че може да се наложи ново възлагане
на дейностите, предмет на поръчката. Тази възможност трябва да е изрично
посочена в обявлението за откриване на предходната процедура, а
стойността на повторението да е взета предвид при определяне на реда за
избор на изпълнител. Новото възлагане следва да се отнася до предмета на
първата процедура.
По изключение е допустимо да бъде приложен този ред за възлагане
и след изтичане на 5-годишния срок от възлагането на първата поръчка,
когато са налице обстоятелства, свързани с очаквания експлоатационен
живот на наличните изделия, съоръжения или системи и техническите
трудности, които може да предизвика смяната на изпълнителя (чл.164, ал.5
ЗОП).
6.1.3.13. Провеждане на процедура на договаряне без публикуване
на обявление за поръчка на основание чл. 164, ал. 1, т. 13 ЗОП
Процедура на договаряне без предварителна покана за участие се
провежда по този ред, когато:
- предметът на поръчката е свързан с предоставянето на
въздухоплавателни и морски транспортни услуги за въоръжените сили или
за силите за сигурност на страната, които са разположени или предстои да
бъдат разположени извън нейната територия, когато възложителят трябва да
осигури тези услуги от изпълнители, чиито оферти са валидни само за
толкова кратки срокове, че срокът за провеждане на ограничената процедура
или на процедурата на договаряне с публикуване на обявление за поръчка,
включително съкратеният срок, не може да бъде спазен.
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Прилагането на основанието касае специфични хипотези, които са
свързани с предоставянето на въздухоплавателни и морски транспортни
услуги за въоръжените сили или за силите за сигурността на страната. В тези
случаи валидността на предложенията на потенциалните изпълнители прави
невъзможно провеждането на ограничена или процедурата на договаряне за
възлагане на тези услуги.
6.1.3.14. Провеждане на процедура на договаряне без публикуване
на обявление за поръчка на основание чл. 164, ал. 1, т. 14 ЗОП
Процедура на договаряне без предварителна покана за участие се
провежда по този ред, когато:
- поръчката е за услуги, включени в приложение № 15 към чл. 151
ЗОП.
Това са услуги, които поради своето естество не представляват интерес
за общностния пазар, т.е. за изпълнители от други държави членки. Към тях
се отнасят напр. някои социални и здравни услуги, като услуги по търсене
на работа, услуги на дневни центрове, доставка по домовете на хранителни
продукти и др. В приложението попадат още хотелиерски и ресторантьорски
услуги, тъй като обикновено се предлагат от лица, установени на конкретно
населено място. Също така и някои от правните услуги. Те са включени в
приложението, тъй като се отнасят изключително до въпроси, свързани с
националното законодателство и обикновенно се изпълняват от лица,
установени на територията на съответната държава членка.

6.1.4. Процедура на пряко договаряне
Прякото договаряне по чл. 182 ЗОП се прилага както от публични, така
и от секторни възложители. В съответствие с чл. 20, ал. 2 ЗОП възложителите
прилагат този вид процедура по чл. 18, ал.1, т. 13 ЗОП, когато обществените
поръчки имат следните прогнозни стойностти:
- при строителство – от 270 000 лв. до 5 000 000 лв.;
при доставки и услуги, включително услугите по Приложение № 2
ЗОП – от 70 000 лв. до съответния праг по чл. 20, ал. 1 ЗОП, в зависимост от
вида на възложителя и предмета на поръчката.
Основания за прилагане
В чл. 182, ал. 1 ЗОП са регламентирани основанията, при които
възложителят може да проведе пряко договаряне. Посочва се, че това са
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случаите на чл. 79, ал. 1, т. 3 и т. 5-9 ЗОП, които са разгледани по-горе в т.
6.1.1.
В чл. 182, ал. 1 ЗОП са уредени и още няколко хипотези, при които
може да се избере този вид процедура по ЗОП, разгледани по-долу.
6.1.4.1.Провеждане на пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 1 ЗОП
Процедура на пряко договаряне се провежда по този ред, когато:
- е необходимо неотложно възлагане на поръчката поради
изключителни обстоятелства, не е възможно спазване на сроковете по чл.
178, ал. 2 ЗОП, както и на съкратените срокове при спешно възлагане по чл.
178, ал. 3 ЗОП и обстоятелствата, с които се обосновава наличието на
неотложност не се дължат на възложителя.
По отношение приложението на чл. 182, ал. 1, т. 1 ЗОП важи
коментарът, направен по-горе в т. 6.1.1.4., по повод прилагането на чл. 79,
ал. 1, т. 4 ЗОП.
Важно! Възлаганите с такава процедура дейности трябва да се
ограничават само и единствено до изрично необходимото, т.е. чрез
договарянето не следва да се търси цялостно решение, ако това не
произтича от характера на предмета на поръчката .
6.1.4.2. Провеждане на пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 2 ЗОП
Процедура на пряко договаряне се провежда по този ред, когато:
- е проведена процедура за възлагане на поръчка чрез публично
състезание, която е прекратена на основание, че не са подадени оферти или
всички подадени оферти са неподходящи и първоначално обявените условия
на поръчката не са съществено променени.
По отношение приложението на чл. 182, ал. 1, т. 2 ЗОП важи
коментарът, направен по-горе в т. 6.1.1.1., по повод прилагането на чл. 79,
ал. 1, т. 1 ЗОП.
Важно! За всяка евентуална промяна е необходима аргументация, от
която да е видно, че същата се налага, поради избор на друг вид процедура,
както и че посредством промяната не се повлиява възможният кръг от
оференти.
6.1.4.3. Провеждане на пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 3 ЗОП
Процедура на пряко договаряне се провежда по този ред, когато:
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- за много кратко време възникне възможност да се получат доставки
или услуги при особено изгодни условия, като доставките или услугите са на
цена, значително по-ниска от обичайните пазарни цени.
Основанията за прилагането на тази разпоредба са сходни с
основанията за прилагане на чл. 164, ал. 1, т. 10 ЗОП, (като последната
разпоредба допълва и една конкретна хипотеза за възможното й прилагане),
поради което е приложим коментарът, направен по-горе в т. 6.1.3.10.
Важно! При възлагане на поръчки по чл. 182, ал. 1, т. 3 ЗОП на
преговорите се канят всички лица, които предлагат стоки и услуги на цени,
по-ниски от пазарните.
6.1.4.4. Провеждане на пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 4 ЗОП
Процедура на пряко договаряне се провежда по този ред, когато
- е необходимо повторение на строителство или услуги, възложени от
същия възложител на първоначалния изпълнител, не по-късно от три години
от възлагането на първата поръчка при наличие на следните условия:
а) първоначалната поръчка е възложена с публично състезание;
б) в обявлението за първоначалната поръчка е посочена възможността
за повторно възлагане, както и обемът или количеството на възможното
допълнително строителство или услуги и условията, при които те ще се
възлагат;
в) общата стойност на новата поръчка е включена и е посочена при
определяне стойността на първоначалната поръчка;
г) новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на
който е възложена първата поръчка.
Основанията за прилагането на тази разпоредба са сходни с
основанията за прилагане на чл. 79, ал. 1, т. 10 ЗОП, (като специфичното в
този случай е само, че първоначалната поръчка следва да е била възложена с
публично състезание) поради което е приложим коментарът, направен погоре в т. 6.1.1.10.
Важно! Разпоредбата на чл.182 ал.1, т. 4 ЗОП е приложима само по
отношение на поръчки с обект строителство или услуги, които се възлагат
не по-късно от три години след сключване на първоначалния договор (чл.
182, ал. 4 ЗОП).
6.1.4.5. Провеждане на пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 5 ЗОП
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Процедура на пряко договаряне се провежда по този ред, когато:
- поръчката е за услуги по приложение № 2 ЗОП и е на стойност по чл.
20, ал. 2, т. 2 ЗОП.
Необходимо условие за прилагане на това правно основание е
предметът на поръчката да е включен в „Списък на социалните услуги и
други специфични услуги“ по приложение № 2 на ЗОП. Услугите следва да
са на стойност от 70 000 лв. до съответния праг по чл. 20, ал. 1 ЗОП, в
зависимост от вида на възложителя.
Важно! Когато провежда процедура на основание чл. 182, ал. 1, т. 5
ЗОП, възложителят може да сключи договор само ако са налице най-малко
трима класирани участници(вж. чл. 66 ППЗОП).
6.1.2. Ред за провеждане на процедура на договаряне без
предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 1-10 ЗОП
В съответствие с чл. 79, ал. 7 ЗОП условията и редът за провеждане на
процедура на договаряне без предварително обявление са определени в
ППЗОП ( раздел X, чл. 64-67 ППЗОП).
Процедурата се открива с решение на възложителя, в което той трябва
да мотивира приложимото основание. Решението служи за оповестяване на
откриването на процедурата.
Съгласно чл. 64, ал. 1 ППЗОП в решението за откриване на процедура
по чл. 18, ал. 1, т. 8 - 10 и т. 13 ЗОП възложителят има задължение да посочи
и лицата, които ще бъдат поканени за участие в договарянето. Изключение е
допустимо при провеждане на процедури на основание по чл. 79, ал. 1, т. 7 и
8, чл. 138, ал. 1, т. 2, чл. 164, ал. 1, т. 9 и 10 ЗОП, както и в случаите по чл.
182, ал. 1, т. 3 ЗОП.
С решението за откриване възложителят одобрява покана за участие в
процедурата, която съдържа:
- предмет на поръчката, включително количество и/или обем и
описание на обособените позиции, когато има такива;
- изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката;
- критерий за възлагане на поръчката, а когато е приложимо - и
показатели за комплексна оценка с тяхната относителна тежест, а когато това
е обективно невъзможно, подредени по важност в низходящ ред, както и
методиката за комплексна оценка на офертите;
- място и дата за провеждане на преговорите;
- други изисквания по преценка на възложителя.
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Съгласно чл. 64, ал. 3 ППЗОП поканата за участие в процедурата се
изпраща до лицата, посочени в решението за откриване на процедурата.
Съгасно разпоредбата на чл. 65, ал. 1 ППЗОП в ъзложителят може да
не прилага задължението за одобряване на покана и изпращането й, до
лицата по ал. 1 на чл. 64 ЗОП при провеждане на процедури на договаряне
на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, 4, 7 и 8, чл. 164, ал. 1, т. 3, 4, 9 и 10 и чл. 182,
ал. 1, т. 1 ЗОП. Това са случаите, при които има един възможен изпълнител,
поради наличието на изключителни права, технически причини и т.н.,
случаите на неотложно възлагане на поръчка, поради изключителни
обстоятелства, случаите, при които поръчката е с предмет доставка на
стоковата борса, а така също и случаите на доставки или услуги, доставяни
при особено изгодни условия от лице, което прекратява стопанската си
дейност, както и от синдици или ликвидатори и т.н.
В тези случаи за възложителят остава задължението да издаде решение
за откриване, да го изпрати за публикуване в РОП и да сключи договор за
възлагане на обществена поръчка след влизане в сила на решението за
откриване на процедурата (чл. 67, ал. 2 ППЗОП).
При сключване на договора участникът, определен за изпълнител,
представя документите по чл. 67, ал. 6 ЗОП и декларация за липсата на
обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП.
В чл. 65, ал. 3 ППЗОП е предвидено, че провеждане на процедура на
основание чл. 79, ал. 1, т. 8 и чл. 164, ал. 1, т. 10 ЗОП при разпродажба на
имуществото на търговски дружества, обявени в ликвидация или в
несъстоятелност, договорът се сключва по реда на част трета от Търговския
закон или съгласно приложимото законодателство - при чуждестранни лица.
Относно вида и съдържанието на документите, които подават
участниците няма изрични разпоредби в ЗОП и ППЗОП. В чл. 79, ал.7 ЗОП
е направена препратка към правилника относно условията и реда за
провеждане на процедурата, а в ППЗОП липсват изрични разпоредби за
документите, които подават участниците. По същия начин законът не
съдържа разпоредби, съгласно които с поканата възложителят да изиска от
участниците да удостоверят липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал.1 и/или
чл. 55, ал. 1 ЗОП или да изиска да отговарят на определени критерии за
подбор. В същото време, доколкото няма регламентирани специални
правила, би следвало да се прилагат общите правила, валидни за всички
видове процедури. В подкрепа на този извод е и тълкуването на
разпоредбите на чл. 42, ал. 2 ППЗОП, където възможността съответствието
с критериите за подбор да се декларира чрез представяне на ЕЕДОП,
конкретно за процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 8-10 и т. 13 ЗОП, е предвидена
да се посочва в поканата за участие в преговори. Аналогично, чл. 47, ал. 10
ППЗОП предвижда, когато критериите за подбор по отделните обособени
позиции са еднакви, за тях да се допуска представяне на едно заявление за
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участие, ако тази възможност е посочена, конкретно за процедурите по чл.
18, ал. 1, т. 8-10 и 13 ЗОП в поканата за участие в преговори.
Следователно, систематичното тълкуване на чл. 42, ал. 2 ППЗОП и на
чл. 47, ал. 10 ЗОП показва, че при процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 8-10 и 13
ЗОП се подава заявление за участие, което поради липса на специални
разпоредби следва да отговаря на общите правила за представяне и
съдържание на заявление за участие, посочени в чл. 47, ал. 1 и 2 ППЗОП.
За провеждане на договарянето възложителят назначава комисия по
реда и при условията на чл. 103 ЗОП и чл. 51-52 ППЗОП. Правомощията на
комисията, във връзка с провеждане на преговорите, са регламентирани в чл.
67 ППЗОП.
Комисията за провеждане на преговорите започва работа след
получаване на заявленията по реда на чл. 48, ал. 6 ППЗОП.
Първото действие на комисията е да проведе жребий, за да определи
чрез него поредността на провеждане на преговорите с отделните участници,
като на жребия могат да присъстват представители на поканените
участници. Преговорите с отделните участници започват след като чрез
жребий комисията определи тяхната поредност.
Комисията провежда преговорите с всеки от участниците поотделно,
като се придържа точно към първоначално определените условия и
изисквания за изпълнение на поръчката и не оповестява постигнатите
договорености с участник пред останалите участници, освен с негово
изрично съгласие.
ППЗОП изисква и комисията да провежда преговорите с всеки от
участниците по един и същ начин, включително като им предоставя еднаква
информация и задава едни и същи въпроси, за да се гарантира по този начин
наличието на еднакво третиране на участниците.
И в този вид процедури съществува задължението на комисията да
прилага чл. 72 ЗОП, когато установи, че предложението на някой от
участниците, постигнато в резултат на преговорите, е с 20 на сто поблагоприятно от средната стойност на предложенията на останалите
участници по същия показател за оценка, като писмената обосновка се иска
само за финални предложения, а не и за първоначални.
Резултатите от преговорите се отразяват в протокол, който се подписва
от комисията и от участника. След приключване на преговорите комисията
изготвя доклад, който съдържа информацията по чл. 60, ал. 1 ППЗОП.

6.2. Състезателен диалог
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Съгласно чл. 18, ал.5 ЗОП състезателният диалог е процедура, при
която възложителят провежда диалог с допуснатите след предварителен
подбор кандидати, с цел да определи едно или повече решения, отговарящи
на неговите изисквания, след което да покани предложилите ги кандидати да
подадат окончателна оферта.
Необходимостта от възлагане на конкретна поръчка чрез състезателен
диалог се мотивира от обстоятелството, че в определени случаи
възложителят не е в състояние да определи средствата за задоволяване на
потребностите си или да извърши оценка на възможностите, които пазарът
предлага като технически, финансови или юридически решения. Такава
ситуация може да възникне при бързоразвиващи се иновационни технологии
на пазара, при изпълнение на широкомащабни проекти за интегрирана
инфраструктура, големи компютърни мрежи, включващи сложно и
структурирано финансиране.
Предимствата на състезателния диалог са свързани с по-голямата
гъвкавост при решенията на възложителите, тъй като при процедурите без
договаряне съществува забрана за преговори със стопанските субекти след
като е започнал възлагателният процес. Прилагането на състезателния
диалог дава възможност за намирането на оптимални и иновативни решения
за задоволяване потребностите на възложителя, повишаване на
конкуренцията и т.н. Основният недостатък е, че провеждането на
процедурата е свързано с разход на време и ресурси, както от страна както
на възложителя, така и на кандидатите.
За разлика от отменения ЗОП, с действащата правна уредба се
разширява кръгът от субекти, които могат да се възползват от
възможностите на процедурата. Състезателният диалог е приложим, както за
публичните, така и за секторните възложители, а също и при възлагане на
обществени поръчки в секторите на отбраната и сигурността. Публичните
възложители и тези от тях, които възлагат в областта на отбраната и
сигурността, могат да приложат състезателен диалог при наличие на
предвидените в закона предпоставки.
Съгласно чл. 73, ал. 2 от ЗОП публичните възложители избират
процедурата състезателен диалог:
1. при поръчка, за която е налице някое от следните условия:
- потребностите на възложителя не могат да се удовлетворят без
приспособяване на налични на пазара решения;
-обществената поръчка включва решение/решения, свързано/свързани
с проектиране или иновации;

236

- обществената поръчка не може да бъде възложена без да се
провеждат преговори, поради особени обстоятелства, свързани с характера,
сложността или правната рамка, или поради свързаните с тях рискове;
- техническите спецификации не могат да бъдат установени от
възложителя с необходимата точност чрез препращане към стандарт,
европейска техническа оценка, общи технически изисквания или технически
еталони;
- обществената поръчка е за услуги по Приложение № 2.
2. когато откритата или ограничена процедура е прекратена, тъй като
подадените оферти не отговарят на условията за представяне, включително
за форма, начин и срок, или кандидатите или участниците не отговарят на
поставените критерии за подбор, или за тях е налице някое от основанията
за отстраняване от процедурата.
Необходимо е да се обърне внимание, че основанията за избор на
състезателна процедура с договаряне и състезателен диалог са идентични.
Преценката за прилагане на конкретния ред за възлагане зависи от
възложителя и е свързана с множество фактори, като например предишен
опит, нужда от по-голяма гъвкавост при провеждане на процедурата и т.н.
Възложителите, които възлагат в областта на отбраната и сигурността
могат да изберат състезателен диалог, когато поръчката е особено сложна,
поради което е невъзможно нейното възлагане чрез ограничена процедура
или процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка (чл. 163
ЗОП). Законодателят дефинира конкретна поръчка като „особено сложна“,
когато по обективни причини възложителят не може да определи:
-техническите спецификации, и/или
- финансовата или правната рамка на поръчката.
За секторните възложители няма ограничения относно избора на
процедурата и могат да избират процедурата свободно, когато преценят, че
съответният ред за възлагане ще удовлетвори нуждите им по найоптималния за тях начин (132 ЗОП).
Минимални срокове
Състезателният диалог се открива с решение, с което се одобрява
обявлението за оповестяване и описателния документ16, а самата процедура

Терминът „описателен документ“ е избран от законодателя за да отграничи този акт от
техническите спецификации, които се използват при останалите процедури за възлагане. В него може да се
съдържат изисквания от правно/административно/договорен тип, които да са част от общата база за
провеждането на процедурата и подготвянето на предложенията.
16
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протича на три етапа – предварителен подбор, провеждане на диалог и
подаване на оферти.
Предвид обстоятелството, че провеждането на състезателен диалог е
обвързано със значителен разход на време и средства, е необходимо
възложителят да посочи в обявлението индикативен график за периода на
провеждане на поръчката.
Въпреки че възложителят не е наясно с възможните решения, които го
удовлетворяват, той трябва да знае какви са потребностите му и
изискванията и да ги посочи в обявлението и/или описателния документ. Там
трябва да бъдат посочени и критерият за възлагане, показателите за оценка
на офертите и индикативен график за провеждане на процедурата. Съгласно
разпоредбата на чл. 77, ал. 11 ЗОП при възлагане на обществена поръчка чрез
състезателен диалог възложителят оценява офертите по критерия
„оптимално съотношение качество/цена” и в съответствие с показателите,
посочени в обявлението за обществена поръчка или в описателния документ.
Първият етап на процедурата е предварителният подбор на
кандидатите. През него всяко лице, което проявява интерес може да подаде
заявление за участие, в което трябва да представи исканата от възложителя
информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието
му с критериите за подбор.
Важно! Минималният срок за получаване на заявления за участие е
30 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за
публикуване (чл.77, ал. 3 ЗОП).
При възникване на обстоятелства от изключителна спешност, в
резултат на които е невъзможно спазването на 30-дневния срок, секторните
възложители и тези, които възлагат поръчки в областта на отбраната и
сигурността, могат да посочат срок за получаване на заявления за участие не
по-кратък от 15 дни от датата на изпращане на обявлението (чл. 136, ал. 3
ЗОП). В тази хипотеза възложителят задължително посочва в обявлението за
обществена поръчка обстоятелствата от изключителна спешност, които
налагат съкращаването на срока.
След изтичане на срока за представяне на заявления и след извършване
на подбора по общия ред на чл. 54 ППЗОП, възложителят обявява с решение
кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в диалога. В решението
се посочват и кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя
изисквания. С решението за предварителен подбор трябва да бъде одобрена
поканата за участие в диалога. Възложителят изпраща покана за участие в
Доколкото при състезателния диалог възложителят не е в състояние да определи средствата за
задоволяване на потребностите си или да извърши оценка на възможностите, които пазарът предлага,
описателният документ може да не е подробен, както обявлението.
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диалога в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 55, ал. 2
ППЗОП.
Особености на етапа на диалога
Вторият етап на процедурата е етапът на диалога. В него могат да
участват само кандидати, които възложителят е поканил след проведения
предварителен подбор.
Началната дата и часа на провеждане на преговорите възложителят
посочва в поканата за участие. Времевите граници за приключване на
диалога варират в зависимост от потребностите, поставените изисквания,
сложността на проекта и т.н.
Законът не съдържа подробна уредба как точно следва да се проведе
етапът на диалога, като е оставил възможност на възложителя да определи
реда за осъществяването му във вътрешните си правила (респективно
изискванията за провеждане на конкретната поръчка, когато няма
задължение за изготвяне на вътрешни правила по чл. 244 ЗОП). ЗОП и
ППЗОП се ограничават до регулиране на основните рамки на преговорите,
така че да се гарантира спазването на принципите при възлагане на
обществени поръчки.
При провеждане на преговорите могат да се обсъждат всякакви
въпроси, с цел да се определят параметрите, които в най-голяма степен
удовлетворяват потребностите на възложителя. Предмет на диалога могат да
бъдат технически изисквания на поръчката, икономически аспекти (цена,
разходи, себестойност и т.н.) или възможни юридически решения във връзка
с изпълнението на договора (разпределение и ограничаване на рисковете,
гаранции, възможно създаване на „дружества adhoc”).
Диалогът се провежда с всеки от участниците поотделно, а
поредността на явяването се определя чрез жребий. Комисията, назначена от
възложителя, провежда преговорите като се придържа към първоначално
определените условия и изисквания. В този смисъл е препоръчително
винаги, когато е налице такава възможност, при изготвяне на описателния
документ те да бъдат формулирани по такъв начин, че да се получи измерим
резултат. Този подход ще доведе до максимални ползи и за двете страни в
процеса на договаряне и ще улесни избора на решения, които биха
удовлетворили нуждите на възложителя.
Направените предложения и постигнатите договорености с всеки от
участниците се протоколират от комисията и се подписват.
Важно законово изискване при провеждане на диалога е възложителят
гарантира равнопоставеност на участниците. Това означава, че всички
трябва да разполагат с една и съща информация, на базата на която да
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изготвят своите предложения, а комисията е задължена да задава едни и
същи въпроси.
Освен това възложителят, респективно членовете на помощния орган,
нямат право да предоставят предложенията или друга конфиденциална
информация, получена от участник при провеждане на диалога, на другите
участници без изрично негово съгласие за всеки конкретен случай (чл.77, ал.
7 ЗОП).
По време на срещите участниците могат да задават въпроси, дават
предложения и повдигат допълнителни дискусии. Тази информация също би
могла да се определи като конфиденциална и в този смисъл
разпространяването й сред останалите е допустимо единствено след писмено
съгласие на субекта.
Диалогът трябва да бъде проведен по такъв начин, че полученият брой
решения трябва да гарантира реална конкуренция, доколкото са налице
достатъчно решения, които удовлетворяват изискванията на възложителя
или допуснати кандидати (чл. 77, ал. 9 ЗОП). Секторните възложители
провеждат диалога до определяне на решението или решенията, които могат
да удовлетворят техните потребности. На крайния етап полученият брой
решения трябва да гарантира реална конкуренция, доколкото са налице
достатъчно решения, които удовлетворяват изискванията на възложителя
или допуснати кандидати (чл. 136, ал. 9 ЗОП).
Възложителят провежда диалога до определянето на решението или
решенията, които могат да удовлетворят неговите потребности. След
достигане до този етап и въз основа на доклада на комисията по чл. 60 от
ППЗОП, възложителят обявява диалога за приключен. Актът, с който се
прави подобно волеизявление е решение, издадено на основание чл. 77, ал.
10 ЗОП (по арг. от чл. 22, , ал. 1, т. 5 ЗОП). Доколкото решението препятства
участието на заинтересованите лица до по-нататъшно участие в
процедурата, то подлежи на обжалване по чл. 196 и сл. от ЗОП.
Възможност за награди или плащания за участниците в диалога
Тъй като участието в процедурата състезателен диалог често е
свързано със значителни разходи, чл. 77, ал. 14 ЗОП дава право възложителят
да предвиди награди или плащания за участниците в диалога. Законодателят
не урежда изрично към кой момент трябва да се уреди тази възможност, но
предвид основната функция на възнаграждението, а именно да стимулира
интереса на повече субекти, които да вземат участие в процедурата, може да
се изведе заключение, че подобна информация следва да се включи в
документацията при откриване на процедурата.
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Възможност за поетапно провеждане на диалога и намаляване
броя на възможните решения
Диалогът може да се проведе на последователни етапи, за да се намали
броят на решенията за обсъждане като се прилага критерият за възлагане и
показателите за оценка, посочени в обявлението за обществена поръчка или
в описателния документ. Когато възнамерява диалогът да се проведе по този
начин, възложителят следва да посочи това в обявлението или описателния
документ. (чл.77, ал.8 ЗОП). Няма пречка, след като е ограничил броя на
кандидатите на етапа на предварителен подбор, да се възползва
допълнително от възможността за намаляване на броя на участниците и на
фазата на диалога. Единственото условие е на крайния етап полученият брой
решения да гарантират реална конкуренция, доколкото са налице достатъчно
решения, които удовлетворяват изискванията на възложителя или
допуснатите кандидати.
Необходимо е да се подчертае, че именно броят на решенията е
предмет на постепенно намаляване по време на диалога, а не броят на
участниците. Това означава, че ако възложителят позволи на участниците да
представят по няколко решения, отстраняването на едно решение не
означава автоматично отпадане на субекта от по-нататъшно участие в
процедурата, в случай че същият е подал повече от едно предложения.
Разглеждане и оценяване на офертите
С решението, с което се обявява диалогът за приключен, постановено
на основание чл. 34, ал.1 ЗОП, възложителят одобрява поканата за
представяне на окончателна оферта. С това решение възложителят
уведомява всички участници, останали на последния етап за приключване на
диалога и ги кани да представят окончателни оферти, въз основа на
решението или решенията, конкретизирани по време на диалога.
Възложителят изпраща покана за представяне на окончателна оферта в тридневен срок съгласно чл. 55, ал.2 ППЗОП.
Участниците представят окончателните си оферти въз основа на
обсъдените и представени в хода на диалога предложения. Окончателните
оферти трябва да са максимално подробни и да съдържат всички необходими
елементи за изпълнение на поръчката.
След получаване на офертите възможностите за обсъждане и
уточняване са ограничени. Възложителят може поиска офертите да бъдат
разяснявани, уточнявани или подобрявани. В никакъв случай това не трябва
да води до препятстване на конкуренцията и до дискриминация по
отношение на участниците в процедурата. Разясненията, уточненията и
подобренията, както и предоставената допълнителна информация не трябва
да променят основните характеристики на офертата или поръчката,
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включително определените потребности и изисквания в обявлението или
описателния документ, ако това може да доведе до нарушаване на
конкуренцията или дискриминация.
Критерий за оценка на офертите
След като участниците представят своите окончателни оферти,
комисията пристъпва към оценката им по предварително определените в
обявлението или описателния документ показатели. Единственият критерий,
въз основа на който се оценяват офертите, е оптимално съотношение
качество/цена, в съответствие с показателите, посочени в обявлението за
обществена поръчка или в описателния документ (чл. 77, ал. 11 ЗОП ).
Възложителят може да проведе допълнителни преговори с участника,
представил оферта, която е с оптимално съотношение качество/цена, за да се
потвърдят финансовите ангажименти или други условия в офертата, като
окончателно се уточнят условията на поръчката. Уточняването на условията
не трябва да води до изменение по същество на основните параметри на
офертата или на поръчката, включително определените потребности и
изисквания в обявлението или описателния документ, както и до нарушаване
на конкуренцията или до дискриминация.
След извършване на всички действия, свързани с оценяване на
окончателните оферти, евентуално искане на разяснения и уточнения от
участниците, включително от участника, представил оферта, която е с
оптимално съотношение качество/цена, комисията изготвя доклад по реда на
чл. 60 ППЗОП.
Приемането на работата на комисията и приключването на
процедурата се извършва по реда на чл. 106 и 108-110 ЗОП.

6.3. Партньорство за иновации
В стратегията „Европа 2020“ иновациите се разглеждат като един от
основните двигатели на бъдещия растеж. Новият законодателен пакет в
областта на обществените поръчки цели да насърчи закупуването на
новаторски продукти, строителство и услуги от публичните органи, като
допринесе за по-доброто съотношение между полученото качество и
вложените публични средства, наред с по-широките икономически,
екологични и обществени ползи.17
Новаторските продукти дават възможност на закупуващите ги
организации да придобият нови технологии, водещи до подобряване на
17

Виж съображение (47 ) от Директива 2014/24/ЕС
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ефективността в определени сектори като например космонавтиката,
отбраната и здравеопазването18.
В случаите, когато нуждата от разработването на новаторски продукт,
услуга или строителство и последващото закупуване на получените в
резултат на това доставки, услуги или строителство, не може да бъде
задоволена посредством наличните на пазара решения, възложителите могат
да приложат правилата на тази нова обособена процедура за възлагане на
поръчки в обхвата на закона – партньорство за иновации.
Съгласно чл. 18, ал. 6 ЗОП партньорство за иновации е процедура, при
която възложителят провежда преговори с допуснатите кандидати след
предварителен подбор с цел да установи партньорство с един или повече
партньори, които да извършват определена научноизследователска и
развойна дейност.
Научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са всички
дейности, които обхващат фундаментални научни изследвания, приложни
научни изследвания и експериментална развойна дейност, като последната
може да включва създаване на прототипи, например устройства за
демонстриране постиженията на нова концепция или нова технология в
съответна или представителна среда (§ 2, т. 24 от ДР на ЗОП).
Легалното определение в §2, т. 18 от ДР на ЗОП определя за иновация
прилагането на нов или значително подобрен продукт, услуга или процес,
включително, но не само, производствени или строителни процеси, на нов
маркетингов подход или на нов метод на организация на стопанските
дейности, работното място или външните отношения.
ЗОП изключва поръчките за услуги за научно-изследователска и
развойна дейност, когато ползите не възникват изцяло за възложителя за
извършване на неговата дейност; както и когато предоставената услуга не се
заплаща изцяло от него (чл. 13, ал.1, т. 15 ЗОП). Този подход насърчава
НИРД, но до производството на прототипи или ограничен обем от
първоначална продукция. За да реализират по-мащабно производство в
резултат от НИРД публичните органи трябва да обявят отделна състезателна
процедура. Именно с цел обединение на етапите по НИРД и търговската
реализация на резултатите от него, в хода на преговорите с един или повече
партньори (наред с уреждането на правата за интелектуална собственост) са
разписани правилата на новата процедура партньорство за иновации.

Широко разпространените технологии като интернет, гласовото разпознаване, сензорни екрани,
GPS и др., са разработени в резултат на правителствено финансирани проекти; Виж СЪОБЩЕНИЕ на
Комисията „Доставки на развойни продукти: Насърчаване на иновациите с цел обезпечаване устойчивостта
и високото качество на обществените услуги в Европа“ на портала на АОП
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/EC/LexUriServ.pdf
18
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Условия за избор на процедурата
Уредбата на процедурата е в чл. 78 ЗОП. Процедурата се открива с
решение по чл. 22, ал. 1, т. 1 ЗОП, с което се одобрява обявлението за
оповестяване откриването на процедурата и документацията за участие.
Всяко лице може да подаде заявление за участие в партньорство за
иновации, в което трябва да представи исканата от възложителя информация
относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с
критериите за подбор.
В документацията за обществената поръчка възложителят мотивира
необходимостта от получаване на новаторска стока, услуга или
строителство, както и невъзможността тя да бъде удовлетворена чрез
наличните на пазара предложения. В документацията възложителят описва
и своите потребности, като посочва кои елементи от описанието са
минимални изисквания, на които трябва да отговарят всички оферти.
Предоставената информация трябва да бъде достатъчно точна, за да
могат заинтересованите лица да определят характера и обхвата на търсеното
решение и да преценят дали да участват в процедурата.
Възложителят определя в документацията и правилата, приложими
към правата върху интелектуалната собственост.
Минимални срокове
Минималният срок за получаване на заявление за участие в
процедурата партньорство за иновации е 30 дни от датата на изпращане на
обявлението за обществената поръчка за публикуване.
Секторните възложители имат възможност при възникване на
обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е
невъзможно спазването на срока, да определят срок за получаване на
заявления за участие, който не може да бъде по-кратък от 15 дни (чл. 137, ал.
4 ЗОП ).
Специфики при преценяване на техническите и професионални
способности на кандидатите
Процедурата партньорство за иновации може да протече на няколко
етапа.
При предварителния подбор възложителят преценява техническите и
професионалните способности на кандидатите в областта на
научноизследователската и развойната дейност и разработването и
внедряването на новаторски решения.
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При предварителния подбор съгласно чл. 78, ал.5 ЗОП възложителят
преценява техническите и професионалните способности на кандидатите в
областта на НИРД и разработването и внедряването на новаторски решения.
Следователно, още при откриването на обществената поръчка трябва да
бъдат ясни изискванията по отношение на критериите за подбор и те трябва
да бъдат свързани с изследователския капацитет на кандидатите.
Това изискване се регламентира предвид установяването на
дългосрочно партньорство и необходимостта от траен ангажимент на
участващия/щите партньор/и, който/които трябва да има/т готовност за
предложение за новаторски продукт, за разработване на неговия прототип в
рамките на процедурата и в случай на одобрение от възложителя – за
реализиране на пилотни серии и закупуване на новаторския продукт от
възложителя.
Не са предвидени специални правила за работа на комисията по
проверка на съответствието на кандидатите с критериите за подбор и
изискванията за личното им състояние, поради което са приложими общите
правила, предвидени в чл. 53-54 ППЗОП, касаещи работата й. След
приключване на работата й комисията представя на възложителя протокол с
резултатите от предварителния подбор, като в срок от 5 работни дни от
приемане на протокола възложителят обявява с решение кандидатите, които
ще бъдат поканени да участват в преговорите. С това решение се посочват и
отстранените кандидати, а така също с него се одобрява и поканата за
представяне на оферти. Последната следва да бъде изпратена на посочните в
решението кандидати в срок от 3 дни, съгласно чл. 55, ал. 2 ППЗОП.
Възможност за поетапно провеждане на преговори и намаляване
на броя на офертите.
Възложителят разполага с възможност, предоставена в чл.78, ал.7 ЗОП
да предвиди поетапно провеждане на преговорите, за да намали броя на
офертите, като приложи критерия за възлагане и показателите за оценка,
посочени в обявлението. Когато възнамерява да използва тази възможност,
възложителят посочва това в обявлението.
Важно! Минималният брой кандидати, които възложителите
могат да поканят да представят оферти, е трима кандидати (чл. 105, ал.
3 ЗОП).
При секторните възложители няма ограничение за броя на
кандидатите, поканени да представят оферти, след като възложителят е
приложил обективни и недискриминационни правила и критерии за
тяхното намаляване (чл. 144, ал. 5 ЗОП). Съществува обаче изискването
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броят на поканените кандидати да е достатъчен, за да се гарантира
реална конкуренция.
Критерий за оценка
Преговорите засягат както първоначалните, така и последващите
оферти. Няма ограничение в това колко броя последващи оферти да
представят участниците.
В чл. 78, ал. 12 ЗОП е посочено, че при провеждане на преговорите
възложителят информира писмено всички участници, чиито оферти не са
отстранени, за всякакви промени в техническите спецификации или в друг
документ от документацията за обществена поръчка, различен от този, в
който се определят минималните изисквания.
Важно! След внасянето на такива промени възложителят
предоставя на участниците достатъчно време, за да променят и да
предтавят отново изменените оферти.
Тези правила важат по отношение на първоначалните и последващите
оферти, но не са приложими към окончателните оферти, които следва да се
представят на възложителя. Изрично в чл. 78, ал. 8 ЗОП е предвидено, че по
отношение на окончателните оферти не се провеждат преговори за
подобряване на тяхното съдържание.
Важно! При възлагане на обществена поръчка чрез партньорство за
иновации възложителят оценява офертите само по критерия оптимално
съотношение качество/цена.
Минималните изисквания и показателите за оценка не подлежат на
преговори и не могат да се променят.
При провеждане на преговорите възложителят е длъжен да гарантира
равнопоставеност на участниците, като не предоставя информация по начин,
който може да даде предимство на някои участници за сметка на други (чл.
78, ал. 11 ЗОП).
Възложителят няма право да предоставя предложенията или друга
конфиденциална информация, получена от участник в преговорите, на
другите участници без изрично негово съгласие за всеки конкретен случай.
След приключване на работата на комисията по оценяване на
офертите, тя изготвя доклад по реда на чл. 60 ППЗОП, а приемането на
работата й и приключването на процедурата става по реда на чл. 106 и 108110 ЗОП.

