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  COCOF 07/0037/03-EN 

 

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ 

 

 

 

 

НАСОКИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ КОРЕКЦИИ, КОИТО СЛЕДВА ДА 

БЪДАТ НАПРАВЕНИ СПРЯМО РАЗХОДИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ 

ФОНДОВЕ ИЛИ КОХЕЗИОННИЯ ФОНД ПРИ НЕСПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

Настоящият документ определя насоките за финансовите корекции, които 

следва да се прилагат при нередности в прилагането на нормативните актове на 

Общността в областта на обществените поръчки по отношение на договори, 

съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд в рамките на 

програмните периоди 2000-2006 г. и 2007-2013 г. 
 

Когато при одити службите на Комисията констатират подобни нередности, те 

трябва да определят размера на приложимата финансова корекция. Ако при 

предложена от Комисията корекция държавата-членка не се съгласи да направи 

сама корекцията в съответствие с член 39, параграф 1 от Регламент (ЕО) No 

1260/1999 или член 98 от Регламент (ЕО) No 1083/2006, корекцията се извършва 

с решение на Комисията съгласно член 39, параграф 3 от Регламент (ЕО) No 

1260/1999 или член 99 от Регламент (ЕО) No 1083/2006. Настоящите насоки 

имат за цел да подпомогнат службите на Комисията при прилагането общ 

подход в работата по такива нередности. 

 

Контролните органи на държавите-членки също могат да констатират 
нередности от същия вид по време на техни проверки. В такъв случай от тях се 
изисква да извършват необходимите корекции съгласно член 39, параграф 1 от 

Регламент (ЕО) No 1260/1999 или член 98 от Регламент (ЕО) No 1083/2006.  

 

Препоръчва се на компетентните органи в държавите-членки да прилагат 
същите критерии и проценти за корекции на нередности, констатирани от 
техните служби при проверки и одити по членове 4 и 10 от Регламент (ЕО) 

438/2001 и членове 60, буква б) и 62, параграф 1, буква а) и б) от Регламент (ЕО) 

No 1083/2006, както и при други проверки, освен ако не прилагат още по-строги 

стандарти. 

 

Случаите, описани в таблицата от Приложението, са считани за най-често 

срещаните ситуации. При невключени в таблицата случаи следва да се работи 

съобразно същите принципи. Сумите и процентите вземат предвид съответните 

нормативни актове на Общността и насоките относно финансовите корекции, 

по-специално: 

 

Директиви на Общността, свързани с координирането на процедурите по 

възлагане на договори за обществени поръчки: 
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92/50/ЕИО – Обществени поръчки за услуги, 

 

93/36/ЕИО – Обществени поръчки за доставки, 

 

93/37/ЕИО – Обществени поръчки за строителство, 

 

93/38/ЕИО – Обществени поръчки във водоснабдяването, енергетиката, 

транспорта и телекомуникационния сектор  

 

98/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 година за 
изменение на Директива 93/38/ЕИО за съгласуване на процедурите за възлагане 

на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във 

водоснабдяването, енергетиката, транспорта и телекомуникационния сектор, 

 

97/52/ЕО от 13 октомври 1997 година за изменение и допълнение на Директиви 

92/50/ЕИО, 93/36/ЕИО и 93/37/ЕИО, 

 

92/13/ЕИО - относно средствата за прилагане на правилата по възлагане на 

обществени поръчки на субекти, извършващи дейност във водния, енергийния, 

транспортния и телекомуникационния сектор, 

 

89/665/ЕИО – процедури за преразглеждане при възлагането на обществени 

поръчки за доставки и за строителство, 

 

2004/17/ЕО - обществени поръчки във водоснабдяването, енергетиката, 

транспорта и пощенските услуги, 

 

2004/18/ЕО – обществени поръчки за строителство, услуги и доставки, 

 

2005/51/ЕО - за изменение на приложение XX към Директива 2004/17/EО и на 

приложение VIII към Директива 2004/18/EО, 

 

Директива 2001/78/ЕО от 13 септември 2001 година относно използването на 
стандартни формуляри при публикуването на обществени поръчки 

 

и 

 

Регламент (ЕО) No 1564/2005 за установяване на стандартни формуляри за 

публикуването на обявления в рамките на процедурите за възлагане на 

обществени поръчки в съответствие с Директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО,  
 

Решение 2005/15/ЕО относно подробните правила за прилагане на процедурата, 

предвидена в член 30 от Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета относно координиране на процедурите за възлагане на обществени 

поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, 

енергетиката, транспорта и пощенските услуги (7.1.2005 г.); правилата и 

принципите по Договора относно най-вече свободното движение на стоки (член 

28 от Договора за ЕО), правото на установяване (член 43), свободното 
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предоставяне на услуги (член 49), недискриминацията и равното третиране, 

прозрачността, пропорционалността и взаимното признаване. 

