
Елементи на рисковия 

фактор 

Брой  обществени 

поръчки по 

съответния елемент 

Общ брой 

за всички 

елементи 

на 

рисковия 

фактор

Дял в % на 

броя 

от съответния 

елемент спрямо 

общия брой  

(кол.2/кол.3)х1

00

Прогнозна 

стойност на 

процедурите по 

съответния 

елемент  

Обща стойност за 

всички процедури

Дял в % на 

стойността на 

процедурите 

спрямо общата 

стойност на 

всички 

процедури

(кол.5/кол.6)х10

0

Средна 

стойност от 

процентните 

дялове за 

брой и 

стойност

(кол.4+кол.7)/

2

Коефицие

нт за 

корекция 

на риска

(К)

Тежест 

на 

елемента

(кол.8 х 

К)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Публични 

възложители 2 632 3 530 74,56% 7 811 978 040 11 111 026 703 70,31% 72% 1 72

Секторни 

възложители 898 3 530 25,44% 3 299 048 663 11 111 026 703 29,69% 28% 1 28

Забележки към таблици от № 1 до № 6:

2. Стойностите са в лева без ДДС;

Приложение № 1

ТАБЛИЦА № 1

за определяне на тежестите на елементите към рисков фактор "Вид на възложителя според ЗОП"

1. Данните се отнасят за 2020 г. Базират се на информацията в РОП към 22.02.2021 г. Обхващат процедури за обществени поръчки с прогнозна стойност, равна на или по-висока от 1 000 000 лв. за 

строителство и 200 000 лв. за доставки и услуги, чието откриване се оповестява с обявление в РОП, с изключение на тези, провеждани по реда на чл. 84, чл. 86, чл. 141, чл. 142 и чл. 148-175 ЗОП.

3. Тежестите на елементите на рисковия фактор  се закръгляват до цяло число. Когато стойността  е под 1, служебно се присъжда тежест 1.



Елементи на рисковия 

фактор

Брой обществени 

поръчки по 

съответния елемент 

Общ брой 

за всички 

елементи 

на 

рисковия 

фактор

Дял в % на 

броя 

от съответния 

елемент спрямо 

общия брой  

(кол.2/кол.3)х1

00

Прогнозна 

стойност на 

процедурите по 

съответния 

елемент  

Обща стойност за 

всички процедури

Дял в % на 

стойността на 

процедурите 

спрямо общата 

стойност на 

всички 

процедури

(кол.5/кол.6)х10

0

Средна 

стойност от 

процентните 

дялове за 

брой и 

стойност

(кол.4+кол.7)/

2

Коефицие

нт за 

корекция 

на риска

(К)

Тежест 

на 

елемента

(кол.8 х 

К)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Министерство или 

друг държавен орган, 

вкл. техни регионални 

или местни 

подразделения                            499 3 530 14,14% 2 688 070 784 11 111 026 703 24,19% 19% 5 96

Национална 

агенция/служба                                               55 3 530 1,56% 199 681 165 11 111 026 703 1,80% 2% 1 2

Регионален или 

местен орган 1 130 3 530 32,01% 2 373 323 330 11 111 026 703 21,36% 27% 5 133

Регионална или 

местна 

агенция/служба 11 3 530 0,31% 11 704 961 11 111 026 703 0,11% 0% 1 1

Публичноправна 

организация 831 3 530 23,54% 2 359 621 843 11 111 026 703 21,24% 22% 5 112

Друг тип (тук се 

включват и 

секторните 

възложители) 1 004 3 530 28,44% 3 478 624 619 11 111 026 703 31,31% 30% 1 30

Коефициент на корекция:

К=5 - При процедури, провеждани от държавни органи, регионални или местни органи и публичноправни организации.

Обосновка: Стойността на договорите, възлагани от изброените възложители, е почти 70 % от общата стойност на обществените поръчки в страната. Тези възложители провеждат много на брой, 

разнородни по характер процедури, което повишава нивото на риск от допускане на нарушения при откриването им.

ТАБЛИЦА № 2

за определяне на тежестите на елементите към рисков фактор "Вид на възложителя според статута"



Елементи на рисковия 

фактор

Брой  по съответния 

елемент 

(брой обявени 

процедури)

Общ брой 

по всички 

елементи 

на 

рисковия 

фактор

Дял в % на 

броя 

по  елемента 

спрямо общия 

брой  

(кол.2/кол.3)х1

00

Прогнозна 

стойност на 

процедурите по  

съответния 

елемент  

Обща стойност за 

всички процедури

Дял в % на 

стойността на 

процедурите по 

елемента 

спрямо общата 

стойност на 

всички 

процедури

(кол.5/кол.6)х10

0

Средна 

стойност от 

процентните 

дялове за 

брой и 

стойност

(кол.4+кол.7)/

2

Коефицие

нт за 

корекция 

на риска

(К)

Тежест 

на 

елемента

(кол.8 х 

К)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Открита процедура                                                                2 318 3 530 65,67% 9 009 082 770 11 111 026 703 81,08% 73% 1 73

Ограничена 

процедура                                                                3 3 530 0,08% 2 480 551 11 111 026 703 0,02% 0% 1 0

Състезателна 

процедура с 

договаряне и

договаряне с 

предварителна покана 

за участие                       118 3 530 3,34% 803 495 022 11 111 026 703 7,23% 5% 1 5

Състезателен диалог                                                                   0 3 530 0,00% 0 11 111 026 703 0,00% 0% 1 1

Партньорство за 

иновации                                               0 3 530 0,00% 0 11 111 026 703 0,00% 0% 1 1

Конкурс за проект                                                                  0 3 530 0,00% 0 11 111 026 703 0,00% 0% 1 1