246

Договор за партньорство
В чл. 78, ал. 14-20 ЗОП са установени правилата относно сключването
на договора за партньорство за иновации.
Този договор цели разработването на новаторски продукт, услуга или
строителство и последващото придобиване на получените в резултат на това
доставки, услуги или строителство, при условие че те съответстват на нивата
на изпълнение и на максималните разходи, договорени между възложителя
и участника/участниците;
Важно! Прогнозната стойност на обществената поръчка се
определя като се взема предвид максималната прогнозна стойност без ДДС
на научноизследователските и развойните дейности, които ще се
извършват на всички етапи от предвиденото партньорство, както и на
доставките, услугите или строителството, които ще се разработват и
доставят в края на предвиденото партньорство (чл. 21, ал. 13 ЗОП ).
Договорът урежда изпълнението на поръчката на последователни
етапи съобразно стъпките в процеса на научни изследвания и иновации,
които могат да включват производството на продуктите, предоставянето на
услугите или извършването на строителството.
В него се определят междинните цели, които трябва да се постигнат,
както и вноските за заплащане на съответно възнаграждение.
Важно! Възложителят може да приключи партньорството за
иновации след всеки етап, а при партньорство за иновации с няколко
партньори - да намали техния брой, чрез прекратяване на отделните
договори, ако е посочил тази възможност и условията за това в
документацията за обществената поръчка.
Възложителят гарантира, че различните етапи на партньорството
отразяват степента на новаторство на предложеното решение и
последователността на научноизследователските и иновационните
дейности, необходими за разработването на новаторското решение.
Важно! Очакваната стойност на придобиваните доставки, услуги
или строителство трябва да е съразмерна на инвестицията, необходима за
тяхното разработване.
Възложителят няма право да разкрива на другите партньори
предложените решения или друга конфиденциална информация,
предоставена от даден партньор в рамките на партньорството, без изрично
негово съгласие за всеки конкретен случай.
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7. Конкурс за проект
Приложение
Конкурс за проект е процедура, при която възложителят придобива
план или проект, избран от независимо жури въз основа на проведен конкурс
със или без присъждане на награди, основно в областите на градското и
селищното устройство, архитектурата, инженеринговата дейност или на
обработката на данни (чл. 18, ал. 8 ЗОП).
Според броя на етапите, на които се провежда, конкурсът за проект
може да бъде открит или ограничен.
При открит конкурс всички заинтересовани лица могат да представят
проекти.
При ограничен конкурс възложителят може да ограничи в обявлението
броя на участниците, които ще покани да представят проекти, но техният
брой не може да е по-малък от 5 (чл. 83 ППЗОП). В този случай възложителят
определя ясни и недискриминационни критерии за намаляване броя на
кандидатите. Проекти могат да представят само кандидатите, поканени от
възложителя.
Конкурсът за проект може да бъде проведен като част от процедура за
възлагане на обществена поръчка за услуга. В този случай при оределяне на
прогнозната стойност се включват стойността без ДДС на услугата и всички
евентуални награди или плащания за участниците (чл. 80, ал. 2 ЗОП).
Друг начин за удовлетворяване на потребността е конкурсът за проект
да се проведе самостоятелно, а услугата да бъде възложена впоследствие
чрез процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1,
т. 9 ЗОП. Тази възможност задължително се посочва в обявлението за
конкурс за проект, а в прогнозната стойност се включва общата сума на
наградите и плащанията, както и прогнозната стойност без ДДС на услугата.
За провеждане на процедурата възложителят изготвя документация,
която съдържа:
- проектната задача и указания за изпълнението й;
- всички технически данни, необходими за изпълнението на проекта;
- критериите за оценка на проекта, тяхната относителна тежест и
начина за определяне на комплексната оценка на проекта;
- други документи, които възложителят предоставя или на които се
позовава, за да определи характеристиките на поръчката или проекта и реда
за провеждане на процедурата, или които са необходими за подготовката на
проектите.
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Важно! Когато се провежда конкурс за проект в областта на
инвестиционното проектиране, проектната стойност на строежа
задължително се включва като показател за оценка на конкурсните
проекти.
В защита на принципите за равнопоставеност и свободна и лоялна
конкуренция в ЗОП и ППЗОП са предвидени някои изисквания, свързани с
участието на лицата в конкурс за проект.
Съгласно чл. 80, ал. 4 ЗОП възложителят не може да ограничава
участието в конкурс за проект чрез:
- посочване на национален признак или териториален обхват;
- изискване за определена правно-организационна форма на
участника.
По отношение участието в конкурс за проект в чл. 84 ППЗОП са
поставени следните ограничения:
- всеки участник има право да представи само един проект;
- едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно
обединение;
- лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде
подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава
самостоятелно заявление за участие или проект.
Жури
Друга особеност на разглежданата процедура е свързана с помощния
орган на възложителя. Вместо от комисия, процедурата се провежда от жури,
което е независимо при вземането на решения или изразяването на
становища. Независимо от тази и други особености в работата на журито,
принципът на равнопоставеност трябва да бъде гарантиран, така че и по
отношение на членовете на журито трябва да се следи за липса на конфликт
на интереси с кандидатите или участниците. За определяне на членовете на
журито е предвиден специфичен ред.
Съгласно този ред още в обявлението за конкурса възложителят може
да посочи поименно лицата, номинирани за членове на журито и за резервни
членове. Ако лицата не са обявени на този етап, това трябва да бъде
направено чрез профила на купувача най-късно 14 дни преди крайния срок
за получаване на конкурсните проекти (чл. 86, ал. 1 ППЗОП).
Всяко лице, което е заинтересовано от участие в конкурса може да
подава до възложителя писмено мотивирано възражение срещу номиниран
член на журито и срещу резервен член, с когото е в отношения, които
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пораждат конфликт на интереси. Възражението се подава в 3-дневен срок от
обявяване на номинираните лица.
Ако възраженията, подадени в срока, са основателни, в 3-дневен срок
възложителят заменя съответното номинирано лице. Окончателният
поименен състав на журито и на резервните членове се обявява най-късно до
крайния срок за получаване на конкурсните проекти. Оповестяването е чрез
профила на купувача.
Окончателно определените лица се назначават за жури със заповед на
възложителя. В заповедта, освен поименния състав на журито се определя:
- лицето, определено за председател;
- сроковете за извършване на работата;
- място на съхранение на документите, свързани с конкурса за проект,
до приключване на работата на журито.
Нормативната уредба не поставя изискване по отношение числеността
на журито, освен броят на членовете да е нечетен. Допуска се също и
възможността членове на журито да са външни лица.
По-важният въпрос разбира се е неговата компетентност. Съгласно чл.
88, ал. 1 ППЗОП, когато от участниците в конкурса се изисква определена
професионална квалификация или правоспособност, най-малко една трета от
членовете на журито трябва да имат същата или еквивалентна квалификация
или правоспособност. Следователно, налице е специфично императивно
изискване, което касае конкретнио професионалната квалификация или
правоспобност, т.е. това изискване не може да бъде удовлетворено само чрез
опит на член на журито в дадена област, нито чрез наличие на сходна
квалификация или правоспособност.
Друга особеност е независимостта на журито – на него не могат да се
дават указания във връзка с оценяване на проектите. Решенията на журито
относно оценките са независими и окончателни. Когато е необходимо,
журито предлага на възложителя да възлага експертизи, изготвени от
външни лица - експерти
Членовете на журито са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата,
които са узнали във връзка със своята работа. За това обстоятество, както и
относно липсата на конкфликт на интереси с кандидатите или участниците,
тези лица представят писмени декларации.
Заседанията на журито се протоколират, а след приключване на
работата му се изготвя доклад, който се предава на възложителя заедно с
цялата документация на конкурса.

7.1. Провеждане на открит конкурс за проект
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При открит конкурс всички заинтересовани лица могат да представят
проекти. Конкурсният проект и документите за участие в открития конкурс
се представят по реда на чл. 47, ал.1 и чл. 48, ал.2 и ал.3 ППЗОП.
Конкурсният проект и документите се представят в запечатана
непрозрачна опаковка, върху която се посочва:
- наименованието на участника, включително на участниците в
обединението, когато е приложимо;
- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и
електронен адрес;
- наименованието на конкурса.
Налице е специфично изискване, предвидено в чл. 89, ал.3 ППЗОП,
съгласно което в опаковката документите, свързани с личното състояние и
критериите за подбор се обособяват в отделен непрозрачен плик, върху
който се посочват данни за участника.
При получаването върху опаковката се отбелязват поредният номер,
датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.
Документи за участие, които са представени след изтичане на крайния срок
за получаване или в незапечатана или опаковка с нарушена цялост, не се
приемат. При тази процедура също се дава възможност на всички лица,
които към момента на изтичане на крайния срок за получаване на
документите са се явили на определеното място, да бъдат включени в списък
и да подадат документите си.
Длъжностни лица
Осигуряването на анонимност при разглеждане на проектите изисква
да бъдат извършени някои предварителни действия. За целта след изтичане
на срока за получаване на конкурсните проекти възложителят определя
длъжностни лица, които са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, станали
им известни във връзка с извършваните действия. Лицата представят
писмени декларации за този знгажимент.
Длъжностните лица извършват последователно следните действия:
- отварят опаковките и проверяват дали всички документи извън
проекта са поставвени в отделен запечатан непрозрачен плик;
- проверяват състоянието на конкурсните проекти. Когато за някои от
проектите се установи, че са във вид, който позволява да се наруши
анонимността им, длъжностните лица ги предават на възложителя,
придружени с доклад, в който описват констатираните несъответствия, и
предлагат проектите да не се допускат до участие в процедурата.;
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- на всеки конкурсен проект се присъжда отделен номер, който се
поставя върху всички материали в опаковката. Ако върху плика с
документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор не са
посочени данни за участника, присъденият номер се поставя и върху този
плик.;
- съставят списък на номерата и на съответстващите им имена на
участниците.;
- поставят списъка се поставя в непрозрачен плик и го запечатват.;
- предават всички материали на журито.
Журито разглежда и оценява представените проекти на закрити
заседания въз основа на критериите, посочени в обявлението и в
документацията за конкурса, и класира проектите, които отговарят на
предварително обявените условия.
При разглеждането и оценяването на проектите журито при
необходимост отбелязва въпроси, свързани с различни аспекти на проектите,
които се нуждаят от изясняване.
Възложителят е длъжен да обяви по подходящ начин датата, часа и
мястото за провеждане на публично заседание на журито, на което се
обявяват резултатите от оценяването и класирането на проектите. На
заседанието имат право да присъстват участниците в процедурата или техни
упълномощени представители, както и представители на средствата за
масово осведомяване. На заседанието се отваря и пликът, в който е списъкът
с имената на участниците и съответстващите им проекти. Журито съобщава
имената на участниците, чиито проекти са класирани.
Журито разглежда документите, свързани с личното състояние и
критериите за подбор на участниците, чиито проекти са класирани. При тази
процедура също се прилага възможността за допълване на документите или
изправяне на установени несъответствия, като се прилага същият ред. При
необходимост на този етап може да се изясняват и въпросите, отбелязани от
журито във връзка с проектите.
Журито изготвя доклад за работата си, който съдържа:
- състава на журито, включително промените, настъпили в хода на
неговата работа;
- номера и датата на заповедта за назначаване на журито, както и
заповедите, с които се изменят сроковете за работата и състава му;
- участниците в конкурса;
- кратко описание на работния процес, включително действията,
свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на проектите;
- оценките на проектите и обосновките за решенията на журито;
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- класираните проекти и участниците, предложени за награждаване;
- проектите, предложени да отпаднат от участие, тъй като не отговарят
на предварително обявените условия, когато е приложимо и мотивите за
това;
- участниците, предложени за отстраняване, когато е приложимо и
мотивите за това;
- особените мнения на членовете на журито, когато има такива.
Към доклада се прилагат всички документи, изготвени в хода на
работата на журито, като протоколи, оценителни таблици, мотивите за
особените мнения и др.

7.2. Провеждане на ограничен конкурс за проект
Формата и начина на представяне на заявлението за участие в
ограничен конкурс за проект се представя по реда, описан по-горе за
открития конкурс за проект. Разликата е в съдържанието на опаковката,
което включва само документи, свързани с личното състояние и критериите
за подбор.
На този етап не се представят проекти, така че не е необходимо да се
извършват някакви специални действия по подготовка на документите преди
разглеждането им от журито.
Предварителният подбор при ограничения конкурс за проект се
извършва по същия начин, както при всяка от другите двуетапни процедури.
Журито представя на възложителя протокол с резултатите от подбора.
В срок 5 работни дни от датата на приемане на протокола
възложителят обявява с решение кандидатите, които ще бъдат поканени да
представят конкурсни проекти. В решението се включват и кандидатите,
които не отговарят на обявените от възложителя изисквания и мотивите за
това.
Възложителят изпраща покани на одобрените кандидати да представят
проекти. Срокът, в който се изпращат поканите е 3-дневен и започва да тече:
- от изтичане на срока за обжалване, ако решението не е обжалвано, а
ако е обжалвано – не е направено искане за налагане на времнна мярка или
- влизане в сила на определението, с което е отхвърлено искането за
временнаа мярка или
- влизане в сила на решението, когато е наложена временна мярка.
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Проектът се представя по реда, както е описан за открития конкурс.
Разликата е в съдържанието на опаковката, което следва да включва само
проекта.
След изтичането на срока за получаване на конкурсните проекти
възложителят определя длъжностни лица, които да извършат предварителни
действия по осигуряване анонимността на проектите преди тяхното
разглеждане от журито. Лицата са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата,
станали им известни във връзка с извършваните от тях действия, за което
представят писмени декларации.
Длъжностните лица отварят опаковките, проверяват за състоянието на
конкурсните проекти и поставят номер на тези, чиято анонимност е
гарантирана. Останалите се предават на възложителя, придружени с доклад,
в който се описват констатираните несъответствия и се предлага проектите
да не се допускат до участие в процедурата.
Длъжностните лица съставят списък на номерата и на съответстващите
им имена на участниците. Списъкът се поставя в непрозрачен плик,
запечатва се и заедно с материалите, които се отнасят до проектите се
предават на журито.
Редът за разглеждане и оценяване на проектите, както и относно
начина, по който приключва работата на журито е аналогичен на този, който
се прилага при открит конкурс за проект.
В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада на журито възложителят
издава решение за класирането на участниците в конкурса, както и за
наградите и за плащанията, когато е приложимо.
Както и при останалите процедури конкурсът за проект може да
приключи по два възможни начина:
- с класиране на участниците и/или присъждане на награди и/или други
плащания или
- с прекратяване.
Хипотезите, при които процедурата се прекратява, са следните:



не е подадено нито едно заявление за участие или нито един
конкурсен проект;
всички конкурсни проекти не отговарят на предварително
обявените условия от възложителя.

Възможност за прекратяване на процедура конкурс за проект е налице
в два случая:


подадено е само едно заявление за участие или един конкурсен
проект;
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има само един конкурсен проект, който отговаря на предварително
обявените условия от възложителя.

Възложител, който е провел конкурс за проект, изпраща обявлението
за резултатите от конкурса в срок до 30 дни от приключването му.

8. Специфични техники и инструменти за възлагане
Специфичните техники и инструменти улесняват възложителите в
процеса по възлагане на обществени поръчки и участието на стопанските
субекти в него, като същевременно са широко приложими при възлагането
на електронни поръчки.
Чрез тях се пести време и средства, намалява се административната
тежест, увеличава се прозрачността, подобрява се достъпът на малките и
средни предприятия до пазара на обществени поръчки, увеличава се
конкуренцията, а така също се осигурява превенция срещу корупционни
рискове и други незаконосъобразни практики.
Важно! Специфичните техники и инструменти (електронен
каталог; електронен търг; рамково споразумение; динамична система за
покупки) не са самостоятелни процедури за обществени поръчки. Те
служат за оценка на офертите по електронен път и/или избор на
изпълнител на обществената поръчка, съгласно обявените от
възложителя условия при нейното оповестяване.
8.1. Електронен каталог
Основни изисквания при използването на електронни каталози
Електронният каталог е формат за представяне и организиране на
информацията в офертата по сходен начин за всички участници, който
подлежи на електронна обработка. Каталогът е приложим за всяка
обществена поръчка, която се възлага чрез електронни средства от
публичните и секторни възложители, независимо от нейния обект.
Възложителите могат да поискат офертите да бъдат представени под
формата на електронен каталог или да включват електронен каталог, когато
възлагат обществени поръчки чрез използване на електронни средства.
Офертите, представени под формата на електронен каталог, могат да
бъдат придружени от други документи, които да ги допълват.
Изискването на възложителя за представяне на офертите под формата
на електронен каталог се посочва в обявлението или в поканата за
потвърждаване на интерес (чл. 92, ал. 1 ЗОП).

255

Възложителите имат задължение да посочат в документацията за
обществената поръчка необходимата информация относно формата,
използваното електронно оборудване, организацията и техническите
изисквания за осъществяване на връзка с оборудването (чл. 92, ал. 2 ЗОП).
Участниците трябва да изготвят електронни каталози за определена
обществена поръчка, които да съответстват на:
- установените от възложителя
електронен формат;

технически спецификации и

- изискванията за електронните средства за комуникация и на
допълнителни изисквания, установени от възложителя в съответствие с чл.
39 ЗОП.
Важно! В електронен каталог, подаден за конкретна процедура за
обществена поръчка, могат да се включат единствено продукти,
строителство или услуги, които отговарят на изискванията на
възложителя за конкретната поръчка (чл. 92, ал. 5 ЗОП). Това означава, че
участниците могат да използват информацията от техни общи каталози,
като само я адаптират за конкретните продукти, изисквани от
възложителя.
8.2. Електронен търг
Провеждане и приключване на електронен търг – специфични
изисквания към използваните електронни средства
Електронният търг е повтарящ се електронен процес, който започва
след първоначална цялостна оценка на офертите и позволява те да бъдат
класирани чрез методи за автоматично оценяване на представените в
офертите нови, по-ниски цени и/или нови стойности, засягащи определени
елементи от офертите (чл. 89, ал. 1 ЗОП).
Възложителите могат да провеждат електронен търг при възлагането
на поръчка чрез открита процедура, ограничена процедура, състезателна
процедура с договаряне или процедура на договаряне с предварителна
покана за участие, включително и в случаите на възлагане на обществена
поръчка в рамките на ДСП (чл. 89, ал. 4- 5 ЗОП).
Не могат да бъдат обект на електронен търг обществени поръчки за
услуги и строителство, които имат за предмет интелектуална дейност,
включително дейности по проектиране на строителни обекти, и които не
подлежат на автоматична оценка с електронни средства.
Важно! Елементи, които подлежат на автоматична оценка с
електронни средства без намеса на възложителя са елементи, които се
подават на количествено изразяване в цифри и проценти.
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Изпълнител на обществена поръчка чрез електронен търг може да
бъде избран, само когато техническите спецификации на поръчката могат
да бъдат точно определени.
Използването на електронен търг се посочва в обявлението, с което се
оповестява откриването на процедурата, или в поканата за потвърждаване на
интерес.
В документацията за обществената поръчка, свързана с провеждане на
електронен търг, се включва най-малко следната информация:
- показателите за оценка на офертите, които ще бъдат предмет на
електронен търг, при условие че тези показатели са количествено
определими и могат да се изразят в цифри или в проценти;
- стъпката, мерната единица и други технически параметри, свързани
с автоматичното подаване и оценяване на офертите, а когато е приложимоминимални и/или максимални стойности на показателите по т. 1, които могат
да бъдат предлагани;
- информацията, която ще бъде предоставена на участниците в хода на
електронния търг, и когато е необходимо - кога ще им бъде предоставена;
- информацията, свързана с реда за провеждане на електронния търг;
- условията, при която участниците могат да подават нови
предложения;
- информация, свързана с използваното електронно оборудване, както
и редът, условията и техническите изисквания за свързване.
Важно! Електронният търг не може да се прилага, ако
предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.
Провеждането на електронен търг се основава на:
- цени, когато поръчката се възлага единствено въз основа на цената;
- цени и/или нови стойности на показателите, когато критерият за
възлагане е оптимално съотношение качество/цена или най-нисък разход,
при използването на подход за разходна ефективност.
Назначената от възложителя комисия трябва да е извършила
първоначална оценка на офертите в съответствие с избрания критерий за
възлагане, преди провеждането на електронния търг.
Възложителят изпраща чрез електронни средства едновременно
покана до всички участници, чиито оферти са допуснати.
Поканата съдържа:
- резултата от първоначалната оценка на всяка оферта;
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- реда за свързване към използваното електронно оборудване;
- дата и час за начало на електронния търг;
- начина на приключване на електронния търг;
- математическата формула, приложимите показатели, тяхната тежест
и мерните единици, когато критерият за възлагане е оптимално съотношение
качество/цена.
Важно! Когато са предвидени варианти, за всеки от тях се изготвя
отделна формула.
Електронният търг може да се проведе на последователни етапи, като
на всеки етап може да се обявява броят на участниците.
Провеждането на електронния търг не може да започне по-рано от два
работни дни след датата на изпращане на поканите.
Провеждането следва да се организира по начин, който дава
възможност на всеки участник да определи относителното си място в
класирането във всеки момент, като на участниците може да се предостави
информация за предложени в хода на търга цени или стойности от другите
участници, при условие че е предвидено в поканата.
Важно! Предоставянето на информация в хода на електронния търг
не може да води до разкриване на самоличността на участниците.
Електронният търг приключва при настъпването на едно или повече
от следните събития:
1) с настъпването на датата и часа, посочени в поканата, или;
2) когато не са получени нови предложения, отговарящи на
изискванията на възложителя - след изтичане на определен в поканата срок,
или
3) когато всички етапи на електронния търг, определени в поканата, са
завършили.
Когато възложителят възнамерява да приключи електронния търг чрез
вариант (3), той посочва времевия график за провеждане на всеки етап от
електронния търг в поканата за участие.
Възложителят определя изпълнител на обществената поръчка въз
основа на провеждането на електронен търг и сключва договор с него.
Секторните възложители възлагат поръчки в обхвата на създадена
квалификационна система за строителство, доставки или услугите чрез
ограничена процедура или процедура на договаряне с предварителна покана
за участие. В тези случаи, възложителят посочва в поканата за представяне
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на оферти или за участие в преговори дали се предвижда провеждане на
електронен търг при определяне на изпълнител (чл. 142, ал. 1 ЗОП).
Възложители в областта на отбраната и сигурността могат да
провеждат електронен търг при възлагането на поръчка чрез ограничена
процедура или процедура на договаряне с предварително публикуване на
обявление за поръчка, както и при провеждане на вътрешен конкурентен
избор въз основа на рамково споразумение, когато техническите
спецификации на обществената поръчка могат да бъдат точно определени
(чл. 170, ал. 1 ЗОП).

8.3. Рамково споразумение
Правила за сключване на рамково споразумение
Рамковите споразумения се разглеждат като ефективен инструмент за
възлагане на поръчки, който е широко приложим и във връзка с използването
на електронни средства за комуникация19.
Рамковото споразумение е споразумение, сключено между един или
повече възложители и един или повече изпълнители с цел да се определят
условията на поръчките, които ще се възложат през определен период,
включително относно цените, а при възможност - и предвидените
количества.
Съгласно действащото законодателство в областта рамковото
споразумение може да се сключва въз основа на процедурите, предвидени в
закона, и при наличие на предпоставките за тяхното провеждане, за разлика
от отменения ЗОП, който изключваше процедурата на договаряне без
обявление.
Независимо от възможностите за прилагане на пълния набор от
процедури, следва да се има предвид, че последващите поръчки трябва да се
придържат към изискванията за продуктите, установени в споразумението за
срока на неговото действие и не могат да бъдат съществено променяни.
Поради това, рамковото споразумение се препоръчва в случаите на възлагане
на повтарящи се и еднородни покупки, което пести време и средства за
организиране на нова процедура за обществена поръчка.
Срок на рамковото споразумение и на договорите, сключени в
негов резултат
В сила от 01.07.2017 г. възложителите използват единна национална електронна уеб-базирана
платформа при възлагане на обществени поръчки чрез динамична система за покупки, рамково
споразумение и квалификационна система (чл. 40, ал. 1 ЗОП).
19
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Срокът на рамковото споразумение, сключено от публичен
възложител, не може да бъде по-дълъг от 4 години, а от секторен възложител
- 8 години.
По-дълъг срок е допустим при наличието на изключителни случаи и
по причини, свързани с предмета на рамковото споразумение, за които
възложителят е дължен да посочи мотивите в обявлението на поръчката.
Отличителна особеност на рамковото споразумение е неговият
„затворен“ характер по отношение на страните, които го сключват.
Възложителите и стопанските субекти, които не са страна по конкретно
рамково споразумение от самото начало, не следва да го използват.
В случаите на рамково споразумение, сключвано за нуждите на
няколко възложители или от централен орган за покупки, в обявлението за
обществена поръчка и в рамковото споразумение следва да се посочи кръгът
от лица, които могат да се ползват от него.
Когато възложителите не могат да бъдат поименно посочени, те трябва
да бъдат ясно и недвусмислено определени чрез посочване на дадена
категория възложители в рамките на ясно определен географски район.
Важно! След сключване на рамково споразумение не се допуска
включването на нови изпълнители. Възложителите нямат право да
използват рамковите споразумения по начин, който предотвратява,
ограничава или нарушава конкуренцията (чл. 81, ал.6-7 ЗОП).
Рамковото споразумение се сключва с един или повече изпълнители
като се спазват правилата на избраната процедура по ЗОП. Преценката дали
споразумението да е с един или повече от един изпълнител, е на
възложителя.
Индивидуалните договори, резултат на рамково споразумение, се
сключват въз основата на правила, определени в самото рамково
споразумение при спазване на принципите на Договора за функционирането
на Европейския съюз, включително и на произтичащия от тях принцип за
равнопоставеност и недопускане на дискриминация20.
Сключване на договор в резултат на рамково споразумение с един
изпълнител
Когато в рамковото споразумение са определени всички условия,
възложителят сключва договор за обществена поръчка, като прилага тези
условия (чл. 82, ал. 1 ЗОП).

20

Виж чл. 2 ЗОП
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Когато в рамковото споразумение не са определени всички условия,
възложителят писмено изисква от лицето, с което е сключено
споразумението, да допълни своята оферта (чл. 82, ал. 2 ЗОП).
Процедурите по ЗОП завършват с решение за определяне на
изпълнител по договор за обществена поръчка, включително по договор,
сключен въз основа на рамково споразумение.
Важно! Решение за определяне на изпълнител не се издава в случаите
на поръчки, възлагани след сключване на рамково споразумение с един
изпълнител, когато в него са определени всички условия (чл.22, ал.6 ЗОП).
Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка
преди изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на
заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за
решението за определяне на изпълнител, когато договорът се сключва въз
основа на рамково споразумение с един участник (чл.112, ал.71 т.3 ЗОП).
Сключване на договор в резултат на рамково споразумение с
повече от един изпълнител
В случай, че рамковото споразумение е сключено с повече от един
изпълнител, в него трябва да са посочени условията, въз основа на които ще
бъде определен изпълнителят по всеки конкретен договор.
Когато не са определени всички условия, за всеки договор, който
предстои да бъде сключен, възложителят провежда вътрешен конкурентен
избор за определяне на изпълнител.
Правила за вътрешен конкурентен избор
Възложителят посочва в обявлението, в документацията за обществена
поръчка и в рамковото споразумение критерия, въз основа на който ще се
провежда вътрешен конкурентен избор, а когато е приложимо - и
показателите, и методиката за оценка на офертите.
За провеждане на вътрешен конкурентен избор възложителят може да
приложи показателите и методиката за оценка, използвани за сключване на
рамковото споразумение, да ги прецизира, когато е необходимо, или да
включи нови показатели и методика, когато това е подходящо (чл.82, ал.6
ЗОП).
В рамките на вътрешния конкурентен избор възложителят:
- отправя писмена покана до лицата по рамковото споразумение;
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- определя подходящ срок за получаване на оферти, като взема
предвид сложността на предмета на поръчката и времето, необходимо за
изготвяне на офертите.
Когато възложителят провежда вътрешен конкурентен избор въз
основа на рамково споразумение, срокът за получаване на оферти по чл. 82,
ал. 4, т. 2 ЗОП не може да бъде по-кратък от 10 дни (чл. 78 ППЗОП), а в
случаите по чл. 93 ЗОП - не по-кратък от 5 дни.
- съхранява офертите до изтичането на срока за получаването им;
- назначава комисия, която разглежда и класира офертите;
- определя с решение изпълнител на обществената поръчка въз основа
на определения критерий за възлагане на поръчката и сключва договор или
преустановява вътрешния конкурентен избор.
Рамково споразумение с определени всички условия, сключено с
повече от един изпълнител
Възложителят възлага строителство, доставки и услуги в обхвата на
рамковото споразумение като:
1. Прилага условията, посочени в него (чл. 82, ал. 1 ЗОП);
2. Провежда вътрешен конкурентен избор сред избраните изпълнители
по рамковото споразумение, ако е предвидил тази възможност в
документацията на обществената поръчка за сключване на рамковото
споразумение. Тази възможност се прилага и по отношение на отделни
позиции от рамковото споразумение (чл. 82, ал. 7 ЗОП).
Когато в документацията е предвидена възможността за вътрешен
конкурентен избор, възложителят посочва в документацията обективни
критерии, въз основа на които се взема решение за провеждане на вътрешен
конкурентен избор или директно прилагане на условията по рамковото
споразумение, както и кои от договорените показатели ще бъдат обект на
вътрешен конкурентен избор.
Сключване на рамково споразумение и на договори на негова
основа
Преди сключването на рамково споразумение или възлагане на
поръчка въз основа на рамково споразумение възложителят изисква от
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи,
удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата,
както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се
представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива (чл. 67, ал.
6 ЗОП).
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Важно! Разпоредбата на чл. 67, ал. 6 ЗОП не се прилага при възлагане
на поръчка въз основа на рамково споразумение, сключено с един участник,
в което са определени всички условия (чл. 67, ал. 7 ЗОП).
При сключването на рамково споразумение участниците, определени
за изпълнители, представят документите по чл. 67, ал. 6 и чл. 112, ал. 1, т. 1
и 4 ЗОП.
Когато възложителят е посочил, че ще сключи рамково споразумение
с повече изпълнители и някой от определените за изпълнители откаже да
сключи рамково споразумение, възложителят може да покани следващия в
класирането участник, когато е приложимо.
Важно! В случаите на сключване на договор, въз основа на рамково
споразумение, страните нямат право да променят съществено по смисъла
на чл.116, ал.5 ЗОП условията, определени в него.
Специфични изисквания при рамкови споразумения в областта на
отбраната и сигурността
Специфичните изисквания за рамковите споразумения са уредени чл.
чл. 168-169 ЗОП.
Когато възложителят сключва рамково споразумение с няколко лица,
техният брой не може да бъде по-малък от трима, при условие че е налице
достатъчен брой потенциални изпълнители, които отговарят на критериите
за подбор, и/или достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително
обявените условия на възложителя.
Рамковите споразумения се сключват за срок не по-дълъг от 7 години.
Допуска се по-дълъг срок, когато предвид очаквания експлоатационен живот
на доставените стоки, съоръжения или системи промяната на изпълнителя
може да предизвика технически затруднения. Възложителят посочва
мотивите за това в обявлението.
Използване на рамково
централизирано възлагане

споразумение

в

случаите

на

С оглед на възможностите за закупуване на големи обеми,
централизираното възлагане спомага за повишаване на конкуренцията.
Централизираните покупки са особено подходящи за възлагане чрез
електронни средства за комуникация, включително, поради възможностите
за автоматична обработка на данните.
Рамковото споразумение е широко използван способ за придобиване
на строителство, доставки и/или услуги чрез възлагане на обществени
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поръчки от централен орган за покупки (ЦОП), който предлага
централизирани дейности по закупуване.21
Възложителите отговарят за законосъобразността на извършваните от
тях действия, свързани с избор на изпълнител и възлагане на конкретните
договори за обществени поръчки по сключеното от централния орган
рамково споразумение.
Те имат право да се ползват от рамковите споразумения и договорите,
сключени от ЦОП, установен в друга държава членка, в случай че
конкретният възложител е посочен в тях. Прилага се законодателството на
държавата членка, в която е установен централният орган за покупки (чл. 98,
ал. 2 ЗОП).
Важно! Възложителите не могат да използват възможностите за
закупуване на покупки от централен орган, установен в друга държава
членка, с цел заобикаляне на закона (чл.98, ал.3 ЗОП).
Използване на електронен каталог при рамково споразумение
Възложителите могат да предвидят в документацията за рамковото
споразумение офертите да се представят под формата на електронни
каталози.
Когато това е предвидено, и е сключено рамково споразумение с
повече от един изпълнител след подаване на оферти под формата на
електронни каталози, възложителите могат да предвидят възможност да
проведат вътрешен конкурентен избор за конкретните поръчки, като:
- в поканата за вътрешен конукрентен избор поставят условие към
участниците да актуализират общите си каталози в частта, съответстваща на
изискванията на конкретната поръчка;
В този случай общ електронен каталог е този, който е представен в
процедурата, в резултат на която е сключено рамковото споразумение и този
електронен каталог следва да се актуализира съобразно конкретната
поръчка, която е предмет на вътрешен конкурентен избор (чл. 93, ал. 1, т. 1
ЗОП).;
- съберат от вече подадените електронни каталози за конкретната стока
необходимата информация за съставяне на оферти, при условие, че тази
възможност е посочена в документацията за обществената поръчка;
Когато възложителите вземат информация от електронните каталози
за оферираните предложения, за да проведат вътрешния конкурентен избор,
те уведомяват участниците за датата и часа, когато възнамеряват да съберат
21
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информацията от каталозите, като осигуряват достатъчен срок между
уведомяването и действителното събиране, за да могат участниците да дадат
своето съгласие да бъде използвана подадената от тях информация. (чл. 93,
ал. 2 ЗОП).
След изтичане на определения срок за събиране на информацията и
преди да извършат класирането на офертите, съгласно чл. 93, ал.3 ЗОП,
възложителите предоставят събраната информация на съответния участник,
за да му дадат възможност да я оспори или потвърди.
Важно: Срокът за получаване на оферти за провеждането на
вътрешния конкурентен избор по реда на чл. 93 ЗОП не може да бъде пократък от 5 дни (чл. 78 ППЗОП).