 

Съгласно член 12 от Регламент (ЕО) No 1260/1999, операциите, финансирани от 

фондовете, трябва да са съобразени с разпоредбите на Договора и на 

инструментите, изработени по силата на Договора както и с политиките и 

дейностите на Общностите, включително тези за възлагане на обществените 

договори. Същите задължения са предвидени за програмен период 2007-2013 г. 
съгласно член 9, параграфи 2 и 5 от Регламент (ЕО) No 1083/2006. 

 

Член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 
18 декември 1995 година относно защитата на финансовите интереси на 

Европейските общности гласи: „Нередност
1
 означава всяко нарушение на 

разпоредба на правото на Общността, в резултат на действие или 

бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за 

резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на 

бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването или 

загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират 

направо от името на Общностите или посредством извършването на 

неоправдан разход.” 

 

Член 39, параграф 1 от Регламент (ЕО) No 1260/1999 гласи: „Държавите-

членки прибягват до корекции от финансово естество, необходими във връзка с 

единична или систематическа нередовност. Тези корекции, към които 

пристъпват държавите-членки, се състоят в пълно или частично 

прекратяване на участието на Общността.“ Същите задължения са 

предвидени за програмен период 2007-2013 г. по член 98, параграф 2 от 

Регламент (ЕО) No 1083/2006. Съгласно член 39, параграфи 2 и 3, ако 

държавата-членка не извърши необходимите финансови корекции, Комисията 
може да вземе решение за извършване на необходимите финансови корекции, 

като анулира цялото или част от участието на фондовете в съответната помощ. 

При определянето на размера  на корекцията Комисията взема предвид съгласно 

принципа на пропорционалността естеството на нередността или изменението 

както и размера и финансовите последици на констатираните слабости в 

системите за управление и контрол на държавите-членки. Същите задължения 

са заложени за програмен период 2007-2013 г. по член 99 от Регламент (ЕО) No 

1083/2006. 

 

Съгласно член 4 от Регламент (ЕО) No 448/2001 

 

„1. Размерът на финансовите корекции, извършвани от Комисията 

съгласно член 39, параграф 3 от Регламент (EО) No 1260/1999, при 

индивидуални или системни нередности се оценява винаги, когато е 

възможно и изпълнимо, на основата на индивидуални досиета и е равен на 

                                                 
1
 Трябва да се отбележи, че определението на „нередност“ - взето по смисъла на член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО, 

Евратом) No 2988/95, но адаптирано за целите на правната яснота към структурните политики - бе въведено с Регламент 

(ЕО) No 2035/2005 на Комисията от 12 декември 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) No 1681/94 относно 

нередностите и възстановяването на суми, които са неправомерно изплатени в рамките на финансирането на 

структурните политики и организацията на информационна система в тази област. 
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размера на разходите, заплатени по погрешка от фондовете, като се 

държи сметка за принципа на пропорционалността. 

2. Когато не е възможно или изпълнимо да се направи точна количествена 

оценка на размера на неправомерно направения разход, или ако биха 

възникнали диспропорции при цялостното анулирането на въпросните 

разходи, и когато в резултат на това финансовите корекции извършвани 

от Комисията се правят чрез екстраполация или като определена сума, 

Комисията процедира по следния начин: 

a) в случай на екстраполация, тя използва извадка от транзакции с еднакви 

характеристики; 

б) в случай на определена обща сума, тя преценява важността на 

нарушаването на правилата, както и мащаба и финансовите последици от 

констатираните нередности.“ 

Същите разпоредби са приети за Кохезионния фонд за програмен период 

2000-2006 г. (вж. член З, параграф 2 от Приложение II от Регламент (ЕО) No 

1164/1994 и Регламент (ЕО) No 1386/2002) както и са предвидени в член 99 

от Регламент (ЕО) No 1083/2006 за програмен период 2007-2013 г. 

 

Насоките за принципите, критериите и индикативните стандарти, които се 
прилагат от службите на Комисията при определяне на финансовите 

корекции по член 39, параграф 3 от Регламент (ЕО) No 1260/1999, са 

заложени в Решение С/2001/476 на Комисията. 

