
Прилагане на чл.2 от НВМОП 
 
 

Чл. 2 от НВМОП създава правно основание за възложителите в определени случаи, 
когато стойността на малката обществена поръчка не надхвърля определените в 
наредбата размери, да не провеждат процедура и да възложат малка обществена 
поръчка: 

• след изискване на не по-малко от три ценови оферти; 
или 
• без ограничения в начина на определянето на изпълнител. 

Критерии за разграничаване на двете хипотези са: 
 стойността на поръчката; 
 вида на възложителя – класически или секторен. 

 
Когато възложителите възлагат поръчки без да провеждат процедури, не е 

необходимо да прилагат регламентираните общи правила за тях. При тази хипотеза 
няма изискване за вземане на решение за откриване на процедура, за обнародване на 
обявление или изпращане на покана, за изготвяне на документация. Възложителят не е 
задължен да сключва писмен договор с изпълнителя, както и да изпраща информация за 
сключването му до Агенцията по обществени поръчки. 

 
1. Възлагане на малка обществена поръчка след изискване на не по-малко от 

три ценови оферти 
 
Възложителите не са задължени да провеждат процедура за възлагане на малка 

обществена поръчка, но са длъжни да изискат не по-малко от три ценови оферти към 
датата на възлагане на поръчката, когато тя има следната стойност: 

 
 За възложителите по чл. 7, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП (т.нар. класически 

възложители): 
 

обект
място на 
изпълнение

стойност без ДДС

в страната от 45 000 лв до 100 000 лв
извън страната от 90 000 лв до 200 000 лв
в страната от 15 000 лв до 30 000 лв
извън страната от 30 000 лв до 60 000 лв
в страната от 10 000 лв до 20 000 лв
извън страната от 20 000 лв до 40 000 лв

Проект от 3 000 лв до 10 000 лв

Строителство

Доставки

Услуги

 
 

 За възложителите по чл. 7, ал. 1, т. 5 от ЗОП (т.нар. секторни 
възложители): 
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обект
място на 
изпълнение

стойност без ДДС

в страната от 50 000 лв до 150 000 лв
извън страната от 100 000 лв до 200 000 лв
в страната от 25 000 лв до 50 000 лв
извън страната от 50 000 лв до 100 000 лв
в страната от 15 000 лв до 30 000 лв
извън страната от 30 000 лв до 60 000 лв

Проект от 10 000 лв до 20 000 лв

Строителство

Доставки

Услуги

 
 
В тези случаи възложителят не е задължен да избере за изпълнител предложилия 

най-ниската цена за строителството, доставката или услугата, но трябва да може да 
обоснове целесъобразността на избора си. Формата и съдържанието на договора се 
определят свободно между страните в съответствие с действащото законодателство.  

 
Изключение 
 
НВМОП предвижда изключение от правилото за изискване на най-малко три 

ценови оферти – когато е налице обективна невъзможност за това. Обективната 
невъзможност за изискване на три ценови оферти следва да се преценява във всеки 
конкретен случай. Обективна невъзможност е налице, когато тя не е свързана с волята 
на възложителя и не зависи от него. Възложителят следва внимателно да прецени всеки 
отделен случай и да може да мотивира и обоснове възлагането на поръчката при 
прилагане на изключението, а не на принципа в НВМОП. 

 
2. Възлагане на поръчката на изпълнител, избран от възложителя без 

ограничения в начина на определянето му 
 
Възложителите могат да възлагат малки обществени поръчки без ограничения в 

начина на определяне на изпълнител, когато поръчките имат следните стойности: 
 

 За възложителите по чл. 7, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП (т.нар. класически 
възложители): 

 

обект
място на 
изпълнение

стойност без ДДС

в страната под 45 000 лв
извън страната под 90 000 лв
в страната под 15 000 лв
извън страната под 30 000 лв
в страната под 10 000 лв
извън страната под 20 000 лв

Проект под 3 000 лв

Строителство

Доставки

Услуги

 
 

 За възложителите по чл. 7, ал. 1, т. 5 от ЗОП (т.нар. секторни 
възложители): 
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обект
място на 
изпълнение

без ограничения в начина 
на избор на изпълнител

в страната под 50 000 лв
извън страната под 100 000 лв
в страната под 25 000 лв
извън страната под 50 000 лв
в страната под 15 000 лв
извън страната под 30 000 лв

Проект под 10 000 лв

Строителство

Доставки

Услуги

 
 

В тези случаи начинът на реализиране на поръчката (с или без писмен договор), не 
е обвързан с изискването на три ценови оферти и зависи единствено от волята на 
възложителя с оглед защита на интересите му. Възложителите възлагат поръчката или 
сключват договора при свобода на договарянето, без да е необходимо да мотивират 
начина на избор на изпълнител. Формата и съдържанието на договора се определят 
свободно от страните при спазване на разпоредбите в действащото законодателство.  

 
Внимание 
 
В случаите, когато стойността на поръчката попада в хипотезите на чл.2 от 

НВМОП, но възложителят проведе процедура за възлагане на малка обществена 
поръчка, за да защити интересите си, следва да приложи всички законови разпоредби, 
предвидени за възлагането на конкретния вид процедура.  
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