8.4. Динамична система за покупки (ДСП)
Динамичната система за покупки (ДСП) е изцяло електронен процес,
който възложителите могат да използват при често осъществявани поръчки,
чиито типови характеристики отговарят на изискванията им (чл.83, ал.1
ЗОП).
Тази техника за покупки позволява на възложителите да получат
широк диапазон от оферти и така да осигурят оптимално използване на
публичните средства чрез засилена конкуренция по отношение на често
използваните или стандартните продукти, строителство или услуги, които са
налични на пазара.22
Съществените характеристики на ДСП са:
- обменът на информация при възлагането чрез ДСП се осъществява
единствено с електронни средства при условията на чл. 39 ЗОП;
- често осъществяваните поръчки могат да се отнасят до обектите
строителство, доставки и услуги;
- ДСП е отворена през целия си срок на действие за всеки кандидат,
който отговаря на критериите за подбор. Достъпът и участието в нея са
свободни и безплатни за всички заинтересовани лица;
- ДСП не се прилага в областите отбрана и сигурност, поради
отворения характер на системата;
Важно! За разлика от рамковото споразумение, всяко лице може да
подаде заявление за включване в ДСП в рамките на срока на нейното

22

Виж съображение 63 от Директива 2014/24/ЕС

265

действие и да бъде включено в системата, ако отговаря на критериите за
подбор.
Възложителите нямат право да ограничават броя на кандидатите
В случаите, когато ДСП е създадена за по-голям обхват продукти и
очакванията са за по-широко участие на стопанските субекти, е възможно и
подходящо системата да се обособи на отделни категории. Категориите
могат да се определят въз основа на обективни фактори като например:
- максимално допустимия размер на очакваните поръчки, които ще
бъдат възложени в рамките на конкретната категория;
- конкретен географски район, в който те ще се изпълняват, или на
други обективно определени характеристики, свързани с предмета на
поръчката.
Важно! Когато възложителят е разделил ДСП на отделни
категории, той определя за всяка категория нейните характеристики и
приложимите критерии за подбор. Последните следва да са
пропорционални на характеристиките на съответната категория.
Създаване на ДСП
ДСП се създава като се спазват правилата за възлагане на ограничена
процедура.
При създаване на ДСП възложителят трябва да :
- публикува обявление за обществена поръчка, обявление за
предварителна информация или периодично индикативно обявление, в което
да посочи, че създава ДСП и да определи срока за нейното действие;
- посочи в документацията за поръчката най-малко естеството и
прогнозното количество на предвидените покупки, дали ДСП е разделена на
отделни категории, както и информация за това, как функционира ДСП,
включително използваното електронно оборудване, организацията и
техническите изисквания за осъществяване на връзка с оборудването;
- осигури неограничен, пълен и пряк достъп до документацията за
обществената поръчка през целия срок на действие на ДСП.
Включване на кандидати в ДСП
Всяко лице може да подаде заявление за включване в ДСП в рамките
на срока на нейното действие.
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При ДСП, създадени от публични възложители, минималният срок за
получаване на заявления за включване в ДСП е 30 дни от датата на
изпращане на:
- обявлението за обществена поръчка за публикуване или
-поканата за потвърджване на интерес, когато като покана за участие в
процедурата се използва обявление за предварителна информация или
периодично индикативно обявление.
Уредбата за възлагане на обществени поръчки чрез ДСП от секторни
възложители е в чл. 140, ал. 1-6 ЗОП.
Предвиден е специален минимален срок за получаване на заявления за
включване в ДСП, приложим спрямо секторните възложители. Съгласно чл.
140, ал. 1 ЗОП минималният срок за получаване на заявления за участие по
чл. 85, ал. 2 ЗОП за секторните възложители, не може да бъде по-кратък от
15 дни. При съкращаване на срока по чл. 85, ал. 2 ЗОП, възложителят трябва
да посочи обстоятелствата, въз основа на които срокът е съкратен (чл. 140,
ал.2 ЗОП).
След подаване на заявленията за участие в ДСП възложителят
разполага със срок от 10 работни дни да вземе решение относно включването
на кандидата в ДСП, като прилага обявените критерии за подбор. В случай,
че е необходимо извършване на допълнителна проверка относно
изпълнението на критериите за подбор, срокът може да бъде удължен до 15
работни дни.
Възложителят може да определи в документацията на поръчката срок
за разглеждане на заявления, по-дълъг от 10 работни дни, ако до изтичането
на определения срок няма да бъде изпращана покана за представяне на
оферти за възлагане на първата конкретна поръчка (чл. 85, ал. 4 ЗОП)
Важно! Възложителят няма право да изпраща покана за
представяне на оферти за първата конкретна поръчка, преди да разгледа
всички получени заявления за участие в срока по чл.85, а.2 ЗОП.
Възлагане на конкретни поръчки в рамките на ДСП
Възложителят отправя едновременно писмена покана до всички
допуснати кандидати да подадат оферта за всяка конкретна поръчка в
рамките на ДСП, по реда на чл. 34 ЗОП. Когато ДСП е разделена на
категории, поканата се отправя до кандидатите, включени в съответната
категория.
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Важно! След изпращането на поканата за представяне на оферти
за първата конкретна поръчка не се определят нови срокове за получаване
на заявления за участие.
Срокът за получаване на оферти не може да бъде по кратък от 10 дни
от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти (чл.86, ал.4
ЗОП).
Срокът за получаване на оферти по чл. 86, ал.4 ЗОП може по
изключение да бъде определен по взаимно споразумение между
възложителя и допуснатите кандидати, при условие че всички допуснати
кандидати разполагат с еднакво време, за да изготвят и представят своите
оферти. Ако такова споразумение с всички кандидати не се постигне, срокът
се определя в съответствие с чл. 86, ал.4 ЗОП.
Възложителят определя изпълнителя на поръчката в съответствие с
критерия за възлагане и показателите за оцена на офертите, посочени в
обявлението или в поканата за потвърждаване на интерес, когато
създаването на ДСП е обявено чрез обявление за предварителна информация
или периодично индикативно обявление.
Когато е необходимо, показателите за оценка на офертите могат да се
формулират по-точно в поканата за представяне на оферти.
Актуализиране на информацията
Възложителят може по всяко време в срока на действие на ДСП да
поиска от допуснатите кандидати:
- да представят ЕЕДОП с актуализирана информация относно
заявените данни, въз основа на които са включени в ДСП. Информацията
трябва да бъде предоставена в срок до 5 работни дни от получаването на
искането;
- документи за доказване на обстоятелствата, включени в ЕЕДОП,
освен в случаите по чл. 67, ал. 8 ЗОП (вече предоставени или служебно
известни, или осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национални бази данни).
Важно! Възложителят взема решение за прекратяване на
участието в ДСП, когато в резултат на проверката относно
актуалността на информацията установи, че кандидатът не отговаря на
условията за включване в ДСП.
Удължаване и прекратяване на ДСП
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Срокът на действие на ДСП може да бъде променян. За обявяване на
промяната възложителят използва образеца на обявление, с което е
оповестено създаването на ДСП.
В случай на предсрочно прекратяване на ДСП възложителят
публикува обявление за възлагане на поръчка.
Използване на електронен каталог при ДСП
При възлагане на поръчки чрез ДСП възложителите могат да поискат
офертите за конкретната поръчка да бъдат представени под формата на
електронен каталог (чл. 94 ЗОП).
Когато заявлението за участие в ДСП е придружено от електронен
каталог, съответстващ на установените от възложителя технически
спецификации и формат, поръчката въз основа на ДСП може да се възложи
по реда на чл. 93, ал. 1, т. 2 от закона.
Представеният от кандидатите електронен каталог може да се допълни
впоследствие при условията на чл. 93, ал. 2 и 3 от закона.
Централизирано възлагане
Възложителите могат да придобиват строителство, доставки и услуги
чрез обществени поръчки, възложени от централен орган за покупки, при
използване на динамична система за покупки, управлявана от този орган (чл.
95, ал. 1 ЗОП).
Когато се предвижда и други възложители да използват ДСП,
управлявана от централен орган за покупки, това се посочва в обявлението,
с което се оповестява създаването на ДСП.
При възлагане на поръчки чрез използване на ДСП, възложителите
отговарят за законосъобразността на извършваните от тях действия,
свързани с избор на изпълнител и възлагане на конкретните договори за
обществени поръчки при използване на ДСП, управлявана от централния
орган за покупки.
Възложителите имат право да се ползват от ДСП и договорите,
сключени от централен орган за покупки, установен в друга държава членка,
в случай че конкретният възложител е посочен в тях. В този случай, при
възлагането на поръчки чрез ДСП, се прилага законодателството на
държавата членка, в която е установен централният орган за покупки.

8.5. Квалификационна система
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Квалификационната система се определя като специален начин за
извършването на предварителен подбор на кандидати в двуетапни
процедури за възлагане на обществени поръчки. По своята същност тя
представлява система от разработени от възложителя и обявени от него по
реда на ЗОП критерии и правила, с оглед на които предварително може да
бъде проверена годността на даден кандидат за изпълнение на обществената
поръчка и законосъобразността на неговото бъдещо участие в конкретна
ограничена процедура или процедура на договаряне с предварителна покана
за участие.
Изборът за прилагане на този специфичен инструмент за възлагане е
възможен единствено за секторните възложители, а използването му е
свързано с редица предимства. От една страна възложителите спестяват
значителен разход на време и средства, тъй като се избягва многократното
разглеждане на едни и същи документи от едни и същи кандидати,
участващи редовно в ограничените процедури или процедурите на
договаряне с предварителна покана за участие.
От друга страна квалификационната система улеснява и
потенциалните кандидати, тъй като чрез включването си в нея по
определения от ЗОП ред, участниците в системата могат да бъдат сигурни,
че ще преминат успешно етапа на предварителния подбор при бъдеща
ограничена процедура или процедура на договаряне с предварителна покана
за участие и да концентрират вниманието си върху изготвянето на адекватна
и печеливша оферта.
Всеки един възложител, извършващ секторна дейност, може да
създаде и да използва едновременно няколко квалификационни системи,
приложими за различни обекти на обществени поръчки. Друга възможност,
която предлага законодателството е секторен възложител да ползва
квалификационна система, създадена от друго лице, която смята, че отговаря
на неговите изисквания.
По този начин се осигурява по-голяма гъвкавост и ефективност при
осъществяване на дейността на посочената категория субекти.
Създаване на квалификационна система
Квалификационната система се създава с решение по чл. 22, ал. 1, т. 9
от ЗОП в случаите, когато не се открива конкретна процедура, а с решението
единствено се одобрява обявление, с което се оповестява създаването на
квалификационната система.
Възложителят използва решението по чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗОП, когато
със създаването на системата се открива и процедура за възлагане на
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обществена поръчка (чл. 100, ал. 2 ППЗОП). В тази хипотеза с решението се
одобрява документацията и техническите спецификации.
Обявлението за квалификационна система се изготвя по образец,
който съдържа най-малко информацията по Приложение № 13 от ЗОП.
Законът задължава възложителите да посочат целта и срока на действие на
квалификационната система, а също и начинът за достъп до правилата за
нейното прилагане. Обявлението трябва да съдържа и информация относно
размера на таксите за включване в квалификационната система за
поддържане или актуализиране на информацията, в случай че възложителите
изискват такси за включване.
Квалификационната система може да обхваща различни етапи,
свързани с предварителния подбор.
При създаването на квалификационна система секторните
възложители определят правила и критерии, въз основа на които
заинтересованите лица ще бъдат включвани от квалификационната система,
включително относно периодичното актуализиране на информацията, ако
има такова, и относно срока на действие на квалификационната система.
Когато тези критерии и правила включват технически спецификации,
се прилагат разпоредите на чл. 48-52 ЗОП. В такива случаи при
необходимост възложителите могат да актуализират критериите и
правилата.
Съгласно чл. 141, ал. 7 ЗОП, заинтерсованите лица могат за целите на
вписване в квалификационната система, по отношение на критериите за
подбор, свързани с икономическото и финансовото състояние,
професионалните и техническите способности, да се позоват на капацитета
на трети лица, независимо от правната връзка между тях (споразумения за
съвместна дейност, договори за наем и т.н.). В тези случаи кандидатът трябва
да представи на възложителя доказателства, че ресурсите са в наличност за
целия период на действие на системата.
Секторните възложители са длъжни по всяко време да осигуряват,
включително при поискване, достъп до критериите и правилата за
включване и изключване на заинтересовани лица от квалификационната
система, вкл. относно срока на действие на системата и периодичното
актуализиране на информацията, ако има такова,. Когато актуализират тези
критерии и правила, това се съобщава на лицата, включени в
квалификационната система.
Съгласно чл. 141, ал. 9 от ЗОП възложителите могат да използват
квалификационни системи на други възложители, ако преценяват, че
създадената от третото лице система, отговаря на техните изисквания. В този
случай възложителят съобщава по подходящ начин на заинтересованите
лица, че ще се ползва от системата.
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Квалификационните системи се организират по начин, който
гарантира ползването и съхраняването на информацията по отношение на
вписаните в нея стопански субекти. Информацията може да бъде групирана
по категории според вида на поръчките, за които е валидно вписването. По
този начин квалификационните системи осигуряват ефект на
стандартизиране и структуриране на изискванията, при които даден
възложител възлага обществени поръчки, а и на кръга на потенциалните
участници в конкретните ограничени процедури или процедури на
договаряне с предварителна покана.
Включване и изключване на лица в квалификационната система
Процедурата за включване в квалификационната система е уредена в
чл. 141 ЗОП и чл. 101 ППЗОП. Тя започва с подаване на заявление за
включване в системата. Заявлението трябва да включва най-малко следните
документи:
- ЕЕДОП за кандидата в съответствие с изискванията на закона и
условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от
участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки
подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в
изпълнението на поръчката;
- документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато
е приложимо;
- документите по чл. 37, ал. 4 ППЗОП, когато участникът е обединение,
което не е юридическо лице.
При липсата на изрична правна уредба за подаване на заявленията за
участие в системата за предварителен подбор, следва да намерят приложение
общите правила на ЗОП.
Видно от правилата за прилагане на квалификационните системи,
заявление за участие в тях може да се подава по всяко време в срока на
действие на създадена система.
Възложителят е длъжен да вземе решение в 6-месечен срок от
подаване на заявлението за включване в квалификационната система. Когато
за вземането на решението от възложителя са необходими повече от 4
месеца, той информира кандидата в срок 2 месеца от подаване на
заявлението за причините и за датата, до която ще бъде взето решението.
В 15-дневен срок от датата на решението възложителят уведомява
кандидата за включването му в квалификационната система или за отказа си
за това. Отказът се мотивира. Кандидатите могат да обжалват решението на
възложителя по реда на чл. 196 и сл. ЗОП.
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Прекратяване на участието в квалификационната система
Секторният възложител може да вземе решение за прекратяване на
участието в квалификационната система на кандидат въз основа на
определените при създаването на квалификационната система правила и
критерии. Решението се изпраща на кандидата най-малко 15 дни преди
датата, определена за прекратяване на участието му в квалификационната
система. Това решение също подлежи на обжалване по реда на чл. 196 и сл.
ЗОП.
Възлагане на поръчка чрез квалификационна система
Конкретните поръчки за строителството, доставката или услугите,
попадащи в обхвата на квалификационната система се възлагат чрез
ограничена процедура или процедура на договаряне с предварителна покана
за участие, а изпълнителят на договора се избира сред лицата, вписани в
квалификационната система.
Когато възлага поръчки в рамките на квалификационна система, в
зависимост от вида на процедурата възложителят с решение одобрява покана
за представяне на оферти или за участие в преговори.
Възложителите посочват в поканата за представяне на оферти или за
участие в преговори критериите за възлагане на поръчката, ако не са
включени в обявлението за създаване на квалификационна система, както и
дали:
-се изисква офертите да бъдат представени под формата на електронен
каталог, или да включват електронен каталог;
-се предвижда провеждане на електронен търг при определяне на
изпълнител;
-офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко или за всички
обособени позиции;
- е налице ограничение за броя на ограничените позиции, които се
възлагат на един изпълнител.
Достъпът до документацията се предоставя не по-късно от датата на
изпращане на поканата за представяне на оферти или за участие в
преговорите. В обявлението или поканата се посочва интернет адресът, на
който е достъпна документацията за поръчката.
Възложителите могат да поставят изисквания за защита на
информацията с конфиденциален характер, предоставена от участниците в
системата във връзка с използването на квалификационната система, хода на
процедурите, а също и сключването на договорите за обществени поръчки.
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Обстоятелствата, свързани с конфиденциалност на ифнформацията
подлежат на закрила, независимо дали са посочени в обявлението на
квалификационна система.
Промяна в срока на действие и прекратяване на действието на
квалификационна система
Секторните възложители обявяват всяка промяна в срока на действие
на квалификационната система, както и нейното прекратяване, като
използват следните образци:
-обявление за квалификационна система – при промяна на срока на
действие без прекратяване на квалификационната система;
-обявление за възлагане на поръчка – за прекратяване на действието на
квалификационната система.

9. Специфични правила при възлагане на запазени поръчки
Списък на запазените поръчки
С оглед подпомагане на социалната и професионалната интеграция
или повторната интеграция на хората с увреждания или хората в
неравностойно положение, в ЗОП е предвидено задължение за
възложителите да обявяват, че определени поръчки са предназначени за
възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и
професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в
неравностойно положение. Това са поръчките, включени в списък, одобрен
с решение на Министерския съвет.
Следва да се отбележи, че действащият в момента списък е одобрен с
Решение № 591 от 2016 г. на Министерския съвет, обн. ДВ, бр. 67 от 2016 г.23
В тази връзка, преди провеждане на съответната поръчка, независимо
от реда на възлагане, е необходимо възложителят да направи преценка за
същността на възлаганите доставки или услуги, както и дали същите попадат
в горепосочения списък.
Когато поръчката попада в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП действията
на възложителя зависят от обстоятелството дали тя може да се раздели на
обособени позиции или не. В случай че обществената поръчка съдържа
части, които могат да се възложат на повече от един изпълнител и някои от
тях са включени в списъка, възложителят е длъжен да отдели тези части в
23

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/spisatzi/591_1.pdf
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една или в няколко обособени позиции, които запазва за участие на
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Това се
посочва в обявлението за оповестяване на откриването на процедурата.
Възложителят няма задължението да запази поръчката, когато тя съдържа
обективно неделими части и основният предмет не е включен в списъка.
Условия за участие в запазени поръчки
В съответствие с европейските директиви в областта на обществените
поръчки в ЗОП е поставено изискване по отношение на лицата, които могат
да участват в запазени поръчки. Това са лица, при които най-малко 30 на сто
от списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно
положение. Също така, тези лицата трябва да са регистрирани като
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания наймалко три години преди датата на откриване на конкретната процедура за
възлагане на обществена поръчка.
Що се отнася до капацитетните им възможности в ЗОП е предвидено,
че те трябва да могат да изпълнят най-малко 80 на сто от нейния предмет със
собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. В тази връзка, в чл. 80,
ал. 3 от ППЗОП са уредени видовете разходи, които се включват при
определяне на обема на собствения ресурс. Това са необходимите разходи за
суровини и материали, енергия, горива, водоснабдяване, лицензи и други
подобни, независимо че доставчиците им не са специализирани предприятия
или кооперации на хора с увреждания.
Следва да се отбележи, че за изпълнение на условието за реализиране
на поръчката със собствен ресурс кандидатите или участниците могат да
ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица,
ако подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или
кооперации на хора с увреждания.
С оглед ограничаване участието на недобросъвестни лица в
процедурите, които вместо да изпълнят поръчката със собствен ресурс само
препродават на възложителя стоки, закупени от други лица, е въведено и
условието на чл. 80, ал. 4 ППЗОП. Съгласно последната разпоредба не е
налице изпълнение на дейности със собствено производство или ресурс,
когато специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания
предоставят на възложителя без съществена допълнителна преработка
стоки, доставени от други лица.
Възможност за участие на други лица
В чл. 12, ал. 7 ЗОП е допусната и възможността в процедура на
възлагане на запазена поръчка да участват и други заинтересовани лица,
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извън кръга на специализираните или стопанските субекти, чиято основна
цел е интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно
положение. Тя е предвидена с цел бързина и ефективност, тъй като спестява
време от прекратяване и повторно откриване на поръчката, в случай че не
може да се възложи на специализираните лица.
С оглед осигуряване на приоритет на лицата, за които поръчката е
запазена в чл. 81, ал. 2 ППЗОП е предвидено, че първо се разглеждат
заявленията за участие и/или офертите на тези лица, а документите за
участие на другите лица се разглеждат само ако няма допуснати заявленията
за участие и/или оферти на специализирани лица или стопански субекти,
чиято основна цел е интегриране на хора с увреждания или хора в
неравностойно положение.
В тази връзка, комисията би следвало приоритетно да извърши
действията по разглеждане и оценка на документите за участие на лицата, за
които поръчката е запазена, като на всеки от условно обособените етапи
(разглеждане на документи за подбор и лично състояние, на техническото
предложение и на ценовото предложение), без да се прекратява възлагането,
може да възникне основание комисията да започне разглеждането и оценката
на заявленията и/или офертите на останалите участници в съответната
последователност.
Задължението за запазване на поръчките следва да намери приложение
и когато възложителят има намерение да публикува обява за събиране на
оферти по реда на чл. 187 и сл. ЗОП.
В чл. 190 ЗОП е предвиден по-облекчен ред за възлагане на запазени
поръчки. Съгласно посочената разпоредба възложителят може да проведе
събиране на оферти с обява за възлагане на такива поръчки, които обаче са
на стойност за провеждане на публично състезание. В този случай
участникът, избран за изпълнител, трябва да докаже, че минимум 70 на сто
от персонала му се състои от хора с увреждания или такива в неравностойно
положение, и че същите ще са ангажирани в изпълнението на поръчката,
както и че са изпълнени условията на чл. 12, ал. 6 ЗОП.

ІІІ. ОБЖАЛВАНЕ
Редът за обжалване е регламентиран в глава 27 от новия ЗОП,
„Производство по обжалване” .
Новият ЗОП не променя съществено съществуващия до момента ред
за обжалване в областта на обществените поръчки.
Както и досега, съгласно новите правила, на обжалване отново
подлежат решенията, действията и бездействията на възложителите. Запазва
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се принципът, че Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е
оправомощена да упражнява текущ контрол за законосъобразност върху
възлагането на обществените поръчки като първа инстанция. Върховният
административен съд (ВАС) е касационната инстанция, като неговите актове
са окончателни. На трето място се запазва принципът на броене на сроковете
за подаване на жалба. Няма промени и в легитимирането на лицата, които
имат право да подадат жалба. Не е изменен съществено и редът за подаване
и разглеждане на жалбите, а така също и в регламентирането на видовете
диспозитиви, с които се произнася КЗК. Запазват се принципно непроменени
правилата, които се съдържаха в предишния ЗОП, относно обжалването пред
ВАС.
Направените законодателни промени имат по-скоро прецизиращ
характер, като те ще бъдат подробно разгледани по-долу, в контекста на
цялостен преглед на актуалните разпоредби.
1. Актове, подлежащи на обжалване
Съгласно чл. 196, ал.1 ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на
възложителите по процедура за:
1. възлагане на обществена поръчка, включително чрез сключване на
рамково споразумение, динамична система за покупки или
квалификационни системи;
2. сключване на рамково споразумение;
3. създаване на динамична система за покупки или квалификационни
системи;
4. конкурс за проект.
В чл. 196, ал.2 ЗОП от обхвата на обжалването изрично са изключени
решенията за определяне на изпълнител на обществената поръчка чрез
вътрешен конкурентен избор, въз основа на рамково споразумение, когато
общата стойност на поръчките, възложени по рамковото споразумение от
съответния възложител, е по-ниска или равна на стойността по чл. 20, ал. 3
от ЗОП. Това е стойността, при която не се провежда процедура, а
възлагането става чрез събиране на оферти с обява или чрез покана до
определени лица.
Новият ЗОП изрично изключва от приложното поле на правилата за
обжалване решенията на възложителите за откриване на процедури в частта
относно мотивите, с които се обосновава невъзможност за разделяне
предмета на поръчката на обособени позиции. Тук следва да има предвид, че
извън обхвата на обжалването попадат само мотивите на възложителя
относно това, че е налице невъзможност за разделяне на предмета на
поръчката на обособени позиции. Подлежат на обжалване обаче,
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конкретните параметри на решението за откриване, в това число и дали
условията за участие не са необосновано ограничаващи или даващи
предимство на определени кандидати или участници, т.е. решението за
откриване може да бъде обжалвано и отменено, поради други нарушения на
правилата на ЗОП.
На обжалване подлежат и решенията на възложителите по чл. 175, ал.
5 от ЗОП, а именно решенията на възложителите в областта на отбраната и
сигурността да отхвърлят подизпълнители, избрани от участника, определен
за изпълнител, в случай, че не отговарят на посочените в обявлението и
документацията критерии за подбор. КЗК осъществява контрол за
законосъобразност на решенията на възложителите, включително и за
наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или
квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки
друг документ, свързан с процедурата. (чл.196, ал.3 ЗОП).
Запазва се досега съществуващият принцип, че на обжалване подлежат
и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства
достъпът или участието на лица в процедурата. Изрично е уточнено, че не
подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по
издаване на решенията по чл. 196, ал. 1 от ЗОП. Следователно, всяко
действие, което се инкорпорира в издаваните решения се обжалва чрез тях,
а не самостоятелно. Пример за такива действия, инкорпорирани в решения,
е: отстраняване на оферта, поради нейното неправилно окомплектоване,
недаването на възможност за кандидат или участник да поправи
нередовности в заявлението или офертата си, в резултат на което той е
отстранен; неподписването на протоколите от страна на член на комисията,
респ. на техническото предложение или опаковката с ценовото предложение
от трима членове на комисията; отварянето на ценовите предложения в поранен час от обявения на участниците и др. Пример за действие, с което се
възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата, и което се
обжалва самостоятелно, доколкото не се инкорпорира в -акт на възложителя,
е отказът да се приеме заявление или оферта, поради подаването й извън
предвидения за това срок. Пример за бездействие е недаването на
разяснения, в резултат на което заинтересовано лице не е подало заявление
или оферта, или респ. кандидат е бил отстранен, както и пример за действие
е даването на разяснения, с които се променят обявените условия на
поръчката, в резултат на което заинтересовано лице е възпрепятствано да
участва в процедурата.
2. Срок за подаване на жалба
Съгласно новия ЗОП срокът за обжалване отново е еднакъв за всички
решения, действия или бездействия. Той е 10-дневен, като се запазва
приципът, че започва да тече в различен момент.
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А. ЗОП предвижда, че 10-дневният срок започва да тече след изчакване
на изтичането на определен период от време, като последният е различен при
различните процедури и е регламентиран в т. 1 - 4 на чл. 197, ал. 1 ЗОП.
1) Съгласно т. 1 на чл. 197, ал. 1 ЗОП, когато се обжалва решението за
откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за
изменение или допълнителна информация, срокът за обжалване започва да
тече след изтичане на 14 – дневния срок от публикуване в Регистъра за
обществени поръчки (РОП) на обявлението за откриване на процедурата
(срока по чл. 100, ал. 3 ЗОП).
2) Съгласно т. 2 на чл. 197, ал.1 ЗОП, когато се обжалва решението за
одобряване на поканата за потвърждаване на интерес и/или решението за
одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, с
което се одобряват промените в покана за потвърждаване на интерес, срокът
за обжалване започва да тече след изтичане на 14-дневният срок от
изпращане на поканата за потвърждаване на интерес (т.е. срока по чл. 100,
ал. 4 от ЗОП);
3) Съгласно т. 3 на чл. 197, ал.1 ЗОП, когато се обжалва решението за
откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за
изменение или за допълнителна информация, срокът започва да тече след
изтичане на 5-дневния срок от публикуване на обявлението в РОП при
процедури със съкратени срокове за получаване на оферти в предвидените в
ЗОП случаи (срока по чл. 100, ал. 5 ЗОП);
При процедурата публично състезание, приложима за стойностните
прагове по чл. 20, ал. 2, срокът за обжалване започва да тече след изтичане
на 7 дни от публикуването в РОП на обявлението за обществена поръчка, а
когато възникнат обстоятелства, изискващи спешно възлагане на поръчката
и съкращаване на сроковете за получаване на оферти, срокът започва да тече
след изтичане на –дневния срок по чл. 100, ал. 5 от ЗОП.
Когато жалбоподател не изчака да изтекат предвидените срокове в т.
1- 4 на чл. 197, ал.1 ЗОП и подаде по-рано жалба, тя се оставя без
разглеждане, като недопустима.
Б. ЗОП предвижда 10-дневният срок да започва да тече от
публикуването на следните документи:
1) решенията за провеждане на процедури на договаряне по чл. 18, ал.
1, т. 8 - 10 и 13 (чл. 196, ал.1, т. 5 ЗОП);
2) обявлението за доброволна прозрачност (чл. 196, ал.1, т. 8 ЗОП).
В. ЗОП предвижда 10-дневният срок да започва да тече от
получаването на съответния акт, подлежащ на обжалване, когато последният
има конкретни адресати и именно те имат право на обжалване. В тези случаи
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е необходимо надлежно уведомяване за акта и то става чрез получаването
му. От получаването започва да тече срокът за обжалване за:
1) решението за предварителен подбор или за приключване на диалога
(чл. 196, ал.1, т. 6 ЗОП);
2) решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на
процедурата (чл. 196, ал.1, т. 7 ЗОП);
3) решението за класиране на участниците в конкурса за проект (чл.
198, ал. 3 ЗОП).
Г. ЗОП предвижда 10-дневният срок да започва да тече при обжалване
на действия и бездействия съответно:
1) от уведомяване за съответното действие;
2) ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за
извършване на съответното действие (чл. 196, ал. 2 ЗОП).
За да се защити ефективно правото на обжалване на лицата, ЗОП
изрично предвижда, че в случаите по ал. 1, т. 1 и 6 на чл. 196 ЗОП, когато
датите на публикуване на обявленията в РОП и в "Официален вестник" на
Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.

3. Право на обжалване
В зависимост от това дали се обжалва решение (и съотв. неговия вид),
действие или бездействие на възложителя, право на обжалване имат, както
следва: всички заинтересовани лица, участници и кандидати, като легалните
дефиниции за трите групи потенциални жалбоподатели са регламентирани в
§ 2, т. 12-14 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.


„Заинтересовано лице” – това е всяко лице, което има или е имало
интерес от получаването на определена обществена поръчка, и на
което е нанесена или може да бъде нанесена вреда от твърдяното
нарушение.

Заинтересованите лица могат да подават жалби в случаите по чл. 197,
ал. 1, т. 1 - 5 и 8 и ал. 2 ЗОП, т.е. могат да обжалват актовете, касаещи етапа
на откриване на процедурата - решения за откриване, решения за одобряване
на промени в условията на обувена процедура, действия или бездействия,
свързани с този етап, преди да са придобили качеството си на заинтересован
кандидат или участник.
За да бъде надлежно заинтересовано лице, едно лице не е необходимо
непременно да е подало заявление или оферта, доколкото именно
необосновано ограничаващи условия в документацията биха могли да бъдат
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пречка за това, и доколкото тяхното отстраняване, би му дало възможност да
защити потенциалното си право на участие в процедурата. Изводът, че е
налице правен инерес дори ако не е подадено заявление или оферта важи
както, когато се обжалва решение за откриване, така и когато се обжалва
разяснение на възложител и се твърди, че от разяснението зависи дали
жалбоподателят ще има възможност да подаде надлежна оферта, или не.
Надлежно заинтересовано лице е и онова лице, което чрез жалба цели
да защити не само възможността си да участва, но и възможността си да
спечели възлагането на съответната обществена поръчка.


„Заинтересован кандидат” – това е кандидат, който не е отстранен
окончателно от участие на етапа на предварителен подбор, тъй като
не е уведомен за отстраняването или производството по обжалване
на решението, с което е отстранен, не е приключило.

Всеки заинтересован кандидат може да обжалва решения, свързани с
неговото отстраняване, в това число, и когато то е причинено от действия
или бездействия на възложителя.
Не е заинтересован кандидат лице, което обжалва решение за
определяне на изпълнител, ако е отстранено на етап предварителен подбор,
и решението за подбор е влязло в сила.


„Заинтересован участник” – това е участник, който не е отстранен
окончателно от процедурата. Отстраняването е окончателно, когато
участникът е уведомен за решението, с което е отстранен, и това
решение е влязло в сила. Заинтересован участник е и участник,
който е класиран, но не е избран за изпълнител.

Всеки заинтересован кандидат или участник може да обжалва
решения, свързани с класирането или прекратяването на процедурата, в това
число и действия и бездействия на възложителя, довели до неговото
отстраняване, респ. до класирането му на място, различно от първо.
Заинтересованият участник следва да защитава с подаването на жалба
свой личен интерес, т.е. следва да твърди, че обжалваният акт засяга
неговите права, като няма правен интерес да твърди, че с акта са нарушени
права на други участници.
Заинтересованият участник може да навежда доводи само срещу
обжалваното решение за класиране, но не и срещу решението за откриване,
доколкото срокът за обжалване на последното е изтекъл.
При отменено решение за откриване на процедурата, което е влязло в
сила, не е налице правен интерес от обжалване на класирането, респ.
прекратяването й. Ако в процеса на проучване на подадена жалба срещу
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решение за класиране възложителят прекрати процедурата, следва да се спре
процедурата пред КЗК до влизане в сила на решението за прекратяване, респ.
неговата отмяна, и тогава жалбата срещу решението за класиране да се
остави без разглеждане, респ. да бъде разгледана по същество.
Класиран на по-предно място участник няма правен интерес да
обжалва класирането на участниците след него. В случай че обжалва
класирането на участниците преди него, трябва обхватът на жалбата му да е
такъв, че при евентуалното й уважаване да доведе или до класирането му на
първо място, или евентуално до прекратяване на процедурата, респ. до
нейното повторно откриване.
Окончателно отстранен кандидат няма право да обжалва класирането,
защото не участва в него. Ако обаче има само един класиран участник,
отстраненият участник има правен интерес да обжалва допускането на
единствения участник, защото ако първият е следвало да бъде отстранен, би
се стигнало до прекратяване на процедурата и до възможност за
жалбоподателя да се включи надлежно отново в бъдеща процедура.
Решението за откриване на процедурата, респективно решението за
одобряване на промени в условията на обявена процедура могат да се
обжалват в срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП и от професионални сдружения
и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите
членове, доколкото могат да се оспорват предвидени от възложителя
условия за участие, които необосновано ограничават или дават предимство
за съответни кандидати или участници от съответния бранш.

4. Подаване на жалба и образуване на производство пред КЗК
Новият ЗОП не въвежда промени в реда за подаване на жалби и
образуване на производство, познат до преди приемането на новата правна
рамка.
Съгласно чл 199, ал. 1 ЗОП жалбата се подава до КЗК с копие и до
възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва, като тя
трябва да е написана на български и да съдържа определени задължителни
реквизити, посочени в закона. Жалбата следва да е написана на български
език и да съдържа идентифициращи данни за страните (жалбоподателя и
възложителя), за поръчката, решението, действието или бездействието,
което се атакува; както и възраженията и исканията на лицето. Към жалбата
се прилагат:
1. копие от обжалваното решение, когато не е публикувано в Регистъра
на обществените поръчки;
2. доказателства за спазване на срока за обжалване;
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3. документ за платена държавна такса;
4. доказателство за изпращане на жалбата до възложителя;
5. други доказателства, ако жалбоподателят разполага с такива.
С изискването жалбоподателят да посочи адрес, факс, телефон и
електронен адрес (ако има такъв), се обезпечава надлежното уведомяване от
страна на КЗК, като ако не бъде намерен призоваването му се извършва на
основание чл. 210, ал. 2 ЗОП чрез публикуване на съобщение в публичния
регистър на официалната интернет страница на КЗК.
Към жалбата се прилагат доказателства за спазване на срока за
обжалване и за изпращане на жалбата до възложителя, документ за платена
държавна такса, копие от обжалваното решение (ако същото не е
публикувано в РОП), както и други доказателства (ако жалбоподателят
разполага с такива).
При нередовност на подадената жалба КЗК уведомява жалбоподателя
и му дава тридневен срок за отстраняване на нередовностите.
В тридневен срок от подаването на надлежна жалба се образува
производство за проучване по жалбата в КЗК.
Не се образува производство, когато не са отстранени в срок
нередовностите, жалбата е просрочена или подадена преди да започне да
тече срокът за обжалването й, а така също, когато е оттеглена преди да е
образувано производство или решението не подлежи на обжалване, каквито
са например случаите на възлагане чрез събиране на оферти с обява или
покана до определени лица по глава двадесет и шест от ЗОП.
Разпореждането на КЗК за връщане на жалбата, както и
разпореждането за отказ от образуване на производство подлежи на
обжалване пред тричленен състав на ВАС в тридневен срок от съобщаването
му.
Когато образува производство по подадената жалба, КЗК уведомява
възложителя, който в тридневен срок от получаване на уведомлението
изпраща становището си по жалбата до КЗК.
Запазва се възможността възложителят сам да отстрани нарушението,
като това може да се направи до получаване на съобщението по чл. 209, ал.
3 ЗОП за приключване на проучването по жалбата от Комисията за защита
на конкуренцията. На практика възложителят може сам да отмени или
измени обжалваното решение, за да премахне съдъжащата се в него
незаконосъобразност. Възможно е след отмяна на решението да върне
процедурата с указания на комисията, но е възможно и с решение да
прекрати процедурата, когато нарушенията не могат да бъдат отстранени без
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в резултат на това да се променят условията, при които е открита
процедурата.