 

Същите принципи са приети за Кохезионния фонд с Решение С/2002/2871 

на Комисията. 

 

Съгласно тези принципи: 

„Целта на финансовите корекции е да се възстанови ситуацията, при 

която 100 % от разходите, обявени за съфинансиране от Структурните 

фондове, са в съответствие с действащите правила и нормативни актове 

на национално и европейско ниво.“ 

„При възможност размерът на финансовата корекция се оценява въз 

основа на отделните досиета и е равен на размера на разходите, 

неправомерно заплатени от фондовете в конкретните случаи. Не винаги 

обаче е възможно или практично да се определя точно размерът на 

корекциите за всяка отделна операция или биха възникнали диспропорции 

при анулирането на всички въпросни разходи. В подобни случаи Комисията 

следва да определи корекциите въз основа на екстраполация или като 

определена обща сума.“ 

 

Освен това съгласно насоките: 
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Когато размерът на финансовата корекцията „не е може да бъде определен, 

тъй като зависи от прекалено много променливи или последствията са 

неясни, се прилага корекция чрез определена сума.“ 

„Корекцията чрез определена сума се определя съобразно сериозността на 

отделното нарушение и финансовите последствия на нередността.“ 

 

Сумите и процентите на финансовите корекции, представени в таблицата на 
Приложението, се прилагат при отделни случаи на нередности поради 

неспазване на правилата за обществени поръчки. При констатирането на 
системни или повтарящи се нередности при прилагането на правилата за 

обществени поръчки, могат да се приложат финансови корекции за 

определена обща сума или чрез екстраполация (по смисъла на член 4 от 
Регламент No 448/2001 или член 99 от Регламент (ЕО) No 1083/2006) за 

всички операции и/или програми, засегнати от нередностите. 

Сумите и процентите на финансовите корекции, представени в таблицата в 

Приложението, могат да бъдат увеличени, ако на Комисията се представят 

нередовни платежни искания след датата, на която тя изрично е 

информирала държавата-членка с обосновано становище въз основа на член 

226 от Договора относно нарушение на правилата за обществени поръчки.
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I. Договори, регулирани от директивите на ЕО за обществените поръчки 

No Нередност   Препоръчителна корекция 

(бележка 1) 

1. Неспазване на 

процедурите за 

обявяване 

Договорът е възложен, без да бъдат спазени изискванията 
за обявяване, заложени в директивите на ЕО за 

обществени поръчки, с изключение на случаите по точка 
2 по-долу. Това е явно незачитане на едно от условията за 

съфинансиране от Общността. 

100 % от стойността на 

конкретния договор 

2. Неспазване на 

процедурите за 

обявяване 

Договорът е възложен, без да бъдат спазени изискванията 
за обявяване, заложени в директивите на ЕО за 

обществени поръчки, но до известна степен е обявен, 

което е позволило на икономическите оператори, 

намиращи се на територията на друга държава-членка, да 

имат достъп до поръчката. 

25 % от стойността на 

конкретния  договор 

3.  Възлагане на договори 

без конкуренция при 

условията на липса на 

изключителна спешност, 

възникнала поради 

непредвидени събития, 

или при липсата на 

непредвидено 

обстоятелство за 

допълнителни 

строителни работи и 

услуги или доставки 

(бележка 2) 

Основният договор е възложен съгласно директивите на 

ЕО за обществените поръчки, но впоследствие един или 

повече допълнителни договори (било то в писмена форма 

или не) са възложени, без да бъдат спазени 

разпоредбите на директивите за обществените 

поръчки, а именно тези, свързани с процедури за 

договаряне без публикуване в случай на изключителна 
спешност поради непредвидени събития или за възлагане 

на договори за допълнителни доставки, строителни 

работи и услуги. 

100 % от стойността на 

конкретния  договор 

 

В случаите, в които общият размер 

на допълнителните договори (било 

то в писмена форма или не),  

възложени, без да се спазят 
разпоредбите на директивите за 

обществени поръчки, не надвишава 

заложените в директивите прагове и 

50 % от стойността на 

първоначалния договор, корекцията 

може да бъде сведена до 25 %. 
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4.  Допълнителни 

строителни работи или 

услуги, надвишаващи 

таваните, заложени в 

директивите в случай на 

непредвидени 

обстоятелства  

(бележка 2) 

Основният договор е възложен съгласно разпоредбите на 

директивите на ЕО, но впоследствие са сключени един 

или повече допълнителни договори, надвишаващи с над 

50 % стойността на първоначалния договор. 

