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МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 

 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ 

 

 

Относно:   Осъществяване на контрол по чл. 233 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), в сила от 15.04.2016 г. 

 

 

Съгласно чл. 233, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) контрол по чл. 

229, ал. 1, т. 6 ЗОП се осъществява върху процедури на договаряне, 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.  

 

Обхват на контрола 

На основание чл. 233, ал. 2 ЗОП контролът обхваща: 

 всички процедури за възлагане на поръчки на стойност по-голяма или равна на:  

 

Стойностите са без ДДС 

 

 само процедурите, определени чрез случаен избор съгласно методиката по чл. 

232, ал. 2 ЗОП, когато поръчките са на стойност, по-ниска от посочената в 

таблицата.  

 

                вид 

                възложител 

обект 

на  

поръчката 

 

      публичен 

     публичен, 

     работещ в 

     областта на 

     отбраната 

 

секторен  

строителство 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   500 000 лв. - 1 000 000 лв. 

доставки   264 033 лв.   408 762 лв.   817 524 лв. 

доставки по 

приложение № 3 -   264 033 лв. - 



 

 

Определяне на процедури за контрол чрез случаен избор 

Процедурите, които отговарят на условията по чл. 233, ал. 2, т. 2 ЗОП, върху които 

се осъществява контрол, се определят след прилагане на методиката по чл. 232, ал. 2 

ЗОП. За целите на контрола по чл. 233 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 въведат данни за нея в 

Системата за случаен избор (ССИ). Данните се подписват с електронен подпис – чл. 

133, ал. 1 Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). 

Достъпът до ССИ е свободен и се осъществява чрез Портала за обществени поръчки. 

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. Избраните процедури се 

обявяват на Портала за обществени поръчки (чл. 121, ал. 2 ППЗОП). 

 

Изпращане на документи за контрол 

Съгласно чл. 233, ал. 3 ЗОП контролът е проверка за съответствие на посоченото 

правно основание с мотивите в решението за откриване и доказателствата, 

предоставени от възложителя. Провежда се след оповестяване откриването на 

процедурата в РОП и според чл. 131, ал. 1 ППЗОП обхваща публикуваното в 

регистъра решение за нейното откриване.  

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 изпращане на доказателствата 

При процедурите по чл. 233, ал. 2, т. 1 ЗОП, които подлежат на задължителна 

проверка по чл. 229, ал. 1, т. 6 ЗОП, възложителят следва да изпрати доказателствата 

за описаните в мотивите обстоятелства в деня на изпращане за публикуване в РОП на 

решението за откриване на процедурата (чл. 132 ППЗОП). 

В случаите по чл. 233, ал. 2, т. 2 ЗОП доказателства се предоставят само за 

процедури, които са определени за контрол от ССИ. Доказателствата следва да се 

изпратят в 3-дневен срок от избиране на процедурата за извършване на проверка (чл. 

133, ал. 3 ППЗОП). 

 

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 

mailto:pk@aop.bg
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/obraztzi/razpechatvane2/Pril1_Pismo_AOP.docx
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/agency/Vatreshni_pravila/Pravila_EOI_AOP_20160425-5.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/agency/Vatreshni_pravila/Pravila_EOI_AOP_20160425-5.pdf


 

 

В резултат от осъществения контрол се изготвя експертно становище за 

законосъобразното прилагане на избраното правно основание. Важно е да се има 

предвид, че то има характер на методическа подкрепа (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 се публикува в Регистъра на обществените поръчки 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). 

 Изпратените доказателства трябва да са на български език, а когато са на чужд 

език – да са придружени с превод (чл. 117, ал. 2 ППЗОП). Документи, които са 

изпратени, без да са спазени правилата по чл. 237 ЗОП и чл. 118 ППЗОП (вж. Правила 

за електронен обмен на информация при осъществяване на външен предварителен 

контрол, достъпни на страницата на АОП), или без да са придружени с превод на 

български, не се разглеждат при осъществяване на контрола (чл. 119 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 вписванията, 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). 

 Контролът върху процедурите по чл. 233, ал. 2, т. 2 ЗОП влиза в сила от 

01.09.2016 г. 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

  

МИГЛЕНА ПАВЛОВА 
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