5. Временна мярка „Спиране на процедурата”
Принципът, заложен в ЗОП е, че жалбата срещу решение, действие или
бездействие на възложителя, с изключение на тази срещу решението за
определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена
поръчка. Такова спиране е възможно само, когато своевременно е поискана
временната мярка, като в този случай процедурата за възлагане на
обществена поръчка спира до влизане в сила на определението, с което се
отхвърля искането за временна мярка, или на решението по жалбата, ако е
наложена временната мярка. Т.е. самото искане за налагане на временна
мярка има автоматичен суспензивен ефект спрямо процедурата за възлагане
на обществената поръчка.
Искането за налагане на временна мярка се прави от жалбоподателя, и
то едновременно с подаването на жалбата. Ако бъде направено по-късно, то
се оставя без разглеждане.
Налице е новост в режима на временните мерки. В чл. 203, ал. 2 ЗОП
се предвижда, че не може да се прави искане за налагане на временна мярка,
когато се обжалва решение, действие или бездействие на възложителя,
свързано с процедура по чл. 79, ал. 1, т. 4 ЗОП, чл. 138, ал. 1 ЗОП, чл. 164,
ал. 1, т. 3 или 4 ЗОП, или чл. 182, ал. 1, т. 1 ЗОП. Това са процедури на
договаряне без предварително обявление, съответно договаряне без
предварителна покана за участие, без публикуване на обявление за поръчка
или пряко договаряне с определени лица, открити от публични и секторни
възложители на изрично посочени основания.
При публичните възложители, временна мярка „спиране на
процедурата” не може да се иска само и единствено в хипотезата, когато е
необходимо неотложно възлагане на поръчката (чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП).
Не се налага временна мярка спиране и при аналогичната хипотеза на чл.
182, ал.1, т. 1 ЗОП, касаеща процедурата публично състезание. При
секторните възложители, съгласно препратката на чл. 203, ал. 2 ЗОП към чл.
138, ал. 1 ЗОП, изключението се отнася до всички основания на прилагане
на процедурата на договаряне без предварителна покана за участие. При тях,
с оглед спецификата на дейността им и нуждата от непрекъсваемост на
последната, в повечето от хипотезите на прилагане на горепосочената
процедура не е целесъобразно да се спира възлагането, поради подадена
жалба.
Приложението на това изключение при възлагането на поръчки в
областите отбрана и сигурност, се отнася до хипотезите на провеждане на
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договаряне без публикуване на обявление за поръчка, единствено в случаите,
когато е необходимо предприемане на неотложни действия при криза и не
могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на ограничена процедура
или на процедура на договаряне с публикуване на обявление, включително
съкратените срокове чл. 164, ал. 1, т. 3 или 4 ЗОП, както и в случаите по чл.
173, ал. 1, т. 2, буква „а” ЗОП. Не се допуска налагане на временна мярка и в
хипотезата на чл. 164, ал. 1, т. 4 на ЗОП, когато е необходимо неотложно
възлагане на поръчката, поради изключителни обстоятелства и не е
възможно да се спазят сроковете, включително съкратените, като
обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност не трябва
да се дължат на възложителя.
С изключение на възможността да се изключва налагането на такава
временна мярка, режимът на налагането на последната не е променен с новия
правен ред. Запазва се 7-дневният срок за произнасяне по искането от КЗК,
остава приложима преценката на комисията на възможните последици от
налагането на временна мярка за всички интереси, които могат да се увредят,
направена въз основа на твърденията по жалбата, становището на
възложителя и приложените доказателства от страните, както и остава
приложим принципът, че произнасянето по временната мярка не обвързва
КЗК при решаване на спора по същество.
Следва да се има предвид, че жалбоподателят няма законово
задължение да мотивира искането си за налагане на временна мярка
„спиране на процедурата” с различни аргументи, от аргументите за
незаконосъобразност по същество, доколкото всъщност евентуалното
незаконосъобразно провеждане на процедурата е причината да се иска
нейното спиране и своевременно отстраняване на допуснатите нарушения.
По аргумент на противното, именно възложителят следва да изложи
аргументи за сериозните отрицателни последици за всички интереси, които
могат да се увредят от спирането на процедурата, и тези аргументи следва да
са различни от аргументите по съществото на спора, че не е извършено
нарушение. В този смисъл и при преценката си KЗК може да не спре
процедурата, когато отрицателните последици за всички интереси, които
могат да се увредят, превишават ползите от нейното налагане (чл. 204, ал.3
ЗОП). Определението на КЗК подлежи на обжалване пред тричленен състав
на ВАС в тридневен срок от съобщаването му на страните. Съдът се
произнася в закрито заседание в 14-дневен срок от образуване на
производството по частната жалба.

6. Предварително изпълнение на решението за определяне на
изпълнител
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Запазва се досегашният принцип в ЗОП, че жалба срещу решението за
определяне на изпълнител спира процедурата за възлагане на обществена
поръчка до окончателното решаване на спора, освен когато е допуснато
предварително изпълнение. Такова искане може да направи възложителят, в
срока за представяне на становището по чл. 200, ал. 2 ЗОП, като този срок е
преклузивен.
Налице е новост в уредбата по отношение спирането на процедурата,
когато се обжалва решението за определяне на изпълнител в процедура,
открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 4 ЗОП, чл. 138, ал. 1 ЗОП, чл. 164, ал. 1,
т. 3 и 4 ЗОП, или чл. 182, ал. 1, т. 1 ЗОП. В тези случаи, съгласно чл. 203, ал.
4 от ЗОП жалбата не спира процедурата за възлагане на обществената
поръчка, т.е. възлагането продължава и се допуска предварително
изпълнение на решението за класиране и избор на изпълнител преди то да е
влязло в сила.
Всъщност това са всички случаи, в които съгласно ЗОП не може да се
иска и спиране на процедурата на възлагане на обществената поръчка при
подадена жалба, доколкото в тези случаи, както бе анализирано по-горе, се
касае за необходимост от неотложно възлагане, т.е. защитата на обществения
интерес и/или сигурността и отбраната са от първостепенно значение за
законодателя.
В останалата си част правилата за искане и допускане на
предварително изпълнение остават същите като досегашните. Необходимо е
възложителят да мотивира искането си и да приложи доказателства в
подкрепа на твърденията си, че предварителното изпълнение на решението
за класиране е от особена важност, за да се осигури животът или здравето на
гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени
интереси, включително такива, свързани с отбраната и сигурността, или ако
от закъснението на изпълнението може да последва значителна или
труднопоправима вреда.
КЗК преценява доколко са налице гореизброените обстоятелства и се
произнася по искането за допускане на предварително изпълнение с
определение в закрито заседание в тридневен срок от получаване на
становището, като правилото е, че то се налага по изключение.
Предварително изпълнение не се допуска, когато е мотивирано с разходи за
възложителя в резултат от отлагане изпълнението на договора или свързани
с провеждане на нова процедура за възлагане на поръчката. Комисията за
защита на конкуренцията допуска предварително изпълнение на решението
за определяне на изпълнител във всички случаи, когато би се застрашило
сериозно изпълнението на мащабна програма в областта на отбраната или
сигурността, която е от съществено значение за интересите на страната.
Определението на КЗК подлежи на обжалване пред ВАС в тридневен
срок от съобщаването му на страните. Върховният административен съд се
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произнася по определението в закрито заседание в 14-дневен срок от
образуване на производството по частната жалба.

7. Спиране на производството пред КЗК
Запазва се принципът, че при образувано производство срещу решение
за определяне на изпълнител и недопуснато предварително изпълнение, КЗК
следва служебно да провери за наличие на висящо производство и срещу
друго решение на възложителя по същата процедура и при съществуване на
такова, следва да спре производството, образувано по жалбата срещу
решението за определяне на изпълнител, до влизане в сила на акта й по
жалбата по предходното решение на възложителя (чл. 206 ЗОП).

8. Производство за разглеждане на жалбата
Запазва се служебното начало при разглеждане на жалбите от страна
на КЗК, което означава, че тя не прави цялостен контрол за
законосъобразност на процедурата, а се произнася само по наведените в
жалбата твърдения. Проучването се води от работен екип от експерти в КЗК,
наблюдавани от член на комисията, който при необходимост може да дава
указания за последното.
В производството се допускат писмени и устни доказателства,
включително експертни становища. Комисията може да се позовава на
информация, която е публично достъпна или служебно известна (чл. 208
ЗОП).
След приключване на проучването председателят на КЗК насрочва
открито заседание за разглеждането на преписката.
Налице е прецезираща новост във връзка с уведомяването на страните.
До влизане в сила на новия ред, страните получаваха само съобщение за
предстоящото заседание, най-малко три дни преди датата на последното,
което е запазено и в новите правила (чл. 210, ал.1 ЗОП). С чл. 209, ал. 3 от
ЗОП се въвежда задължението страните да се уведомяват и за приключване
на проучването и за произтичащата от това възможност за тях да се запознаят
със събраните по преписката доказателства. Изричното регламентиране на
уведомяване за приключване на производството е още една гаранция за
ефективното упражняване на правото на защита на страните.
Налице е и още една оптимизация на реда за връчване на съобщения,
доколкото в отменения ред се предвиждаше само, че на страните могат да
бъдат връчвани съобщения и призовки и на посочения от тял електронен
адрес, докато новите разпоредби в тази насока (чл.210, ал.2 ЗОП)
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предвиждат освен връчване на съобщения и призовки на посочен ел. адрес
или факс и когато страните не бъдат намерени на посочените адреси за
контакт, да се считат за надлежно уведомени чрез публикуване на съобщение
в публичния регистър на официалната интернет страница на КЗК, т.е.
предвижда се и нова възможност за уведомяване, с която ще обезпечи
своевременното приключване на процедурата по обжалване, дори в
случаите, когато страните по производството не могат да бъдат намерени на
посочените от тях адреси за контакт.

9. Заседания на КЗК и произнасяне. Диспозитиви
Заседанията на КЗК са редовни, когато присъстват най-малко
четирима от членовете й. При наличие на заинтересованост у някой от тях
относно изхода на производството или на основателни съмнения в неговата
безпристрастност, този член се отвежда по свой почин или по искане на
страните. След изясняване на спора от фактическа и правна страна в
откритото заседание, то се закрива от председателстващият.
Гласуването е явно и се извършва на закрито заседание.
Възможните решения на КЗК, с които се произнася по същество
остават непроменени с новия ред и те са:
1. оставя жалбата без уважение;
2. отменя незаконосъобразното решение за откриване на процедура за
възлагане на обществена поръчка;
3. отменя решението и връща преписката за продължаване на
процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното
законосъобразно решение или действие или за прекратяване на процедурата;
4. установява незаконосъобразност
предвидените санкции по ал. 5 и 6;

на

решението

и

налага

5. обявява за нищожно решението на възложителя;
6. отменя незаконосъобразното действие или установява
незаконосъобразното бездействие и връща преписката за продължаване на
процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното
законосъобразно решение или действие или за прекратяване на процедурата;
7. отменя решението, когато установи, че договорът е сключен в
нарушение на чл. 112, ал. 6 или 8 от ЗОП, и когато установи нарушение на
закона, засегнало възможността на лицето, подало жалбата, да участва в
процедурата или да бъде определено за изпълнител.
Нарушенията по чл. 112, ал. 6 и ал.8 ЗОП са:
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- възложителят сключва договора преди изтичане на 14-дневен срок от
уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите
участници за решението за определяне на изпълнител;
- възложителят сключва договор с определения изпълнител преди
влизане в сила на всички решения по процедурата, с изключение на
случаите, когато това е допустимо съгласно чл. 112, ал. 7 от ЗОП или когато
е допуснато предварително изпълнение
В
случаите, в които
КЗК отменя решението, респ.
незаконосъобразното действие или установява незаконосъобразно
бездействие, и връща преписката за продължаване на процедурата за
възлагане от последното законосъобразно ршение или действие, тя може да
даде задължителни указания по хода на процедурата за възлагане на
обществена поръчка. Ако процедурата отново бъде обжалвана, КЗК
преценява дали са спазени данените от нея указания.
Възложителят е длъжен да уведоми незабавно КЗК, ако преди или в
хода на производството сключи договор, като е длъжен и да изпрати и копие
от договора.
В чл. 215, ал.5 и ал.6 ЗОП са предвидени хипотезите, при които КЗК
налага имуществени санкции, в рамките на производството по обжалване
пред нея.
Когато КЗК е допуснала предварително изпълнение, и възложителят
въз основа на това е сключил договор с избрания изпълнител, но в рамките
на производството по обжалване се установява, че при постановяване на
решението за класиране е допуснато нарушение на закона, засегнало
възможността на лицето, подало жалбата, да участва в процедурата или да
бъде определено за изпълнител, комисията едновременно установява
незаконосъобразност на решението за класиране по чл. 215, ал.2, т.4 ЗОП и
налага санкция в размер до 10 на сто от стойността на сключения договор.
За да се приложи тази разпоредба следва предварителното изпълнение да е
надлежно допуснато преди възложителят да сключи договор, т.е. следва
определението, с което е допуснато да е влязло в сила. В противен случай е
налице неспазване на сроковете за сключване на договор и тогава КЗК
постановява решение по чл. 215, ал.2, т.7, като отменя решението за избор на
изпълнител, доколкото всъщност това е най-тежката възможна санкция за
възложителя,
който
нарушава
ЗОП
едновременно
издавайки
незаконосъобразно решение и в същото време неспазвайки ограниченията за
сключване на договор, предвидени в чл. 112, ал. 6 или 8 ЗОП.
Когато договорът е сключен в нарушение на чл. 112, ал. 6 или 8 ЗОП,
но в същото време в резултат от проучването по жалбата пред КЗК не се
установи друго нарушение на закона, засегнало възможността на лицето,
подало жалбата, да участва в процедурата или да бъде определено за
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изпълнител, Комисията за защита на конкуренцията налага единствено
санкция в размер три на сто от стойността на сключения договор (чл. 215,
ал.6 ЗОП.
Когато КЗК налага санкции в рамките на решението си по същество по
произнасяне по жалба в хипотезите на чл. 215, ал.5 и 6 ЗОП, и стойността на
сключените договори не е посочена в тях, конкретният размер на санкцията
се налага от комисията въз основа на назначена експертиза за очакваната
стойност на сключения договор. При назначаване на експертиза разноските
за възнаграждението на експерта се заплащат от възложителя.
КЗК следва да се произнесе по жалбата в едномесечен срок от
образуване на производството за обществени поръчки на стойност по чл. 20,
ал.1 ЗОП, т.е. за процедури, при които са налице прогнозни стойности,
достигащи европейските прагове за възлагане. В останалите случаи, т.е.
когато се касае за процедури за възлагане на обществени поръчки на
стойност по чл.20, ал.2 ЗОП, срокът за произнасяне е 15-дневен от
образуване на производството пред КЗК. ЗОП предвижда, че решението на
КЗК, заедно с мотивите и особените мнения към него, ако има такива, следва
да бъде изготвено и обявено най-късно в 7-дневен срок от произнасянето по
жалбата. То се публикува и в публичния регистър на КЗК, като сроковете за
обжалването му се броят от получаването му от страните.
Решенията на КЗК са писмени и следва да съдържат определените в
чл. 215, ал.8 ЗОП задължителни реквизити, включително следва да има
произнасяне в решението и по отговорността за направените разноски.
КЗК с определение прекратява производството, когато не се произнася
по същество, а това е в случаите на:
- недопустимост на жалбата;
- когато жалбоподателят - физическо лице, е починал или
юридическото лице е прекратено и
- при оттегляне на жалбата.
Запазва се възможността за всички неуредени въпроси относно
процедурата по обжалване пред КЗК да се прилага редът за обжалване на
индивидуални административни актове по Административнопроцесуалния
кодекс (АПК).

10. Обжалване на решенията и определенията на КЗК пред ВАС
Решенията на КЗК подлежат на обжалване пред тричленен състав на
ВАС в 14-дневен срок от съобщаването им на страните.
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Както се посочи в началото на този анализ на актуалната правна
уредба, производството пред ВАС е касационно, като съгласно чл. 209 АПК,
жалба срещу решение на КЗК може да се подава с твърдение за нищожност
или недопустимост на обжалвания акт, както и за неправилност, поради
нарушение на материалния закон и/или съществено нарушение на
съдопроизводствените правила или необоснованост. Запазва се досегашният
срок за произнасяне на ВАС. Той е до един месец от получаване на жалбата,
като решението на съда е окончателно.
Новият ЗОП съдържа няколко нови специални спрямо АПК
процедурни правила по обжалването пред ВАС, като уточнява, че срокът за
отстраняване на нередовности по жалбата, подадена пред съда, е три дни от
получаване на съобщението и изрично посочва, че призоваването и
връчването на съобщения по делото се извършват по реда на чл. 42, ал. 1 и 3
от Гражданския процесуален кодекс. Въвежда се и конкретно уточнение за
този вид дела, като се посочва изрично, че страните се призовават за първото
заседание не по-късно от три дни преди датата на заседанието.
За неуредени въпроси относно производство по жалбата се прилагат
разпоредбите на глава дванадесета от АПК, касаеща касационното
производство.
Определенията на КЗК се обжалват пред тричленен състав на ВАС в
тридневен срок от съобщаването им на страните, като съдът се произнася в
закрито заседание по частната жалба в 14 -дневен срок от образуване на
производството.

11. Разноски, обезщетения и държавни такси. Санкции за
възложители.
Както и до преди промените, така и след тях, ЗОП предвижда, че КЗК
се произнася по отговорността за разноските в съответствие с уреденото в
тази глава и при условията и по реда на чл. 143 от АПК.
Новият ЗОП предвижда някои прецезиращи специални норми, спрямо
общия ред в АПК, касаещи възможността за допълване и изменение на
решението в частта относно разноските. Така в чл. 217, ал.2 ЗОП се посочва,
че в срока за обжалване, а ако решението е необжалваемо - в едномесечен
срок от постановяването му, КЗК по искане на страните може да допълни
или да измени постановеното решение в частта му за разноските. КЗК
съобщава на насрещната страна за исканото допълване или изменяне с
указание за представяне на отговор в тридневен срок.
Определението за разноските се постановява в закрито заседание и се
връчва на страните. То може да се обжалва по реда, по който подлежи на
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обжалване решението. Когато решението е необжалваемо, определението за
разноските е окончателно.
Остава непроменен редът за търсене на обезщетения от
заинтересованите лица, съществуващ и преди промените в нормативния ред,
доколкото в чл. 218 ЗОП се предвижда, че всяко заинтересовано лице може
да претендира обезщетение за вреди, претърпени вследствие на нарушения
при провеждане на процедура и сключване на договор за обществена
поръчка, при условията на чл. 203, ал. 1, чл. 204, ал. 1, 3 и 4 и чл. 205 от АПК.
По същия начин и сумите, дължими по повод изпълнение на санкциите
по чл. 215, ал. 5 и 6 следва да се заплащат и занапред от бюджета на
юридически лица, чиито ръководители са възложители - физически лица.
Остава и отговорността за неизпълнение на влезли в сила решения
и/или определения на КЗК или на задължението за съдействие на КЗК по чл.
208, ал.4 ЗОП, като за това се налага глоба на физически лица, съответно
имуществена санкция на юридически лица и еднолични търговци, в размер
от 1000 лв. до 50 000лв. КЗК установява извършеното нарушение и налага
горе-посочените наказания с решение, което подлежи на обжалване пред
ВАС.
Налице е съществена промяна в нормативната уредба както относно
начина на определяне на дължимите такси, така и относно конкретните
размери на дължимите такси за производства по обжалване пред КЗК и ВАС,
в това число и на максималния размер на последните, който от 15 000лв.
стана 4 500лв., т.е. налице е сериозно намаляване на дължимите такси за
обжалване, с което се обезпечава по-ефективно упражняването на правото
на защита на лицата, имащи право да подават жалби пред КЗК и ВАС. Остава
принципът, че възложителите се освобождават от заплащане на държавни
такси. За останалите жалбоподатели размерът на таксите се определя в
Тарифа за таксите, приета от Министерски съвет (МС).
Съгласно приетата с Постановление на МС № 73 от 05.04.2016 г., обн.
в бр. 28 от 2016 г. на ДВ, „Тарифа за таксите, които се събират за
производствата по глава 27 от ЗОП пред КЗК и пред ВАС”:
1. За производството по жалби пред КЗК се събира такса, определена
върху посочената от възложителя прогнозна стойност на обшествената
поръчка, съответно върху посочената прогнозна стойност на обособената
позиция, както следва:




за поръчки на стойност до 1 000 000лв. – 850лв.;
за поръчки на стойност от 1 000 000лв. до 5 000 000 лв. – 1700лв;
за поръчки на стойност над 5 000 000лв. – 4 500лв.

2. За касационно производство пред ВАС се събира пропорционална
такса в половин размер на таксите, събирани за производствата пред КЗК.
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3. За производствата по частни жалби пред ВАС, образувани по реда
на ЗОП, се събира пропорционална такса в размер на 10 на сто от внесените
или дължимите такси по т. 1, но не по-малко от 100лв.

IV. НАРУШЕНИЯ,
КОМИСИЯ

УСТАНОВЕНИ

ОТ

ЕВРОПЕЙСКАТА

Не е налице промяна в съществуващия съгласно отменения правен
режим ред за установяване и отстраняване на нарушенията, констатирани от
ЕК, като в действащия ЗОП този ред е регламентиран в чл. 221- 223 ЗОП.
Когато в Постоянното представителство на Република България към
Европейския съюз се получи уведомление от ЕК за установени от нея
нарушения на възложителите при провеждане на процедура до сключване на
договора за възлагане на обществена поръчка, то е длъжно да препрати в
деня на получаването или най-късно на следващия работен ден до
администрацията на МС, Министерството на външните работи (МВнР)
Министерството на финансите (МФ) и до АОП това уведомление.
Изпълнителният директор на АОП изпраща горепосоченото
уведомление до съответния възложител, който в 5-дневен срок от
получаването му е длъжен да представи отговор, като с този отговор,
възложителят уведомява АОП и прилага съответните доказателства, когато
приеме за основателни твърденията на ЕК и отстрани нарушението /1/, или
посоченото в уведомлението нарушение вече е предмет на обжалване /2/.
Извън горните два случая, когато възложителят намира, че не е налице
нарушение, което да бъде отстранено, или когато няма открито производство
по обжалване по същия случай, той изпраща мотивирано становище АОП и
прилага доказателства в тази насока.
Възложителят е длъжен при всички случаи, независимо дали приема,
че има нарушение или не, да преустанови всякакви действия, свързани с
провеждане на процедурата или сключване на договор за обществена
поръчка, от момента на получаване на уведомлението на ЕК, до
окончателното разрешаване на спора.
Когато възложителят счита, че няма нарушение, както и когато няма
открито производство по обжалване във връзка с посоченото в
уведомлението нарушение, и е изпратил мотивирано становище до АОП в
този смисъл, е налице задължение за изпълнителния директор на АОП в 10дневен срок от получаване на въпросното мотивирано:
1. да подаде жалба пред КЗК, когато нарушението, посочено в
уведомлението на ЕК, е в резултат от акт на възложителя, или
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2. да сезира компетентния държавен орган, когато нарушението
произтича от прилагането на нормативен акт, който не е в съответствие с
правото на Европейския съюз (ЕС).
Компетентният вържавен орган във втория случай следва в 5-дневен
срок да уведоми АОП с мотивирано становище и да посочи съответни мерки,
когато предвижда такива.
В резултат на полученото мотивирано становище от възложителя,
респ. предприетите мерки от АОП и/или компетентния държавен орган,
когато се касае за прилагане от страна на възложителя на нормативен акт,
противоречащ на правото на ЕС, изпълнителният директор на АОП изготвя
отговор до ЕК. Отговрът на АОП съдържа:
1. потвърждение, че нарушението е отстранено от самия възложител,
който е признал извършването на последното;
2. информация за наличие на производство по обжалване на
нарушението, когато към момента на постъпване на уведомлението от ЕК
такова производство вече е открито;
3. информация за предприетите мерки (сезиране от АОП на КЗК по
случая или сезиране от АОП на компетентния орган и предприемане на
съответните мерки от негова страна, ако нарушението, установено от ЕК е в
резултат на прилагане на нормативен ред, противоречащ на правото на ЕС)
Отговорът на АОП, посочен по-горе, с приложени към него
доказателства се изпраща до Постоянното представителство на Република
България към ЕС, администрацията на МС, МВнР и МФ в срок до 17 дни от
получаването в АОП на уведомлението на ЕК за установено нарушение.
Постоянното представителство на Република България към ЕС от своя
страна предоставя на ЕК отговора на АОП не по-късно от изтичането на 21
дни от датата на получаване на уведомлението на ЕК за установяване на
нарушение.
Възложителите успоредно с това са длъжни писмено да уведомят АОП
за резултата от обжалването, когато такова е било налице към момента на
получаване на уведомлението от ЕК, в 7-дневен срок от влизането в сила на
решението на КЗК.
Възложителите са длъжни да уведомят писмено АОП, и когато
процедурата, за която се отнася уведомлението на ЕК, е прекратена с влязло
в сила решение и е открита нова процедура, свързана изцяло или отчасти със
същия предмет - в тридневен срок от откриването на процедурата.
От своя страна изпълнителният директор на АОП в 7-дневен срок от
получаването на уведомлението от възложителите в горните два случая,
уведомява ЕК чрез Постоянното представителство на Република България
към ЕС, администрацията на МС, МВнР и МФ.
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Обменът на информация се извършва по електронен път с електронен
подпис или по факс.

V. ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
НА НИСКА СТОЙНОСТ
1. Национални процедури за възлагане на обществени поръчки
Действащият ЗОП въвежда два вида национални процедури за
възлагане на обществени поръчки, когато те са с по-ниска прогнозна
стойност от определените в чл. 20, ал. 1 ЗОП общностни прагове.
Обществените поръчки се възлагат чрез публично състезание по чл.
18, ал. 1, т. 12 ЗОП и пряко договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13 ЗОП, когато са
на прогнозна стойност по чл. 20, ал. 2 ЗОП, а именно:



при строителство - от 270 000 лв. до 5 000 000 лв.;
при доставки и услуги, включително и услугите по Приложение №
2 - от 70 000 лв. до съответния праг по чл. 20, ал. 1 в зависимост от
вида на възложителя и предмета на поръчката.

Важно! Редът за провеждане на публичното състезание и прякото
договаряне е уреден в чл. 178- 182 ЗОП. В ЗОП се предвижда при липсата на
специални облекчени правила за провеждане на тези два вида процедури,
съгласно тази глава от ЗОП, да се прилагат субсидиарно разпоредбите на
части първа и втора от ЗОП.

1.1. Публично състезание
Съгласно чл. 178, ал. 1 ЗОП за оповестяване откриването на процедура
публично състезание възложителят публикува обявление за обществена
поръчка, което съдържа най-малко информацията по приложение № 19 към
ЗОП.
В обявлението възложителят определя срок за получаване на оферти,
който трябва да е съобразен с обема и сложността на обществената поръчка.
Допуска се съкращаване на този срок при възникване на обстоятелства,
които изискват „спешно възлагане” на поръчка, като е необходимо обаче
обосноваване на тази необходимост чрез надлежни мотиви в обявлението.
Прави впечатление, че в ЗОП няма дефиниция на „спешно възлагане”, т.е.
спешното възлагане ще се налага, поради обстоятелства, различни от тези,
определени като „изключителни обстоятелства” в § 2, т. 17 от ДР на ЗОП,
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когато е налице необходимост от „неотложно възлагане” на обществената
поръчка.
Допуска се и промяна в обявлението и/или документацията на
обществена поръчка по инициатива на възложителя или по искане на
заинтересовано лице. За този вид процедура се предвижда по-кратък срок за
извършване на промяна - до три дни от публикуване на обявлението за
обществена поръчка. Обявлението за изменение или допълнителна
информация и решението, с което то се одобрява, се изпращат за
публикуване в срок до 7 дни от публикуването в РОП на обявлението за
обществена поръчка, а когато срокът е съкратен по чл. 178, ал. 3 - до 5 дни.
Различни срокове са предвидени и за искане и даване на разяснения.
При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка,
направено до 5 дни - при поръчки за доставки и/или услуги и в случаите на
чл. 178, ал. 3, а при поръчки за строителство - до 7 дни, преди изтичането на
срока за получаване на оферти, възложителят публикува в профила на
купувача писмени разяснения. Разясненията се публикуват на профила на
купувача в срок до три дни от получаване на искането и в тях не се посочва
лицето, направило запитването.
Важно! Доколкото тази глава не съдържа специални правила за
подаване, разглеждане, оценка на офертите и приключване на
процедурата, се прилагат субсидиарно разпоредбите на част втора и част
трета от ЗОП.
При публичното състезание запечатаната непрозрачна опаковка
включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на
представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с
надпис „предлагани ценови параметри”, който съдържа ценовото
предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП.
И в този вид процедура се допуска оценка на техническите и ценовите
предложения на участниците преди разглеждане на документите за
съответствие с критериите за подбор, когато тази възможност е посочена от
възложителя в обявлението (чл. 181, ал. 2 ЗОП).
Назначената от възложителя комисия е длъжна да състави само
протокол за извършване на подбора на участниците, разглеждането,
оценката и класирането на офертите, без да е необходим доклад.
Решенията на възложителя се изпращат в един и същи ден на
участниците и се публикуват в профила на купувача.
Основанията за прекратяване на процедурата, по силата на
препращащата норма на чл. 181, ал. 7 ЗОП са изброени в чл. 110 ЗОП. В ал.
1 са изброени задължителните основания за прекратяване на процедурата, а
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в ал. 2 са посочени факултативните основания, които могат да се приложат
от възложителите с мотивирано решение.

1.2. Пряко договаряне
Съгласно чл. 182, ал.1 ЗОП възложителят може да проведе пряко
договаряне с определени лица при наличие на някое от основанията по чл.
79, ал. 1, т. 3 и т. 5 - 9 ЗОП или когато:
1. е необходимо неотложно възлагане на поръчката, поради
изключителни обстоятелства и не е възможно спазване на сроковете по чл.
178, ал. 2 и 3, като обстоятелствата, с които се обосновава наличието на
неотложност, не трябва да се дължат на възложителя;
2. процедурата за възлагане чрез публично състезание е прекратена,
тъй като няма подадени оферти или подадените оферти са неподходящи и
първоначално обявените условия не са съществено променени;
3. за много кратко време възникне възможност да се получат доставки
или услуги при особено изгодни условия и на цена, значително по-ниска от
обичайните пазарни цени;
4. е необходимо повторение на строителство или услуги, възложени от
същия възложител на първоначалния изпълнител, при наличие на следните
условия:
а) първоначалната поръчка е възложена с публично състезание;
б) в обявлението за първоначалната поръчка е посочена възможността
за повторно възлагане, както и обемът или количеството на възможното
допълнително строителство или услуги и условията, при които те ще се
възлагат;
в) общата стойност на новата поръчка е включена и е посочена при
определяне стойността на първоначалната;
г) новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на
който е възложена първата поръчка;
5. обществената поръчка е за услуги по приложение № 2 и е на
стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2.
С решението за откриване на процедурата възложителят мотивира
приложимото основание за избор на този вид процедура.
В решението за откриване на процедурата освен мотивите относно
приложимото правно основание, на основание чл. 64, ал.1 ППЗОП,
възложителят трябва да посочи и лицата, които ще бъдат поканени за
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участие в договарянето, като изключение правят случаите на откриване на
процедурата на основание чл. 182, ал.1, т. 3 ЗОП.
Минималното съдържание на поканата за участие, която се одобрява с
решението за откриване на процедурата, е дадено в чл. 64, ал. 2 ППЗОП.
В случаите, когато процедурата се открива на основание чл. 182, ал. 1,
т.1 ЗОП - когато е необходимо неотложно възлагане на поръчката, поради
изключителни обстоятелства и не е възможно спазване на сроковете по чл.
178, ал.2 и 3 ЗОП, възложителят разполаг с възможността, посочена в чл. 65,
ал.1 ППЗОП, а именно: не е длъжен да одобри покана за участие в
процедурата, съответно да я изпрати на посочените лица, но трябва да
посочи необходимата информация в решението за откриване на
процедурата.
При откриване на процедура на основание чл. 182, ал. 1, т. 1 ЗОП, както
в чл. 65, ал. 2 ППЗОП, така и в чл. 112, ал. 8 ЗОП е предвидено още едно
облекчение за възложителя и то е по отношение сключването на договора за
обществена поръчка. Доколкото се касае за необходимост от неотложно
възлагане на поръчката, е допуснато изключение от правилото за сключване
на договор след влизане в сила на всички решения по процедурата и е
установено правило, съгласно което е възможно сключването на договор
след влизане в сила на решението за откриване на процедурата.
Условията и редът за провеждане на прякото договаряне се определят
в чл. 67 ППЗОП.
Специфичното е, че при тази процедура комисията е длъжна да отрази
резултатите от преговорите в протокол, съгласно чл. 67, ал. 2 ППЗОП, а също
така след провеждане на преговорите да изготви доклад, на основание чл. 67,
ал. 6 ППЗОП, съдържащ информацията по чл. 60, ал. 1 ППЗОП.

1.3. Сключване и изменение на договор
Чл. 183 ЗОП предвижда, че договорът се сключва при условията и по
реда на чл. 112 ЗОП.
Важно! Когато процедурата е пряко договаряне и е открита на
основание чл. 182, ал. 1, т. 5 ЗОП (за услуга по приложение № 2)
възложителят може да сключи договор само ако са налице най-малко
трима класирани участници.
Съгласно чл. 184 ЗОП се допуска изменение на сключен договор при
условията на чл. 116 ЗОП, като в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 6 ЗОП
изменение на договора е допустимо, при условие че след изменението
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общата стойност на договора няма да надхвърля праговите стойности по чл.
20, ал. 2 ЗОП.

2. Възлагане на поръчки на ниска стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
чрез събиране на оферти с обява, покана до определени лица и директно
възлагане
Съгласно чл. 20, ал. 3 ЗОП възложителите следва да прилагат реда за
възлагане чрез „събиране на оферти с обява“ или „покана до определени
лица“, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност:
1) при строителство – от 50 000 лв. до 270 000 лв.;
2) при доставки и услуги – от 30 000 лв. до 70 000 лв., с изключение
на услугите, посочени в Приложение № 2 ЗОП, които могат да
бъдат възлагани директно, а не чрез процедури по ЗОП, при
условие, че прогнозната им стойност е до 70 000 лв.
Възложителите могат да възлагат обществени поръчки директно,
когато те са с прогнозна стойност, по-малка от
1. 50 000 лв. - при строителство;
2. 70 000 лв. – при услуги по приложение № 2;
3. 30 000 лв. - при доставки и услуги, извън тези по т. 2.
Важно! Събирането на оферти с обява, поканата до определени
лица, както и директното възлагане на поръчки с прогнозна стойност по
чл. 20, ал. 3 ЗОП, не представляват процедури за възлагане на обществени
поръчки, тъй като не са включени в разпоредбата на чл. 18, ал. 1 ЗОП,
изчерпателно изброяваща видовете процедури. Въпреки това, в чл. 195 ЗОП
се предвижда субсидиарно прилагане на разпоредбите на част втора и част
трета от ЗОП.
Важно!
Решенията,
действията
и
бездействията
на
възложителите при възлагане на обществени поръчки чрез събиране на
оферти с обява и покана до определени лица, както и директното възлагане,
не подлежат на обжалване по реда на чл. 196 ЗОП, доколкото не са част
от осъществена процедура, по смисъла на чл. 18, ал. 1 ЗОП и не са сред
изчерпателно изброените актове, действия и бездействия на
възложителите, подлежащи на обжалване.

2.1. Събиране на оферти с обява
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Правила за публикуване на обявата
Съгласно чл. 187, ал.1 ЗОП възложителите откриват възлагането на
поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с публикуване на профила на
купувача на обява за събиране на оферти, която се изготвя по образец и
съдържа най-малко информацията по приложение № 20.
1) наименование на възложителя;
2) обект, предмет и кратко описание на поръчката;
3) условия, на които следва да отговарят участниците, включително
изискванията за финансови и икономически условия, технически
способности и квалификация, когато е приложимо;
4) срок за подаване на офертите;
5) срок на валидност на офертите;
6) критерия за възлагане, включително показателите за оценка и
тяхната тежест;
7) дата и час на отваряне на офертите;
8) обособени позиции, когато е приложимо;
9) друга информация, когато е приложимо.
При наличие на невъзможност за разделяне на поръчката на обособени
позиции, възложителят не е длъжен да мотивира това обстоятелство в
обявата.
Възложителят следва да публикува на профила на купувача заедно с
обявата техническите спецификации и всяка друга информация, свързана с
изпълнението на поръчката, както и образец на декларация за липсата на
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 ЗОП. Възложителят няма право
да прилага основанията за задължително отстраняване, извън тези по чл. 54,
ал. 1, т. 1 – 5 и 7 ЗОП, както и основанията за незадължително отстраняване
по чл. 55, ал. 1 ЗОП, съгласно чл. 97, ал. 5 ППЗОП.
Съгласно чл. 96, ал. 1 ППЗОП, в деня на публикуване на обявата на
профила на купувача възложителят следва да публикува кратка информация
за поръчката на Портала за обществени поръчки чрез директно въвеждане с
използване на специализиран софтуер, предоставен от Агенцията по
обществени поръчки. Информацията се попълва по образец и съдържа:
данни за възложителя, кратко описание на предмета на поръчката, прогнозна
стойност и срок за получаване на оферти. В информацията възложителят
посочва връзка към съответния раздел в профила на купувача, в който са
публикувани обявата и други документи, свързани с обществената поръчка.
След публикуване на профила на купувача възложителят може да
публикува обявата или кратка информация за поръчката и по друг подходящ
начин – например (български ежедневник, седмични и/или месечни
вестници).
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Срок за получаване на оферти и задължение за
удължаване.