Допълнителните строителни работи не представляват 

допълнителна дейност по смисъла на член 1, буква в) от 

Директива 93/37 или член 1, параграф 2, буква а) и 

параграф 2, буква б) от Директива 2004/18 или отделна 

услуга по смисъла на член 1, буква а) от Директива 92/50 

или член 1, параграф 2, буква а) и параграф 2, буква г) от 

Директива 2004/18. 

В случай че допълнителните строителни работи или 

услуги надвишават заложените в директивите прагове и 

съставляват отделна дейност или услуга, е необходимо да 
се вземе предвид съвкупната стойност на всички 

допълнителни строителни работи или услуги за целите на 

прилагането на директивите за обществени поръчки. 

Когато допълнителните строителни работи или услуги 

съставляват отделна дейност или услуга и надвишават 

праговете, заложени в директивите, се прилага 

гореспоменатата точка 1. 

Когато допълнителните строителни работи или услуги 

съставляват отделна дейност или услуга, но не 

надвишават праговете, заложени в директивите, се 

прилага точка 21 по-долу. 

100 % от сумата, надвишаваща 

50% от стойността на 

първоначалния договор 

5.  Незаявяване на всички 

критерии за подбор и 

възлагане на договори в 

Договорът е възложен съобразно правилата за обявяване 

по директивите за обществени поръчки, но в тръжните 
документи или обявлението за търга не са посочени 

25 % от стойността на 

договора. Тази сума може да 

бъде намалена до 10 % или 5 % 
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тръжните документи или 

обявлението за търга 

всички критерии за подбор и/или възлагане или не са 

достатъчно добре описани. 

в зависимост от сериозността. 

6. Прилагане на 

неправомерни критерии 

за възлагане 

Договорът е възложен, като се прилагат неправомерни 

критерии за възлагане на договор (например използване 

на критерий за подбор при възлагането на договор, 

неспазване на критериите, заявени от възлагащия орган в 

обявлението на търга или тръжните документи или 

нередно и/или дискриминационно прилагане на критерии 

за възлагане на договор). 

25 % от стойността на 

договора. Тази сума може да 

бъде намалена до 10 % или 5 % 

в зависимост от сериозността. 

7. Заложени в тръжната 

процедура неправомерни 

критерии за подбор 

и/или възлагане на 

договор 

Случаи, при които някои оператори не са допуснати до 

търга заради неправомерни ограничения, заложени в 

обявлението за търга или тръжните документи (например 

задължение да имат вече клон или представител в 

страната или региона или задаване на технически норми, 

които са прекалено специфични и дават предимство на 

един оператор, или притежаване на опит в региона и др.) 

25 % от стойността на 

договора. 

(Може да се приложи 

финансова корекция от 100 % 

от стойността на договора в 

най-сериозните случаи, когато 

е налице умишлено  намерение 

за изключване на определени 

кандидати.) 

8. Недостатъчна или 

дискриминираща 

дефиниция на предмета 

на договора 

Описанието в тръжните документи или обявлението за 
търга е дискриминиращо или недостатъчно с оглед на 

това да позволи на кандидатите да определят предмета на 

договора или на възлагащите органи да възложи договора. 

25 % от стойността на 

договора. Тази сума може да 

бъде намалена до 10 % или до 5 

% в зависимост от 

сериозността. 

9. Преговори по време на 

процедурата по 

възлагане 

Договорът е възложен чрез открита или ограничена 
процедура, но възлагащият орган е водил преговори с 

кандидатите по време на процедурата по възлагане, с 

изключение когато обсъжданията са предназначени 

25 % от стойността на 

договора. Тази сума може да 

бъде намалена до 10 % или до 5 

% в зависимост от 
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единствено да внесат яснота или да допълнят 
съдържанието на техните оферти или да уточнят 

задълженията на възлагащия орган. 

сериозността. 

10. Намаляване на обхвата 

на договора  

(бележка 2) 

Договорът е възложен съобразно директивите за 

обществени поръчки, но впоследствие е намален обхватът 
на договора, без стойността на договора да бъде 

пропорционално намалена. 

(Тази корекция се отнася дори и за случаи, в които 

размерът на намалението се използва, за да се извършат 
други строителни работи). 

