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(Незаконодателни актове) 

РЕГЛАМЕНТИ 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 842/2011 НА КОМИСИЯТА 

от 19 август 2011 година 

за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на 
обществените поръчки и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1564/2005 

(текст от значение за ЕИП) 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския 
съюз, 

като взе предвид Директива 89/665/ЕИО на Съвета от 
21 декември 1989 г. 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 ( 1 ), и по- 
специално член 3а от нея, 

като взе предвид Директива 92/13/ЕИО на Съвета от 
25 февруари 1992 г. относно координирането на законовите, 
подзаконовите и административните разпоредби относно прила 
гането на правилата на Общността по възлагане на обществени 
поръчки на субекти, извършващи дейност във водния, енер 
гийния, транспортния и телекомуникационния сектор ( 2 ), и по- 
специално член 3а от нея, 

като взе предвид Директива 2004/17/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно коорди 
ниране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от 
възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енерге 
тиката, транспорта и пощенските услуги ( 3 ), и по-специално член 
44, параграф 1 и член 63, параграф 1 от нея, 

като взе предвид Директива 2004/18/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координи 
рането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за 
строителство, услуги и доставки ( 4 ), и по-специално член 36, 
параграф 1, член 58, параграф 2, член 64, параграф 2 и член 
70, параграф 1 от нея, 

като взе предвид Директива 2009/81/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координи 
рането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строи 

телство, 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 ( 5 ), и по-специално член 
32, параграф 1, член 52, параграф 2 и член 64 от нея, 

след допитване до Консултативния комитет по обществените 
поръчки, 

като има предвид, че: 

(1) Директиви 89/665/ЕИО и 2004/18/ЕО изискват общест 
вените поръчки за доставки, строителство и услуги да 
бъдат обявявани в Официален вестник на Европейския 
съюз. Съответните обявления следва да включват посо 
чената в тези директиви информация. 

(2) Директиви 92/13/ЕИО и 2004/17/ЕО изискват дого 
ворите за възлагане на обществени поръчки във водния, 
енергийния, транспортния и телекомуникационния сектор 
да бъдат обявявани в Официален вестник на Европейския 
съюз. Съответните обявления следва да включват посо 
чената в тези директиви информация. 

(3) Директива 2009/81/ЕО изисква някои договори за строи 
телство, договори за доставки и договори за услуги в 
областта на отбраната и сигурността да бъдат обявявани 
в Официален вестник на Европейския съюз. Съответните 
обявления следва да включват посочената в тази 
директива информация. 

(4) Регламент (ЕО) № 1564/2005 на Комисията от 
7 септември 2005 г. за установяване на стандартни 
формуляри за публикуването на обявления в областта 
на обществените поръчки ( 6 ) определя стандартните 
формуляри, предвидени в директиви 2004/17/ЕО, 
2004/18/ЕО, както и в директиви 89/665/ЕИО и 
92/13/ЕИО.
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( 1 ) ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 33. 
( 2 ) ОВ L 76, 23.3.1992 г., стр. 14. 
( 3 ) ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1. 
( 4 ) ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114. 

( 5 ) ОВ L 216, 20.8.2009 г., стр. 76. 
( 6 ) ОВ L 257, 1.10.2005 г., стр. 1.



(5) За да бъде спазена Директива 2009/81/ЕО и да бъде 
гарантирана пълната ефективност на директиви 
89/665/ЕИО, 92/13/ЕИО, 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО, е 
необходимо стандартните формуляри, приложени към 
Регламент (ЕО) № 1564/2005, да бъдат адаптирани и 
допълнени. Също така е целесъобразно да бъдат актуали 
зирани определени елементи на стандартните формуляри, 
за да бъде отчетен техническият напредък. С оглед на 
броя и степента на необходимите изменения Регламент 
(ЕО) № 1564/2005 следва да бъде заменен. 

(6) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съот 
ветствие със становището на Комитета, 

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

Член 1 

При публикуването в Официален вестник на Европейския съюз 
на обявленията, посочени в членове 41—44 и в член 63 от 
Директива 2004/17/ЕО, възложителите използват стандартните 
формуляри, установени в приложения IV—IX, XII и XIII към 
настоящия регламент. 

Член 2 

При публикуването в Официален вестник на Европейския съюз 
на обявленията, посочени в членове 35, 36, 58, 64, 69 и 70 от 

Директива 2004/18/ЕО, възлагащите органи използват стан 
дартните формуляри, установени в приложения I, II, III и 
VIII—XIII към настоящия регламент. 

Член 3 

При публикуването в Официален вестник на Европейския съюз 
на обявленията, посочени в член 3а от директиви 89/665/ЕИО и 
92/13/ЕИО, възлагащите органи и възложителите използват стан 
дартните формуляри, установени в приложение XIV към 
настоящия регламент. 

Член 4 

При публикуването в Официален вестник на Европейския съюз 
на обявленията, посочени в членове 30, 32, 52 и 64 от 
Директива 2009/81/ЕО, възлагащите органи и възложителите 
използват стандартните формуляри, установени в приложения 
XV—XVIII към настоящия регламент. 

Член 5 

Регламент (ЕО) № 1564/2005 се отменя. 