неговото

Срокът за получаване на оферти трябва да е съобразен с обема и
сложността на поръчката, но не може да бъде по-кратък от: 7 дни за услуги
и доставки и 15 дни при строителство.
Срокът започва да тече от публикуване на обявата в профила на
купувача.
Възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти с
най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени помалко от три оферти. В този случай възложителят изпраща на Портала за
обществени поръчки отново кратка информация за поръчката чрез
използване на специализирания софтуер, в която посочва удължения срок.
След изтичане на удължения срок за получаване на оферти, възложителят
разглежда и оценява получените оферти, независимо от техния брой.
Разяснения
При постъпване на писмено искане, направено до три дни преди
изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят е длъжен найкъсно на следващия работен ден да публикува в профила на купувача
писмени разяснения по условията на обществената поръчка. Разясненията не
следва да бъдат изпращани на Портала за обществените поръчки.
Оферти и придружаващи документи
Правилата за представяне и разглеждане на оферти, предвидени в чл.
96 ППЗОП, са значително по-облекчени от тези, приложими при
процедурите.
Не съществуват специфични правила относно оформянето на
запечатаната непрозрачна опаковка, поради което са приложими общите
правила за това, предвидени в чл. 47, ал.2 ППЗОП.
Разпоредбата на чл. 97 ППЗОП обаче, не предвижда подаването на
заявление за участие, съответно по аргумент на противното основание
участниците следва да представят само техническо и ценово предложение,
доколкото това е съдържанието на офертата, съгласно чл. 39, ал.3 ППЗОП.
За разлика от процедурите по ЗОП, към офертата не се прилага
ЕЕДОП, а се подава декларация по образец на възложителя за липса на
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 ЗОП, съгласно 97, ал.5 ППЗОП.
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Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7
ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато
участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП се подписва от лицето, което може
самостоятелно да го представлява.
Комисия
В чл. 97, ал.1 ППЗОП е предвидено, че възложителят следва да
определи със заповед състав на комисията, която да разгледа и оцени
получените оферти, като следва членовете на комисията да са нечетен брой.
Конкретно по отношение на членовете на комисията чл. 97, ал.2
ППЗОП препраща към изискванията по чл. 51, ал.8-13 ППЗОП. Това
означава, че спрямо всеки член на комисията не следва да е налице конфликт
на интереси, а така също означава, че при наличие на такъв, той следва да
бъде отстранен от възложителя. В този случай, както и при обективна
невъзможност за определен член на комисията да изпълнява задълженията
си, възложителят е длъжен да определи със заповед нов член. При
отстраняване на член на комисията поради наличие на конфликт на
интереси, действията на отстранения член, свързани с разглеждане на
офертите и с оценяване на предложенията на участниците, след настъпване
на установените обстоятелства не се вземат предвид и се извършват от новия
член. Членовете са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали
във връзка със своята работа в комисията.
Разглеждане и оценяване на офертите. Приключване на работата
на комисията
Налице е значително по-лек задължителен ред за разгеждане и
оценяване на офертите, доколкото чл. 97, ал. 3 ППЗОП предвижда, че
комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява
ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да
присъстват представители на участниците. Това означава, че отварянето на
техническите и ценовите предложения става на едно и също открито
заседание на комисията.
След разглеждане и оценяване на офертите в закрито заседание,
съобразно предварително обявените от възложителя условия и критерии за
възлагане, комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на
офертите и за класирането на участниците, който представя на възложителя
за утвърждаване.
След утвърждаване на протокола от възложителя, той се изпраща в
един и същ ден на участниците и се публикува в профила на купувача.
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Запазване на поръчки при събиране на оферти с обява
Съгласно чл. 190 ЗОП, редът за възлагане чрез събиране на оферти с
обява може да бъде прилаган и по отношение на запазените обществени
поръчки, които попадат в обхвата на списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП и чиято
стойност изисква възлагане чрез публично състезание, когато поръчката се
запази и се възложи на специализирани предприятия или кооперации на хора
с увреждания или на стопански субекти, чиято основна цел е социалното и
професионалното интегриране на хора с увреждания или хора в
неравностойно положение. Тези лица трябва да отговарят на следните
условия:
1) минимум 70 на сто от персонала им да се състои от хора с
увреждания или такива в неравностойно положение и
2) същите да са ангажирани в изпълнението на поръчката, както и
3) да са изпълнени условията на чл. 12, ал. 6 ЗОП, а именно – могат да
изпълнят най-малко 80 на сто от предмета на поръчката със
собствени машини, съоръжения и човешки ресурс, като за
изпълнение на това условие могат да ползват подизпълнители или
да се позовават на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите
или третите лица са специализирани предприятия или кооперации
на хора с увреждания.
В този случай възложителят посочва в обявата за събиране на оферти,
че поръчката е запазена за лица, които отговарят на горните условия.

2.2. Покана до определени лица
Основания за избор на този ред за възлагане
Възложителят може да не публикува обява, а да изпрати покана до
определено лице/лица за представяне на оферта, при наличие на едно от
следните основания:
1) не е получена нито една оферта след публикуване на обявата за
събиране на оферти, включително след като възложителят е изпълнил
задължението си да удължи срока съгласно чл. 188, ал. 2 ЗОП и
първоначалните условия на поръчката не са променени.
В този случай възложителят има право да изпрати покана до
определено лице/лица да представят оферти, без да променя първоначалните
условия на поръчката.
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При получаване на оферти от лица, различни от посочените в поканата,
възложителят е длъжен да разгледа и класира тези оферти, в случай че
отговарят на обявените условия и съответстват на публикуваните
технически спецификации.
2) Възлагането на обществената поръчка на друго лице е невъзможно
поради наличие на авторски или други права на интелектуална собственост,
или на изключителни права, придобити по силата на закон или
административен акт, както и когато естеството на доставката или услугата
е ограничено до точно определен изпълнител по причини, които не се дължат
на възложителя.
Възложителят следва да докаже по безспорен начин, че не съществува
друг алтернативен способ за задоволяване на потребностите му и че
възлагането на поръчката на друго лице би довело до получаване на
редултат, който е различен от целения и не би го удолетворил.
3) Необходимо е неотложно възлагане на поръчката поради
изключителни обстоятелства и не е възможно спазването на сроковете по чл.
188, ал. 1 ЗОП (за получаване на оферти след публикуване на обява).
Обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност не трябва
да се дължат на възложителя.
При преценката за наличието на това основание възложителят следва
да се ръководи от легалната дефиниция на понятието „изключителни
обстоятелства“ в т. 17 от § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.
Възникването на тези обстоятелства трябва да е било непредвидимо за
възложителя и да не се дължи на негови действия или бездействия.
4) Стоките, предмет на доставка, следва да 1) се произвеждат с цел
научноизследователска дейност, експеримент, проучване или развойна
дейност и 2) да са в ограничено количество, което не позволява формиране
на пазарна цена или възстановяване на разходите за тази дейност.
Задължително е кумулативното наличие на двете предпоставки. При
преценката за наличието на това основание възложителят следва да се
ръководи от легалната дефиниция на понятието „научноизследователска и
развойна дейност“ в т. 24 от § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.
5) Необходими са допълнителни доставки от същия доставчик,
предназначени за частична замяна или за увеличаване на доставките, ако
смяната на доставчика ще принуди възложителя да придобие стока с
различни технически характеристики, което ще доведе до несъвместимост
или до технически затруднения при експлоатацията и поддържането.
Това основанието е неприложимо по отношение на стоки с типични
технически характеристики, които могат да бъдат доставени от множество
потенциални изпълнители в конкурентна среда.
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Основанието би било приложимо в хипотези, когато възложителят е
обвързан от конкретни условия с определен изпълнител и доставката от
други изпълнители ще повлияе негативно върху работата му. Например, ако
ще изгуби правото на гаранционна поддръжка след допълнителна доставка
от друг изпълнител.
Основанието би било приложимо и при необходимост от осигуряване
на технологична съвместимост между вече доставени активи с тези, които
следва да бъдат доставени допълнително.
6) Предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на
стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет по
предложение на министъра на финансите.
Действащият списък е приет с Постановление № 191 от 29.07.2016 г.
на Министерския съвет (обн. Д.В., бр. 61/05.08.2016 г.). Той е изчерпателен
и обхваща предимно метали, които се влагат в различни производства и
обичайно се търгуват на борсите.
В този случай договорът за обществената поръчка се сключва по
правилата на съответната борса.
7) За много кратко време да възникне възможност да се получат
доставки или услуги при особено изгодни условия и на цена, значително пониска от обичайните пазарни цени.
В този случай на преговори се канят лицата, които предлагат стоки или
услуги на цени, по-ниски от пазарните.
Ред за провеждане на възлагането
Възложителят изпраща покана до едно или до няколко определени от
него лица.
Възложителят няма задължение да разглежда и оценява оферти от
лица, различни от тези, до които е изпратена поканата, с изключение на
първата от посочените по-горе хипотези.
Правилата относно възлагането чрез събиране на оферти с обява,
посочени в чл. 96 и чл. 97 ППЗОП, са приложими и при поканата до
определени лица.
Сключване и изменение на договор за обществената поръчка
В чл. 194, ал. 1 ЗОП е предвидено, че възложителят е длъжен да сключи
договор за обществената поръчка в случаите на неотложно възлагане по чл.
191, ал. 1, т. 3 ЗОП, не по-късно от 5 работни дни от датата на определяне на
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изпълнителя. За останалите хипотези е приложим 30-дневен срок за
сключване на договора от датата на определяне на изпълнителя.
Възложителят може да сключи договор и със следващия класиран
участник, когато избраният за изпълнител участник откаже да сключи
договор или не се яви за сключването му в определения от възложителя срок,
без да посочи обективни причини.
Съгласно чл. 194, ал.3 ЗОП, в случаите по чл. 116, ал.1, т.6 ЗОП
изменение на договор е допустимо при условие, че след изменението общата
стойност на договора не надхвърля праговите стойности по чл. 20, ал.3 ЗОП.
Прекратяване възлагането на обществена поръчка
В чл. 193 ЗОП е предвидено, че възложителят може да прекрати
възлагането на поръчката до сключване на договора за възлагането й, като
публикува съобщение на профила на купувача, в което е длъжен да посочи
мотивите за прекратяването. В тази хипотеза съгласно чл. 96, ал.4 ППЗОП
възложителят е длъжен да оттегли информацията за поръчката от портала.

2.3. Директно възлагане
Съгласно чл. 20, ал.4 ЗОП, възложителят може да възлага директно
обществени поръчки с прогнозна стойност по-малка от:
1) 50 000 лв. – при строителство;
2) 70 000 лв. – при услуги по приложение № 2 от ЗОП;
3) 30 000 лв. – при доставки и услуги извън тези по приложение № 2
от ЗОП.
В случаите по точки 2 и 3 не е необходимо да бъде сключван договор
за обществената поръчка, като възложителят може да доказва разхода само
с първични платежни документи.
Съгласно Решение на Министерския съвет № 593 от 20 юли 2016 г. за
условията и реда за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори,
преди извършване плащания по договори на стойност, равна на или
надвишаваща 30 000 лв., всички разпоредители с бюджет без тези по
бюджета на Народното събрание и на съдебната власт задължително
уведомяват Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“ за
идентификационни данни за лицето – насрещна страна по договора (ЕИК от
ТР/ЕИК по Булстат/ЕГН/ЛНЧ), данни за договора, по който ще се извърши
плащането, размер на предстоящата за изплащане сума, данни за банковата
сметка, по която ще бъде извършено плащането, и за нейния титуляр.
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В случаите по т. 2 по-горе (при липса на сключен писмен договор на
основание чл. 20, ал. 5 ЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 4, т. 2 ЗОП възложителят
посочва данни за първичните счетоводни документи, въз основа на които ще
се извърши плащането. Уведомяване следва да бъде извършено и в случаите,
когато предстоящата за изплащане сума по договорите е на стойност под 30
000 лв., но не по-малка от 100 лв., когато представлява част от парична
престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 30 000 лв.
Поръчки в областите отбрана и сигурност
Публичните и секторни възложители могат да възлагат директно
обществени поръчки, но са длъжни да сключат писмен договор, когато
възлагат поръчки в областите отбрана и сигурност с прогнозна стойност, помалка от:
1) 817 524 лв. - за доставки на военно оборудване, включително на
части, компоненти и/или монтажни елементи за него, включително
оборудване, включено в списъка на продуктите, свързани с
отбраната, приет на основание чл. 2, ал. 1 от Закона за експортния
контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и
технологии с двойна употреба;
2) 817 524 лв. - за доставки на чувствително оборудване, включително
на части, компоненти и/или монтажни елементи за него;
3) 817 524 лв. - за услуги, пряко свързани с оборудването по точки 1)
и 2) за всеки и всички елементи от неговия жизнен цикъл;
4) 5 000 000 лв. - за строителство, пряко свързано с оборудването по
точки 1) и 2) за всеки и всички елементи от неговия жизнен цикъл;
5) 817 524 лв. - за услуги за специфични военни цели или за
чувствителни услуги;
6) 5 000 000 лв. - за строителство за специфични военни цели или за
чувствително строителство.
Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства
на Република България в чужбина, както и на постоянните представителства
на Република България към международни организации, прилагат реда за
възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица,
когато обществените поръчки имат прогнозна стойност:
1) при строителство - от 270 000 лв. до 5 000 000 лв.;
2) при доставки и услуги - от 70 000 лв. до съответния праг по чл. 20,
ал. 1 ЗОП в зависимост от предмета на поръчката.
Тези възложители могат да възлагат директно обществени поръчки с
прогнозна стойност под посочените праговете, като при доставки и услуги
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могат да докажат разхода само с първични платежни документи, без да е
необходимо сключването на писмен договор.
Важно! Особеност представлява изискването, възложителите да
уведомяват АОП за всички разходвани средства за обществени поръчки
възложени чрез публикуване на обява, покана до определени лица и директно
възлагане, като информацията се изготвя по образец и се изпраща в срок
до 31 март всяка година, следваща отчетната.

ЧАСТ ІІІ. ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И
РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ
І. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И
РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ
Легалното определение на понятието „договор за обществена
поръчка” в действащия ЗОП почти изцяло съвпада с последната редакция на
§ 1, т. 1б от ДР на отменения закон от 2004 г. Видно от § 2, т. 4 от ДР на ЗОП
това е „възмезден писмен договор, сключен по реда на закона между един
или повече възложители и един или повече изпълнители, с предмет
строителство, доставки на стоки или предоставяне на услуги“.
Цитираната разпоредба се основава на дефиницията на термина в член
2, параграф 1, точка 5 от Директива 2014/24/ЕС. Следва да се отбележи
обаче, че текстът в ЗОП съдържа допълнително условие, а именно договорът да е „сключен по реда на закона“. Това условие се нуждае от
известно разясняване, с оглед избягване на евентуални практически
проблеми при прилагане на някои разпоредби, касаещи договора за
обществена поръчка, и в частност на изискванията към възложителя за
публикуване на информация във връзка със сключването и изпълнението, а
когато е приложимо – и относно изменението на договора.
Както е посочено в т. 4.2 от част втора, раздел първи, възложителят
избира изпълнител на обществената поръчка чрез някоя от предвидените в
ЗОП процедури. Ако стойността на поръчката е в рамките на праговете,
посочени в чл. 20, ал. 3, респ. ал. 7 от ЗОП, възложителят има право да
приложи реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява или чрез
изпращане на покана до определени лица в съответствие с правилата на глава
двадесет и шеста на закона. По отношение на обществени поръчки на
изключително ниска стойност изрично е допусната възможността
възложителите да не прилагат процедурите по ЗОП, нито правилата на глава
двадесет и шеста – те могат директно да възлагат същите (чл. 20, ал. 4 и ал. 8
от закона).
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В ЗОП не е посочен определен ред за сключване на договора в тези
случаи, а при определени поръчки дори не се изисква той да е в писмена
форма, като съответният разход може да се докаже чрез първични платежни
документи.
Следователно, договорите по чл. 20, ал. 4 и ал. 8 ЗОП, макар да
включват в предмета си извършване на дейности, свързани с обект на
обществена поръчка, срещу заплащане от възложител, по смисъла на чл. 5
ЗОП, не попадат в обхвата на дефиницията по § 2, т. 4 от ДР на ЗОП,
доколкото в хипотезата на директно възлагане не е налице договор,
“сключен по реда на закона”.
Това означава, че възложителите не са длъжни да публикуват тези
договори в профила на купувача (което на практика е невъзможно, когато не
са в писмена форма), нито да изпращат обявление за възлагане на
обществена поръчка или обявление за приключване на договор за
обществена поръчка за публикация в РОП, например. Ако обаче,
възложителят реши да не прилага възможността за директно възлагане, а
организира процедура за обществена поръчка или избере изпълнител след
събиране на оферти чрез обява или с изпращане на покана до определени
лица, договорът с така избрания изпълнител (независимо, че е на стойност
до праговете по чл. 20, ал. 4, респ. ал. 8 от ЗОП), представлява договор за
обществена поръчка, по смисъла на § 2, т. 4 от ДР на ЗОП с всички
произтичащи от това последици.
В ЗОП и ППЗОП се съдържа специфична, макар и не цялостна уредба
на договора за обществена поръчка. Тя включва редица особености и
ограничения, които се свеждат най-вече до:
- специалните правила, свързани с избора на изпълнител, и поконкретно изискването за провеждане на някоя от предвидените в ЗОП
процедури за обществени поръчки, респ. за прилагане на друг установен в
закона режим на възлагане в съответните случаи;
- наличието на особени изисквания към изпълнителя на обществената
поръчка и необходимостта той да удостовери съответствието си с тези
изисквания преди сключване на договора;
- условията и реда за сключване на договора за обществена поръчка, в
т.ч. изискването относно спазване на т. нар. „период на изчакване“ преди
неговото сключване;
- изискващата се от закона писмена форма за действителност на
договора, независимо от конкретния предмет на възлаганата обществена
поръчка;
- законоустановеното минимално съдържание на договора;
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- ограничена договорна свобода на страните по договора, включително
по отношение на максималния срок на договора в някои случаи, както и
невъзможността за извършване на промени в него, освен по изключение, и
то в изрично предвидени от ЗОП хипотези;
- специфичните задължения на възложителя за предоставяне и/или
публикуване на информация, свързана с приложения ред за определяне на
изпълнител на обществената поръчка, а също така относно сключването,
изпълнението и прекратяването на договора;
- допълнителните основания за прекратяване на договора за
обществена поръчка, както и специфичните правила, касаещи неговото
унищожаване.
Изхождайки от съдържащите се в ЗОП и ППЗОП норми относно
договора за обществена поръчка, може да се заключи, че той е двустранен,
каузален договор с възмезден характер, който се сключва по установен в
ЗОП ред и в писмена форма, и по силата на който изпълнителят по договора
се задължава да извърши определени дейности, свързани с доставки на
стоки, предоставяне на услуги или строителство, срещу цена, която
възложителят трябва да заплати.
Договор за обществена поръчка се сключва доколкото са налице
всички предвидени в ЗОП предпоставки, които ще бъдат разгледани
подробно по-долу, включително представяне на определената гаранция за
изпълнение (когато е приложимо).
В ПЗР на ЗОП се съдържат разпоредби, относно приложимия правен
ред спрямо договори, които се сключват към момента на действие на
настоящия закон, но в резултат на процедури, открити по отменения ред. В
тази връзка, съгласно §18 от ПЗР на ЗОП, възлагането на обществени
поръчки, сключването на рамкови споразумения и провеждането на
конкурси за проекти, за които до влизане в сила на този закон е взето
решение за откриване или е публикувана покана, се приключват по
досегашния ред. Аналогично, договорите въз основа на рамково
споразумение, което е сключено до влизането в сила на този закон, се
възлагат по реда, действащ към датата на решението за откриване на
процедура за сключване на рамково споразумение (§ 19 от ПЗР на ЗОП).
Извън предвидените в ЗОП и ППЗОП особени правила, за всички
неуредени въпроси относно сключването, изпълнението и прекратяването на
договорите за обществени поръчки се прилагат разпоредбите на ТЗ и ЗЗД.
Това изрично е предвидено в чл. 120 ЗОП.

1. Гаранция за изпълнение
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Функция, форми и размер на гаранциите
Съгласно чл. 111 ЗОП възложителят има право да изисква от
определения по съответния ред изпълнител да предостави гаранции, които
да обезпечат изпълнението на договора или авансово предоставените
средства по него.
Изискване относно предоставянето на гаранция за изпълнение е
допустимо и в случай на изменение на договора, ако с изменението се
предвижда извършване на допълнителни доставки, услуги или строителство.
В закона е установено ограничение по отношение на максималния
размер на гаранциите, които могат да бъдат изисквани от възложителя, а
именно:
- гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, може да е до 5
(пет) на сто от неговата стойност, а при поръчки, възлагани на
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания - до 2
(две) на сто от стойността на договора;
Макар да не е изрично посочено в закона, когато изискваната от
възложителя гаранция за изпълнение е във връзка с изменение на договора,
съответният процент следва да се изчислява въз основа на стойността на
изменението.
- гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства,
може да е до размера на тези средства.
Предвидените гаранции и техният процент се посочват в обявлението,
с което се оповестява откриването на процедурата, в поканата за
потвърждаване на интерес или в поканата за участие в преговори.
Гаранциите могат да бъдат предоставени под формата на:
1. парична сума;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на
отговорността на изпълнителя.
Третата форма на гаранция се въвежда за пръв път в нормативната
уредба. Както и при банковата гаранция, целта на застраховката е да не се
блокират реално средства на изпълнителя в размера на определената от
възложителя гаранция за съответния срок на изпълнение на поръчката.
Участникът, избран за изпълнител, сам определя формата на
представяне на съответната гаранция за изпълнение или за авансово
предоставените средства, като възложителят няма право да поставя
изисквания в това отношение.
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Възможност за предоставяне на гаранцията от лице, различно
определеното за изпълнител
Когато определеният изпълнител е обединение, което не е юридическо
лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата
гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на
застраховката.
В ЗОП за пръв път се допуска и възможността изисканата от
възложителя гаранция да се предостави от името на избрания изпълнител за
сметка на трето лице – гарант, при условие че тя е под формата на парична
сума или банкова гаранция.
Условия и срокове за задържане и освобождаване на гаранцията.
Срокът за освобождаване на гаранцията, която обезпечава авансово
предоставените средства, е до три дни след връщане или усвояване на аванса,
като това изрично е предвидено в закона.
Що се отнася до гаранцията за изпълнение, условията и сроковете за
задържане или освобождаване следва да бъдат уредени в договора за
обществена поръчка (чл. 111, ал. 9 ЗОП). Това означава, че в проекта на
договор, който прилага към документацията за обществена поръчка,
възложителят следва да посочи, освен размера на изискваната от него
гаранция за изпълнение, и условията и реда за нейното задържане и
освобождаване. Подобно задължение се извежда чрез тълкуване на чл. 69,
т. 7 ППЗОП в контекста на изискването на чл. 112, ал. 4 ЗОП.
Следва да се има предвид, че при обществена поръчка, която се
изпълнява на етапи, възложителят трябва да включи в проекта на договор
клауза за частично освобождаване на гаранциите, съответстващо на
изпълнената част от предмета на обществената поръчка.
Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане,
възложителят следва да определи в проекта на договор и каква част от
гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на
гаранционното поддържане.

2. Условия и ред за сключване на договор за обществена поръчка/
рамково споразумение
2.1. Предпоставки за сключване на договора
Сред посочените в ЗОП предпоставки, необходими за сключване на
договор за обществена поръчка (респ. рамково споразумение), се включват
и определени действия, които трябва предварително да бъдат извършени от
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избрания за изпълнител участник, съгласно чл. 112, ал. 1 от ЗОП и чл. 70 от
ППЗОП. По-специално, необходимо е изпълнителят:
1) да представи на възложителя документ за регистрация на
юридическо лице, в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2 от ЗОП ( в
случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, а за
изпълнението на поръчката е необходимо изпълнителят да е юридическо
лице и тази необходимост е обоснована изрично в решението за откриване
на процедурата);
2) да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на
основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с
поставените критерии за подбор. Документите се представят и за
подизпълнителите и третите лица, ако има такива;
3) да представи определената гаранция за изпълнение на договора;
4) да извърши съответна регистрация, да представи документ или да
изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката
съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е
поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.
Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за
обществена поръчка, само ако изброените по-горе условия са изпълнени.
Съгласно чл. 77 ППЗОП, при сключване на рамково споразумение
участниците, определени за изпълнители, трябва:
1. да предоставят актуални документи, удостоверяващи липсата на
основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с
поставените критерии за подбор (вкл. документите, отнасящи се до
подизпълнителите и третите лица, ако има такива).
2. да представят документ за регистрация в съответствие с изискването
по чл. 10, ал. 2 ЗОП;
3. да извършат съответна регистрация, представят документ или
изпълнят друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката
съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е
поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.
Важно! Възложителят няма право да изисква документи, които вече
са му били предоставени или са му служебно известни, а след 01.06.2018 г.
и такива, които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп
до националните бази данни на държавите членки.
Договор за обществена поръчка (респ. рамково споразумение) не се
сключва, ако класираният на първо място и определен за изпълнител
участник:
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1. откаже да сключи договор;
2. не изпълни някое от посочените по-горе условия; или
3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от
процедурата.
В тези случаи възложителят има право да не прекратява процедурата
за възлагане, а да измени влязлото в сила решение в частта за определяне на
изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник
за изпълнител.
При сключването на рамково споразумение с повече изпълнители, ако
някой от определените за изпълнители откаже да сключи рамково
споразумение, възложителят може да покани следващия в класирането
участник, когато е приложимо.
Когато обществената поръчка се възлага чрез събиране на оферти с
обява или покана до определени лица, също се допуска възможността при
отказ на избрания изпълнител (респ. неявяване на същия в определения срок
за сключване на договора, без посочване на обективни причини за това), той
да бъде заменен със следващия класиран участник (чл. 194, ал. 2 ЗОП),
вместо възлагането на поръчката да бъде прекратено.

2.2. Срок за сключване на договора
Забрана за сключване на договор преди изтичане на 14-дневния
срок от уведомяване за решението за избор на изпълнител, както и
преди влизане в сила на всички решения по процедурата
Съгласно чл. 112, ал. 6 от ЗОП, договорът следва да бъде сключен в
рамките на един месец след влизане в сила на решението за определяне на
изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително
изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от
уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите
участници за решението за определяне на изпълнител.
Предвиденият в закона 14-дневен „период на изчакване“ след
получаване на съответното решение на възложителя от всички
заинтересовани кандидати и/или заинтересовани участници цели да се
гарантира възможността за ефективно упражняване на правото на защита от
страна на заинтересованите от получаването на поръчката лица, които
участват в процедурата за нейното възлагане. Подобна забраната за
сключване на договор за обществена поръчка преди изтичане на 14-дневен
срок от уведомяване на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите
участници, бе въведена още в предишния ЗОП с промените, извършени през
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м. юли 2010 г. (ДВ, бр. 52/09.07.2010 г., в сила от 13.07.2010 г.) във връзка с
транспониране изискванията на Директива 2007/66/ЕО.
Изключения от забраната за сключване на договор преди
изтичане на 14-дневния срок от уведомяване за решението за избор на
изпълнител
Както в отменения закон, така и в сега действащия се допуска
възможност при определени условия възложителят да сключи договор за
обществена поръчка преди изтичането на 14-дневния период на изчакване.
Според ал. 7 от чл. 112 ЗОП това е възможно, когато:
1. изпълнителят е определен в резултат на:
а) процедура по чл. 18, ал. 1, т. 8 - 10 и 13 ЗОП и има само един поканен
участник, или
б) процедура по чл. 18, ал. 1, т. 8 - 10 и 13 ЗОП, открита на основание
чл. 79, ал. 1, т. 4, чл. 138, ал. 1, чл. 164, ал. 1, т. 3 или 4, или чл. 182, ал. 1, т.
1 от ЗОП и има повече поканени участници;
2. определеният изпълнител е единственият заинтересован участник и
няма заинтересовани кандидати, или
3. договорът се сключва въз основа на рамково споразумение с един
участник.
Изключения от забраната да се сключи договор преди влизане в
сила на всички решения по процедурата
Съгласно чл. 112, ал.8 ЗОП възложителят може да сключи договор с
определения за изпълнител участник преди да са влезли в сила всички
решения по процедурата за възлагане, освен когато е допуснато
предварително изпълнение /1/ или процедурата е открита на някое от
следните основания /2/:
чл. 79, ал. 1, т. 4 ЗОП (необходимо е неотложно възлагане на
поръчката, поради изключителни обстоятелства и не е възможно да бъдат
спазени сроковете, включително съкратените, за открита, ограничена
процедура или състезателна процедура с договаряне);
 чл. 138,
ал. 1
ЗОП
(поръчката
има
за
цел
само
научноизследователска дейност, експеримент, проучване или развойна
дейност, като възлаганите поръчки не обхващат производството в
количества, които позволяват да се осигури достатъчна пазарна реализация
или да се покрият разходите за научноизследователска и развойна дейност;
за много кратко време е възникнала възможност да се получат доставки при
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особено изгодни условия и на цена, значително по-ниска от обичайните
пазарни цени);
 чл. 164, ал. 1, т. 3 или 4 ЗОП (необходимо е предприемане на
неотложни действия при криза и не могат да бъдат спазени сроковете за
провеждане на ограничена процедура или на процедура на договаряне с
публикуване на обявление, включително съкратените срокове, както и в
случаите по чл. 173, ал. 1, т. 2, б. „а” ЗОП);
 чл. 182, ал. 1, т. 1 ЗОП (необходимо e неотложно възлагане на
поръчката поради изключителни обстоятелства, които не се дължат на
възложителя, и не е възможно спазване на сроковете по чл. 178, ал. 2 и 3
ЗОП).
В съответствие с чл. 68, ал. 1 ППЗОП след влизане в сила на решението
за избор на изпълнител възложителят и участникът, избран от него за
изпълнител на обществената поръчка, следва да уговорят датата и начина за
сключване на договора в рамките на едномесечния срок по чл. 112, ал. 6 от
ЗОП. Необходимо е да се отбележи, че този едномесечен срок има
инструктивен, а не преклузивен характер (т.е. с изтичането му не се
прекратява възможността за сключване на договора обществената поръчка).
Съгласно чл. 68, ал.2 ППЗОП неявяването на избрания изпълнител на
уговорената дата е приравнено на отказ от негова страна да сключи договора,
освен ако то се дължи на обективни причини, за които възложителят
своевременно е бил информиран.
При условие, че изборът на изпълнител на обществената поръчка е
осъществен чрез събиране на оферти с обява или чрез покана до определени
лица, установеният в закона срок за сключване на договор с определения
изпълнител е 30 (тридесет) дни от датата на определяне на изпълнителя, а в
случаите по чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП (т.е. когато се налага неотложно
възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства) – до 5 работни
дни от датата на определяне на изпълнител24.
Важно! В срок до 30 (тридесет) дни от сключване на договора за
обществена поръчка (респ. рамковото споразумение) възложителят
трябва да изпрати до РОП (а когато е приложимо - и до ОВ на ЕС), както
и да публикува на профила на купувача съответното обявление за
възложена поръчка (чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 156, ал. 1, т. 4 и чл. 185, т. 1 ЗОП).

2.3. Минимално съдържание на договора за обществена поръчка

24

Вж. чл. 194, ал. 1 от ЗОП.
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В чл. 112, ал. 4 ЗОП се съдържа задължително изискване за
съответствие между договора, който се сключва, и приложения в
документацията за обществена поръчка проект на договор, допълнен с
всички предложения от офертата на участника, въз основа на които
последният е определен за изпълнител на поръчката. Видно от изречение
второ на цитираната разпоредба, по изключение се допускат несъществени
промени спрямо проекта на договор, ако те са наложени от обстоятелства,
настъпили по време или след провеждане на процедурата (респ. след избора
на изпълнител, определен чрез събиране на оферти с обява или изпращане
на покана до определени лица).
В чл. 69 ППЗОП е регламентирано задължителното минимално
съдържание на договора за обществена поръчка. Изхождайки от текста на
тази норма, всеки договор трябва да включва най-малко следната
информация:
1. данни, идентифициращи страните по договора, датата и мястото на
неговото сключване;
2. предмет на договора;
3. цена, ред и срокове за разплащане;
4. срок или продължителност на изпълнение на поръчката, а при
поетапно изпълнение - и междинни срокове;
5. права и задължения на страните, включително задължение за
изпълнителя да сключи договор за подизпълнение, когато е обявил в
офертата си ползването на подизпълнител;
6. предвидените опции и подновявания, включително техния обем и
стойност, както и условията и реда за осъществяването им (ако е
приложимо);
7. размер и условия за задържане и освобождаване на гаранциите,
свързани с изпълнението на договора, включително поетапно
освобождаване;
8. ред за приемане на работата;
9. условия и ред за прекратяване на договора.
Необходимо е да се отбележи, че извън посочената по-горе
информация, като част от задължителното съдържание на договора следва
да се разглежда и информацията, която трябва да е включена в него въз
основа на други норми от ЗОП и ППЗОП. Например:
Видно от чл. 66, ал. 8 ЗОП приложимите правила относно
директните разплащания с подизпълнители, освен в документацията за
обществената поръчка, трябва да се посочат и в договора за възлагане на
поръчката.
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По отношение на съдържанието на договора за партньорство за
иновации са предвидени някои специфични правила. Както е посочено в
чл. 78 ЗОП, този договор цели разработване на новаторски продукт, услуга
или строителство и последващото придобиване на получените в резултат на
това доставки, услуги или строителство, при условие че те съответстват на
нивата на изпълнение и на максималните разходи, договорени между
възложителя и участника/участниците. В тази връзка в договора за
партньорство следва да се уреди изпълнението на поръчката на
последователни етапи съобразно стъпките в процеса на научни изследвания
и иновации, които могат да включват производството на продуктите,
предоставянето на услугите или извършването на строителството.
Възложителят следва да гарантира, че различните етапи на партньорството
отразяват степента на новаторство на предложеното решение и
последователността на научноизследователските и иновационните
дейности, необходими за разработването на новаторското решение. В
договора за партньорство се определят и междинните цели, които трябва да
се постигнат, както и вноските за заплащане на съответно възнаграждение.
Освен това, ако възложителят реши да използва възможността да приключи
партньорството за иновации след всеки етап, а при партньорство за иновации
с няколко партньори - да намали техния брой, чрез прекратяване на
отделните договори, условията, при които ще това ще бъде осъществено,
също би следвало да са уредени в документацията за обществената поръчка,
както и в съответните договори.
 Договорите за обществени поръчки в областите отбрана и
сигурност следва да съдържат специалните изисквания, поставени от
възложителя, с оглед гарантиране на защитата на класифицираната
информация и/или сигурността на доставките. Например, в договора могат
да бъдат включени клаузи, които задължават изпълнителя: да създаде и/или
да поддържа капацитета, необходим за посрещане на допълнителни нужди,
изисквани от възложителя вследствие на криза, съгласно уговорени условия
и ред; да осъществява поддръжката, модернизирането или адаптирането на
доставките, които са обхванати от поръчката, и т.н.