Стойността на намалението в 

обхвата 

Плюс  

25 % от стойността на крайния 

обхват 

11. Намаляване на обхвата 

на договора  

(бележка 2) 

Договорът е възложен съобразно директивите за 

обществени поръчки, но впоследствие е намален обхватът 
на договора, като стойността на договора вече е 

пропорционално намалена. 

(Тази корекция се отнася дори и за случаи, в които 

размерът на намалението се използва, за да се извършат 
извънредни допълнителни договори). 

25 % от стойността на крайния 

обхват. 

12.  Неправилно прилагане 

на някои спомагателни 

елементи 

Договорът е възложен съобразно разпоредбите на 

директивите за обществени поръчки, но не са спазени 

някои спомагателни елементи като публикуване на 

обявление за възлагане на договора.  

Бележка: Ако този тип нередност е само от формално естество без 
потенциални финансови последствия, не се извършва корекция. 

2 %, 5 % или 10 % от 

стойността на договора според 

сериозността на нередността и 

дали е повтарящо се явление. 
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2. ДОГОВОРИ, КОИТО НЕ СЕ РЕГУЛИРАТ ИЛИ СЕ РЕГУЛИРАТ ЧАСТИЧНО ОТ 

ДИРЕКТИВИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

ПОД ПРАГОВЕТЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДИРЕКТИВИТЕ НА ОБЩНОСТТА И ДОГОВОРИ 

ЗА ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, ИЗБРОЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ I Б ОТ ДИРЕКТИВА 

92/50/ЕИО, ПРИЛОЖЕНИЕ XVI Б ОТ ДИРЕКТИВА 93/38/ЕИО, ПРИЛОЖЕНИЕ II Б 

ОТ ДИРЕКТИВА 2004/18/ЕО И ПРИЛОЖЕНИЕ XVII Б ОТ ДИРЕКТИВА 2004/17/ЕО 

  

В съдебната си практика Съдът на Европейските общности потвърди, че 
правилата и принципите на Договора за ЕО се прилагат също и за договори 

извън обхвата на директивите за обществени поръчки. 

 

Възлагащите органи в държавите-членки следва да се съобразяват с правилата и 

принципите на Договора за ЕО при сключването на договори за обществени 

поръчки, които попадат в обхвата на този Договор. Тези принципи включват 

свободното движение на стоки (член 28 от Договора за ЕО), правото на 
установяване (член 43), свободното предоставяне на услуги (член 49), 

недискриминирането и равното третиране, прозрачността, пропорционалността 

и взаимното признаване (Тълкувателно съобщение на Комисията No 2006/С 

179/02 относно законодателството на Общността, приложимо за възлагане 

на обществени поръчки, които не се регулират или се регулират частично от 

разпоредбите на директивите за обществени поръчки). 

 

Според съдебната практика на Съда на Европейските общности принципите на 
равно третиране и недискриминиране въз основа на националност включват 
задължение за прозрачност, което се „състои в това да се гарантира, в полза на 
всеки потенциален участник в търга, достатъчна степен на публичност, 

позволяваща отварянето на пазара за услуги за конкуренцията, както и контрола 
на безпристрастността на процедурите по възлагане.” (Тълкувателно съобщение 

на Комисията No 2006/С 179/02 относно законодателството на Общността, 

приложимо за възлагане на обществени поръчки, които не се регулират или се 

регулират частични от разпоредбите на директивите за обществени 

поръчки). 

 

Неспазването на тези правила и принципи представлява риск за средствата на 

Общността. Следователно финансовите корекции би следвало да се прилагат за 
нередности, констатирани в договорите, които не се регулират или частично не 
се регулират от директивите на Общността. Процентите, които следва да бъдат 

приложени в зависимост от вида нередност, са следните: 
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No  Нередност   Препоръчителна корекция 

21 Неспазване на изискването за 

достатъчна степен на публичност и 

прозрачност 

(бележка 3) 

Договорът е възложен без достатъчна конкуренция за 

търга, което включва неспазване на принципа на 

прозрачност 

25 % от стойността на 

договора 

22 Възлагане на договора без 

конкуренция при липсата на 

извънредна спешност поради 

непредвидени събития или за 

допълнителни строителни работи 

и услуги поради непредвидени 

обстоятелства. 

(бележка 2)  

Основният договор е възложен след задоволителен 

конкурентен търг, но впоследствие са възложени един 

или повече допълнителни договори (било то в писмена 

форма или не) без достатъчно конкуренция при липсата 

на причини за извънредна спешност поради 

непредвидени събития или (по отношение на договори за 

строителни работи и услуги) при липсата на 

непредвидени обстоятелства, които да ги оправдават. 