Член 6 

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след 
публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави- 
членки. 

Съставено в Брюксел на 19 август 2011 година. 

За Комисията 
Председател 

José Manuel BARROSO

BG L 222/2 Официален вестник на Европейския съюз 27.8.2011 г.



Списък на приложенията 

Приложение I: Стандартен формуляр 1: „Обявление за предварителна информация“ 

Приложение II: Стандартен формуляр 2: „Обявление за поръчка“ 

Приложение III: Стандартен формуляр 3: „Обявление за възлагане на поръчка“ 

Приложение IV: Стандартен формуляр 4: „Периодични индикативни обявления — Комунални услуги“ 

Приложение V: Стандартен формуляр 5: „Обявление за поръчка — Комунални услуги“ 

Приложение VI: Стандартен формуляр 6: „Обявление за възлагане на поръчка — Комунални услуги“ 

Приложение VII: Стандартен формуляр 7: „Система за квалифициране — Комунални услуги“ 

Приложение VIII: Стандартен формуляр 8: „Обявление на профила на купувача“ 

Приложение IX: Стандартен формуляр 9: „Опростено обявление за поръчка на динамична система за покупка“ 

Приложение X: Стандартен формуляр 10: „Концесия за строителство“ 

Приложение XI: Стандартен формуляр 11: „Обявление за поръчка — Поръчки, които се възлагат от концесионер, 
който не представлява възлагащ орган“ 

Приложение XII: Стандартен формуляр 12: „Обявление за конкурс за проект“ 

Приложение XIII: Стандартен формуляр 13: „Резултати от конкурс за проект“ 

Приложение XIV: Стандартен формуляр 15: „Обявление за доброволна прозрачност ex ante“ 

Приложение XV: Стандартен формуляр 16: „Обявление за предварителна информация — Отбрана и сигурност“ 

Приложение XVI: Стандартен формуляр 17: „Обявление за поръчка — Отбрана и сигурност“ 

Приложение XVII: Стандартен формуляр 18: „Обявление за възлагане на поръчка — Отбрана и сигурност“ 

Приложение XVIII: Стандартен формуляр 19: „Обявление за поръчка за подизпълнение — Отбрана и сигурност“
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ЦЕНИ ЗА АБОНАМЕНТ ЗА 2011 г. (без ДДС, с включени разходи за стандартна доставка) 

Официален вестник на ЕС, серии L + С, единствено на хартиен 
носител 

на 22 официални езика на 
ЕС 

1 100 EUR за годишен 
абонамент 

Официален вестник на ЕС, серии L + C, на хартиен носител + 
годишно сборно издание на DVD 

на 22 официални езика на 
ЕС 

1 200 EUR за годишен 
абонамент 

Официален вестник на ЕС, серия L, единствено на хартиен 
носител 

на 22 официални езика на 
ЕС 

770 EUR за годишен 
абонамент 

Официален вестник на ЕС, серии L + С, месечно издание на 
DVD (сборно издание) 

на 22 официални езика на 
ЕС 

400 EUR за годишен 
абонамент 

Притурка към Официален вестник (серия S — Договори за 
обществени поръчки и процедури по възлагане), DVD, едно 
издание на седмица 

многоезичен: на 23 
официални езика на ЕС 

300 EUR за годишен 
абонамент 

Официален вестник на ЕС, серия С ― Конкурси на език(езици) в 
зависимост от конкурса 

50 EUR за годишен 
абонамент 

Абонамент за Официален вестник на Европейския съюз, издаван на официалните езици на Европейския съюз, 
може да се направи за 22 езикови версии. Един абонамент включва сериите L (Законодателство) и C 
(Информация и известия). 
За всяка езикова версия се прави отделен абонамент. 
Съгласно Регламент (ЕО) № 920/2005 на Съвета, публикуван в Официален вестник L 156 от 18 юни 2005 г., 
според който институциите на Европейския съюз временно не са задължени да съставят всички актове на 
ирландски език и да ги публикуват на този език, изданията на Официален вестник на ирландски език се 
разпространяват отделно. 
Абонаментът за притурката към Официален вестник (серия S ― Договори за обществени поръчки и процедури 
по възлагане) включва всички 23 официални езикови версии в едно общо многоезиково DVD. 
Абонатите на Официален вестник на Европейския съюз имат право, след заявка, да получат различните приложения 
към Официален вестник без допълнително заплащане. Информация за публикуването на приложенията се 
предоставя чрез съобщения за читателите, включени в Официален вестник на Европейския съюз. 

Продажби и абонаменти 

Абонаментът за различните платени периодични издания, като например Официален вестник на 
Европейския съюз, може да бъде направен чрез всички наши търговски представители. 
Списъкът на търговските представители е достъпен на адрес: 
http://publications.europa.eu/others/agents/index_bg.htm 

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) предлага директен безплатен достъп до законодателството на 
Европейския съюз. Този интернет сайт дава възможност за справка с Официален вестник на 
Европейския съюз и включва договорите, законодателството, юриспруденцията и подготвител- 
ните законодателни актове. 

За подробна информация за Европейския съюз посетете интернет сайта: http://europa.eu 
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