
Прилагането на § 5 от ПЗР на Закона за обществените поръчки /ЗОП/.
 
 

В § 5, ал. 1 и 3 от ПЗР на ЗОП са уредени преференциите, които ползват 
кандидати - малки и средни предприятия по смисъла на ЗМСП, при оценяване на 
офертите им в процедури за възлагане на обществени поръчки, до 
присъединяването на България към Европейския съюз през 2007 година.  

Тези преференции предвиждат, при оценяване на офертите на кандидат, който е 
малко или средно предприятие предложената от него цена да се приеме за най-
ниска, ако тя не надхвърля предложената най-ниска цена от друг кандидат с повече 
от: 

 десет на сто - за обществените поръчки, възлагани през 2005 г.; 
 пет на сто - за обществените поръчки, възлагани през 2006 г. 

В § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗОП са регламентирани условията, при които посочените 
преференции следва да се прилагат – когато в процедурата за възлагане на 
обществена поръчка участват кандидати от страни, които не са включени в 
списъка* по чл.19, ал.2, т.14 от ЗОП.  

Така формулиран, текстът на ал. 2 не урежда изрично хипотезата, когато 
участници в процедурата са само български лица и по този начин формално 
приложението на стимулиращата мярка се свежда до твърде ограничен брой 
случаи. Идеята на законодателя безспорно е, да се стимулира укрепването на 
малките и средните предприятия в периода до присъединяването на България към 
Европейския съюз през 2007 година.  

С оглед постигане целите на въведените преференции и в съответствие с духа на 
закона считаме, че те следва да се прилагат и когато участниците в процедурата са 
само български лица.  

Когато в процедурата участват кандидати от страни, включени в списъка* по 
чл.19, ал.2, т.14 от ЗОП, преференциите са неприложими.  

 
* В този списък са изброени страните-членки на Европейския съюз, страни от 

Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) и страни от 
Централноевропейското споразумение за  свободна търговия (ЦЕФТА). С тези 
държави Република България е сключила многостранен или двустранен договор, 
осигуряващ сравним и ефективен достъп на български лица до участие в 
обществени поръчки в тези страни, на основата на взаимност. 

 


