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Осъществяване на предварителен контрол на решения за откриване на 

процедури на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 3 – 9 и т. 12 от ЗОП  
 

 

 

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, 

обнародван на 13.05.2014 г., в бр. 40 на “Държавен вестник”, се променя обхватът 

на предварителния контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП). В резултат на това, след 01.07.2014 г., на проверка от Агенцията по 

обществени поръчки (АОП) подлежат решенията за откриване на процедури на 

договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 – 9 и т. 12 от ЗОП, когато 

са изпълнени едновременно следните условия: 

 издадени са от възложители по чл. 7, т. 1 – 4 от ЗОП; 

 поръчките са на стойност по чл. 14, ал. 1 от ЗОП, т.е.: 

 при строителство - по-висока от 264 000 лв. без ДДС, а когато 

поръчката е с място на изпълнение извън страната - по-висока от 1 650 

000 лв. без ДДС; 

 при доставки и услуги - по-висока от 66 000 лв., без ДДС, а когато 

поръчката е с място на изпълнение извън страната - по-висока от 132 

000 лв. без ДДС. 

Посоченото означава, че процедури, които са открити след 01.07.2014 г. и с 

тях се възлагат договори с прогнозна стойност под указаната в чл. 14, ал. 1 от ЗОП, 

не подлежат на контрол от АОП и за тях няма да се изготвя становище за 

законосъобразност на избора на процедура. С оглед на това, към решенията за 

откриването им не следва да се изпращат документите по чл. 20б ЗОП, тъй като те 

няма да бъдат разглеждани, а приложените на хартия доказателства ще бъдат 

връщани на възложителя. Проверка на поръчки с по-ниска стойност ще се 

осъществява само, ако за конкретния предмет са изпълнени посочените по-горе 

изисквания, но възлагането се извършва на части - с повече от една процедура. В 

тези случаи решението за откриване на процедурата следва да е придружено от 

документите по чл. 20б ЗОП и от писмо, в което да са изложени мотиви, от които е 

видно основанието за осъществяване на проверка. 

Във връзка с посоченото, за целите на предварителния контрол по чл. 19, ал. 

2 т. 24 ЗОП, по всяка процедура, открита на основание чл. 90, ал. 1, т. 3-9 и т. 12 

ЗОП, е необходимо възложителите да изпращат информация за прогнозната 

стойност на поръчката. Доколкото в утвърдения образец на решение не се съдържа 

изрично поле за посочването й, визираната информация може да се укаже в друго 

поле на документа, напр. VІІІ Друга информация.  

Важно е да се има предвид, че предварителният контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 

ЗОП е проверка на мотивите, изложени в решението за откриване на процедурата, и 

приложените по случая доказателства. Тъй като провеждането на процедура на 
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договаряне без обявление е допустимо по изключение, само при наличието на 

изрично посочени в ЗОП условия, целта на контрола е да се установи дали в 

съответния случай са изпълнени изискванията на закона за прилагане на избраното 

от възложителя правно основание. Ето защо, много важно е представените от 

възложителя мотиви да не повтарят написаното в ЗОП, а да изясняват конкретните 

факти и обстоятелства, които съответстват на изискванията в закона и налагат 

провеждането на този вид процедура. Представените доказателства следва да са 

само във връзка с изложените мотиви, а не документи, необходими за 

провеждането на процедурата. Съгласно чл. 50, ал. 2 ППЗОП, доказателствата и 

поканата за участие се изпращат едновременно с решението за откриване на 

процедурата. Когато решението е изпратено по реда на чл. 6, ал. 1, т. 5 от ППЗОП, 

т.е. въведено в Регистъра на обществените поръчки от упълномощен потребител, 

документите по 20б ЗОП следва да се изпратят по реда на чл. 6, ал. 1, т. 2 и 3 от 

ППЗОП, т.е. по електронна поща със или без електронен подпис. В случай че не е 

използван електронен подпис, документите задължително се изпращат и на хартиен 

носител. 

 

 

 