2.4. Срок на договорите за обществени поръчки
В ЗОП е предвидена изрична забрана за сключване на безсрочни
договори за обществени поръчки или договори, чийто срок автоматично се
продължава (чл. 113, ал. 4, изр. второ от закона). Това е обосновано с оглед
спецификата на обществените поръчки и с цел предотвратяване на
възможността за заобикаляне на конкурентното начало и създаване на
условия за неравнопоставеност.
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Съдържат се и някои ограничения, касаещи максималния срок на
сключваните от възложителите договори в определени случаи, а именно:
Съгласно чл. 113, ал. 1 ЗОП срокът на договорите за обществени
поръчки с периодично или продължително изпълнение не може да
надвишава 5 (пет) години. Договор за по-дълъг срок може да бъде сключен
по изключение, ако това се налага, поради естеството на предмета на
поръчката, необходимостта от възвращаемост на инвестицията или поради
техническа причина. В този случай възложителят мотивира необходимостта
от по-дълъг срок на договора в решението за откриване на процедурата за
възлагане на обществената поръчка (ал. 2 на същия член). Договор, сключен
за по-дълъг срок в нарушение на посочените изисквания, се счита за сключен
за 1 (една) година (чл. 113, ал. 4, изр. второ ЗОП).
 Максималната продължителност на договори за допълнителни
доставки на стоки от същия доставчик, предназначени за частична замяна
или допълване на наличните доставки и съоръжения, е както следва:


1. ако договорът е сключен след процедура, открита на основание
чл. 79,ал. 1, т. 6 ЗОП (вкл. при периодично повтарящи се договори за такива
поръчки) – 3 (три) години;
2. ако договорът е сключен след процедура по чл. 164, ал. 1, т. 8 ЗОП
–5 (пет) години, освен при необходимост от определяне на по-дълъг срок
поради обстоятелства, свързани с очаквания експлоатационен живот на
наличните изделия, съоръжения или системи, и техническите трудности,
които може да предизвика смяната на изпълнителя.
В ал. 3 на чл. 113 ЗОП се допуска срокът на договор, сключен въз
основа на рамково споразумение, да надхвърля крайния срок на
споразумението, но при следните ограничения:
1. с не повече от една година - когато е необходимо време за
приключване изпълнението на предмета на договора;
2. с повече от една година - когато е свързан с изпълнението на
дейности, обслужващи основния предмет, включително гаранционно
обслужване и обучение на персонала.

2.5. Договор под условие
В чл. 114 ЗОП е регламентиран т. нар. „договор под условие“, който се
сключва в случаите на неосигурено финансиране на дейностите – предмет на
обществената поръчка. Съгласно изречение първо на цитираната
разпоредба, ако при откриване на процедурата не е осигурено финансиране,
възложителят посочва това обстоятелство в обявлението или поканата за
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потвърждаване на интерес и предвижда в проекта на договор клауза за
отложено изпълнение. В следващото изречение на чл. 114 е предвидено
допълнително основание за прекратяване на договора без предизвестие –
всяка от страните може да поиска такова прекратяване след изтичане на
тримесечен срок от сключването.
Въпреки, че не е изрично посочено в закона, може да се заключи, че
прекратяването на това основание би било възможно, ако към съответния
момент (в рамките на тримесечния срок) възложителят все още не разполага
със съответните финансови ресурси и поради това изпълнителят не е
започнал изпълнението на възложените с договора дейности.
Освен това, както е видно от изложеното, в случаите по чл. 114 ЗОП
не сключването на договора (респ. влизането му в сила), а само неговото
изпълнение е обвързано с настъпването на бъдещо несигурно събитие.
Следователно, става въпрос по-скоро за договор с отложено изпълнение.

ІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
В своята цялост, процесът на възлагане е насочен към получаване на
очаквания от възложителя краен резултат от изпълнението на обществената
поръчка. Установените в ЗОП правила и режими относно опрелянето на
изпълнител целят именно да гарантират прозрачен избор на възможно найдоброто предложение за изпълнение на поръчката и то от лице, което
разполага с необходимите за това възможности и ресурси. Дори при
стриктно спазване на законовите изисквания във връзка с определянето на
изпълнител, посочената крайна цел не може да бъде постигната, ако
възложеният в резултат на това договор за обществена поръчка не се
изпълнява съобразно условията, при които е сключен. С някои изключения,
ЗОП не съдържа изрични правила по отношение изпълнението на
договорите, поради което във вътрешните правила на възложителя би
следвало да се съдържа подробна уредба на този въпрос. Още повече, че
съгласно чл. 140, ал. 1, т. 6 ППЗОП в тях задължително се регламентира
редът за проследяване изпълнението на сключените договори за обществени
поръчки и за приемане на резултатите от изпълнението.
Както бе посочено по-горе, договорът за обществена поръчка е
двустранен договор, т.е. задължения се пораждат и за двете страни по него.
По-специално, изпълнителят се задължава да изпълни съответните дейности
(доставка на стоки, предоставяне на услуги или извършване на
строителство), които са включени в предмета на обществената поръчка,
съобразно предварително обявените изисквания, докато основното
задължение на възложителя е след получаване на престацията на
изпълнителя да му заплати уговорената цена. Следователно, изпълнителят
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отговаря за изпълнението на дейностите – предмет на обществената поръчка
(дори в случаите, когато ползва подизпълнители за част от дейностите).
Същевременно, цялостното управление на договора и осъществяването на
ефективен контрол за неговото изпълнение е до голяма степен ангажимент
на възложителя, който следва да определи звената и/или конкретните лица,
които ще бъдат ангажирани с осъществяването на тези задачи.
Възложителят трябва да прецени, в зависимост от характера на
дейността си, какви контролни механизми са нужни, за да се гарантира, че:
- договорът за обществена поръчка се изпълнява, в съответствие със
условията, при които е сключен;
- не се допускат незаконосъобразни промени в сключения договор,
както и такива, които не са в интерес на възложителя.
В тази връзка би следвало да се отбележи, че при някои договори със
сложен предмет се изисква създаване на по-сложна организация (напр.
относно провеждането на инвеститорски контрол, контрол на плащанията и
актуването при договори за строителство). В контрола по такива договори
би следвало да се включи и финансово-счетоводният отдел или дирекция,
юристи, а когато е нужно – и външни лица.
При неизпълнение на договорените условия е необходимо в действие
да се приведат клаузите за търсене на неустойки или предсрочно
прекратяване. Това следва да стане съобразно процедурите, предвидени във
вътрешните правила.
Важно! В ЗОП се съдържа изрично задължение при изпълнението на
договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните
подизпълнители да спазват всички приложими правила и изисквания,
свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право,
приложими
колективни
споразумения
и/или
разпоредби
на
международното екологично, социално и трудово право съгласно
приложение № 10 към чл. 115 ЗОП.
Редът за приемане на работата по даден договор за обществена
поръчка, освен във вътрешните правила на възложителя, следва да е посочен
и в самия договор (арг. от чл. 69, т. 8 от ППЗОП). Трябва да се има предвид
обаче и изискването по чл. 71 от ППЗОП предаването и съответно
приемането на уговорения резултат се документира с протокол, подписан от
представители на възложителя и изпълнителя.
Възложителят публикува обявление за приключване на договор за
обществена поръчка до 30 дни от изпълнението или прекратяването на
същия (чл. 29 ЗОП). Въпросното обявление се изготвя по образец, като в него
се посочва информация, свързана с изпълнението на договора (респ.
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неговото предсрочно прекратяване или унищожаване), включително
изплатеното от възложителя възнаграждение и изплатените и/или дължими
неустойки от страните по договора (когато има такива). Съгласно чл. 36,
ал. 1, т. 4 ЗОП обявлението подлежи на публикация в РОП, поради което в
посочения по-горе срок възложителят следва да го изпрати до АОП (чл. 29,
ал. 1 ЗОП). Той е длъжен да го публикува и в профила на купувача в деня на
публикацията му в регистъра (чл. 42, ал. 2, т. 1 ЗОП и чл. 24, ал. 1, т. 1
ППЗОП.
С оглед определяне на началния момент, от който започва да тече
срокът за изпращане на обявлението за публикация в РОП (извън случаите
на предсрочно прекратяване, прекратяване поради изтичане на уговорения
срок или унищожаване на договора), в чл. 72 ППЗОП е предвидено, че
договорът се счита за изпълнен, ако от страна на изпълнителя е извършено
последното действие, свързано с предоставяне на уговорения резултат, а от
страна на възложителя е направено последното дължимо плащане (т. 1) или
ако е започнал да тече гаранционният срок - в случаите, когато е уговорен
такъв (т. 2).
На основание чл. 120 ЗОП по отношение на неуредените въпроси
относно изпълнението (респ. неизпълнението на договора за обществена
поръчка) се прилагат съответните разпоредби на ЗЗД и ТЗ.

ІІІ. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ
Под „договор за подизпълнение“ следва да се разбира възмезден
писмен договор, сключен между изпълнителя и едно или повече лица, с
предмет изпълнението на една или повече дейности от възложена
обществена поръчка с обект строителство, доставка на стоки или
предоставяне на услуги (§ 2, т. 5 ДР на ЗОП).
Съгласно чл. 69, т. 5 ППЗОП, когато избраният изпълнител е посочил
в офертата си, че ще ползва подизпълнител/и, в договора за обществена
поръчка следва да се съдържа клауза, задължаваща изпълнителя да сключи
договор за подизпълнение.
Договорът за подизпълнение се сключва между изпълнителя и
посочения в офертата му подизпълнител (чл. 75, ал. 1 ППЗОП), като в 3дневен срок изпълнителят следва да изпрати копие на този договор на
възложителя (ал. 2 на същия член). При обществени поръчки за
строителство, както и за услуги, чието изпълнение се предоставя в обект на
възложителя, след сключване на договора и най-късно преди започване на
изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за
контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата.
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Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената
информация в хода на изпълнението на поръчката (чл. 66, ал. 10 ЗОП).
Предвидена е изрична нормативна забрана подизпълнителят да
превъзлага една или повече дейности, включени в предмета на договора за
подизпълнение (чл.75, ал.3 ППЗОП). Пояснено е обаче, че забраната не
засяга доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за
изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва
монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от
договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.
(чл. 75, ал. 4 ППЗОП).
За разлика от отменения ЗОП от 2004 г., в действащия закон е уредена
възможност за замяна или включване на подизпълнител по време на
изпълнение на договор за обществена поръчка по изключение (чл.66, ал.11
ЗОП), ако едновременно са изпълнени следните условия:
налице е необходимост за това;
за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от
участие;
новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е
отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела
и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно
изпълнените до момента дейности.
При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя
на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на
посочените условия. Макар да не е изрично посочено, това следва да се
направи предварително, т.е. преди между изпълнителя и новия
подизпълнител да се сключи договор за подизпълнение.
В ЗОП е регламентирана възможност за извършване на директни
плащания от възложителя към подизпълнителя. Това е приложимо в
случаите, когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител,
може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на
възложителя (чл.66, ал. 4 ЗОП). Дължимото за тази част възнаграждение се
заплаща от възложителя на подизпълнителя въз основа на искане, отправено
чрез изпълнителя. Последният е длъжен в 15-дневен срок от получаване на
искането на подизпълнителя да предостави същото на възложителя заедно
със становище, от което да е видно дали оспорва плащането (респ. част от
него) като недължимо. При наличие на подобно оспорване възложителят
може да откаже извършване на плащане по искането до момента на
отстраняване на причината за отказа.
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Правилата, касаещи директните разплащания с подизпълнителя,
следва да са посочени както в документацията за обществената поръчка, така
и в договора за възлагане на поръчката.
Важно! Независимо от използването на подизпълнители,
отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на
изпълнителя. Тази отговорност се проявява и във възможността, ако
подизпълнителят не изпълнява поръчката, независимо от причините за
това, при спазване на законовите изисквания, изпълнителят да може да
замени този подизпълнител с друг.

ІV. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ИЛИ РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ
1. Изменение на договор за обществена поръчка или рамково
споразумение
В действащия ЗОП уредбата, касаеща изменението на сключен
договор за обществена поръчка, значително се различава от тази, която се
съдържаше в отменения закон от 2004 г. Промените са свързани с
транспонирането на съответните разпоредби на Директива 2014/24/ЕС и
Директива 2014/15/ЕС.
Макар в действащия ЗОП да не е посочена изрична забрана за
извършване на промени в договора по време на неговото действие, от
чл. 116, ал. 1 ЗОП става ясно, че се допускат само определени изменения, и
то при спазване на всички условия, предвидени в закона.
Измененията, които могат да бъдат извършвани, се свеждат до:
1. промени, които са предвидени в документацията за обществената
поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, включително
клаузи за изменение на цената или опции.
В този случай обхватът и естеството на възможните изменения или
опции и условията, при които те могат да се използват, не трябва да води до
промяна в предмета на поръчката или на рамковото споразумение;
2. извършване на допълнителни доставки, услуги или строителство,
които не са предвидени в първоначалната обществена поръчка, но поради
непредвидени обстоятелства е необходимо тяхното осъществяване, а
смяната на изпълнителя:
а) е невъзможна, поради икономически или технически причини,
включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна
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съвместимост със съществуващо оборудване, услуги или съоръжения,
възложени с първоначалната поръчка, и
б) би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката,
експлоатацията и обслужването или дублиране на разходи на възложителя;
По смисъла на ЗОП „непредвидени обстоятелства” са тези, които са
възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени
при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или
бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при
договорените условия (§ 2, т. 27 от ДР на закона).
Важно! Когато обществената поръчка се възлага от публичен
възложител, ако изменението на договора би довело до увеличаване на
цената, увеличението не може да надхвърля с повече от 50 на сто
стойността на основния договор или рамковото споразумение. При
последователни изменения на това основание ограничението се прилага за
общата стойност на измененията, като те не трябва да целят
заобикаляне на закона (чл.116, ал.2 и ал.6 ЗОП).
Когато прилага посоченото основание, възложителят е длъжен да
публикува обявление за изменение на договор за обществена поръчка или
рамково споразумение.
Важно! Следва да се има предвид и предварителният контрол по
чл. 229, ал. 1, т. 8 ЗОП, осъществяван от АОП в случаите на изменение
конкретно на това основание на договор, чиято стойност е равна или повисока от стойностните прагове по чл. 20, ал. 1, т. 1-3 от закона.
Когато договорът за обществена поръчка съдържа клауза за
индексация или е сключен по определяеми цени, за базова стойност се
приема актуалната стойност към момента на изменението (чл.116, ал.4 ЗОП).
3. изменение, което не води до промяна на предмета на договора или
рамковото споразумение и се налага поради обстоятелства, които при
полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди;
Важно! Когато обществената поръчка се възлага от публичен
възложител, ако изменението на договора би довело до увеличаване на
цената, увеличението не може да надхвърля с повече от 50 на сто
стойността на основния договор или рамковото споразумение. При
последователни изменения на това основание ограничението се прилага за
общата стойност на измененията, като те не трябва да целят
заобикаляне на закона (чл.116, ал.2 и ал.6 ЗОП).
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Когато договорът за обществена поръчка съдържа клауза за
индексация или е сключен по определяеми цени, за базова стойност се
приема актуалната стойност към момента на изменението (чл.116, ал.4 ЗОП).
Когато прилага посоченото основание, възложителят е длъжен да
публикува обявление за изменение на договор за обществена поръчка или
рамково споразумение.
4. замяна на изпълнителя с нов изпълнител при наличие на някоя от
следните хипотези:
а) първоначалният изпълнител не е в състояние да продължи
изпълнението на договора или рамковото споразумение и възможността за
замяна е предвидена в документацията за обществената поръчка и в договора
чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, касаещи възникването на
конкретни условия;
б) налице е универсално или частично правоприемство в резултат от
преобразуване на първоначалния изпълнител, чрез вливане, сливане,
разделяне или отделяне, или чрез промяна на правната му форма,
включително в случаите, когато той е в ликвидация или в открито
производство по несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните
условия:
аа) за новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от
процедурата и той отговаря на първоначално установените критерии за
подбор;
бб) промяната на изпълнителя не води до други съществени изменения
на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение и не цели
заобикаляне на закона;
5. изменения, които не са съществени;
По аргумент на противното от ал. 5 на чл. 116 ЗОП, не се смята за
съществено изменение на договор за обществена поръчка, за което
едновременно са изпълнени следните условия:





не въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за
възлагане на обществена поръчка (респ. приложения друг ред за
възлагане), биха привлекли към участие допълнителни участници
или кандидати, биха позволили допускането на други участници
или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха
довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;
не води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на
останалите участници в процедурата;
не засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка
или рамковото споразумение;
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не води до замяна на изпълнителя с нов, извън описаните в
предходната точка 4 хипотези.

Това означава, че ако дори едно от тези условия е налице, изменението
ще бъда квалифицирано като съществено, респ. няма да бъде
законосъобразно и не следва да бъде допускано от възложителя.
6. изменение на стойност до 10 на сто от стойността на първоначалния
договор за услуги и доставки, респ. до 15 на сто от стойността на
първоначалния договор за строителство, но не повече от съответната прагова
стойност по чл. 20, ал. 1 от ЗОП, при условие, че това изменение се налага,
поради непредвидени обстоятелства и то не води до промяна на цялостния
характер на поръчката или рамковото споразумение.
Когато договорът за обществена поръчка съдържа клауза за
индексация или е сключен по определяеми цени, за базова стойност се
приема актуалната стойност към момента на изменението.
Важно! Ако изпълнителят по договора за обществена поръчка е
избран чрез събиране на оферти с обява или изпращане на покана до
определени лица, изменението на това основание е допустимо, ако след него
общата стойност на договора не надхвърля праговите стойности по чл. 20,
ал. 3 от ЗОП.
Важно! Горепосочените основания за изменение на договора за
обществена поръчка се прилагат и при изменение на действащо рамково
споразумение.
Следва да се има предвид също така, че съгласно § 23 от ПЗР на ЗОП
новите правила относно изменението на договори и рамкови споразумения
за възлагане на обществени поръчки важат и за сключени по реда на
отменения ЗОП договори за обществени поръчки и рамкови споразумения,
които не са прекратени до 15.04.2016 г.
Изменение на договор за поръчка в областите отбрана и сигурност
Важно! При възлагане на обществени поръчки в областите отбрана
и сигурност следва да се отчита, че само някои от посочените по-горе
основания за изменение на договора за обществена поръчка/ рамковото
споразумение са приложими.
Това са основанията, посочени в т. 1, 4 и 5 по-горе, т.е.:


промени, които са предвидени в документацията за обществената
поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи,
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включително клаузи за изменение на цената или опции, като
обхватът и естеството на възможните изменения или опции и
условията, при които те могат да се използват, не трябва да води до
промяна в предмета на поръчката или на рамковото споразумение;
замяна на изпълнителя с нов изпълнител при наличие на някоя от
следните хипотези:

а) първоначалният изпълнител не е в състояние да продължи
изпълнението на договора или рамковото споразумение и възможността за
замяна е предвидена в документацията за обществената поръчка и в договора
чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, касаещи възникването на
конкретни условия;
б) налице е универсално или частично правоприемство в резултат от
преобразуване на първоначалния изпълнител, чрез вливане, сливане,
разделяне или отделяне, или чрез промяна на правната му форма,
включително в случаите, когато той е в ликвидация или в открито
производство по несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните
условия:
аа) за новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от
процедурата и той отговаря на първоначално установените критерии за
подбор;
бб) промяната на изпълнителя не води до други съществени изменения
на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение и не цели
заобикаляне на закона;


изменения, които не са съществени.

Видно от всичко гореизложено, възприетият от законодателя нов
подход вместо очертаване на конкретни хипотези извежда основни правила
и критерии относно допустимите изменения в договорите за обществени
поръчки/ рамковите споразумения, изхождайки от основните принципи за
публичност и прозрачност, равнопоставеност и лоялна конкуренция.
Доколкото предвидените в ЗОП основания са съобразени изцяло със
съответните текстове на Директива 2014/24/ЕС и Директива 2014/25/ЕС, а
последните до голяма степен се основават на решения на Съда на ЕС в тази
област, при разбирането и прилагането на отделните основания (и поспециално тези по чл. 116, ал. 1, т. 1, 4 и 5 ЗОП) практиката на този съд би
била изключително полезна, особено предвид обстоятелството, че неговото
тълкуване на правните актове на ЕС е задължително25.

Актовете на Съда на ЕС са публични и могат да бъдат намерени на следния интернет адрес:
http://curia.europa.eu.
25
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Важно! В чл. 117 от ЗОП изрично е предвидено, че паричните
вземания по договорите за обществени поръчки и по договорите за
подизпълнение са прехвърляеми, могат да бъдат залагани и върху тях може
да се извършва принудително изпълнение.

2. Прекратяване на договор за обществена поръчка или рамково
споразумение
Възложителят прекратява договора за обществена поръчка или
рамковото споразумение в предвидените в закон, в договора или в
споразумението случаи, както и при наличие на някоя от хипотезите,
посочени в чл. 118, ал. 1 ЗОП. Последните се свеждат до:
1. необходимост от съществено изменение на поръчката, което не
позволява договорът или рамковото споразумение да бъдат изменени на
основание чл. 116, ал. 1 ЗОП;
2. установяване на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП, които са
били налице за изпълнителя по време на провеждане на процедурата за
възлагане и въз основа, на които той е трябвало да бъде отстранен от участие;
3. наличие на нарушение, което е постановено от Съда на ЕС в
процедура по чл. 258 от ДФЕС, и с оглед, на което поръчката не е следвало
да бъде възложена на изпълнителя.
В случаите по т. 2 и 3 възложителят има право да прекрати договора
без предизвестие (чл. 73, т. 1 ППЗОП).
Освен това, възложителят прекратява без предизвестие и договор,
сключен въз основа на рамково споразумение, унищожено по съдебен ред
(чл. 119, ал. 2 ЗОП и чл. 73, т. 2 ППЗОП).

V. УНИЩОЖАВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА
ПОРЪЧКА ИЛИ РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕНА

В ЗОП са уредени някои специфични основания за унищожение на
договори за обществени поръчки или рамкови споразумения, без това да
изключва по принцип прилагането на общите основания за
недействителност, предвидени в ЗЗД.
Съгласно чл. 119 ЗОП, договори или рамкови споразумения са
унищожаеми, когато са сключени:
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1. без процедура за възлагане на обществена поръчка въпреки
наличието на основание за провеждането й или когато процедурата е
проведена без спазване на изискването за оповестяване на откриването на
процедурата чрез изпращане на съответното решение (както и на
обявлението за обществена поръчка при процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 1-7
и 11) за публикуване в РОП, а когато е приложимо - и на обявлението, с което
се оповестява откриването на процедурата, за публикуване в „Официален
вестник“ на ЕС;
2. при незаконосъобразно прилагане на някое от следните основания:


чл. 13 – 15 или чл. 149, ал. 1 ЗОП, освен ако не е публикувано
обявление за доброволна прозрачност съгласно чл. 28 ЗОП и
същото е влязло в сила (чл. 224, ал. 1, т. 2 ЗОП);

 чл. 79, ал. 1, чл. 138, ал. 1, чл. 164, ал. 1 или чл. 182, ал. 1 от ЗОП;
3. преди влизането в сила на акт на възложителя, издаден във връзка с
процедурата, и се установи нарушение, което е засегнало възможността на:
а) заинтересовано лице да подаде заявление за участие или оферта;
б) заинтересован кандидат да подаде оферта;
в) заинтересован кандидат или участник да вземе участие при
определяне на изпълнител.
Видно от изложеното, пороците при сключването на договора, които
са основание да се иска неговото унищожаване, представляват нарушения на
съществени процедурни правила относно избора на изпълнител и
възлагането на поръчката. До голяма степен те съвпадат с основанията за
недействителност, които се съдържаха в чл. 41б от отменения ЗОП.
Внимание! Унищожение не може да се иска, ако има влязло в сила
решение на Комисията за защита на конкуренцията по чл. 215, ал. 5 ЗОП,
т.е. установена е незаконосъобразност на решението на възложителя и на
последния е наложена е санкция в размер до 10 на сто от стойността на
сключения договор (когато е допуснато предварително изпълнение, но при
постановяване на решението е допуснато нарушение на закона, засегнало
възможността на жалбоподателя да участва в процедурата или да бъде
определен за изпълнител) (чл.224, ал.2, т.1 ЗОП).
Непроменен спрямо стария закон е и кръгът на активно
легитимираните лица да искат унищожение на сключен договор или рамково
споразумение. Въпросът е уреден в чл. 224, ал. 1 ЗОП, като за отделните
основания за унищожаемост те са следните:
1. по т. 1 и 2 - всяко заинтересовано лице;
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2. по т. 3, букви "а" и "б" - всяко заинтересовано лице и заинтересован
кандидат;
3. по т. 3, буква "в" - заинтересован кандидат и/или заинтересован
участник.
Срокът, в рамките на който може да се иска унищожение на договора
или на рамковото споразумение, е до два месеца от публикуването на
обявление за възлагане на поръчка в РОП, а ако не е публикувано обявление
- от узнаването, но не по-късно от една година от сключването (чл. 225, ал. 1
ЗОП). Когато възложителят е сключил договор или рамково споразумение
преди приключване на производство по обжалване, срокът за искане на
унищожение на основанието, посочено в т. 3, е два месеца от влизането в
сила на решението, с което е отменен обжалваният акт на възложителя (ал. 2
на същия член).
Самото унищожение се допуска само по съдебен ред (чл.225, ал.3
ЗОП). Искът за унищожение на договора или на рамковото споразумение се
предявява по реда на ГПК, т.е. компетентни да разгледат исковата претенция
са общите съдилища, разглеждащи частноправни спорове по общия исков
ред.
Правни последици от унищожението на договора/рамковото
споразумение
Когато договорът или рамковото споразумение бъдат унищожени, за
всяка от страните възниква задължение да върне на другата страна всичко,
което е получила от нея. В случай, че това не е възможно, отношенията се
уреждат чрез връщане на паричната равностойност на полученото по
договора (чл. 226 ЗОП). В хипотезата на връщане на паричната
равностойност може да се стигне до положение, в което и двете страни ще
имат насрещни парични вземания една спрямо друга. Това може да обуслови
прихващане съобразно правилата на чл. 103–105 от ЗЗД.
При унищожение на сключено рамково споразумение, в чл. 73 ППЗОП
се предвижда като последица от това задължение на възложителя (респ.
възложителите) за прекратяване без предизвестие на договорите, сключени
въз основа на това споразумение.
За договорите, унищожени на някое от основанията по чл. 119, ал. 1
ЗОП, възложителите изпращат до РОП информация при производство по
обжалване (чл. 74 ППЗОП).

ЧАСТ ІV. ДОКУМЕНТИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ. ВЪНШЕН
КОНТРОЛ
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І. ДОСИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
1. Съдържание на досието на обществената поръчка
В последната глава 14 от част втора на ЗОП (чл. 121 и чл. 122 ЗОП) е
отделено място на документирането, архивирането и отчетността. Тези
разпоредби гарантират наличието на документи, които са от значение за
извършване на последващи проверки, одити и инспекции.
Съгласно разпоредбата на чл. 121, ал. 1 ЗОП възложителите са длъжни
да създадат и поддържат досие за всяка обществена поръчка, без оглед на
нейната стойност, източника на финансиране или реда за възлагане. В тази
връзка следва дори, когато възложителите прилагат изключенията на закона
и не провеждат обществена поръчка, да бъде налице и да бъде съхранявана
писмена информация, свързана с това.
Целта на тази законова мярка е да се осигури проследимост - по
отношение на всички действия и решения на възложителя, както и на
действията на комисиите за възлагане на обществени поръчки, независимо
дали поръчките се възлагат с електронни средства.
Съдържанието на досието е описано в чл. 121, ал. 1 ЗОП и чл. 98
ППЗОП и обхваща:
-всички решения, обявления, документацията и други допълнителни
документи, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и
прекратяването на обществените поръчки;
-уникалните номера, под които документите са заведени в АОП за
осъществяване на контрол, когато е приложимо;
-разясненията, предоставени на възложителите във връзка с
обществените поръчки;
-покани до кандидатите;
-документите, във връзка с дейността на комисията за извършване на
предварителен подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка
на офертите или провеждане на преговори и диалог:
-заповедта за назначаване на комисията, както и всички заповеди, с
които се изменя или допълва нейният състав;
-протоколите и окончателните доклади на комисията;
-доказателства за предприетите действия по чл. 44, ал. 3–5 ЗОП
(действия на възложителя, които да гарантират, че лицата, участвали в
пазарните консултации и/или в подготовката на процедурата, нямат
предимство пред останалите кандидати или участници);
-документи, относими към офертите и заявленията за участие:
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-копие или извлечение от регистъра за получените заявления за
участие и/или оферти;
-протоколът по чл. 48, ал. 6 ППЗОП, който се съставя при предаване
на офертите и заявленията за участие на председателя на комисията,
подписан от предаващото лице и председателя;
-офертите или заявленията за участие,
-описание на причините, поради които се използват други средства за
подаване на документи, различни от електронните при електронното
подаване,
-обмена на информация между възложителя и други лица или органи
във връзка с подготовката и провеждането на процедурата и изпълнението
на договора;
-информация за обжалването на поръчката, включително жалбата,
становищата по нея, решенията и определенията на органите, отговорни за
обжалването;
-документ, който удостоверява връщането на мострите, когато е
приложимо;
-документите, представени от определения за изпълнител участник
преди сключването на договора;
-договора за обществена поръчка или рамковото споразумение, както
и всички документи, свързани с изпълнението и неговото отчитане
-информация за движението на документите в досието.
-в случаите на осъществен предварителен контрол – и становищата на
АОП и мотивите на възложителя за неприетите препоръки
Информацията в досието на обществената поръчка се организира по
начин, който дава възможност за хронологична проследимост на всички
действия на отговорните длъжностни лица, във връзка с подготовката,
провеждането, приключването и отчитането на изпълнението на
обществената поръчка. За тази цел възложителят определя едно или повече
длъжностни лица, които организират съдържанието на досието и
документират движението на документите, съдържащи се в него.

2. Условия и срокове за съхранение на документите. Отговорност
Възложителят осигурява условия и отговаря за съхранението на
досието на обществената поръчка и информацията, свързана с договори,
когато се прилагат изключенията от закона.
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Срокът за съхраняване на данните е 5 години от датата на приключване
изпълнението на договора за обществена поръчка или от датата на
прекратяване на процедурата. Сроковете за съхранение могат да бъдат
удължени, в случай че това произтича от правила за работа на финансиращи,
одитиращи и сертифициращи органи във връзка с предоставянето на
средства по проекти и програми от ЕС.

ІІ. ВЪНШЕН КОНТРОЛ НА АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ
ПОРЪЧКИ
Сред правомощията на АОП, регламентирани в чл. 229, ал.1 ЗОП е
извършването на външен контрол. АОП осъществява четири вида контрол, а
именно:








контрол чрез случаен избор на процедури за възлагане на
обществени поръчки на основание чл. 229, ал.1, т. 5 ЗОП,
извършван по реда на чл. 232 ЗОП;
контрол върху процедури на договаряне без предварително
обявление и процедури на договаряне без предварителна покана за
участие на основание чл. 229, ал. 1, т. 6 ЗОП, извършван по реда на
чл. 233 ЗОП;
контрол върху някои договори, които са изключени от приложното
поле на ЗОП на основание чл. 229, ал. 1, т. 7, извършван по реда на
чл. 234 ЗОП;
контрол при изменения на договори за обществени поръчки на
основание чл. 116, ал. 1, т. 2 ЗОП на основание чл. 229, ал. 1, т. 8,
извършван по реда на чл. 235 от ЗОП.

Допълнителен механизъм за проследяване на възлагането на
обществените поръчки е проверката на конкретни процедури, във връзка с
осъществяването на мониторинг на обществените поръчки, на основание чл.
229, ал. 1, т. 14 ЗОП.
С действащата уредба значително се променя съществуващият
съгласно отменения ЗОП режим на упражнявания от АОП контрол,
доколкото се разширява както неговият обхват, така и неговият обем.
Съгласно действащия ЗОП на контрол подлежат обществени поръчки,
без оглед източника на тяхното финансиране (както обществени поръчки с
европейско финансиране, така и на обществени поръчки с национало
финансиране), провеждани чрез всякакви видове процедури, независимо от
факта, че някои видове процедури се провеждат изключително рядко. Нещо
повече, на контрол подлежат и договори, които са сключени без
провеждането на процедури по ЗОП, в предвидените за това случаи, както и
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измененията на сключени по реда на ЗОП договори, които се извършват на
конкретно посочено правно основание (чл.116, ал.1, т.2 ЗОП).
Съществена промяна в нормативния режим на контрола, осъществяван
от АОП, представлява и възможността да се проверяват процедури,
независимо от тяхната прогнозна стойност, доколкото контролът обхваща,
както процедури с висока стойност, изискващи публичност на европейско
ниво, така и процедури с ниска стойност, провеждани по националните
правила за възлагане.
Следва да се посочи, че осъществяваният от АОП контрол (и това важи
за всички посочени по-горе видове), няма санкционен характер, а
представлява проявление на задължението на АОП за оказване на
методическа помощ за законосъобразност при възлагането на обществени
поръчки.
Важно! При осъществяване на контрола от АОП на основание чл.
229, ал. 1, т. 5-8 ЗОП следва да се спазват следните правила:
1)Обменът на информация във връзка с контрола по чл. 234 ЗОП се
реализира изцяло с електронни средства (чл. 117, ал. 1 ППЗОП).
2)Изпратените документи за контрол трябва да са на български
език. Когато е представен документ на чужд език, той трябва да е
придружен с превод на български език (чл. 117, ал. 2 ППЗОП);
3)Документи, изпратени в АОП, без да са спазени изискванията на чл.
117 ППЗОП и Правилата за електронен обмен на информация при
осъществяване на външен предварителен контрол, не се разглеждат от
Агенцията (чл. 119 ППЗОП);
4)Становището не подлежи на преразглеждане и промяна, освен в
случаите на техническа грешка, допусната от АОП (напр. грешно
изписване на имена, цифри, дати и т. н.) (чл.115 ППЗОП).
1. Контрол на някои изключения от приложното поле на ЗОП
За пръв път в националната уредба, на основание чл. 229, ал. 1, т. 7 от
действащия ЗОП, се въвежда правомощие на АОП да осъществява контрол
върху някои изключения от приложното поле на закона при наличието на
определени обстоятелства.
ЗОП определя приложението на тази форма на контрол, като то
обхваща само конкретно изброени изключения от прилагането на ЗОП при
възлагане от публични възложители на договори, чиято стойност е над
определени законови прагове.
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Обхват на контрола с оглед договорите, които се проверяват
Съгласно чл. 234, ал. 1 ЗОП контролът обхваща договори, възлагани
от публични възложители на основанията по чл. 14, ал. 1, т. 5-8 ЗОП, когато
стойността на договорите е равна или по-висока от праговете, посочени в чл.
20, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗОП:

Вид
възложител
Обект
на
поръчката
Строителство

Публичен
възложител

Публичен
възложител, работещ в
областта на отбраната

5 000 000 лв.

5 000 000 лв.

Услуги

264 033 лв.

264 033 лв.

Услуги по
приложение № 2
Доставки

500 000 лв.

500 000 лв.

264 033 лв.

408 762 лв.

Доставки по
приложение № 3
Посочените стойности са в лв. без ДДС.

264 033 лв.

Обхват на контрола с оглед документите, които се проверяват
Целта на контрола е да се установи дали законосъобразно се прилага
избраното от възложителя правно основание чрез проверка за съответствие
на представените от него мотиви и доказателства с регламентираните в
закона изисквания (чл. 234, ал. 3 ЗОП).
Изпращане на документи за контрол
Съгласно чл. 136 ППЗОП, преди да сключат договор на основание
някое от изключенията по чл. 14, ал. 1, т. 5-8 ЗОП, възложителите са длъжни
да изпратят в АОП:


проект на обявление за възложена поръчка, който съдържа наймалко предмет и стойност на договора, наименование и адрес на
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изпълнителя и мотиви за избраното правно основание за сключване
на договор;
доказателства за изпълнение на изискванията на избраното правно
основание (учредителен акт, данни за средния общ оборот за
последните три години, бизнес програма, проект на възлагания
договор и др. относими документи).