Публично състезание                                                   1 091 3 530 30,91% 1 295 968 360 11 111 026 703 11,66% 21% 1 21

ТАБЛИЦА № 3

за определяне на тежестите на елементите към рисков фактор "Вид на процедурата"



Елементи на рисковия 

фактор

Брой  обществени 

поръчки по 

съответния елемент

Общ брой 

по всички 

елементи 

на 

рисковия 

фактор

Дял в % на 

броя 

по  елемента 

спрямо общия 

брой  

(кол.2/кол.3)х1

00

Прогнозна 

стойност на 

процедурите по  

съответния 

елемент  

Обща стойност за 

всички процедури

Дял в % на 

стойността на 

процедурите по 

елемента 

спрямо общата 

стойност на 

всички 

процедури

(кол.5/кол.6)х10

0

Средна 

стойност от 

процентните 

дялове за 

брой и 

стойност

(кол.4+кол.7)/

2

Коефицие

нт за 

корекция 

на риска

(К)

Тежест 

на 

елемента

(кол.8 х 

К)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Строителство                                                                               702 3 530 19,89% 4 994 441 865 11 111 026 703 44,95% 32% 3 97

Доставка                                                                                       1 798 3 530 50,93% 4 507 580 976 11 111 026 703 40,57% 46% 1 46

Услуга                                                                                           1 030 3 530 29,18% 1 609 003 862 11 111 026 703 14,48% 22% 1 22

 

ТАБЛИЦА № 4

за определяне на тежестите на елементите към рисков фактор "Обект на поръчката"

Обосновка: Процедурите с обект "строителство" са около 20 % от общия брой процедури, проведени в страната, но в резултат на тяхното провеждане са инвестирани приблизително половината от 

всички публични средствата, разходвани след провеждане на обществени поръчки. Условията по възлагането на тези договори са сложни и комплексни, което повишава степента на риск от допускане 

на нарушения при откриване на процедурите за възлагането им.              

Коефициент на корекция:

К=3 - За обект строителство



Елементи на рисковия 

фактор

Брой обществени 

поръчки по 

съответния елемент

Общ брой 

по всички 

елементи 

на 

рисковия 

фактор

Дял в % на 

броя 

по  елемента 

спрямо общия 

брой  

(кол.2/кол.3)х1

00

Прогнозна 

стойност на 

процедурите по  

елемента  

Обща стойност за 

всички процедури

Дял в % на 

стойността на 

процедурите по 

елемента 

спрямо общата 

стойност на 

всички 

процедури

(кол.5/кол.6)х10

0

Средна 

стойност от 

процентните 

дялове за 

брой и 

стойност

(кол.4+кол.7)/

2

Коефицие

нт за 

корекция 

на риска

(К)

Тежест 

на 

елемента

(кол.8 х 

К)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

По-голяма или равна 

на праговите 

стойностите по чл.20, 

ал. 1 от ЗОП 

2 439 3 530 69,09% 9 815 058 343 11 111 026 703 88,34% 79% 2 157

Под праговите 

стойностите по чл. 20, 

ал. 1 от ЗОП                 1 091 3 530 30,91% 1 295 968 360 11 111 026 703 11,66% 21% 1 21

Обосновка: Процедурите за възлагане на договори над праговите стойности по чл. 20, ал. 1 ЗОП са с по-голям обществен интерес. Поради значително по-високата стойност на всеки отделен договор, 

влиянието и значението на допусканите при възлагането грешки са по-големи. Това повишава нивото на риска от възможни слабости и нарушения при откриването на процедурите за възлагане.

ТАБЛИЦА № 5

за определяне на тежестите на елементите към рисков фактор "Прогнозна стойност"

Коефициент на корекция:

К=2 -  При прогнозна стойност над праговите стойности по чл. 20, ал. 1 от ЗОП



Елементи на рисковия 

фактор

Брой  по съответния 

елемент 

(брой обявени 

процедури)

Общ брой 

по всички 

елементи 

на 

рисковия 

фактор

Дял в % на 

броя 

по  елемента 

спрямо общия 

брой  

(кол.2/кол.3)х1

00

Прогнозна 

стойност на 

процедурите по  

елемента  

Обща стойност за 

всички процедури

Дял в % на 

стойността на 

процедурите по 

елемента 

спрямо общата 

стойност на 

всички 

процедури

(кол.5/кол.6)х10

0

Средна 

стойност от 

процентните 

дялове за 

брой и 

стойност

(кол.4+кол.7)/

2

Коефицие

нт на 

корекция 

на риска

(К)

Тежест 

на 

елемента

(кол.8 х 

К)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Средства от 

европейски фондове и 

програми               556 3 530 15,75% 3 353 100 011 11 111 026 703 30,18% 23% 10 230

Национално 

финансиране и от др. 

източници (различни 

от националното) 2 974 3 530 84,25% 7 757 926 692 11 111 026 703 69,82% 77% 1 77

Обосновка: В края на програмния период броят на възлаганията, финансирани със средства от европейски фондове и програми значително намалява. Стойността на договорите, по които се разходват 

европейски средства надхвърля  30% от общата стойност на всички разходвани средства, при  относително нисък дял обявени процедури - 15% от общо всички процедури. Високият обществен 

интерес при финансирането с европейски средства води до значителни  негативни последици от допускане на нарушения при възлагането, респективно повишава нивото на риска от възможни  

грешки при откриването на процедурите.

К=10 - За средстава от европейски фондове и програми като източник на финансиране

Коефициент на корекция:

ТАБЛИЦА № 6

за определяне на тежестите на елементите към рисков фактор "Източник на финансиране"