25 % от стойността на 

договора (договорите), 

възложени без достатъчна 

конкуренция. 

23 Прилагане на неправомерни 

критерии за подбор и/или 

възлагане на договор 

Прилагането на неправомерни критерии, които не 
допускат определени кандидати поради неправомерни 

ограничения, заложени в тръжната процедура (например 

задължението да бъдат установени или да имат 

представител в държавата или региона или определянето 

на технически норми, които са прекалено специфични и 

дават предимство на един оператор). 

10 % от стойността на 

договора. Тази сума може 

да бъде намалена до 5 % в 

зависимост от 

сериозността. 

24 Нарушаване на принципа на равно 

третиране 

Договори са възложени съгласно правилата за обявяване, 

но процедурата по възлагане на договора нарушава 

принципа за равно третиране на операторите (например 

когато възлагащият орган прави случаен подбор на 
кандидати, с които да проведе преговори, или показва 
преференциално отношение към един от кандидатите, 

които са поканени за преговори). 

10 % от стойността на 

договора. Тази сума може 

да бъде намалена до 5 % в 

зависимост от 

сериозността. 

 
Бележка 1. Размерът на финансовата корекция се изчислява съгласно сумата, декларирана пред Комисията, във връзка с засегнатия от нередността 
договор. Процентът според съответната графа се прилага към сумата от разходите, декларирана пред Комисията за конкретния  договор. 
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Практически пример: Сумата от разходите, декларирана пред Комисията за договор за строителство, сключен след прилагане на неправомерни 

критерии е 10 000 000 евро. Приложимата корекция е 25 % съгласно графа No 6. Сумата, която следва да се удържи от декларацията за разходи до 

Комисията, е 2 500 000 евро. Съответно съфинансирането от Общността намалява според процента за съфинансиране на мярката, по която се 

финансира конкретния т договор. 

 

Бележка 2. При прилагането на тези насоки за финансова корекция при несъответствие със свързаните с обществени поръчки правилата може да се 

приложи ограничена степен на гъвкавост по отношение на измененията на договор след възлагането му, при условие че (1) възлагащият орган не 

променя общите икономически условия на поканата за търг или техническото задание, като променя основен елемент на възложения договор, (2) 

измененията - ако такива са направени в поканата за търг или в техническото задание – не биха имали значително въздействие върху получените 

оферти. Основните елементи на възлагането на договора засягат главно стойността на договора, естеството на дейностите, срока за изпълнение, 

условията на плащане и използваните материали. Винаги е необходимо да се направи анализ на всеки отделен случай. 

 

Бележка 3. Концепцията „достатъчна степен на публичност“ трябва да бъде тълкувана в контекста на Тълкувателно съобщение на Комисията No 

2006/C 179/02 относно законодателството на Общността, приложимо за възлагане на договори, които не се регулират или частично се регулират от 
разпоредбите на директивите за обществени поръчки, и по-специално: 

 

а) Принципите на равно третиране и недискриминационен подход предполагат задължение за прозрачност, което включва гаранция пред който и 

да е потенциален кандидат за достатъчна степен на публичност, която позволява договорът да бъде възложен в конкурентни условия. 

Съгласно задължението за прозрачност предприятие, което се намира на територията на друга държава-членка, може да има достъп до 

подходяща информация относно договора преди възлагането му, така че, ако пожелае, може да има възможност да заяви интереса си към 

получаване на договора. 

 

б) При отделни случаи, когато поради определени обстоятелства, като твърде ограничен икономически интерес, възлагането на договор не би 

представлявало интерес за икономическите оператори, намиращи се в други държави-членки. В подобен случай въздействието върху основните 

свободи се считат за прекалено несигурно и косвено, за да оправдае прилагането на норми, произтичащи от първичното законодателство на 

Общността и следователно не са налице основания за прилагане на финансови корекции. 

 

Отделните възлагащи органи носят отговорността за вземане на решения дали предвиденото възлагане на договор може да бъде от интерес за 

икономическите оператори в други държави-членки. Според Комисията това решение трябва да се основава на оценка на специфичните 

обстоятелства по случая като предмет на договора, прогнозна стойност, специфика на съответния сектор (големина и структура на пазара, 

търговски практики и др.) и географско разположение на мястото на изпълнение. 