Документите се изпращат едновременно на електронна поща с адрес
pk@aop.bg, като прикачени файлове към придружително писмо по образец.
В полето „относно” (subject) на придружителното писмо се посочва правното
основание за сключване на договора - ПК_234, наименованието на
възложителя, ключови думи от предмета на договора. Писмото се подписва
с електронен подпис, а приложените към него документи не се подписват с
електронен подпис.
Към електронното писмо трябва да се прилагат доказателства само за
един договор (вж. Правила за електронен обмен на информация при
осъществяване на външен предварителен контрол, достъпни на страницата
на АОП).
Срок за осъществяване на контрола
Съгласно чл. 137, ал. 1 ППЗОП, контролът по чл. 234 ЗОП се реализира
в 30-дневен срок от получаване на проекта на обявление за възложена
поръчка.
Резултат от контрола
В резултат от осъществения контрол се изготвя становище относно
законосъобразното прилагане на избраното правно основание за сключване
на договор. Становището се подписва в електронен формат с електронен
подпис и се изпраща на посочен от възложителя електронен адрес (чл. 137
ППЗОП).
Възложителят е длъжен да публикува становището от контрола на своя
профил на купувача в 10-дневен срок от получаването му (чл. 42, ал. 2, т. 8
ЗОП и чл. 24, ал. 1, т. 8 ППЗОП);
При сключване на договор на основание, подлежащо на контрол по чл.
234 ЗОП, възложителят изпраща за публикуване в РОП обявление за
възложена на поръчка.
Когато в РОП е публикувано обявление за възложена поръчка и при
осъществяване на контрола законосъобразното прилагане на избраното
правно основание не е безспорно доказано, АОП уведомява органите по чл.
238, ал. 1 ЗОП.
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2. Контрол чрез случаен избор
От 01.09.2016 г. АОП осъществява контрол на процедури за възлагане
на обществени поръчки, определени чрез случаен избор (чл. 229, ал. 1, т. 5 и
чл. 232 ЗОП и чл. 121 - 130 ППЗОП).
Обхват на контрола с оглед процедурите, които се проверяват
В обхвата на контрола попадат процедурите, които подлежат на
публикуване в РОП, с изключение на тези, чрез които се възлагат
обществени поръчки в областите отбрана и сигурност (възлагани по
специални правила – чл. 148 - 175 ЗОП), както и процедурите на договаряне,
които подлежат на друг вид контрол, осъществяван от АОП - този по чл. 233
ЗОП.
Контролът чрез случаен избор обхваща както процедури, за които се
изисква публикуване на информация в „Официален вестник“ на
Европейския съюз, така и процедури, провеждани по националните правила
за възлагане.
Съществен момент за този нов вид контрол е, че от всички процедури,
които попадат в обхвата му, АОП проверява само избрани, като изборът е
автоматизиран, без намесата на субективен фактор. За целта е разработен
специализиран софтуер – Система за случаен избор (ССИ), достъпът до
която се предоставя чрез Портала за обществени поръчки(www.aop.bg).
Системата изследва определени рискови фактори, характеризиращи
поръчките и възложителите, на база на данни, въведени от самите
възложители.26 Механизмът за избор осигурява възможност всяка една от
провежданите в страната процедури да се определи за проверка, независимо
от прогнозната ѝ стойност или източника на финансиране.
Контролът се осъществява на два етапа – преди и след оповестяване
откриването на процедурата. Той обхваща частите от документацията за
участие, за които практиката е установила, че най-често съдържат условия
и/или изисквания, несъответстващи на принципите на ЗОП, или при
изготвянето на които често се допускат грешки - решение, обявление,
технически спецификации и методика, когато е приложимо. Когато
откриването на процедурата се оповестява с предварително обявление,
контролът обхваща и поканата за потвърждаване на интерес, преди и след
изпращането ѝ до лицата, заявили интерес.

Методиката по чл. 232, ал. 2 от Закона за обществените поръчки е публикувана на следния адрес:
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/monitoring_kontrol/METODIKA_SSI_final_POP.pdf
26
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Важен момент в осъществяването на контрола е възможността за
разширяването му чрез проследяване работата на назначената от
възложителя комисия за извършване на подбор на кандидатите/участниците,
разглеждане и оценяване на офертите, провеждане на преговори или диалог.
За тази цел изпълнителният директор на АОП може да определи
наблюдатели, ако след проверката на предвидените за контрол документи по
процедурата и изготвянето на окончателното становище се прецени, че
рискът от допускане на грешки и нарушения е съществен.
Задължения за възложителя
При планирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки
възложителите трябва да предвидят необходимото време за спазване на
сроковете, предвидени в ЗОП и ППЗОП за последователните стъпки от
процеса на осъществяване на контрол чрез случаен избор, включително за
изпълнение на техните задължения във връзка с контрола.
Специфично задължение на всеки публичен и секторен възложител,
възникнало с въвеждането на контрола чрез случаен избор, е преди
откриване на процедура, която подлежи на публикуване в РОП, да въведе
данни за нея в ССИ (чл.121, ал.1 ППЗОП). Данните се попълват on-line в
„Регистрационна форма за случаен избор на процедура, подлежаща на
предварителен контрол“ (по образец), достъпът до която е възможен, след
като възложителят влезе в административната част на РОП с името и
паролата си на упълномощен потребител и ПИН кода на електронния си
подпис. След попълване на регистрационната форма ССИ позволява
визуализация на въведените данни и/или редакция. Окончателните данни се
подписват с електронен подпис, с което процедурата се завeжда/регистрира
в ССИ. При успешна регистрация възложителят получава от АОП
електронно писмо, съдържащо идентификационния номер, присъден от ССИ
на процедурата.
Всеки работен ден чрез ССИ се избира най-малко една процедура за
контрол, която в същия ден се обявява на Портала за обществени поръчки
(тематична област „Мониторинг и контрол“, секция „Външен контрол на
АОП“).
Всяка регистрирана процедура може да бъде избрана за контрол през
трите работни дни, следващи деня на регистрацията ѝ. През този период
възложителят трябва да проверява в страницата на АОП дали
регистрираната от него процедура е избрана за контрол, независимо че в
случай на избор ще получи електронно съобщение от АОП.
Важно! Във връзка с контрола на случаен принцип възложителите
следва да имат предвид следното:
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- Откриването на процедура за обществена поръчка, без да е
регистрирана в ССИ, е в нарушение на разпоредбите на ЗОП;
- За всяка процедура се попълва отделна регистрационна форма;
- Отговорност за верността на въведените в регистрационната
форма данни носи възложителят;
- ССИ не приема регистрационна форма, в която не са попълнени
всички задължителни полета;
- На страницата на АОП е качен видеоклип „Попълване на
регистрационна форма за контрол чрез случаен избор“ с основни указания
за възложителите.
Когато процедурата не е избрана за контрол чрез случаен избор
Когато след изтичането на 3 работни дни от въвеждането на данни в
ССИ процедурата не е избрана за контрол, възложителят може да оповести
нейното откриване (чл.121, ал.4 ППЗОП). В този случай, в решението за
откриване
на
процедурата
възложителят
трябва
да
впише
идентификационния номер, присъден от ССИ при регистрацията на
процедурата.
Когато процедурата е избрана за контрол чрез случаен избор
А. Първи етап на контрол
Обхват на контрола с оглед документите, които се проверяват
Възложителят е длъжен в 3-дневен срок (чл. 28 ППЗОП) от избирането
на процедурата за контрол да изпрати в АОП проектите на:
1. решението за откриване на процедурата;
2. обявлението за оповестяване откриването на процедурата;
3. техническите спецификации (с изключение на случаите, когато те
се одобряват с решението за одобряване на поканата за потвърждаване на
интерес);
4. методиката за оценка (когато е приложимо).
Документите трябва да се изпратят едновременно на електронна поща
с адрес pk@aop.bg, като прикачени файлове към придружително писмо по
образец. В полето „относно” (subject) на придружителното писмо се посочва
правното основание за осъществяване на контрол - ПК_232, наименованието
на възложителя, ключови думи от предмета на договора. Писмото се
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подписва с електронен подпис, а приложените към него документи не се
подписват с електронен подпис (вж. Правила за електронен обмен на
информация при осъществяване на външен предварителен контрол,
достъпни на страницата на АОП).
Електронното писмо трябва да съдържа документи само по една
процедура. Получаването на документите в АОП се потвърждава чрез
електронно съобщение до електронния адрес, от който са получени
документите.
Когато откриването на процедурата, избрана за предварителен
контрол, се оповестява чрез предварително обявление, освен изброените в т.
1-4 документи, възложителят има задължение да изпрати за контрол и
проектите на:
1. поканата за потвърждаване на интерес;
2. технически спецификации (когато те не се одобрени с решението за
откриване на процедурата);
3. методиката за оценка на оферти (когато е приложимо).
Изпращането на документите става по описания по-горе ред, като в
придружителното писмо се посочва номерът на процедурата в РОП.
Срок за изготвяне на предварително становище на АОП
В 14-дневен срок от получаването на документите за контрол АОП
изготвя предварително становище, което съдържа установените в
документите несъответствия с изискванията на ЗОП и ППЗОП и препоръки
за тяхното отстраняване (чл.122, ал.4 ППЗОП). Становището се изпраща на
възложителя по електронна поща, подписано с електронен подпис.
Важно! За процедури, при които срокът за получаване на заявления
за участие и/или оферти е съкратен на определени правни основания,
съгласно чл. 232, ал. 6 ЗОП контролът завършва след осъществяването на
първия етап и в този случай становището на АОП е окончателно. В този
случай подписаното с електронен подпис становище се изпраща по
електронна поща до възложителя, и тъй като е окончателно – и до
Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция.
Важно! Доколкото с осъществяването на контрол чрез случаен
избор се оказва методическа помощ на възложителите за
законосъобразност при възлагането на обществените поръчки., във връзса
к което и Становището на АОП има препоръчителен, а не задължителен
характер за възложителя.
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В случай, че възложителят не спази препоръките в становището от
първия етап на предварителния контрол, едновременно с изпращането за
публикуване в РОП на решението за откриване и обявлението, с което се
оповестява откриването на процедурата, той може да изпрати писмени
мотиви до АОП. Независимо, че в описания случай изпращането на мотиви
до АОП е по преценка на възложителя (т.е. това е възможност, а не
задължение), той е длъжен да приложи такива към досието на обществената
поръчка, което е длъжен да създаде и поддържа съгласно чл. 121 ЗОП.
Б. Втори етап на контрол
Обхват на контрола с оглед документите, които се проверяват
Вторият етап на контрол се осъществява след публикуването в РОП на
документите, с които се оповестява откриването на процедурата (чл. 123,
ал.2 ППЗОП). На проверка подлежат:
1. решението за откриване на процедурата, публикувано в РОП;
2. обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата,
публикувано в РОП;
3. техническите спецификации - от документацията, публикувана в
профила на купувача на възложителя;
4. методиката за оценка на оферти (когато е приложимо) - от
документацията, публикувана в профила на купувача на възложителя.
Важно! В решението за откриване на процедура, преминала първи
етап на контрол, възложителят трябва да впише номера на
предварителното становище на АОП.
Когато откриването на процедурата, избрана за предварителен
контрол, е оповестено чрез предварително обявление, възложителят трябва
да изпрати до АОП поканата за потвърждаване на интерес в деня, в който я
изпраща до лицата, заявили интерес (чл.125, ал.1 ППЗОП). Това се
осъществява по описания ред за обмен на документи на първия етап на
контрол, като в придружителното писмо възложителят отбелязва номера на
предварителното становище и прилага мотиви, когато е приложимо.
Контролът в този случай обхваща:
1. поканата за потвърждаване на интерес, получена в АОП;
2. технически спецификации - от документацията, публикувана в
профила на купувача на възложителя;
3. методиката за оценка на оферти, когато е приложимо - от
документацията, публикувана в профила на купувача на възложителя.
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Срок за изготвяне на окончателно становище на АОП
В 10-дневен срок от публикуването в регистъра на документите, с
които се оповестява откриването на процедурата, съответно от получаване
на поканата за потвърждаване на интерес, АОП изготвя окончателно
становище за законосъобразност (чл. 123, ал.3 и чл. 125, ал.3 ППЗОП).
Важно! Окончателното становище на АОП се изпраща на
възложителя по електронна поща, подписано с електронен подпис, както и
на Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция (чл.
126 ППЗОП.)
Определяне на наблюдатели на работата на комисията за
провеждане на процедурата
Когато въз основа на осъществения контрол се прецени, че рискът от
допускане на грешки и нарушения по процедурата е съществен,
изпълнителният директор на АОП може да определи експерти от Агенцията
за наблюдатели на работата на назначената от възложителя комисия (чл.128,
ал.1 ППЗОП). Копие от заповедта, с която се определят наблюдателите, се
изпраща на възложителя на електронния адрес, посочен в решението за
откриване на процедурата.
Възложителят от своя страна е длъжен да уведоми АОП за мястото и
началната дата за работата на комисията. Уведомлението трябва да бъде
изпратено най-малко 3 дни преди започване на работа от комисията на
електронния адрес, от който е получена заповедта от АОП.
Правата и задълженията на наблюдателите са разписани в чл. 129 и
130 ППЗОП.
Важно! Следва да се има предвид, че наблюдателите имат право на
достъп до всички документи, свързани с провежданата процедура, могат
да присъстват на заседанията на комисията, когато е необходимо, но
нямат право да участват в работата ѝ.
Председателят на комисията предоставя/изпраща на наблюдателите от
АОП протоколите от работата на комисията и доклада с окончателните
резултати. Въз основа на тези документи, в 5-дневен срок от получаването
им наблюдателите изготвят становище, което предоставят на изпълнителния
директор на АОП. Копие от становището се подписва с електронен подпис и
се изпраща на възложителя по електронна поща.
Важно! Възложителят е длъжен да публикува становищата от
контрола (предварително и окончателно) на своя профил на купувача в 10343

дневен срок от получаването им (чл. 42, ал. 2, т. 8 ЗОП и чл. 24, ал. 1, т. 8
ППЗОП).
Когато възложителят не е взел предвид констатациите от
осъществения контрол, той трябва да приложи писмени мотиви към
досието на обществената поръчка (чл. 232, ал. 9 от ЗОП).
Предварителен контрол не се извършва на избрана за контрол
процедура, за която в законоустановения срок възложителят не изпрати
проектите на документи (чл. 127 от ППЗОП). Неизпращането на
документи при избрана за контрол процедура е в нарушение на
разпоредбите на ЗОП.

3. Контрол върху процедури на договаряне без предварително
обявяване
Обхват на контрола с оглед процедурите, които се проверяват
В чл. 229, ал. 1, т. 6 ЗОП е регламентирано, че на контрол подлежат
процедури на договаряне без предварително обявление и без предварителна
покана за участие, които се откриват от публични и секторни възложители
на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, 4, 6, 9 и 10 и чл. 182, ал. 1, т. 1, 4 и 5 ЗОП.
Контролът върху тези процедури е два вида.
А. Първият вид контрол обхваща всички процедури на договаряне без
предварително обявление – за публичните възложители и на договаряне без
предварителна покана за участие – за секторните възложители по чл. 79, ал.
1, т. 3, 4, 6, 9 и 10 ЗОП, когато са на стойност по-голяма или равна на:
вид
възложител
обект
на
поръчката
строителство

публичен

публичен,
работещ в
областта на
отбраната

секторен

5 000 000 лв.

5 000 000 лв.

5 000 000 лв.

услуги

264 033 лв.

264 033 лв.

817 524 лв.

услуги
по
приложение №2
доставки

500 000 лв.

-

1 000 000 лв.

264 033 лв.

408 762 лв.

817 524 лв.
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264 033 лв.
доставки
по
приложение № 3
Посочените стойности са в лв. без ДДС.

-

Б. Вторият вид контрол, осъществяван от АОП, е нов за националната
правна система, доколкото се въвежда за пръв път с действащия закон, като
влиза в сила от 01.09.2016 г. Контролът обхваща процедурите на договаряне
без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, 4, 6, 9 и 10 ЗОП, на
договаряне без предварителна покана за участие – за секторните
възложители и на пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 1, 4 и 5 ЗОП,
определени чрез случаен избор, съгласно методиката по чл. 232, ал. 2 ЗОП,
когато поръчките са на стойност, по-ниска от посочената в таблицата.
Обхват на контрола с оглед документите, които се проверяват
И в двата случая, независимо дали се отнася до всички видове
процедури, над определен праг, или до случайно избрани, под този праг,
контролът се осъществява върху решението за откриване на процедурата,
публикувано в регистъра, като обхваща проверка за съответствие на
посоченото правно основание с мотивите в решението за откриване и
доказателствата, представени от възложителя за описаните в мотивите
обстоятелства (чл.131, ал.2 ППЗОП).
Задължения на възложителите, във връзка с осъществяване на
контрола за всички процедури над определения праг, съгласно чл. 233,
ал.2, т.1 ЗОП
В деня на изпращането за публикуване в регистъра на решението за
откриване на процедурата по чл. 233, ал. 2, т. 1 ЗОП възложителят изпраща
и доказателства по електронна поща с писмо, подписано с електронен
подпис, в което е посочена неговата партида и номерът на решението за
откриване.
Задължения на възложителите, във връзка с осъществяване на
контрол за някои процедури, под определения праг, избрани на случаен
принцип, съгласно чл. 233, ал. 2, т. 2 ЗОП.
Когато откриват процедура, която попада в обхвата на чл. 233, ал. 2, т.
2 ЗОП, възложителите са длъжни в деня на изпращане за публикуване в РОП
на решението за откриването ѝ, да попълнят регистрационна форма в
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Системата за случаен избор (ССИ). Данните се подписват с електронен
подпис (чл. 133, ал. 1 ППЗОП).
Важно е да се знае, че процедурата може да бъде избрана за контрол в
продължение на 3 работни дни след въвеждане на данните за нея в ССИ. На
база съвкупността от процедурите, регистрирани в Системата през
предходните три работни дни, софтуерът избира процедура за контрол по
специална методика, която отчита нивото на риск (чл. 232, ал. 2 ЗОП). Всеки
работен ден се избира най-малко по една процедура.
Избраните процедури се обявяват на Портала за обществени поръчкив
тематична област „Мониторинг и контрол“, секция „Външен контрол на
АОП“(чл. 121, ал. 2 ППЗОП). Всяка открита процедура за обществена
поръчка след 01.09.2016 г., която не е регистрирана в ССИ, е в нарушение на
ЗОП.
Когато дадена процедура бъде избрана за контрол, за възложителя
възниква задължение да представи необходимите документи в АОП по
електронен път в три-дневен срок от избора на процедурата (чл.133, ал.3
ППЗОП).
Изпращане на документи за контрол
За нуждите на контрола възложителите са длъжни да представят в
АОП само документи, които доказват изложените в решението за откриване
мотиви (напр. констативни протоколи, доклади, лицензии, разрешения,
удостоверения, сключени договори и др.).
Те се изпращат на електронна поща с адрес pk@aop.bg, придружени
от писмо по образец. В полето „относно” на електронното писмо (subject) на
латиница се посочва ПК_233, името на възложителя, ключова(и) дума(и) от
предмета на поръчката. Електронното писмо следва да е подписано с
електронен подпис. Приложените към него документи не се подписват
електронно.
Електронното писмо трябва да съдържа доказателства само по една
процедура (вж. правилата по чл. 237 ЗОП и чл. 118 ППЗОП - Правила за
електронен обмен на информация при осъществяване на външен
предварителен контрол, достъпни на страницата на АОП).
Срок за осъществяване на контрола
Съгласно чл. 135, ал. 1 ППЗОП, контролът по чл. 233 ЗОП се реализира
в 30-дневен срок от изтичане на срока за изпращане на доказателствата.
Резултат от осъществяването на контрола
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В резултат от осъществения контрол се изготвя експертно становище
за законосъобразното прилагане на избраното правно основание.
Важно! Със становището се оказва методическа помощ при
възлагането на поръчката (чл. 229, ал. 2 ЗОП), а отговорността за
провеждане на процедурата е на възложителя (чл. 5, ал. 1 ЗОП).
Когато при осъществяване на контрола законосъобразното
прилагане на избраното правно основание не е безспорно доказано и
процедурата завърши със сключване на договор, АОП уведомява Сметната
палата и органите на Агенцията за държавна финансова инспекция (чл. 135,
ал. 3 ППЗОП, във вр. с чл. 238, ал. 1 ЗОП).
Становището на АОП се публикува в РОП към преписката на
съответната процедура и не подлежи на преразглеждане, освен в един случай
– когато е допусната техническа грешка от страна на АОП (напр. грешно
изписване на имена, цифри, дати и т. н.).
Важно! Контролът обхваща мотивите, изложени в решението за
откриване на процедурата, и доказателствата, представени от
възложителя за описаните в мотивите обстоятелства. Мотиви, които не
се съдържат в решението, както и доказателства, за които не са посочени
мотиви, не се разглеждат (чл. 131, ал. 2 ППЗОП).
Разпоредбата на чл. 134 от ППЗОП позволява някои доказателства
да не се изпращат в АОП. Това е допустимо, когато документите са
достъпни чрез електронен, публичен, безплатен регистър (напр. регистри,
поддържани от Агенцията по вписвасванията, Комисията за енергийно и
водно регулиране, Комисията за защита на конкуренцията, съдебните
органи и др.). В този случай в решението за откриване на процедурата
трябва да бъде посочен точният интернет адрес, на който се намират
материалите.
Публикацията в РОП на становището за резултатите от контрола
не отменя задължението на възложителя по чл. 42, ал. 2, т. 8 ЗОП. Той
следва да го публикува на профила на купувача в 10-дневен срок от
публикуването му в регистъра (чл. 24, ал. 1, т. 8 ППЗОП).

4. Контрол при някои изменения на договор за обществена
поръчка
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Контролът при изменение на договор за обществена поръчка е също
нов за националната правна система, доколкото се въвежда за пръв път с
действащия ЗОП.
Обхват на договорите, които се проверяват
Съгласно чл. 235, ал. 1 ЗОП на контрол по чл. 229, ал. 1, т. 8 ЗОП
подлежи прилагането на чл. 116, ал. 1, т. 2 ЗОП по отношение на договори
за обществени поръчки, чиято стойност е равна или по-висока от
стойностните прагове по чл. 20, ал. 1, т. 1-3 ЗОП, т. е.:
Вид
възложител

Публичен
възложител

Публичен
възложител,
работещ в областта
на отбраната

Секторен
възложител

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Услуги

264 033

264 033

817 524

Услуги
по
приложение № 2
Доставки

500 000

500 000

1 000 000

264 033

408 762

817 524

Обект на
договора
Строителство

264 033
Доставки
по
приложение № 3
Посочените стойности са в лв. без ДДС.

-

Обхват на контрола с оглед документите, които се проверяват
Той обхваща проверка за наличието на непредвидени обстоятелства, в
резултат на които е възникнала необходимост от извършване на
допълнителни доставки, услуги или строителство, които не са включени в
първоначалната обществена поръчка, при спазване на определени законови
условия.
Съгласно чл. 235, ал. 2 ЗОП контролът се осъществява преди
сключването на допълнителното споразумение и според чл. 138, ал. 1
ППЗОП обхваща следните документи:
1. проект на обявление за изменение на договора за обществена
поръчка;
2. мотиви за прилагане на избраното основание;
3. доказателства за изпълнение изискванията на ЗОП.
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За целите на контрола, преди подписване на допълнителното
споразумение възложителят следва да изпрати в АОП проект на обявление
за изменение на договора за обществена поръчка („Обявление за изменение“,
попълнен чрез специализирания софтуер Редактор на форми), в който е
отбелязано, че документът е проект и не следва да се публикува в РОП, и
доказателства за изпълнение на изискванията по чл. 116, ал. 1, т. 2 ЗОП.
Документите се изпращат в съответствие с Правилата за електронен
обмен на информация при осъществяване на външен предварителен
контрол27, утвърдени от изпълнителния директор на АОП). Електронното
писмо следва да е подписано с електронен подпис. Приложените към него
документи не се подписват електронно. По изключение, когато поради
естеството или обема си документите не могат да бъдат изпратени по
електронна поща, те се предоставят на електронен носител. Изпращането им
следва да се извърши в деня на изпращане на електронното писмо, като
прилагането на чл. 138, ал. 2 ППЗОП задължително се отбелязва в
електронното писмо. Описаният ред се прилага за всеки отделен случай
наприлагане на основанието по чл. 116, ал. 1, т. 2 ЗОП.
Срок за осъществяване на контрола
Съгласно чл. 139, ал. 1 ППЗОП, контролът по чл. 235 ЗОП се
осъществява в 30-дневен срок от получаване на документите, подлежащи на
проверка, т.е. тези по чл. 138, ал. 1 ППЗОП.
Резултат от осъществяването на контрола
В резултат от осъществения контрол се изготвя експертно становище
за законосъобразното прилагане на основанието по чл. 116, ал. 1, т. 2 ЗОП
при изменение на договор за обществена поръчка. То се изпраща на
възложителя на електронната поща, от която са получени документите за
контрол, като в 10-дневен срок от получаването му възложителят е длъжен
да го публикува на профила на купувача (чл. 24, ал. 1, т. 8 ППЗОП).
Важно! Мотивите за прилагане на чл. 116, ал. 1, т. 2 ЗОП се описват
в проекта на Обявлението за изменение на договор за обществена поръчка,
което се изпраща на основание чл. 138, ал. 1, т. 2 ППЗОП (вж. т. 6 на Част
Г от Приложение № 4 към чл. 23, ал. 5, т. 2, б. „а“ ЗОП и т. 7 на Част Г от
Приложение № 5 към ЗОП). Описание на обстоятелствата, довели до
необходимостта от изменение на договора, следва да се съдържа и в
Обявлението за изменение на договор за обществена поръчка, което
27

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/agency/Vatreshni_pravila/Pravila_EOI_AOP_20160425-5.pdf
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съгласно чл. 27 ЗОП възложителят е длъжен да публикува в случаите по чл.
116, ал. 1, т. 2 ЗОП.
С контрола по чл. 235 ЗОП се оказва методическа помощ на
възложителя (чл. 229, ал. 2 ЗОП), чиято е отговорността за спазването на
ЗОП при сключване на допълнителното споразумение (чл. 5, ал. 1 ЗОП).
АОП уведомява органите по чл. 238, ал. 1 ЗОП – Сметната палата и
Агенцията за държавна финансова инспекция, за случаите, при които:
- прилагането на чл. 116, ал. 1, т. 2 ЗОП подлежи на контрол по чл.
229, ал. 1, т. 8 ЗОП, но такъв не е осъществен, поради неспазване на чл. 235,
ал. 2 ЗОП;
- преди прилагането на чл. 116, ал. 1, т. 2 ЗОП е осъществен контрол,
но законосъобразното прилагане на избраното правно основание не е
безспорно доказано.

III. МОНИТОРИНГ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
1. Същност на мониторинга и правомощия на изпълнителния
директор на АОП в тази връзка
В същността си мониторингът представлява процес на систематично
събиране на данни с цел анализ и оценка на националната практика по
възлагане на обществени поръчки, което да позволи своевременно
идентифициране на възможни проблеми и предприемане на съответните
корективни действия. Съгласно чл. 229, ал. 1, т. 14 ЗОП изпълнителният
директор на АОП извършва мониторинг на обществените поръчки въз
основа на информацията, публикувана в РОП, и чрез събиране и обобщаване
на практиката по прилагането на закона.
Конкретните дейности по мониторинг са регламентирани в чл. 114, ал.
1 ППЗОП и обхващат две основни направления:
А. Обобщаване и анализ на:





информацията в базите от данни, поддържани от АОП;
резултатите от осъществявания предварителен контрол;
запитванията по прилагане на законодателството;
друга информация, получена в АОП.

Б. Проверки на конкретни процедури за обществени поръчки.
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С оглед ефективното и последователно прилагане на правилата в
областта на обществените поръчки, с влизането в сила на новия ЗОП, е
въведено ново правомощие на изпълнителния директор на АОП в дейността
по осъществяване на мониторинг – проверки на конкретни процедури за
обществени поръчки.
Това по същество е проверка, която не се различава от досега
упражнявания (до 15.04.2016 г.) предварителен контрол от АОП като
характеристика, доколкото цели да установи законосъобразното прилагане
на правилата за възлагане на обществени поръчки.
Нов момент в прилагането на мониторинга e начинът на избиране на
конкретната процедура за проверка, както и обстоятелството, че
възложителят не знае предварително дали процедурата, която обявява, ще
бъде подложена на проверка.
Важно! АОП няма задължение да уведоми възложителя, когато
обявената от него процедура е избрана за мониторинг, както и
възложителят няма задължение да изпраща изрично документи за
осъществяване на проверката.
Мониторингът
се осъществява след публикуване в РОП на
документите за оповестяване откриването на процедурата, успоредно с
развитието ѝ.
Резултатите от проверката не се изпращат до възложителя. Те обаче са
публични и са изложени на страницата на АОП (тематична област
„Мониторинг и контрол“, секция „Мониторинг“), като по този начин се
осигурява широка информираност и потенциална среда за самообучение и
обмяна на опит за възложителите относно възможното усъвършенстване на
практиките в сферата на обществените поръчки. Целта на проверката е да
установи кои са най-сериозните и най-често допускани грешки с оглед
популяризиране на начините и средствата за тяхното отстраняване.
В тази връзка, съгласно чл. 114, ал. 2 ППЗОП, изпълнителният
директор на АОП има следните правомощия:





да издава общи методически указания;
да информира министъра на финансите при установяване на
необходимост от законодателни промени;
да сезира компетентните органи за извършване на контрол по
спазване на законодателството по обществени поръчки;
да предприема други действия в рамките на правомощията по чл.
229, ал. 1 ЗОП.

2. Определяне на процедурите, подлежащи на проверка
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Условията и редът за осъществяване на мониторинг чрез конкретни
проверки на избрани процедури са определени с вътрешни правила,
утвърдени от министъра на финансите. Съгласно същите в обхвата на
контрола попадат само „открити“ по вид процедури, които се възлагат от
публични възложители и са с обект и стойност, както следва:



строителство – над 10 000 000 лв. без ДДС;
доставки и услуги – над 500 000 лв. без ДДС.

От тях се изключват:




процедури, които вече са били избрани за контрол чрез случаен
избор по реда на чл. 232, ал. 1 ЗОП;
рамкови споразумения, сключени от централни органи за покупки
и договори, възложени чрез използване на тези споразумения;
лекарствени продукти, по смисъла на Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина и медицински изделия по Закона
за медицинските изделия.

Всеки работен ден от публикуваните в РОП процедури, които
отговарят на горните условия, се избира по една процедура за контрол. Тя се
определя въз основа на методика, която отчита нивото на значимост на
поръчката, като водещ елемент е стойността.
По изключение министърът на финансите може да определи със
заповед група процедури за обществени поръчки със сходен предмет, или
възложители, чиито процедури се проверяват. Заповедта се издава за точно
определен период. В тези случаи в съвкупността, от която се определя
конкретна процедура за контрол, участват само процедурите, определени със
заповедта.
Също така министърът на финансите може със заповед да възложи на
изпълнителния директор на АОП извършване на проверка на определена
процедура или процедури поради значим обществен интерес, с висока
прогнозна стойност или съмнения в законосъобразността на действията на
възложителя.
3. Обхват и цел на проверката
Проверката обхваща най-съществените части от документацията по
възлагане на обществената поръчка:




решението за откриване на процедурата;
обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата;
обявлението за изменение или допълнителна информация (ако има
такова);
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методиката за оценка (когато е приложимо);
техническите спецификации.

В тези документи се определят условията за участие в процедурата и
условията за възлагане на договора. Именно там се допускат най-честите
грешки и закононарушения, затова са обект на наблюдение. Целта на
проверките е установяване на съответствие с приложимите правила за
възлагане на обществените поръчки, които гарантират икономическа
ефективност и свободна конкуренция на пазара, равнопоставеност и
пропорционалност, публичност и прозрачност, както и предприемане на
действия за преодоляване на системно допускани грешки или
незаконосъобразни практики при възложителите.
4. Срок за изготвяне на становище
Съгласно вътрешните правила становището за резултатите от
проверката се изготвя в 10-дневен срок от изтичане на срока, в който
възложителят може да измени условията на процедурата съгласно чл. 100
ЗОП, но не по-късно от срока за получаване на оферти. Становището се
публикува на портала за обществени поръчки, като в него се посочва линк
към уникалния идентификационен номер на процедурата в РОП.
Становищата от извършените проверки се заличават от портала за
обществени поръчки след изтичане на три години, считано от края на
годината, в която са публикувани.

IV. ПОСЛЕДВАЩ ВЪНШЕН КОНТРОЛ, ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ
СМЕТНАТА ПАЛАТА И АГЕНЦИЯТА ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА
ИНСПЕКЦИЯ
Правната уредба на последващия контрол се съдържа в чл. 238 - чл.
242 ЗОП, където са посочени органите, извършващи контрол, субектите и
обектите на контрол, правата, задълженията и взаимодействието между
контролиращите органи и проверяваните субекти.

1. Обхват на контрола
Последващият контрол обхваща изпълнението на разпоредбите на
ЗОП, включително изпълнението на сключените договори и рамкови
споразумения (чл. 238, ал. 1 ЗОП). На контрол подлежат:
- проведените процедури за възлагане на обществени поръчки;
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- сключените писмени договори за доставки, услуги или строителство,
без да са проведени процедури по ЗОП, тъй като попадат в изключенията или
се възлагат чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица;
-първичните счетоводни документи за извършени разходи, свързани с
доставка на стоки, услуги или строителство, за чието възлагане не се изисква
както провеждане на процедура, така и сключване на писмен договор28;
- изпълнението на сключените договори.
Чрез осъществяване на контрола се цели установяване на
законосъобразността от една страна на дадено конкретно действие или
бездействие, извършено/неизвършено извън процедура по възлагане на
обществена поръчка (например, дали възложителят е имал достатъчно
основание по изключение да не приложи закона за възлагане на
обществените поръчки).
От друга страна, чрез осъществявания контрол се установява
законосъобразността и на цялостното поведение на възложителите,
(решения, действия, бездействия) във връзка с възлагането на обществена
поръчка, като се проверяват вече приключили процедури (завършили със
сключване на договор или прекратяване), възлагания, за които не се
предвижда провеждане на процедура, а също така и самото изпълнение на
сключените договори.
Важно! При последващия контрол не се проверяват процедури, по
които има обжалвани решения, действия или бездействия на възложителя
и няма влязъл в сила акт на КЗК и/или ВАС, с което се гарантира
непротиворечивото произнасяне за законосъобразност.
Последващият контрол е документален, доколкото се осъществява
единствено чрез проверка на посочените по-горе документи (вкл.
съдържащите класифицирана информация).

2. Резултат от последващия контрол
В резултат на проведения последващ контрол се установява наличието
на законосъобразност/незаконосъобразност в поведението на възложителя,
като във връзка с констатираните нарушения и при наличие на съответните
основания, се търси административнонаказателна отговорност от виновните
лица.

като следва да се има предвид, че за възлагане на строителство писмения договор е задължителен,
независимо от предвидения от закона облекчен ред.
28

354

3. Органи, осъществяващи последващ контрол
Контролът се осъществява от външни за възложителя, независими
контролни органи - Сметната палата и органите на Агенцията за държавна
финансова инспекция (АДФИ).
Сметната палата и органите на АДФИ упражняват контролните си
функции, предвидени в ЗОП и ППЗОП, в рамките на правомощията,
правилата и процедурите, регламентирани в съответните специални закони Закон за Сметната палата (ЗСмП) и Закон за държавната финансова
инспекция (ЗДФИ).
Последващ контрол върху обществените поръчки могат да упражняват
и други органи в рамките на своите правомощия (чл. 243 от ЗОП).
3.1. Сметна палата
Обхват на контрола, осъществяван от Сметната палата
Осъществяваният от Сметната палата последващ контрол се
упражнява върху възложителите, които попадат в обхвата на чл. 6 ЗСП. Това
са всички публични възложители, които разходват бюджетни средства,
голяма част от публичноправните организации, както и търговските
дружества - възложители, в които държавата или община притежават повече
от 50 % от капитала.
Сметната палата упражнява контролните си функции в областта на
обществените поръчки само чрез одит.
Сметната палата извършва четири вида одити. При три от тях може да
се извършва проверка на обществени поръчки. Основният вид одит, при
който се проверяват обществени поръчки от гледна точка на тяхната
законосъобразност, е одитът за съответствие. Сметната палата е
единственият орган, който има правомощия да се произнася и относно
ефективността, ефикасността и икономичността при възлагане на
обществени поръчки, което става в рамките на извършвани одити на
изпълнението. Специфичен одит се извършва при условията и по реда на
специален закон и може да комбинира одити, които съчетават подходите за
извършване на финансов одит, одит за съответствие и одит на изпълнение.
Одитната дейност на Сметната палата се осъществява само по план,
въз основа на Годишна програма, приета от Сметната палата. Одити,
включително в областта на обществените поръчки, не се извършват
инцидентно по сигнали, жалби или искания от държавни органи,
организации или граждани. Единствено Народното събрание, със свое
решение, може да възлага на Сметната палата извършване на до 5 одита
годишно.
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В този смисъл, одитната дейност на Сметната палата в областта на
обществените поръчки, има изцяло планова основа на годишна база.
Одитите, при които се проверяват обществени поръчки се планират на база
оценка на риска, при която се отчитат фактори като брой на възложените
поръчки през предходната година, размер на ангажирания финансов ресурс,
наличие на получени сигнали, жалби или др., съдържащи твърдения за
нарушения при възлагане на обществени поръчки.
Приетата от Сметната палата одитна програма се публикува на
официалната страница в интернет, което прави възможно предварително
запознаване на одитираните организации с предстоящите одити. Сметната
палата като одитна институция не прилага принципа за внезапност при
проверките си. Публичността на планираните одити не намалява ефекта от
извършването им, доколкото основната цел на одита не е установяването на
нарушения.
При извършване на одитите се прилагат одитни извадки, в които
попадат определен брой обществени поръчки, които се подлагат на
проверка. Одитните извадки в областта на обществените поръчки са
нестатистически, поради което резултатите от тях (положителни или
отрицателни) не могат да се отнесат към цялата съвкупност (т.е. към всички
проведени обществени поръчки на даден възложител през одитирания
период). Проверките приключват с окончателен одитен доклад.
Резултат от контрола на Сетната палата
С окончателните одитни доклади Сметната палата се произнася по
законосъобразността на поведението на възложителите при възлагането на
обществени поръчки, както и при изпълнението на сключени договори. При
одит на изпълнението, освен за законосъобразност, могат да се правят и
оценки относно ефективност, ефикасност и икономичност на действията по
възлагане на обществените поръчки. (§ 1, т. 4, б. „а”-„в” от ДР на ЗСмП).
Окончателните одитни доклади, в които се съдържат констатации за
извършени нарушения в областта на обществените поръчки, се изпращат на
изпълнителния директор на АОП. Окончателните одитни доклади се
оповестяват чрез интернет страницата на Сметната палата или по друг
подходящ начин.
При констатирани от Сметната палата нарушения се съставят актове
от оправомощени одитори в срок от 6 месеца от деня, в който нарушителят
е открит, но не по-късно от три години от извършване на нарушението (чл.
260 ЗОП). Наказателните постановления се издават от председателя на
Сметната палата или от оправомощени от него длъжностни лица, като
установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
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наказателните постановления се извършват по реда на Закона за
административните нарушения и наказания (ЗАНН).

3.2. Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ)
Обхват на контрола, осъществяван от АДФИ
АДФИ осъществява своята дейност в областта на обществените
поръчки, въз основа на ЗДФИ (при финансовите инспекции) и на ЗОП (при
периодичните проверки по чл. 238, ал. 4 ЗОП). Правилата за провеждане,
задълженията и обективиране на резултатите от извършените проверки от
АДФИ са изрично уредени в чл. 238 – чл. 241 ЗОП.
АДФИ осъществява последващ контрол под формата на финансови
инспекции, съгласно чл.238, ал.3 ЗОП, върху възложителите (публични и
секторни), които попадат в обхвата на чл. 4 ЗДФИ. Това са: бюджетните
организации; държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 ТЗ; общинските
предприятия; търговските дружества с блокираща квота (вж. § 1, т. 2 от ДР
на ЗДФИ) държавно или общинско участие в капитала и търговските
дружества, в чийто капитал участва с блокираща квота лице от предходните
две хипотези.
Всички останали възложители, извън обхвата на ЗДФИ (вкл. частни
субекти извършващи секторна дейност), подлежат на периодични
последващи проверки относно спазване режима на обществените поръчки,
въз основа на одобрен годишен план.
Важно! Правомощията на АДФИ обхващат всички възложители,
като формата, под която се осъществява контролът е различна.
Двете форми на контрол се осъществят както въз основа на утвърден
от директора на АДФИ годишен план за финансови инспекции и проверки,
така и въз основа на постъпили молби, жалби и сигнали от държавни органи,
физически и/или юридически лица. Съгласно чл. 238, ал. 7 ЗОП, и
изпълнителният директор на АОП може да поиска от органите на АДФИ да
осъществят правомощията си по конкретен случай.
В зависимост от инициирането на съответната финансова инспекция
или проверка, обхватът на контролната дейност се отнася до:
-при планови финансови инспекции и проверки – всички извършени
разходи за доставки, услуги и строителство за определен период.
-при финансови инспекции и проверки по молби, жалби и сигналисамо до конкретната процедура, разход или договор.
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Резултати от проведени финансови инспекции и проверки от
АДФИ
Резултатите от проведените финансови инспекции и проверки се
отразяват в доклади, съдържащи направените констатации, подкрепени с
доказателства. Тези доклади се връчват на възложителите.
За констатираните административни нарушения контролните органи
съставят актове за административни нарушения. Наказателните
постановления се издават от министъра на финансите или оправомощени от
него длъжностни лица. (чл.261 ЗОП).
При данни за извършени престъпления материалите от проверката се
изпращат на прокуратурата (чл.241, ал.4 ЗОП).
При констатирани нарушения на процедурите за възлагане на
обществени поръчки, съответните части от докладите за извършена
финансова инспекция или проверка се изпращат своевременно на
изпълнителния директор на АОП (чл.241, ал.5 ЗОП).
Взаимодействие между контролните органи Сметна палата и
АДФИ
Въпреки, че са независми един от друг контролни органи, в действията
на Сметната палата и АДФИ е налице известна съгласуваност, доколкото
когато обществена поръчка е проверявана от единия орган, тя се изключва
от проверките на другия, освен ако са налице специални основания за това (
напр. прокурорско постановление).

Взаимодействие между контролните
обжалване

органи и органите за

Когато при осъществяване на правомощията си в областта на
обществените поръчки, Сметната палата и АДФИ установят неизпълнение
на влезли в сила решения и/или определения на Комисията за защита на
конкуренцията, те изпращат констатациите си до нея. (чл. 242 ЗОП).
При проверявана от Сметната палата и АДФИ процедура, за която има
влязъл в сила акт на орган по обжалването (КЗК и ВАС), контролните органи
са обвързани с произнасянето само за конкретната процедура и само по
засегнатите въпроси.
Последици от последващия контрол на Сметната палата и АДФИ
за възложителите
В резултат на проведения последващ контрол не могат да бъдат
отменяни актове или действия на възложителите.
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При констатирани нарушения на императивните разпоредби на ЗОП и
ППЗОП, за които са предвидени административни нарушения се търси
административнонаказателна отговорност от виновните лица.
Правомощията на Сметната палата да установява административни
нарушения и налага административни санкции се ограничава само до
нарушения на ЗОП, докато АДФИ образува административнонаказателни
производства за нарушения както на ЗОП, така и на ППЗОП ( чл.142
ППЗОП).

V. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ
Административнонаказателната отговорност за нарушения на
правната уредба в областта на обществените поръчки е уредена в част осма
на глава тридесет и първа от ЗОП (чл. 247-261) и глава шестнадесета от
ППЗОП (чл. 141 и чл. 142).

1. Субект на административнонаказателна отговорност
Субекти на административнонаказателна отговорност са определена
категория лица, които посредством своето виновно (умишлено или
непредпазливо) поведение са нарушили разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.
За разлика от отмененото законодателство, съгласно действащата
правна уредба на юридическите лица не следва да се налага имуществена
санкция за констатирано административно нарушение. Може да бъде
налагана само глоба на физическо лице. Причината за подобно решение е
свързана с променения правен статут на възложителите и дефинирането им
само като физически лица.
Физическите лица, които могат да носят административна отговорност
за извършени нарушения на разпоредби на ЗОП са само възложителите, по
смисъла на чл. 5, ал.2 или 3 ЗОП и определените длъжностни лица,
оправомощени да организират и/или възлагат обществени поръчки, в
случаите по чл. 7, ал. 1 ЗОП, а така също и длъжностните лица, заместващи
възложителя по чл. 7, ал.2 ЗОП.
Важно! Съгласно чл. 259 ЗОП, за нарушения по чл. 247-256 ЗОП
отговорност могат да носят както възложителите, така и
длъжностните лица по чл. 7 ЗОП.
Лицата, които имат качество членове на комисия отговарят само за
извършени от тях нарушения на ППЗОП (чл.141, ал.2 ППЗОП).
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За да бъде реализирана административнонаказателната отговорност
спрямо конкретно лице е достатъчно то да е имало съответното качество към
момента на извършване на нарушението, дори впоследствие това качество
да е отпаднало. В този случай лицата не се ползват с привилегии или
имунитет.

2. Състави на административни нарушения
2.1. Нарушаване на забраната по чл. 2, ал. 2 ЗОП, чл. 16, чл. 21, ал.
14 и 15 и 17, или по чл. 149, ал. 8 ЗОП, както и по чл. 7, ал. 3 ЗОП
а) Нарушаване на забраната по чл.2, ал.2 ЗОП
Съгласно чл. 247, ал. 1, пр. 1 ЗОП възложителят се наказва с глоба, при
неспазване и нарушаване на разпоредбата на чл. 2, ал. 2 ЗОП.
Фактическият състав на административното нарушение включва
няколко елемента: да бъдат включени в решението, обявлението или
документацията за обявяване на обществената поръчка условия или
изисквания, тези условия или изисквания да дават предимство на лице или
да ограничават участието на лица в обществени поръчки, на трето място това
ограничаване да не е обосновано, т.е. да не е мотивирано и накрая да не е
съобразено с предмета, стойността, сложността, количеството или обема на
обществената поръчка. Въпросът дали възложителят е въвел допустими
изисквания към участниците в рамките на своята оперативна
самостоятелност или е нарушил забраната по чл. 2, ал. 2 от ЗОП, се решава с
оглед особеностите на всеки отделен случай.
В случая следва да се има предвид, че недопустимо е не всяко, а само
необоснованото ограничаване на кандидатите за участие. Уточнението е
продиктувано от многообразието на възможните хипотези и специфичните
потребности на отделните възложители, които не могат да бъдат обхванати
и ограничени в универсални за всички случаи рамки. Ако възложителят
докаже, че включването на определено изискване е оправдано с оглед
спецификата на предмета на договора и неговото изпълнение, тогава той не
следва да носи административнонаказателна отговорност за взетото
решение.
В практиката хипотезите, свързани с необосновано ограничаване
участието на лица до процедурата се отнасят най-често до критериите за
подбор на участниците. Като пример може да се посочи възложител, който
необосновано е поставил като условие за допустимост на участниците в
процедурата, изискването да притежават сервизна база. Това изискване е
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необосновано ограничително, доколкото ползването на сервизната бада не
изисква непременно нейното притежаване, а може да бъде обезпечено и чрез
нейното наемане за определен период от време. Нарушаване на забраната по
чл. 2, ал. 2 ЗОП е налице и при необосновано ограничаване на потенциалните
участници чрез изисквания за специфичен опит, обвързан с конкретен/тни
източници на финансиране и т.н., което е изрично забранено от ЗОП. Във
всички случаи на горе-посочените нарушения на възложителя се налага
глоба в размер на 2 на сто от стойността на сключения договор с включен
ДДС, но не повече от 10 000 лв.
б) Нарушения по чл. 16 ЗОП и чл. 149, ал. 8 ЗОП, свързани с
прилагане на изключенията по чл. 13-15 ЗОП
Съгласно чл. 16 ЗОП възложителите не могат да се позовават на
изключенията по чл. 13-15 с цел заобикаляне на закона. В противен случай
те ще подлежат на административнонаказателна отговорност по реда на чл.
247, ал. 1, пр. 2 ЗОП. Аналогична на забраната по чл. 16 ЗОП, е разпоредбата
на чл. 149, ал. 8 закона. Тя важи за обществените поръчки, които се прилагат
в областите на отбраната и сигурността.
Изключенията от приложното поле на закона са изрично и
изчерпателно изброени, поради което те не могат да се прилагат
разширително или с цел заобикаляне на закона.
За да възникне административнонаказателна отговорност за
възложителя е необходимо от обективна страна да е доказано, че е било
необходимо провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка,
и въпреки това възложителят е приложил някое от изключенията от
приложението на ЗОП.
При наличие на такова незаконосъобразно прилагане на изключенията
от приложното поле на закона, от субективна страна е необходимо още да се
установи умисъл в поведението на възложителя, т.е. съзнателно заобикаляне
на закона, доколкото за възникване на отговорност се изисква наличието на
противоправна цел.
За нарушение на горните две разпоредби на възложителя се налага
глоба в размер на 2 на сто от стойността на сключения договор с включен
ДДС, но не повече от 10 000 лв.
в) Нарушения, свързани с изчисляване на прогнозната стойност
на обществената поръчка по чл. 21, ал. 14, 15 и 17 ЗОП
Нарушаване на забраната по чл. 21, ал. 14 ЗОП
В чл. 21, ал. 14 ЗОП се съдържа забрана изборът на метод за
определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка да се използва
с цел прилагане на ред за възлагане за по-ниски стойности, поради което
съгласно чл. 247, ал. 1, пр. 3 ЗОП се предвижда възникване на
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административнонаказателна отговорност за възложител, който наруши тази
забрана.
За да бъде изпълнен съставът на това нарушение, от обективна страна
следва по безспорен начин да бъде доказано, че при спазване на правилата
на ЗОП за изчисляване на прогнозната стойност, не би бил приложим
избраният от възложителя ред за възлагане на по-ниски стойности.
От субективна страна се изисква доказването на умисъл, като форма
на виновно поведение, доколкото възложителят следва съзнателно, с цел
заобикаляне на закона, да е намалил незаконосъобразно стойността на
дадена обществена поръчка, за да приложи по-лекият ред за възлагане.
Нарушаване на забраната по чл. 21, ал. 15 ЗОП
В чл. 21, ал. 15 ЗОП се съдържа забрана обществените поръчки да се
разделят на части, когато това се прави с цел прилагане на ред за възлагане
за по-ниски стойности, като за нарушаване на тази забрана се носи
административна отговорност на основание чл. 247, ал. 1 ЗОП.
Изключения от забраната за разделяне са уредени в чл. 21, ал. 16 ЗОП,
като съдържащите се там хипотези сочат разделяне на поръчката, което
обаче не е с цел заобикаляне на закона, и поради това е законосъобразно. За
да се позове възложителят на тази възможност обаче, следва да са налице
всички законови предпоставки за това.
В този смисъл, чл. 21, ал. 16 ЗОП посочва, че не се смята за разделяне
възлагането в рамките на 12 месеца на:
- две или повече поръчки с обект изпълнение на строеж или
проектиране и изпълнение на строеж, а така също и
- две или повече поръчки с идентичен или сходен предмет, които не са
били известни на възложителя, към момента, в който са стартирали действия
по възлагането на предходна обществена поръчка с такъв предмет.
На практика, проверката за спазването на забраната за разделяне на
обществени поръчки с цел прилагане на ред за възлагане при по-ниски
стойности, е насочена към установяване на обстоятелството дали са налице
сключени договори или извършени разходи за идентични или сходни
дейности в рамките на една календарна година, чиято стойност изисква
провеждане на процедура, а такава не е проведена, доколкото са приложени
праговете по чл. 20, ал.3 ЗОП.
Разделянето на обществени поръчки е съставомерно деяние и подлежи
на санкциониране само в случаите, когато е налице специална цел- да се
приложи ред за възлагане за по-ниски стойности, като чрез разделянето на
една обществена поръчка на части да се обоснове възлагането на отделните
й части по ред, който съответства на собствената им стойност, но не и на
стойността на обществената поръчка като цяло. Следователно, необходимо
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е да се докаже, че е налице съзнателно умишлено разделяне на една
обществена поръчка на части, с цел заобикаляне на закона.
Нарушаване на забраната по чл. 21, ал. 17 ЗОП
В чл. 21, ал. 17 ЗОП е въведена забраната при определяне стойността
на договор за строителство да бъдат включвани доставки и услуги, които не
са необходими за неговото изпълнение. Нарушаването на тази забрана е
основание за контролните органи да наложат глоба, съгласно чл. 247, ал. 1
ЗОП.
Пример за подобно нарушение са включени услуги за зимно
поддържане в стойността на поръчката и на договора, които не са
необходими за изпълнението на строителните работи по основната част от
предмета на договора, свързани с изграждане на тротоари и настилки.
Идеята на законодателя да въведе тази забрана е, да се провеждат
отделно обществени поръчки за извършване на доставки и услуги, когато
последните не са пряко свързани с извършваното строителство, доколкото
по този начин ще могат да участват и кандидати или участници, които не
извършват строителство, но затова пък могат да извършват въпросните
доставки и услуги. В този смисъл, в контектса на горния пример, е
незаконосъобразно в процедура за възлагане на строителство за изграждане
на тротоари и настилки, да се включват и услуги за зимно поддържане.
Последните би следвало да бъдат възложени чрез отделна процедура на
кандидати или участници, които може и да не извършват строителство, но
затова пък извършват зимно поддържане на улици, тротоари и настилки.
За възникване на отговорността за възложителя за нарушение на тази
забрана не се изисква умисъл, поради което е достатъчно нарушението да
бъде извършено и при непредпазливост.
За нарушение на разпоредбите на чл. 21, ал. 14, 15 или 17 ЗОП на
възложителя се налага глоба в размер на 2 на сто от стойността на сключения
договор с включен ДДС, но не повече от 10 000 лв.
г) Нарушаване на забраната по чл. 7, ал. 3 ЗОП
Чл. 7, ал. 3 ЗОП забранява на възложителите да използват
делегирането на правомощията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 ЗОП за разделяне на
обществени поръчки с цел заобикаляне прилагането на закона.
Много често в рамките на една структура, възложителят определя
множество различни длъжностни лица, които да организират и/или възлагат
обществени поръчки, а така също и да го заместват при определени
хипотези. Това поведение е законосъобразно, доколкото обаче,
възложителят при делегирането на правомощията си по чл. 7 ЗОП, има
предвид прогнозната стойност на обществената поръчка, подлежаща на
възлагане, в нейната цялост. Когато оправомощените длъжностни лица
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провеждат отделни обществени поръчки, на прогнозна стойност, равна на
стойността на съответното възлагане, а не съобразно стойността на
конкретната обществена поръчка в рамките на възложителя като цяло, се
стига до разделяне на поръчки, което е незаконосъобразно.
Отговорност за осъщественото деяние носи възложителят, а не
определеното длъжностно лице.
За да възникне отговорност за възложителя обаче, следва да се докаже
неговият умисъл, доколкото е съставомерна целта да се заобиколи законът.
Глобата е в размер от 1000 до 5000лв.
2.2. Неизпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 7, чл. 15 ал. 6 или
по чл. 149, ал. 7 ЗОП
В
чл.
248
ЗОП
е
предвидено
възникването
на
административнонаказателна отговорност възложител, за който не изпълни
задължението си да открие процедура за възлагане на обществена поръчка в
едномесечен срок от отпадане на някое от условията, посочени в чл. 14, ал.
7, чл. 15 ал. 6 или по чл. 149, ал. 7 от закона, свързани със сключване на
договор по реда на т.нар. in-house възлагане.
В случая, възложителят е отговорен за своето бездействие след
изтичане на въведения едномесечен срок от отпадане на условията за т.нар.
in-house възлагане. Глобата е в размер от 1000 до 5000лв.
2.3. Нарушаване на изискването за запазване на обществени
поръчки по чл. 12, ал. 3 ЗОП
Съгласно чл. 249 ЗОП на възложител, който не спази изискването да
бъде посочено в обявлението, че поръчката е запазена за изпълнение от
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, се
налага глоба.
Целта на тази разпоредба е да се гарантира спазването на
задължението на възложителите да запазват поръчки за изпълнение от
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, когато
дейността, предмет на поръчката, е включена в приетия от Министерски
съвет списък по чл. 12, ал.1, т.1 ЗОП. Глобата е в размер на 2 на сто от
стойността на сключения договор с включен ДДС, но не повече от 10 000 лв.
2.4. Неоснователно провеждане на процедури по чл. 18, ал. 1, т. 310 и т. 13 ЗОП
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Съгласно чл. 250 ЗОП възложител, който проведе процедура по чл. 18,
ал. 1, т. 3-10 или т. 13 ЗОП, без да са налице условията, посочени в закона,
се наказва с глоба в съответен размер.
Доколкото визираните процедури могат да се провеждат, само на
определени в ЗОП основания, провеждането им без наличието на тези
основания, е основание за възникване на отговорност за възложителя.
Когато законодателят е предоставил свобода на възложителя да избере
процедурата, при която ще възложи конкретна обществена поръчка, той не
може да ангажира административнонаказателна отговорност за нарушение
по този състав.
Следва да се има предвид, че за различните видове възложители
(публични или секторни) в някои случаи са налице различни основания за
прилагане на съответните процедури, а в други случаи, определени
процедури са неприложими за дадени възложители. Например, процедурите
договаряне с предварителна покана за участие по чл. 18, ал.1, т.4 ЗОП и
договаряне без предварителна покана за участие по чл. 18, ал.1, т. 9 ЗОП, са
приложими само от секторни възложители и са неприложими от публични
възложители.
Глобата е в размер на 5 на сто от стойността на сключения договор с
включен ДДС, но не повече от 10 000 лв.
2.5. Определяне на техническа спецификация в нарушение на чл.
49, ал. 2 ЗОП
Като специален случай на общата забрана по чл. 2, ал. 2 ЗОП може да
се разглежда чл. 49, ал. 2 ЗОП, за нарушаването на който се носи отговорност
на основание чл. 251 ЗОП.
Според разпоредбата, към административнонаказателна отговорност
ще бъде привлечен възложител, който изготви технически спецификации,
съдържащи конкретен модел, източник, търговска или специфичен процес,
който характеризира продуктите или услугите, освен ако по изключение,
предвид спецификата на предмета е обективно невъзможно да се спазят тези
условия, и след посочването на марката, източника, патента, процеса,
производителя или типа, са добавени думите "или еквивалентно".
Подобно посочване (без добавяне на „или еквивалент”, когато
непосочването е обективно невъзможно) е санкционирано от законодателя,
тъй като би довело до облагодетелстването или елиминирането на
определени лица или стоки и по този начин до нарушаване на принципите
на закона за свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и
недопускане на дискриминация на кандидатите/участниците.
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Примери в практиката за нарушения на забраната по чл. 49, ал.2 ЗОП
са посочване на технически изисквания, на които отговаря само една марка
и модел автомобил, произведен от един единствен производител, без да се
допускат еквивалентни технически показатели, на които отговарят други
марки и модели автомобили, произведени от конкурентни производители и
т.н.
Глобата е в размер на 2 на сто от стойността на сключения договор с
включен ДДС, но не повече от 10 000 лв.
2.6. Нарушение на забраната по чл. 174, ал.5 ЗОП при обществени
поръчки в областта на отбраната и сигурността
Съгласно чл. 174, ал.5 ЗОП възложителят няма право да поставя
ограничения,
основани
на
националната
принадлежност
на
подизпълнителите, като нарушаването на тази забрана води до възникване
на отговорнос за нарушителя и до налагане на наказание –глоба в съответен
размер.
Глобата е в размер на 2 на сто от стойността на сключения договор с
включен ДДС, но не повече от 10 000 лв.
2.7. Нарушение на чл. 70, ал. 9, 10 и 12 ЗОП при определяне на
показателите за оценка на офертата
ЗОП въвежда няколко принципни изисквания към възложителите,
които те следва да съблюдават при определяне на показателите за оценка на
офетата, респ. при изготвянето на методиката за оценка.
Разпоредбата на чл. 70, ал. 9 ЗОП изисква при обществени поръчки с
предмет проектиране и изпълнение на строителство, показателите за оценка
да включват характеристики, относими към двете дейности. По този начин
се гарантира, че оценката няма да бъде едностранна и няма да отчита само
характеристиките на изпълнението на една от двете отделни дейности в
компексната поръчка. Нарушаването на това изискване води до
възникването на отговорност за възложителя и до налагане на глоба в
съответен размер.
Съгласно чл. 70, ал. 10 ЗОП се забранява включването на показатели
за оценка, които отчитат времето за извършване на плащанията (отложено
или разсрочено плащане) или оценяване на размера или отказа от авансово
плащане, когато се предвижда предоставяне на аванс. Докато първата
хипотеза съществува и в отменения ред, то втората е нова за националната
уредба и допълва възможните случаи, при които възложителят чрез
критериите за оценка би могъл да окаже финансов натиск върху кандидатите
или участниците в своя полза, при оформяне на техните оферти. Това е така,
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тъй като те, за да предложат икономически най-изгодната оферта при така
заложените показатели за оценка, биха ограничили в максимална степен
възможността си, при евентуално възлагане да разполагат своевременно с
необходимите им за надлежното изпълнение финансови средства, а това би
повлияло негативно върху финансовата обезпеченост на изпълнението на
договора. Поради това, нарушаването на тази забрана, води до възникване
на отговорност за възложителя и до налагане на глоба в съответен размер.
Чл. 70, ал. 12 ЗОП забранява на възложителите да включват критерии
за подбор като показатели за оценка на офертите.
С въвеждането на критериите за подбор се цели да се установят
възможностите на кандидата или участника за качествено и навременно
изпълнение на предмета на поръчката, докато с критериите за оценка на
офертите се цели чрез съпоставянето им и оценявнето им по предварително
определен начин, да бъде определена икономически най-изгодната оферта за
възложителя. Смесването на двата вида критерии е абсолютно недопустимо.
Нарушаването на предвидената забрана води до незаконосъобразност
на акта за откриване на процедурата, като представлява и предпоставка за
налагане на административно наказание на възложителя на основание чл.
253, ал. 2 ЗОП – глоба в размер на 2 на сто от стойността на сключения
договор с включен ДДС, но не повече от 5 000 лв.
2.8. Сключване на договор за обществена поръчка в нарушение на
чл. 112, ал. 1, т. 2 и 4 ЗОП
Чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП въвежда задължението при сключването на
договор за обществена поръчка, рамково споразумение или възлагане на
поръчка въз основа на рамково споразумение, възложителят да изисква от
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи,
удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата,
както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите
следва да се представят и за подизпълнителите, и за третите лица, ако има
такива.
При подписване на договора определеният изпълнител съгласно чл.
112, ал. 1, т. 4 ЗОП е необходимо да докаже, че е направил съответна
регистрация, да представи документ или да изпълни друго изискване, което
е необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на
нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в
условията на обявената поръчка.
В случай, че подобни изисквания са налице, но не са представени
съответните доказателства за изпълнението им, възложителят не трябва да
сключва договор. Ако наруши забраната, той ще бъде наказан с глоба в
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размер на 2 на сто от стойността на сключения договор с включен ДДС, но
не повече от 5 000 лв.
2.9. Превишаване на допустимите срокове на действие на рамково
споразумение и договор за обществена поръчка
Съгласно чл. 255, ал. 1 ЗОП възложител, който сключи рамково
споразумение за срок, по-дълъг от определения в чл. 81, ал. 3 или чл. 169, ал.
2 ЗОП, без да са налице условията на чл. 81, ал. 4 и чл. 169, ал. 3 ЗОП, се
наказва с глоба в размер от 1000 до 5000 лева.
Това означава, че ако публичен възложител сключи рамково
споразумение за повече от 4 години, а секторен – за повече от 8 години, без
да са налице изключителни обстоятелства, които обосновават решението,
той подлежи на наказание. Мотивите за по-дългия срок трябва да са
посочени в обявлението. За сключване на рамково споразумение въз основа
на обществена поръчка в областите на отбраната и сигурността срокът е 7
години.
Контролните органи ще наложат административно наказание и ако по
безспорен начин се установи, че възложителят е сключил договор за
обществена поръчка с периодично или продължително изпълнение за срок
повече от 5 години, без да са налице основанията по чл. 113, ал. 2 и 3 от ЗОП,
по аргумент от чл. 255, ал. 2 от ЗОП. Глобата е в размер от 1000 до 5000 лева.
2.10. Неоснователно изменение на договор за обществена поръчка
и сключване на договор/рамково споразумение, който съществено се
различава от условията на рамковото споразумение
В чл. 255, ал. 3 и 4 ЗОП са уредени административните състави за
нарушения, свързани с неоснователно изменение на договор за обществена
поръчка и сключване на договор/рамково споразумение, който съществено
се различава от условията на рамковото споразумение.
Съгласно чл. 256, ал. 3 ЗОП възложител, който измени договор за
обществена поръчка или рамково споразумение, без да са налице
основанията по чл. 116, ал. 1 ЗОП се наказва с глоба в размер на 1 на сто от
стойността на сключения договор или рамково споразумение с включен
ДДС, но не повече от 10 000 лв. В чл. 116, ал.1 ЗОП са изброени
изчерпателно антернативни възможности за изменение на договора. Ако
изменението е направено без да е налице нито едно от възложните
основания, то е незаконосъобразно и за това поведение на възложителя
следва да бъде наложено наказание в горе-посочения размер.
Съгласно чл. 256, ал. 4 от ЗОП възложител, който въз основа на
рамково споразумение сключи договор, в който условията се различават
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съществено от тези, определени в рамковото споразумение, се наказва с
глоба в размер на 1 на сто от стойността на сключения договор с включен
ДДС, но не повече от 10 000 лв. Посочената разпоредба е гаранция за
изпълнението на забраната по чл. 82, ал. 7 ЗОП, съгласно която в случаите
на сключване на договор въз основа на рамково споразумение, страните
нямат право да променят съществено условията, определени в рамковото
споразумение. При определяне на това кои изменения са съществени
законодателят изрично препраща към чл. 116, ал. 5 ЗОП.
2.11. Възлагане на обществена поръчка по по-облекчен ред от
предвидения в закона, съобразно прогнозната й стойност
В чл. 256, ал.1 ЗОП е предвидено да се търси
административнонаказателна отговорност от възложител, който за възлагане
на конкретна обществена поръчка приложи по-лек ред от този, който следва
да бъде приложен с оглед правилно изчислената й прогнозна стойност.
ЗОП предвижда четири различни режима на възрагане- възлагане
съобразно общностните праговете по чл. 20, ал.1 ЗОП, възлагане при
националните прагове по чл. 20, ал.2 ЗОП, възлагане чрез събиране на
оферти с обява и покана до определени лица, при праговете по чл. 20, ал.3
ЗОП и директно възлагане по чл. 20, ал.4 ЗОП.
Недпазването на реда за възлагане води до отговорност за възложителя
и до налагане на глоба в размер на 1 на сто от стойността на сключения
договор с включен ДДС, а когато няма писмен договор-глобата е 1 на сто от
извършения разход, но във всички случаие не повече от 10 000 лв.
2.12. Сключване на договор без провеждане на процедура при
наличие на основания за това
В чл. 256, ал. 2, предл.1 ЗОП, е предвиден състав на административно
нарушение за сключване на договор без да се проведе процедура за възлагане
на обществена поръчка при наличие на основания за това.
В този случай договорът е унищожаем на основание чл. 119, ал. 1, т. 1,
пр. 1 ЗОП и подлежи на унищожаване по съдебен ред. Възложителят, който
е сключил договора отговаря за осъщественото деяние като му се налага
глоба в размер на 10 на сто от стойността на сключения договор с ДДС, но
не повече от 50 000 лв.
2.13. Неспазване на изискванията за оповестяване на процедурите
в „Официален вестник“ на ЕС и РОП
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В чл. 256, ал. 2, пр. 2ЗОП се съдържа състав на нарушение, в случаите,
когато възложителят не спази изискванията на чл. 99 ЗОП за оповестяване
на процедурите. Съгласно цитираната разпоредба за оповестяването на
процедурите възложителите изпращат:
- обявлението, с което се оповестява откриването на процедура до
„Официален вестник“ на ЕС – в случаите на чл. 18, ал. 1, т. 1- 11 ЗОП;
- решението за откриване на процедурата до РОП – случаите на чл. 18,
ал. 1, т. 8 – 10 и т. 13 ЗОП;
- решението за откриване на процедурата и обявлението за обществена
поръчка до РОП- в случаите по чл. 18, ал. 1, т. 12 ЗОП.
Неизпълнението на задълженията за публикуване по предвидения в
закона ред води до ангажиране на отговорността на възложителя и до
налагане на глоба в размер на 10 на сто от стойността на сключения договор
с ДДС, но не повече от 50 000 лв.

3. Административни наказания при нарушения на ЗОП
Единственото
възможно
наказание,
предвидено
в
административнонаказателните разпоредби на ЗОП (чл. 247-256) за
извършено административно нарушение, е глоба. Глобата се налага само на
физически лица – възложител или длъжностно лице по чл. 7 ЗОП.
В преобладаващия брой случаи глобите са определени като конкретен
процент от стойността на сключения договор с ДДС, т.е. те са с посочен
размер, без възможност размерът на глобата да варира между минимални и
максимални стойности. По този начин се постига по-висока степен на
обективност при налагане на наказанията, като елементът на субективна
преценка е заменен от ясно правило, по което се определя конкретният
размер на санкцията. Съгласно това правило при всички случаи, когато
глобите се определят в размер на процент от стойността на договора, те не
могат да бъдат по-високи от определен в абсолютна стойност размер.
Максималният размер на глобата е 50 000 лв.
Съгласно чл. 257 ЗОП когато в договора не е посочена обща стойност
или тя не може да се определи, размерът на глобата се определя въз основа
на средствата за съответната дейност, предвидени в бюджета на
възложителя.

4. Ред за търсене на административнонаказателна отговорност
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Приложимият ред за търсене на административнонаказателна
отговорност по ЗОП е общият ред по Закона за административните
нарушения и наказания (ЗАНН). Налице са специални норми относно
актосъставителите, административнонаказващите органи, сроковете и
производството.
Актосъставители и административнонаказващи органи
Съгласно чл. 260, ал.1 и чл. 261, ал.1 ЗОП актовете за установяване на
административни нарушения по ЗОП се съставят от одитори на Сметната
палата, респ. от длъжностни лица на АДФИ.
Съгласно чл. 260, ал. 2 и чл. 261, ал.2 ЗОП наказателните
постановления за нарушения по ЗОП, по актове за установяване на
администартивно нарушение, съставени от одитори на Сметната палата, се
издават от председателя на Сметна палата или оправомощени от него
длъжностни лица.
Наказателните постановлениа за нарушения по ЗОП, по актове за
установяване на администартивно нарушение, съставени от длъжностни
лица от АДФИ, се издават от министъра на финансите или оправомощени от
него длъжностни лица
Срокове
производство

за

образуване

на

административнонаказателно

В ЗОП са предвидени специални по отношение на ЗАНН срокове за
образуване на административнонаказателни производства за нарушения по
ЗОП.
Според чл. 260, ал. 1 и чл. 261, ал. 1 ЗОП актовете за установяване на
административни нарушения се съставят в срок от 6 месеца от деня, в който
нарушителят е открит, но не по-късно от 3 години от извършване на
нарушението.
Сроковете са в отношение на взаимно поглъщане. Предвид
изложеното, изтичането на който и да е от тях е пречка за валидно образуване
на административнонаказателно производство.

Производство
отговорност

за

търсене

на

административнонаказателна
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Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и
изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на
ЗАНН.
В този смисъл административнонаказателните производства за
нарушения по ЗОП и ППЗОП започват със съставяне на акт за
административно нарушение, който се връчва на нарушителя. Въз основа на
съставения
и
връчен
акт
за
административно
нарушение,
административнонаказващият орган има следните правомощия:
-да издаде наказателно постановление, с което
предвиденото в ЗОП наказание за съответното нарушение;

да

наложи

-да прецени нарушението като маловажен случай и да предупреди
писмено нарушителя на основание чл. 28 ЗАНН, без да му налага
предвиденото наказание;
-да прекрати административнонаказателната преписка с мотивирана
писмена резолюция на някое от основанията, посочени в чл. 54 ЗАНН.
Издадените наказателни постановления подлежат на обжалване пред
районния съд по местоизвършване на нарушението в 7-дневен срок от
връчването им, а решенията на районните съдилища подлежат на касационно
обжалване пред съответния административен съд на основанията,
предвидени в НПК, и по реда на глава дванадесета от АПК.
Административнонаказателна отговорност за нарушения на
разпоредбите посочени в ППЗОП
В чл. 141 ППЗОП е предвиден общ състав на административно
нарушение. Текстът на нормата гласи, че за нарушаване на разпоредбите на
правилника виновните лица и лицата, които са допуснали нарушение, се
наказват по чл. 32 ЗАНН. Липсата на конкретни състави на нарушения дава
основание отговорност да се търси за нарушаване на всяка норма с
императивен характер.
Отговорни лица могат да бъдат само физически лица, доколкото
наказанието е глоба, като това могат да са възложителите, длъжностните
лица по чл. 7 ЗОП, а така също и членовете на комисията, за извършените
нарушения по ППЗОП (чл. 141, ал.2 ППЗОП).
Административнонказателните производства за нарушения на ППЗОП
се образуват от длъжностни лица от АДФИ, като наказващ орган е
министърът на финансите или оправомощени от него длъжностни лица.
Сроковете са специални спрямо сроковете по ЗАНН и съответстват с
тези по ЗОП, съгласно чл. 142, ал.1 ППЗОП.
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Редът за търсене на отговорност за нарушения по ППЗОП е описаният
по-горе общ ред по ЗАНН, приложим и за търсене на отговорност за
нарушения по ЗОП.
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Приложение
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